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1. fejezet - Bevezetés a reológia 
tudományába 

A reológia szó a görög rheos (folyó, folyik) szóból származik, és a különféle anyagok folyási és deformációs 

tulajdonságainak leírására alkalmas tudományágat nevezik így. Az ezen a területen használt készülékeket 

reométereknek nevezik, a mérési technikát pedig reometriának. A reométerekkel történő folyási tulajdonságok 

mérése az anyagtudományokban jelentős szereppel bír. Mára számos iparágban is igen fontos  ezen 

tulajdonságok mérése. Ezzel párhuzamban a reométerek széles körben használatosak többek között az 

élelmiszeriparban, kozmetikai és gyógyszeriparban, festékgyártásban, petrolkémiai és akár az elektronikai 

iparban. A reométereket viszkozitásmérésre is használják, a newtoni viselkedéstől való eltérés meghatározására, 

a folyadékok elasztikus viselkedésének vizsgálatára. A reométerekkel akár gyártási folyamatokat is lehet 

szimulálni anyagtudományi, illetve termékfejlesztési vizsgálatok számára. A vizsgálat célja határozza meg, 

hogy a készülékeket milyen üzemmódban használják. A reológia mint önálló tudományterület a deformációkkal 

és az őket előidéző erők közötti törvényszerűségekkel, ezeknek külső tényezőktől való függésével foglalkozik. 

Különösen annak tulajdonít kiemelkedő jelentőséget, hogy az egyes paraméterek milyen módon függnek a 

hőmérséklettől és a terhelési időtől. Az európai bitumenszabványokban és a közelmúltban megjelenő aszfalt 

termék- és vizsgálati szabványok követelményeit áttekintve a korábbiakhoz képest felfedezhető az a változás, 

hogy az előírt minősítési jellemzők, valamint a hozzájuk tartozó vizsgálati módszerek között egyre több a 

reológia szakterületéről származó vizsgálat található. Ez a tendencia annak köszönhető, hogy a műszaki 

szabályozás területén egyre inkább a teljesítményelvűség (performance-based ill perfomance related) 

érvényesül, ami leegyszerűsítve valamely jellemző és a valós viselkedés korrelációját jelenti. A valóságban 

előforduló terhelőfeszültségekkel és deformációkkal szembeni anyagviselkedés leginkább dinamikus 

vizsgálatok segítségével tanulmányozható. A dinamikus hatást tekintve az anyagok reológiai szempontból 

legjellemzőbben két paraméterrel: a komplex modulussal (folyadékok esetén a komplex viszkozitással) és a 

fáziseltolódás szögével jellemezhetők. Adott terhelési idővel, azonos hőmérséklet vagy frekvencia mellett 

meghatározott jellemzők számszerű értékénél jóval több információt hordoz ezen tulajdonságok változó 

külsőfeltételek melletti változásainak ismerete. 

        A viszkózus folyást gyakran úgy tekintik, mint a lendület (az impulzus) vezetéses transzportját.  Tekintve, 

hogy a lendülethez, mint extenzitáshoz intenzív mennyiségként a sebesség tartozik, e felfogás szerint - az Ohm-

törvénnyel analóg módon - stacionárius állapotra felírható sebességi egyenletben a lendület áramsűrűsége a 

sebesség negatív gradiensével arányos. 

        Valójában a lendület vezetéses transzportja mind matematikailag, mind fizikailag összetettebb folyamat, 

mint az elektromos töltéshordozóké. Először is, bár a lendület vezetéses transzportjának is a részecskék 

véletlenszerű bolyongása adja a mechanizmusát, a folyamatot a közeg egészének a mozgása (folyása) kíséri, 

eltérően az elektromos áramtól. 

Másodsorban, a lendület – szemben a skalár értékű elektromos töltéssel – vektor. Árama esetén mind a három 

komponense mind a három térirányban elmozdulhat, ezért a lendület áramsűrűsége másodrendű tenzor, jelesül 

az azt reprezentáló 3x3 méretű mátrix.  Ugyanez mondható el a sebesség gradienséről: a sebesség is vektor, a 

gradiens képzése pedig mindig eggyel növeli a tenzori rendet, tehát a sebesség gradiense is másodrendű tenzor: 

3x3 méretű mátrix. 

        Meg kell még fontolni az alábbiakat is: 

a) A lendület fluxusa nem más, mint -T negatív feszültségtenzor. (A lendület fluxusának erő/felület, azaz 

mechanikai feszültség dimenziója van. Minden mechanikai feszültség, így a nyomás is voltaképpen 

lendületfluxus. A negítív előjel abból adódik, hogy a húzófeszültséget tekintjük pozitívnak.) 

b) Két másodrendű tenzor között egyszerű esetben – ha az anyag izotróp – egy skalár, általános esetben – 

anizotróp anyagnál, például egy folyadékkristálynál – egy negyedrendű tenzor teremt lineáris kapcsolatot. 

Utóbbinak 3x3x3x3=81 eleméből – szimmetria-okok miatt – 21 a független. Nyilvánvaló, hogy hallgatói mérés 

keretében nem lehet vállalkozni anizotróp anyagok lendületvezetésének vizsgálatára, ezért a továbbiakban az 

izotróp anyagokra korlátozzuk a tárgyalást. 

c) A lendület vezetéses transzportjának nem a sebesség-gradiens az egyedüli hajtóereje, és nem a viszkózus 

folyás az egyetlen hatása. 
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Ha egy anyagi térfogatelembe impulzus érkezik, annak a következő hatásai lehetnek: 

1. megnő a térfogatelemben a nyomás; 

2. az egész térfogatelem (egyenes vonalúan) elmozdul; 

3. az egész térfogatelem elfordul; 

4. a térfogatelem rugalmasan deformálódik; 

5. a térfogatelem plasztikusan deformálódik, azaz folyik; 

6. a térfogatelem anyaga dezintegrálódik (szétporlik, eltörik). 

A 6. esetet előidéző nagy lendületfluxusok alkalmazását elkerüljük. A 2. és a 3. eset úgy küszöbölhető ki, hogy 

az anyaggal együttmozgó koordinátarendszert használunk (szubsztanciális leírás). 

Az 5. lehetőség jelenti a bennünket érdeklő viszkózus folyást. 

Az alábbi egyenlet izotróp anyag esetén 3 skalár egyenletre esik szét: 

                                  ,                                          

melyek bármelyike alkalmas az arányossági tényező, az η viszkozitás (pontosabban: nyírási viszkozitás) 

meghatározására. 

A T feszültségtenzor diagonálisában álló (i =j) tagokat σ–val jelölve normálfeszültségeknek, a diagonálison 

kívülieket   pedig τ-val jelölve nyírófeszültségeknek szokták nevezni. A deformáció-sebességekt gyakran 

–tal jelölik. Egyes anyagoknál a normálfeszültségekre is felírható a 3) egyenlet, de abban az η nyírási helyett a 

ή nyújtási viszkozitás szerepel. 

        Ha az anyagban a viszkózus folyáson kívül más jelenség nem lép fel, és a viszkozitás a mérési 

tartományban – adott hőmérséklet és nyomás mellett - állandó (úgynevezett newtoni folyadék), elegendő a 

viszkozitás megmérése. 

        Más esetekben a folyási görbét (a  függvényt) kell megadni. Ezen tanulmányozhatók olyan fontos 

jelenségek, mint pl. a tixotrópia (nyírás hatására az – esetleg folyáshatárral is rendelkező anyag – látszólagos 

viszkozitása csökken, a nyírás megszüntetése után pedig növekszik). 

        E mérések elvégzésére szolgáló eszközök a viszkoziméterek (komolyabb műszer esetén a név már reométer 

szokott lenni). Léteznek kapilláris, esősúlyos és rotációs viszkoziméterek. Valamennyinél két-dimenziós 

lamináris áramlást hozunk létre. 

        Az esősúlyos viszkozimétereknél ismert sugarú és sűrűségű gömb, süllyedési sebességét mérjük, a 

viszkozitást a Stokes-törvény segítségével számoljuk ki. 

        A kapilláris viszkozimétereknél adott hosszúságú és sugarú hengeres kapillárison áramoltatjuk át az 

anyagot. Mérhető adott hajtóerő (=nyomáskülönbség) mellett az anyag térfogatárama, vagy adott térfogatáram 

mellett a nyomáskülönbség. 

        A rotációs viszkozimétereknél forgó testet merítünk az anyagba és a szögsebesség függvényében mérjük a 

testre ható fékező nyomatékot. E módszerrel – szemben a másik kettővel - időben folyamatos mérés végezhető, 

ezért alkalmas időfüggő folyamatok tanulmányozására. 

1. Az erők deformáló hatása, a reológia tárgyköre 

A szilárd rendszerek kinematikája, statikája és kinetikája ezeket „abszolút merev", azaz nem deformálható 

testekként kezeli csak a helyváltozás jellegű mozgásaikat és az ezekkel kapcsolatos egyensúlyi feltételeket 

vizsgálja. 
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 A mechanikai erők hatására a valóságban nemcsak transzláció és rotáció, hanem ezekkel egyidejűen, vagy ezek 

nélkül mindig alakváltozások. A mechanikai jelenségek vizsgálatakor sok esetben e deformációs jelenségeket 

elhanyagoljuk, a rendszereket merev rendszereknek tekintik. Számos esetben viszont éppen a deformációkat 

vizsgáljuk, mint jellegzetes tér. A mechanikán belül is külön fejezetként kialakult a deformálható „testek" 

mechanikája. 

Az anyagok deformációjának leírásakor a mechanika a fizika halmazállapot szereti rendszerezését veszi alapul. 

Úgy tekint, mint az anyagok olyan állapotaira, amelyek egyértelműen meghatározzák, hogy azok a külső, vagy 

belső erők hatására hogyan és milyen mértékben deformálódnak. A deformálható „testek” mechanikája két fő 

fejezetből, a rugalmas szilárd testek és a fluidumok mechanikájából áll. 

A deformációs sebesség határozza meg például azt is, hogy azonos minőségű acéllemez valamely külső erővel 

szemben rugalmas „testként" viselkedik-e, s mint ilyen a hatóerő megszűnte után visszanyeri gyakorlatilag 

eredeti alakját, plasztikus testként folyik-e, vagy rideg testként törik. Kitűnt az is, hogy az anyagok azonos 

halmazállapotukon belül is, a hőmérséklettől függően alapvetően eltérő deformációs magatartást tanúsíthatnak. 

Például a vaskovácsolási technológiában a kovácsolandó darabokat olyan hőmérsékletre hevítik, amelyen a 

halmazállapot még szilárd, de a deformáció jellege nem rugalmas, hanem már elsősorban képlékeny. 

Azonkívül, hogy a tudomány e törvényszerűségeket felfedte, a fejlődő technika mind nagy mennyiségben és 

változatban hozott létre olyan anyagokat, amelyek deformációs szempontból már semmiképpen nem sorolhatók 

be egyértelmű, klasszikus mechanika egyik halmazállapotú csoportjába sem. Ilyenek a műanyagkészítmények, 

továbbá a kenőcsök, pépek, a kőolajalapú és szintetikus kenőzsírok, geológiai fúrásoknál alkalmazott 

fúróiszapok, a különböző és egyéb kerámiai masszák stb. 

A klasszikus halmazállapotot figyelmen kívül hagyva sem alkalmazható sok esetben a pl. az ún. „kocsonyás", 

„krémszerű", „kenhető" stb. közismert fogalmak, ill. az ezek mögött rejlő állapotok. Mióta pl. az élelmiszergyár 

nagyiparrá fejlődött, ezen állapotok tudományos vizsgálata elkerülhetetlenné vált. 

Az újabb anyagféleségek létrejötte és ezek deformációs folyamatainak megismerése miatt, szintén 

elégteleneknek bizonyulnak a klasszikus mechanika említett fejezetei, ezért szükségszerűen kialakult a reológia. 

E tudomány — bár tárgykörének határai jelenleg még meglehetősen határozatlanok — ma már külön 

tudományágnak tekinthető. 

Mindezek alapján a reológia tárgyköre a következőképpen fogalmazható meg. A reológia a deformációkkal, a 

deformációk és az ezeket előidéző erők közötti törvényszerűségekkel, a deformációk és az erők 

időfüggvényeivel, továbbá e törvényszerűségeknek és függvényeknek a külső hőmérséklettől és nyomástól való 

függésével foglalkozik. A rugalmas, képlékeny és viszkózus deformációkkal kapcsolatos jelenségek és 

összefüggések egyaránt a tárgykörébe tartoznak. A klasszikus mechanika által tárgyalt rugalmas és viszkózus, 

valamint a bizonyos mértékig ugyancsak tárgyalt képlékeny (plasztikus) „testek" deformációja a reológia 

határeseteinek tekinthető, s mint ilyenek szintén a reológia tárgykörébe tartoznak. A reológiának azonban 

elsőrendű feladata az, hogy ezen idealizált deformációs folyamatokon túlmenően, a reális deformációs 

jelenségek törvényszerűségeit állapítsa meg és azokat alkalmazza. Például a reológia foglalkozik az ún. 

viszkoelasztikus és plasztoelasztikus, tehát olyan deformációk feltételeivel és lefolyásával, amelyeknél 

egyidejűen reverzibilis elasztikus és irreverzibilis viszkózus, ill. plasztikus deformáció jelentkezik. Továbbá a 

reológia tárgyalja pl. az ún. nemlineáris elasztikus deformációkkal, a folyásponttal, ill. folyáshatárral 

kapcsolatos kérdéseket. Feladata az olyan jelenségek vizsgálata, mint pl. az ún. „lassú folyás", vagy „hideg 

folyás". Kutatja a kolloid rendszereknél gyakran jelentkező ún. tixotrópia és reopexia szerkezeti okait. Sok 

anyagi rendszer mechanikai tulajdonságai nagymértékben függnek a rendszer termikus vagy mechanikai 

előéletétől, s míg a mechanika ezekkel a kérdésekkel nem, vagy csak nagyon keveset foglalkozik, a reológiának 

legfontosabb feladatai közé tartozik ezek vizsgálata. 
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2. fejezet - A reológia vizsgálati 
módszerei 

A reológia vizsgálati módszerei — más természettudományokhoz hasonlóan — részben matematikai alapokon 

nyugvó elméleti, részben tapasztalati módszerek. 

Az elméleti tanulmányok ideális reológiai állapotoknak és a deformációk ideális típusainak bevezetését teszik 

szükségessé. Az ideális absztrakciók jól alkalmazhatók arra, hogy az egyes reális reológiai folyamatokat 

jellemezhessük és rendszerezhessük. Ezt az teszi lehetővé, hogy valamely reális reológiai folyamatban az 

idealizált tulajdonságok egyike, vagy másika túlsúlyba jut a többihez viszonyítva, és így az utóbbiak 

elhanyagolhatóvá válnak. Például a különböző acélféleségek közönséges hőmérsékleten és a folyáspontjuknál 

kisebb terhelések mellett közel rugalmas deformációs magatartást mutatnak. Más körülmények között viszont 

(pl. a kovácsolási technológiáknál) mint plasztikusan deformálódott rendszerek kezelhetők, az elasztikus 

tulajdonságaik elhanyagolhatók. 

Az elméleti kutatások mellett a reológia is létrehozta sajátságos kísérleti módszereit, amelyek nagy segítséget 

jelentenek a kutatás és a gyakorlat számára. A reológia mérési elvekkel és mérőberendezésekkel foglalkozó 

része reometriának nevezhető azzal a megjegyzéssel, hogy a reometria tárgykörébe nemcsak a viszkozimetria, 

hanem minden egyéb mechanikai igénybevételt (nyomás, húzás, nyírás, csavarás stb.) megvalósító mérési elv és 

módszer tárgyalása egyaránt beletartozik. 

A reológiai kutatás jellege azonban nemcsak a kutatás módja, hanem a kutatási szemlélet szerint is különböző 

lehet. Más tudományágakhoz, mint pl. az elektrodinamikához, vagy a termodinamikához hasonlóan, a reológia 

esetében is megkülönböztethető: 

a fenomenológiai elméleteket magában foglaló, ún. makroreológia, amely az  anyagokat homogéneknek vagy 

kvázihomogéneknek tekinti és 

a szerkezeti elméleteket alkalmazó, ún. mikro- vagy statisztikus reológia, amely viszont egyenleteit a 

mikroszerkezetből kiindulva állítja fel. 

E munka tárgyalási szemszöge fenomenológiai, s csak olyan kérdéseknél tér ki mikroszerkezeti vonatkozású 

részletekre, ahol a szóban forgó jelenségek értelmezése ezt szükségessé teszi. 



   

 5  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3. fejezet - A reológiai rendszer 
fogalma 

A reológiai szakirodalomban a vizsgálatok tárgyát képező anyagokat ,,testek"-nek, mások „folyadékoknak és 

szilárd anyagoknak" nevezik, ismét mások „fluidumokról", „newtoni testek"-ről, „nem-newtoni rendszerek"-ről, 

beszélnek. 

Ezek a nem következetesen alkalmazott fogalmak és számos más, jelenleg tapasztalható nomenklatúrabeli 

ellentmondás, valamint helytelen értelmezés rendkívül megnehezítik, hogy egységes reológiai szemlélet, 

egységes csoportosítási elv és nomenklatúra jöjjön létre. 

Az előző pontok értelmében célszerű bevezetni a halmazállapottól és egyéb anyagi sajátságoktól független 

reológiai rendszer fogalmát. 

A deformációk számos változata első közelítésben két, alapvetően különböző jellegű csoportba sorolható: 

a) a rugalmas deformációk és a folyások csoportjába 

Valamely deformáció ideálisan rugalmas, ha a rendszerre ható, egyensúlyban levő külső erők hatására ébredő 

feszültségek kizárólag csak a pillanatnyi deformáció mértékének függvényei, továbbá ha a terhelés 

megszűntével a deformáció is teljes mértékben és pillanatszerűen megszűnik. 

Mikroreológiailag alapvető különbség van az ún. potenciális és kinetikai rugalmasság (elaszticitás) között. Az 

első esetben az elasztikus viselkedés előidézője az a potenciális energia, amely a deformáció közbeni 

munkabefektetés során halmozódik fel a rendszerben. Az elaszticitás, a rendszert alkotó molekulák kinetikai 

energiájának is következménye lehet. Ez a helyzet pl. a gázok elasztikus viselkedésekor. 

Az elasztikusan deformálódó rendszerek reológiai törvényszerűségeinek vizsgálatakor különbséget kell tenni 

aszerint, hogy véges, vagy infinitezimális deformációról van-e szó. Infinitezimálisnak akkor tekinthető valamely 

deformáció, ha a deformáció eredményeként a tömegpontok között bekövetkező távolságváltozások és az 

eredeti állapothoz tartozó megfelelő távolságok hányadosának értéke az egységhez viszonyítva elhanyagolható. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az infinitezimális elasztikus deformációkkal foglalkozó elmélet sok szilárd 

rendszerre, a deformáció adott mértékéig minden további nélkül alkalmazható. Más esetekben viszont, bár a 

deformáció még rugalmas jellegű marad, azonban mértéke olyan naggyá válhat, hogy ez az elmélet 

érvénytelenné válik. Ez a helyzet pl. a vulkanizált gumiknál. 

Folyásról akkor beszélünk, ha a rendszer deformációja adott terhelés mellett, az igénybevételi idő függvényében 

folyamatosan növekedik, s a tehermentesítést követően a deformáció nem szűnik meg. Tiszta folyás esetén a 

deformáció teljes mértékben megmarad. A rugalmas deformációkkal szemben, folyáskor a feszültségi állapot 

nem a deformáció, hanem a folyás pillanatnyi állapotára vonatkozik. A folyás mértéke, az ún. maradó vagy 

permanens Dp deformáció és a t igénybevételi idő közötti függvénykapcsolatot ábrázoló görbe az ún. 

folyásgörbe, amely adott τ nyírófeszültség mellett a szóban forgó rendszerre az adott körülmények között 

jellemző menetű. Különböző τ értékek mellett meghatározva a folyásgörbéket, ún. folyásdiagram nyerhető. A 

folyások jellege kényelmesebben tanulmányozható a nyírási sebesség és a nyírófeszültség közötti összefüggés 

megállapításával. 

Az irodalom általában az így kapott függvénygörbéket is folyásgörbéknek nevezi. Nyilvánvaló, hogy e két 

különböző függvénykapcsolat egymástól eltérő módon értékelendő. 

A folyásokat — a folyamatok vizsgálata és leírása szempontjából — célszerű további két alcsoportra bontani: 

a) a viszkózus és 

b) a plasztikus folyások csoportjába. 

3.1. ábra - ábra: A nyírási sebesség és a nyírófeszültség közötti összefüggések, ha t = 0 

mellett Dt = 0 
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Ezek között az alapvető különbség, hogy amíg az energia disszipáció viszkózus folyáskor a deformáció 

sebességének a függvénye, plasztikus folyáskor a disszipáció független e sebességtől. Számos rendszerben a 

folyás mindkét típusa egyidejűen lép fel. A permanens deformációban való viszonylagos részarányuk a 

hőmérséklet és a feszültség függvénye. 

A tiszta rugalmas, a tiszta viszkózus és a tiszta plasztikus deformáció a természetben és a technikai gyakorlatban 

előforduló deformációféleségek aránylag szűk körét jelentik. A többi deformáció típusnál ezek egyike-másika 

egyidejűleg észlelhető és a vonatkozó törvényszerűségek is ezek tulajdonságai alapján állapíthatók meg. Ezért a 

tiszta rugalmas, viszkózus és plasztikus deformáció a reológia alapvető és egyúttal idealizált rendszereit jelentik. 
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4. fejezet - A viszkózus folyás 

A rugalmas deformációkkal szemben, mint mondtuk, a természetben és a technikában a külső erők megszűnte 

után a deformáció gyakran nem szűnik meg. 

A legegyszerűbb ilyen rendszereket a newtoni rendszerek képviselik. Ezek jellemzője, hogy a folyást létrehozó 

feszültség és a megfelelő deformációs sebesség komponensei között lineáris függvénykapcsolat van. Az 

arányossági tényező — a belső súrlódás mértékéül szolgáló viszkozitás — a hőmérséklettől és a nyomástól 

függő anyagi állandó. 

A newtoni viselkedés nincs kizárólagosan a folyadék halmazállapothoz kötve, de a gyakorlatban a folyadékok 

nagy része ilyen rendszerként folyik. Innen ered az irodalomban gyakran használatos „newtoni folyadék" 

elnevezés. 
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5. fejezet - A plasztikus folyás 

Vitatható, hogy viszkózus és plasztikus folyás között különbséget kell-e tenni. Kétségkívül igaz, hogy a folyás 

mindkét típusára egyaránt jellemző' a deformáció permanens jellege és a rendszerbe fektetett mechanikai 

energia disszipációja. A különbségtétel — véleményünk szerint — mégis jogosult és célszerű, mivel viszkózus 

folyás esetében az adott deformációhoz tartozó energia disszipáció mértéke a deformáció sebesség függvénye, 

plasztikus folyáskor viszont az energia disszipáció ettől független. Szilárd halmazállapotú rendszereknél a 

kétféle folyás előfordulhat egyidejűen, relatív arányuk a rendszer hőmérsékletétől és a feszültségek nagyságától 

függ. Valamely rendszerben a plasztikus folyással egyidejűen elasztikus deformáció is felléphet olyan 

értelemben, hogy a rendszer egyes részeiben a feszültségek nem érik el a plasztikus folyás kezdetét jelentő 

határértéket, a folyáshatárt. Ilyenkor az elasztikusan deformálódó részek akadályozzák a plasztikusan folyó 

részek deformációját. Az ilyen folyamatok leírása sok matematikai nehézséget jelent. A tiszta, ideális plasztikus 

folyást mutató rendszereket St. Venant, a viszkózus folyással párosult plasztikus folyást mutató rendszereket 

pedig Bingham- féle rendszereknek nevezzük. 

A műszaki gyakorlatban fontos fogalmat jelent a szilárdság. Ezen valamely rendszernek a plasztikus folyással 

vagy a töréssel szemben kifejtett ellenállását értjük. Ha valamely rendszerben a feszültségi állapot meghaladja a 

szilárdság határát, az vagy igen nagymértékű deformációt szenved, vagy eltörik. A szilárdságot tehát vagy a 

plasztikus folyáshatárhoz, vagy a törési határhoz tartozó feszültségi állapot adja meg. 

1. Ideális plasztikus (St. Venant) rendszerek 

Ezeknél a permanens deformáció akkor kezdődik el, ha a rendszerre ható feszültségek adott értéket, az ún. 

folyáshatárt túllépik. Ezt követően, a rendszerre ható feszültségek adott értékre csökkennek, a plasztikus folyás 

pedig folytonosan halad előre, miközben a rendszerre ható feszültségek értéke állandó marad. Az ilyen 

plasztikus deformáció mechanikai modellje szilárd alapon nyugvó, adott súllyal rendelkező hasábbal 

jellemezhető. Nyugalmi állapotban a lap és a hasáb között sztatikus, mozgás közben kinetikai súrlódás hat. Ha a 

hasábhoz csatlakozó fonálra P erő hat, a hasáb akkor kezdi el mozgását, amikor a P erő a sztatikus súrlódást 

legyőzi. Ezt követően, a konstans sebességű mozgás fenntartásához kisebb, a kinetikai súrlódással azonos erőre 

van szükség. 

A plasztikus folyást általában rugalmas deformáció előzi meg. Az ilyen folyamat szemléltetésére szolgáló 

modell módosul, nevezetesen egy-egy sorbakapcsolt St. Venant (St. V.) és HooJce (H) elemből áll, azaz a fonál 

helyére rugó kerül. Ez az 5.1. ábrán látható. 

5.1. ábra - ábra: A plasztikus rendszerek mechanikai modellje és a St. Venant-féle 

modellek megfelelő terhelés- mozgás diagramm 
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2. A folyáshatár kísérleti meghatározása és a folyás 
feltételének megfogalmazása 

A plasztikus folyás tanulmányozásának legegyszerűbb módja, hogy a vizsgált rendszer anyagából próba rudat 

készítve, azt húzó igénybevételnek vetjük alá, majd megállapítjuk a húzófeszültség és a Δl nyúlás közötti 

függvénykapcsolatot. 

Számos anyag esetében — mint pl. a fokozatosan lehűtött réznél és alumíniumnál — a diagram már a 

kezdőpontban kezd elhajolni, jelezvén, hogy a permanens deformáció már a legkisebb feszültségnél is 

jelentkezik. 

A teljesség kedvéért megemlítjük, hogy egyes anyagoknál, pl. sok fémnél, az egymást követő különböző 

mértékű nyújtás közben keményedés jelentkezik, amit a tehermentesítési és a terhelési görbe közötti hiszterézis 

jelez. Sok fémnél viszont a tehermentesítés után a folyáshatár jelentősen megnövekedik, ha a tehermentesítési 

idő hosszú. Számos anyagnál, ha adott mértékű nyújtás után a vizsgálati mintát kompressziónak vetjük alá, a 

fordított irányban mind az elasztikus tartomány, mind a folyáspont teljesen eltűnik. Analóg megfigyeléseket 

szereztek akkor is, ha kör keresztmetszetű rudat egymást után ellentétes irányú csavarással deformáltak. A 

folyáshatár értéke tehát a hőmérsékleten kívül, általában függ a rendszer feszültségi és deformációs előéletétől 

is. 

A plasztikus folyás kezdetét jelentő folyási feltételen azt a feszültségi állapotot értjük, amely mellett a rendszer 

plasztikus deformációja elkezdődik. 

A főfeszültségeken a következőket értjük. Általános esetben, a rendszer valamely P pontján át fektethető 

végtelen sok sík között létezik olyan három, egymásra merőleges sík, amelyeken csak normális irányú 

feszültségek lépnek fel, tangenciális komponensek nem hatnak. E síkokat a P ponthoz tartozó főfeszültségi 

síkoknak, az ezekre ható feszültségeket pedig a P pont σ1, σ2, σ3 főfeszültségeinek nevezzük. A 

főfeszültségekkel kapcsolatosak a feszültségtenzor ún. első, második és harmadik invariánsai. Ezek a 



 A plasztikus folyás  

 10  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

feszültségkomponensekből alkotott, s a feszültségi állapotra jellemző olyan mennyiségek, amelyek a koordináta-

rendszer ortogonális transzformációjával szemben invariánsak. A reolóigiában fontos első, második és harmadik 

invariáns kifejezése a következő: 

5.2. ábra - ábra: A plasztikus folyás feltételének geometriai szemléltetése 

 

Az ideális plasztikus rendszerekre feltételezzük továbbá, hogy a folyáshatár nagysága nyomáskor és húzáskor 

azonos. A folyás feltételének megfogalmazásában hasznos segítséget jelent, ha a feszültségek geometriai 

ábrázolásához folyamodunk. E célra olyan derékszögű koordináta-rendszert célszerű választani, amelynek 

koordinátái a főfeszültségek irányaival esnek egybe. 

A koordináta-rendszer 0 origóján keresztül fektethető olyan sík, amelynek egyenlete: σ1 + σ2 + σ3 = 0, ahol σ1, 

σ2 és σ3 a három főfeszültség. Ezen ún. deviátoros sík feszültségpontjai a tiszta deviátoros feszültségállapotokat 

ábrázolják. Az origón átmenő, e síkra merőleges egyenes a feszültségtér ún. hidrosztatikai tengelye, amely azon 

feszültségi pontok geometriai helyei, amelyekben tiszta hidrosztatikai feszültségállapot uralkodik így valamely, 

a plasztikus folyás kezdetét jelentő (σ1,σ2,σ3,) feszültségállapotot ábrázoló OS vektor annak megfelelően, hogy 

a feszültségtenzor hidrosztatikai és deviátoros részre bontható, egy a hidrosztatikai tengelyre merőleges, 

deviátoros síkba eső 0P (σ’1, σ’2, σ’3)  és a hidrosztatikai tengellyel párhuzamos PS (σ,σ,σ) komponensre 

bontható (5.2. ábra). A folyáshatár feltételét ezek szerint valamilyen felület adja meg e térben. A felület azon 

feszültségpontok geometriai helye, amelyek mellett a plasztikus folyás elkezdődik. Mivel a folyáshatár 

független a feszültség hidrosztatikai komponensétől, a folyáshatár felületének a deviátoros síkra merőleges 

alkotójú henger vagy prizma felületnek kell lennie. E felület a deviátoros síkot adott c görbében metszi. A 

folyási feltétel megfogalmazására így elegendő e görbét figyelembe venni, mivel a folyáshatár felületének a 

deviátoros síkra való merőlegessége azt jelenti, hogy tiszta hidrosztatikai feszültségállapotban levő, nem 

porózus szerkezetű rendszereknél a feszültség növelésével a folyáshatár nem érhető el. 

A pozitív koordináta-tengelyeknek a deviátoros síkra vett ortogonális vetületei 120—120°-ot zárnak be 

egymással. A negatív koordináta-tengelyek e szögeket felezik, s így a deviátoros sík hat egyenlő részterületét 

nyerjük (5.3. ábra). Ha valamely (σ1,σ2,σ3,)  feszültségállapot a plasztikus folyás állapotát jelenti, úgy az 

izotrópia miatt a (σ1,σ3,σ2,)  is ugyanezt jelenti. Ezért a folyáshatárnak megfelelő helyek pl. az LL' vagy az 

MM' és az NN' egyeneseken, de ugyanígy a tengelyek ortogonális vetületein is szimmetrikusak a 0 pontra. Ez 

egyenértékű azzal az állítással, hogy a folyáshatár kritériuma a tenzor invariánsainak függvénye. Ez viszont azt 

jelenti, hogy a hat tengely által kijelölt folyáshatárpontok egyenértékűek, azaz valamely feszültségállapot 

jellemzéséhez elegendő azokat a vektorokat tekinteni, amelyek a tizenkét szegmens egyikébe esnek. 

5.3. ábra - ábra: A folyáshatárnak megfelelő pontok a derivátoros síkon izotróp 

rendszereknél 
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6. fejezet - Folyadékok reológiai 
tulajdonságai 

A reológia az anyagok folyási viselkedését tárgyaló tudományág. A folyadékmolekulák kölcsönös vonzásának 

következménye, hogy a folyadékoknak van saját térfogatuk, de nincs állandó alakjuk. Az alakváltoztatás 

erőkifejtést igényel. Ugyancsak erő szükséges ahhoz, hogy két folyadékréteget egymáshoz képest elmozdítsunk. 

Ez makroszkopikusan a belső súrlódásban (viszkozitásban) nyilvánul meg, azaz áramlás előidézésére és 

fenntartására a belső súrlódás ellenében munkát kell végezni. 

A tiszta, egykomponensű folyadékok belső súrlódási együtthatóját (η) az ún. Newtonegyenlettel definiáljuk. Az 

alábbi két egyenlet szerinti definíció egymással ekvivalens: 

Az olyan anyagokat, melyekben tetszőleges kis erők már maradó, nem rugalmas alakváltozásokat, ún. áramlást 

tudnak előidézni fluidumoknak (gázok és folyadékok) nevezzük. 

1. Newtoni folyadékok folyásgörbéje 

Az ideálisan viszkózus, azaz newtoni folyadékok viszkozitása nem változik τ növelése hatására. Viszkozitásuk 

anyagi állandó, mely csupán a hőmérséklettől és a nyomástól függ. A newtoni folyadékok folyásgörbéje (D-τ 

görbe) egyenes, melyeknek iránytangense az anyag viszkozitásának reciproka (1/η), az ún. fluiditás. A newtoni 

folyadékok viszkozitása az anyagi minőségtől függő állandó. 

Newtoni folyadékok a víz, híg cukoroldat, glicerin, adalékok nélküli ásványi- és növényolajok. Az inkoherens 

kolloid rendszerek közegei és az igen híg kolloid oldatok egy része szintén newtoni folyadéknak tekinthető. A 

folyás bármilyen kis nyírófeszültségnél (τ>0) megindul. E tulajdonságok akkor állnak fenn, ha a diszperz 

rendszer viszkozitása alig nagyobb a közeg viszkozitásánál. 

2. Nem-newtoni folyadékok folyásgörbéi és viszkozitás görbéi 

 A többkomponensű folyadékok, a kolloid rendszerek folyási tulajdonságai eltérést mutatnak a tiszta, 

egykomponensű folyadékok viselkedését leíró, ún. Newton-egyenlettől. Viszkozitásuk csak ún. látszólagos 

viszkozitás (η *), mely adott nyírófeszültség értékhez tartozik. Ezen folyadékoknál nem áll fenn egyenes 

arányosság a sebességgradiens és a nyírófeszültség között, a látszólagos viszkozitás változik a nyírófeszültség 

változásával. A nem-newtoni folyadékok reológiai tulajdonságainak egzakt jellemzésére a folyás (D-τ) és 

viszkozitás (η *-τ) görbék szolgálnak. 

1. A görbék igen változatos képet mutatnak attól függően, milyen kolloid sajátosságokkal rendelkezik a 

vizsgálandó anyag. 

Azokat az anyagokat, melyek viszkozitása csökken a nyíró igénybevétel növekedésével, pl. keveréskor, 

szerkezeti viszkozitású anyagoknak nevezzük. Magyarázata, hogy a polimerek megnyúlt fonal vagy lánc alakú 

molekulái, illetve a szuszpenziók gyöngyfüzérré összeállt gömb vagy ellipszoid alakú szilárd részecskéi áramlás 

hatására orientálódnak, az áramlás irányába beállnak. Ezáltal csökken belső súrlódásuk. A nem-newtoni 

folyadékok többsége ide tartozik. Így viselkednek a polimerek oldatai, valamint, különösen nagyobb 

koncentrációnál a szuszpenziók is. Az utóbbiaknál a részecskék közötti vonzóerőket csökkentő adalékok 

meggátolják ezt a viselkedést. 

Gyakorlati szempontból nagyon fontos, hogy a folyásgörbét a nyírófeszültség igen széles tartományában vegyük 

fel, mert csak így tanulmányozhatjuk a reológiai viselkedést megfelelően. Ugyanis pl. felületkezeléskor 

(lakkozás vagy festés) a makromolekulás oldatot vagy festék szuszpenziót egészen más hatások érik ecsettel 

való felhordáskor, mint szórópisztolyból való alkalmazásukkor. 

Dilatáns anyagok 

Ellentétben a szerkezeti viszkozitást mutató anyagokkal, a dilatáns anyagok viszkozitása nő, a sebességgradiens 

értéke pedig csökken növekvő nyíróigénybevétellel. Ez ritkábban fordul elő, pl. polivinil-klorid paszták, 

szilikonok és nagyon nagy koncentrációjú szuszpenziók esetén, ami csőben való szállításkor igen veszélyes 

lehet. 
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Képlékeny anyagok folyáshatárai 

A képlékeny anyag kis nyírófeszültség esetén szilárd testként viselkedik, csak rugalmas alakváltozásokat mutat. 

Az anyag csak egy τ0 kritikus nyírófeszültség után kezd el folyni, ezért ezt az értéket folyáshatárnak nevezzük. 

A folyásgörbéken csak τ0 után van nullától különböző D érték. Ilyen anyagok a koherens kolloid rendszerek (pl. 

csokoládé bevonat, fogkrém, kocsonya, kenőzsír). 

Szuszpenziókra is jellemző a folyáshatár, ha a szárazanyag tartalom meghalad egy adott értéket. Ekkor a szilárd 

részecskék összekapcsolódásával egy váz épül fel, melyet szükség esetén adalékolással letörhetünk. Megfelelő 

adalékanyagokkal váz felépülést is előidézhetünk. A folyáshatár után a képlékeny anyagok nagy része szerkezeti 

viszkozitást mutat. Itt már fizikailag is helyes a kifejezés, hogy a nyíró igénybevétellel a szerkezetet letörjük. 

Ezzel a koherenciát megszüntetjük, azaz koherens–inkoherens (gél-szol) átmenetet idézünk elő. 

Tixotróp anyagok 

Tixotrópiának azt a jelenséget nevezzük, amikor egy anyag viszkozitása csökken nyíró igénybevétel, pl. keverés 

ideje alatt, de ha a keverést megszüntetjük (pihentetés) egy idő után kisebb, vagy nagyobb eltéréssel visszaáll a 

kiindulási viszkozitás. Ilyen viselkedést mutat pl. a keményítőcsiriz, a zselatinoldat, vagy a vizes homokpart a 

lábunk alatt. 

A tixotrópia oka az, hogy az anyag belsejében anizometrikus részecskékből kialakult laza vázrendszer van, mely 

kis erők hatására összeomlik. Ha a nyíróhatás megszűnik, visszaáll az eredeti vázas szerkezet, mert a 

részecskéket jól nedvesíti a közeg (pl. a homokot a tengervíz vagy folyóvíz). Ezek a rendszerek koherens 

kolloid rendszerek. Nagyobb nyíróerők hatására a szerkezet véglegesen letörik, az anyag folyik végbe, ezért a 

viszkozitás (a folyás), a mérés időtartamától is függ. A tixotrópia mértékére a hiszterézis hurok nagyságából 

következtethetünk. 

Számos nagy természettudós, így Hooke, Newton, Navier, Maxwell úttörő munkásságának eredményeire 

alapozva a reológia tudományának ismeretanyaga a 20. században állt össze. 

A reológia elnevezés Eugene Binghamtól (1878 – 1945) származik, aki 1919-ben fedezte fel azt a korábban nem 

vizsgált jelenséget, melyet ma folyáshatárként ismerünk, és alkotta meg az ideális plasztikus test folyásának 

modelljét. Jórészt neki köszönhető, hogy ez a folyástannak is nevezett tudományág napjainkban a 

természettudományok önálló tudományterületévé vált. 

Bingham, tudóstársával, Markus Reinerrel megalapította a Society of Rheology nevű társaságot, melynek első 

kongresszusára 1929-ben, Washingtonban került sor. A következő esztendőkben nemzeti reológiai társaságok 

jöttek létre, melyek tagjai a négyévenként rendezett nemzetközi konferenciákon találkoznak egymással. A 

nemzeti grémiumok pedig az eltelt idők folyamán további szakterületek szerint tagozódtak, bioreológiai, 

hemoreológiai, és egyéb tagozatokat hoztak létre. 

A reológiát napjainkban a fizika egyik ágaként tartják nyilván, melyen belül további szakterületeket 

különböztetnek meg. Ezek a következők: tapasztalati reológia, reometria, elméleti reológia, szerkezeti reológia, 

és alkalmazott reológia. 

A reológia napjainkra az anyagtudomány és a művelettan nélkülözhetetlen részévé vált. A reológiai ismeretek 

ugyanis mind a már ismert termékek előállításában és feldolgozásában, mind az újak fejlesztésében, 

kidolgozásában, egyre gyakrabban játszanak alapvető szerepet. 

A reológia mindenekelőtt azoknak az anyagoknak a folyásával és deformációjával foglalkozik, melyek 

tulajdonságai átmenetet képeznek a szilárd testek és a folyadékok között. A reológia elsődleges célja, hogy 

összefüggéseket állapítson meg a deformációt létrehozó nyírófeszültség és az alakváltozást, illetve az áramlást 

jellemző kinematikus mennyiségek között. A reológiában a rendszerek viselkedését, a rendszert helyettesítő 

modell, az ún. test tulajdonságait leíró egyenletekkel jellemzik. A testekre vonatkozó összefüggések 

segítségével a reális rendszerek tulajdonságai jó közelítéssel leírhatók. A reológiai modellek a következők. 

A testek deformációjának három alaptípusát, a rugalmas deformációt a HOOKE-test, a Newtoni folyadékok 

folyását NEWTON-test, a képlékeny deformációt pedig a ST. VENANT-test tulajdonságai írják le. A három 

modell viselkedését a következő gondolatkísérlettel szokás jellemezni. 
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Ejtsünk le adott magasságból szilárd talajra egy acélgolyót, egy vízcseppet, és egy plasztilin (gyurma) golyót. 

Az acélgolyó reverzibilis rugalmas deformációjának hatására visszapattan. A vízcsepp szétfolyik a felületen. A 

gyurmagolyó plasztikus alakváltozást szenved. 

A gondolatkísérlet ugyan meggyőzően illusztrálja az ideális testként viselkedő három anyag viselkedését, a 

gyakorlatban azonban az anyagok nem mindig viselkednek ideális testként. A Newtoni folyadékokon kívül 

számos nem Newtoni folyadékot ismerünk. A műanyagok például egyszerre lehetnek viszkózusak és 

rugalmasak, sőt plasztikus deformációjuk is felléphet. A folyás és a rugalmas deformáció együttes fellépését 

viszkoelaszticitásnak nevezik. 

A viszkoelaszticitáson belül azonban a viszkoelasztikus szilárd test viselkedése reverzibilis alakváltozásokat 

kiváltó erők hatására, különbözik a viszkoelasztikus folyadék viselkedésétől, amelyben már a legkisebb 

erőhatásra is irreverzibilis változások játszódnak le. 

A HOOKE, a NEWTON, és a ST. VENANT testek modelljének kombinációjával, soros, vagy párhuzamos 

kapcsolásukkal újabb modellekhez jutunk, melyekkel bonyolultabb rendszerek tulajdonságai is leírhatók. 

A reológiai modellek szimbolikus ábrázolását a következőkben mutatjuk be: 

1. A reverzibilis deformáció modellje a rúgó 

HOOKE - test                                 ideálisan rugalmas testek 

 

2. A viszkózus folyás modellje a dugattyú 

NEWTON – test                                Newtoni folyadékok 

  

 

3. A plasztikus folyás modellje a súrlódó elem 

ST. VENANT – test 
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4. Viszkoplasztikus folyadék folyásának modellje, 

             a párhuzamosan kapcsolt rúgó és dugattyú 

BINGHAM – test 

 

5. Viszkoelasztikus folyadék folyásának modellje, 

    a sorba kapcsolt rúgó és dugattyú 

MAXWELL- test 

 

6. Viszkoelasztikus szilárd test modellje, 

     a párhuzamosan kapcsolt rúgó és dugattyú 

KELVIN -test 
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1. A viszkozitást befolyásoló változók gyakorlati 
nagyságrendjei 

A valóságos anyagok viszkozitását olyan tényezőkkel, mint a nyírási sebesség, hőmérséklet, nyomás és nyírási 

idő lényegesen befolyásolni lehet, s számunkra nyilvánvalóan fontos lehet, hogy rámutassunk, milyen módon 

függ a viszkozitás ezektől a változóktól. Ennek megkönnyítéséül először egy rövid áttekintést adunk azokról a 

viszkozitási változókról, amelyek a gyakorlati szempontból legfontosabb, főbb változók hatására jöttek létre, de 

ezt megelőzően a nyírási sebességet vizsgáljuk meg alaposabban, mivelhogy reológiai szempontból ez a 

legfontosabb viszkozitást befolyásoló tényező. 

1.1. Változás a nyírási sebességgel 

A 6.1. táblázat azoknak a nyírási sebességeknek megközelítő nagyságrendjét mutatja, amelyekkel számos 

helyen, az iparban és a mindennapi életben találkozunk, s ezért szükséges méréssel meghatározni őket. A 

különböző műveleteknél fontos megközelítő nyírási sebességek az áramló folyadék átlagos sebességének és 

annak a jellemző geometriai méretnek hányadosával becsülhetők, amelyben a folyás létrejött (például a cső 

átmérője vagy a nyírt réteg vastagsága). A 6.1. táblázatból látható, hogy számos fontos alkalmazás esetén egy 

ilyen számítás széles tartományt ad, a 13 eset jellemzéséhez szükséges nagyságrend 106-tól kezdődően 107-ig 

terjed. A teljes tartomány viszkozitásának meghatározásához több viszkozimétert lehetne vásárolni, de legalább 

három különböző műszerre lenne szükség ilyen cél eléréséhez. 

A 6.1. táblázatot tekintve, az teljesen világos, hogy a nyírási sebességtől függő viszkozitás nagysága nagyon 

fontos körülmény és gyakorlati szempontból a várható alkalmazási területet illetően azt egyértelműen ismerni 

kell, mielőtt a készüléket megvásárolnánk. 

6.1. táblázat - táblázat: Néhány anyag és folyamat jellemző nyírási sebessége 
 

Eset A nyírási sebesség (s-1) jellemző 

tartománya 
Alkalmazás 

Finom porok szuszpenziós 

folyadékban történő ülepedése 
10-6-10-4 Gyógyszerek, festékek 

Felületi feszültség hatására 

kialakult folyadékszint 
10-2-10-1 Festékek, printertinták 

Gravitációs szivárgás 10-1-101 Festékek, bevonatok, WC 

fertőtlenítők 

Extrudált termékek 100-102 Műanyagok 

Rágás és nyelés 101-102 Élelmiszerek 

Vastag bevonatok 101-102 Festékek, édességek 

Elegyítés-keverés 101-103 Folyadékgyártás 
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Folyás a csőben 100-103 Szivattyúzás, véráramlás 

Permetezés, ecsetelés 103-104 Szóró szárítás, festés, üzemanyag 

befecskendezés 

Dörzsölés 104-105 Krémek és folyékony bőrápolók 

Folyadék alapú őrölt pigmentek 103-105 Festékek, printertinták 

Vékony bevonatok 105-106 Papírok 

Kenőolajok 103-107 Benzinmotorok 

1.2. Változás a hőmérséklettel 

Ami a hőmérsékletet illeti, a legtöbb vizes rendszert használó ipari alkalmazás 0 és 100°C közé sorolható. A 

kenőolajokat és zsírokat -50 és 300°C között használják. 

A műanyag olvadékokat 150-30°C között kezelik, míg a folyékony üveget kicsivel 500°C felett alakítják. 

A legtöbb, kereskedelemben kapható viszkoziméter -50-től 150°C-ig terjedő mérést tesz lehetővé, külső hűtést 

és folyadék cirkuláltatást vagy merülő fürdőt használva. Magasabb hőmérsékleteknél légfürdőt használnak. A 

newtoni folyadékok viszkozitása növekvő hőmérséklettel csökken, megközelítőleg az Arrhenius összegzés 

szerint: 

                                                                                         

Newtoni folyadékok esetén általában minél nagyobb a viszkozitás, annál erősebb a hőmérsékletfüggés. Az ilyen 

erősen hőmérsékletfüggő viszkozitás esetén pontos eredmény csak úgy érhető el, ha nagy figyelmet fordítunk a 

viszkoziméter hőmérséklet szabályozására Például a víz hőmérséklet érzékenysége szobahőmérsékleten 3 %/°C, 

így ±1% pontossági követelmény esetén a minta hőmérsékletét ±0,3 °C-on belül kell tartani, magasabb 

viszkozitású folyadékoknál — erősebb a viszkozitás hőmérsékletfüggése — még gondosabban kell eljárnunk. 

Fontos megjegyezni, hogy a viszkozimetriában nem elegendő csupán a termosztát hőmérsékletének ellenőrzését 

biztosítani, a nyírás önmagában hőt fejleszt a folyadékon belül, amely hőmérsékletváltozás elegendő a 

viszkozitás csökkenéséhez, ha nem biztosítjuk a fejlődő hőmennyiség eltávolítását. A nyírásnak kitett folyadék 

térfogategységére eső energiaveszteség nagysága a nyírási feszültség és nyírási sebesség, vagy ami ezzel 

egyenértékű, a viszkozitás és a nyírási sebesség négyzetének szorzata. 

A hőelvonás nagyságának tisztázása a másik fontos tényező, amely a viszkozimetriában két dologtól függ. Az 

első a mérőberendezés típusa: egyik esetben a vizsgálandó folyadék keresztülhaladva a berendezésen kifolyik 

abból, a másik esetben állandóan a készülékben tartózkodik. Az első esetben például résben vagy kapillárisban 

az áramló folyadék maga vezeti el a hő bizonyos részét. A második esetben, a koncentrikus henger vagy a kúp-

lap viszkoziméterekhez hasonló berendezésben a felülethez történő hővezetés egyetlen jelentős hőátadási 

folyamat. 

Másodsorban a hőelvonás függ a viszkoziméter méreteitől, rés és kapilláris esetén a szűkület szélessége fontos 

szabályozandó paraméter, koncentrikus henger, kúplap készülékeknél a résszélesség a fontos. A kívánatos az, 

hogy ezek a szélességek olyan kicsire készüljenek, amilyenre csak lehetséges. 

1.3. Változás a nyomással 

A folyadékok viszkozitása exponenciálisan nő az izotrópikus nyomással. Kivétel csupán a 30 °C alatti 

hőmérsékletű víz, amelynek esetében azt találták, hogy a viszkozitás az exponenciális növekedést megelőzően 

kezdetben csökken. Ez a változás egészen kicsi, ha a nyomás durván 1 barral különbözik az atmoszférikustól. 

Ezért 2 gyakorlatban a nyomás hatásától a viszkoziméter használók eltekintenek. Vannak azonban esetek, 

amikor ezt nem lehet megtenni. Például az olajipar a kenőolaj és fúróközeg viszkozitásának mérését a kiemelés 

nyomásán írja elő. 
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A sebességváltóban a kenőolaj nyomása tapasztalati adatok alapján gyakran meghaladja 1 GPa-t, míg az 

olajkutak fúróiszapját olyan mélységben kell alkalmazni, ahol a nyomás kb. 20 MPa. 

6.1. ábra - ábra: A viszkozitás változása a nyomással a.) Di (2 etilhexil) szebakát; b.) 

nafténes ásványolaj 210  0F-nél; c.) nafténes ásványolaj 100 0F-nél (Huttontól származó 

adatok ,1980) 

 

2. A nem-newtoni folyadékok nyírásfüggő 
viszkozitása 

2.1. A newtoni viselkedés definíciója 

Minthogy ebben a fejezetben a nem-newtoni viszkozitású anyagok viselkedésére koncentrálunk, fontos a nyírási 

viszkozitással összefüggésben először tisztázni, hogy mi is tulajdonképpen a newtoni viselkedés. A newtoni 

viselkedés a gyakorlatban állandó hőmérséklethez és nyomáshoz kapcsolódik, a következő jellemzőkkel: 

Csak feszültséggel létrehozott egyszerű folyásban a σ nyírófeszültség létezik, a két normálfeszültség-különbsége 

zéró. 

A nyírási viszkozitás nem változik a nyírási sebességgel. 

1. A nyírási időhöz képest a viszkozitás állandó, s a feszültség a folyadékban a nyírás megszüntetésével azonnal 

nullára csökken. Minden későbbi nyírásnál — a mérések között elég hosszú nyugalmi időt hagyva — a 

viszkozitás a korábban, mérttel megegyezik. 
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2. Különböző típusú deformációknál mért viszkozitások között egyenes arányosság van, például egytengelyű 

nyúlási folyás esetén mért viszkozitás mindig háromszor akkora, mint amelyet egyszerű nyírási folyás esetén 

mértek. 

Minden, az előző viselkedéstől eltérő folyadékok nem-newtoniak. 

2.2. Nyírás-vékonyodó nem-newtoni folyadék 

Ahogy a viszkoziméterek alkalmassá váltak a nyírási sebesség viszkozitásra gyakorolt hatását vizsgálni, a 

vizsgálatokat végzők azt tapasztalták, hogy sok anyag, mint a diszperziók, emulziók és polimer oldatok eltérnek 

a newtoni viselkedéstől. Az esetek többségénél növekvő nyírási sebességgel csökkenő viszkozitást találtak, s ez 

elegendő indoknak bizonyult ahhoz, hogy azt általánosan „nyírási vékonyodásnak" nevezzék, bár az átmeneti 

viszkozitás vesztés és „pszeudoplaszticitás" fogalmakat is használják. 

Vannak esetek, mint azt látni fogjuk (noha kis számban), mikor a viszkozitás a nyírási sebességgel együtt 

növekszik. Az ilyen viselkedést általában „nyírási vastagodásnak" nevezzük, bár a „késleltetés" kifejezést is 

használják. 

A nyírási vékonyodásra a viszkozitás-nyírási sebesség összefüggésben jellemző görbe alakot a 6.2. ábra mutatja. 

Az ennek megfelelő nyírási feszültség-nyírási sebesség és viszkozitás-nyírási sebesség görbék szintén az ábrán 

láthatók. 

A görbe jelzi, hogy nagyon alacsony nyírási sebesség (vagy feszültség) határértéknél a viszkozitás állandó, míg 

magas nyírási sebesség (vagy feszültség) határnál ismét állandó, de egy alacsonyabb szinten. A két szélsőérték 

ennek megfelelően, mint alsó és felső newtoni tartomány ismert, bár az „alsó" és „felső” kifejezés a nyírási 

sebességre és nem a viszkozitásra vonatkozik. 

A két, viszkozitásban állandó értékűvé váló tartomány leírására az „első newtoni tartomány" és „második 

newtoni tartomány" kifejezések is használatosak. 

6.2. ábra - ábra: Tipikus nem-newtoni viselkedés a különböző jellemzők közötti 

kapcsolatok bemutatásával 
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A magasabb értékű konstans értéket „nullpont nyírási viszkozitásnak" is nevezik. 

Megfigyelve a 6.2.. ábrán látható folyadékokat, azok folyáshatárra jellemző viselkedést nem mutatnak, bár ha a 

kísérleti tartomány l0-5-től l0-4 terjed (ami elég széles tartomány), a módosított 6.2.b. ábra értelmezésével ilyen 

következtetés is levonható. Megkülönböztetés céljából a 6.2.c ábrán látható viselkedést „Bingham”- féle 

plasztikus viselkedésnek szokták nevezni. Definíció szerint a Bingham-féle plasztikus anyagok mindaddig nem 

folynak, míg a nyírási feszültség egy kritikus értéket meg nem halad. Bár, a nulla nyírási sebességnél a 

viszkozitás bizonytalan értékű, az első newtoni tartományt ez esetben nem lehet kétségbe vonni. 

Ahhoz sem férhet kétség, hogy a folyáshatár koncepciója néhány gyakorlati esetben hasznos lehet, de a kérdés 

— vajon a folyáshatár nem létezik, vagy minden nem-newtoni folyadéknak nullpont nyírási viszkozitása van — 

különleges érdeklődésre számíthat, annál is inkább, mivel a modern, konstans feszültségű viszkoziméterek 

kifinomultsága és mérési tartománya lehetővé teszi a viszkozitási görbe tanulmányozását, bizonyos 

pontossággal ilyen alacsony nyírási sebességű tartományoknál is (Barnes és Walters, 1985). Csak röviden 

jegyezzük itt meg, hogy híg oldatok és szuszpenziók esetén minden bizonnyal a folyás már a legkisebb 

feszültségüknél létrejön, a folyadékfelület gravitációs hatásra kiegyenlítődik úgy, hogy folyási feszültsége nincs. 

Koncentráltabb rendszereknél, különösen a gélek, kenőzsírok, margarin és sűrű kenőcsök esetében, érthető 

kétely merül fel, vajon a folyáshatár létezik-e, és nem könnyű elfogadni, hogy az ilyen anyagok egy darabja a 

súlyától fogva sohasem fog folyni. Hacsak az egyre növekvő számú bizonyítékok azt nem igazolják, hogy a 

nagyon alacsony feszültség határán még a koncentráltabb rendszerek is folynak. Ezek az anyagok úgy tűnik, 

hogy nem folynak csupán azért, mert nulla pont nyírási viszkozitásuk olyan magas. Ha a viszkozitás1010 Pa.s, 

évek telnek el míg vizuálisan a legcsekélyebb folyás is érzékelhető. 

A fő tényező, amely lehetőséget nyújt számunkra a viszkozitásgörbe igen alacsony nyírási sebességnél történő 

tanulmányozására az, hogy a Deer típusú állandó feszültségű viszkoziméterek (Davis és mások, 1968) a 

kereskedelemben beszerezhetővé váltak. Ezen fejlesztés a konstans nyírási sebességű viszkoziméterekre mint 

Ferranti-Shirley-féle kúp-lap viszkoziméter gyártására helyeztek súlyt. Ez utóbb műszer mérési tartománya 20-

20000 s-1, míg a Haake-féle változaté 1-1000 s-1 volt, amelyek mindkét esetben 10-3 nagyságrendű tartományt 
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fogtak át. Az Umstatter-féle korábbi fejlesztésű kapilláris viszkoziméter megfelelő kapillárisok kiválasztásával 

106 nagyságrendű tartomány lefedését biztosította. Az ilyen műszerek általános folyásgörbe középső és felső 

szakaszán használhatók, de alacsony nyírás sebességű tartomány kutatására már nem alkalmasak. Ilyen célból a 

kutatók a kúszás vizsgálatot és a plasztométerhez hasonló készülékeket használták, de ezen készülékek és az 

állandó feszültségű műszerek eredményei nem voltak azonosak. Így az alacsony tartományok sohasem 

kapcsolódtak egyértelműen a magas nyírási-sebességű tartományokhoz. Ez a helyzet most megváltozott, s 

számos anyagnál jó egyezést lehetett elérni. Az általános folyásgörbe alakjának előrebecslésére szolgáló 

egyenlethez legalább 4 paraméter szükséges. Az egyik ilyen egyenlet a Cross-féle összefüggés (1965). 

, 

vagy ami ezzel egyenértékű, 

, 

ahol a  és a  nagyon magas ill. nagyon alacsony nyírási sebességhez tartozó viszkozitások aszimptotikus 

értékei, K idő dimenziójú állandó és m dimenzió nélküli konstans. 
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7. fejezet - Lineáris 
viszkoelasztikusság 

1. Bevezetés 

A „viszkoelasztikus" szó a viszkózus és elasztikus tulajdonságok egyidejű jelenlétét jelenti az anyagban. Nem 

indokolatlan feltételezni, hogy az összes reális anyag viszkoelasztikus, ugyanis az összes anyagban úgy a 

viszkózus, mint az elasztikus tulajdonságok egymás mellett léteznek. Mint arra már a Bevezetésben rámutattunk 

egy adott kísérletben a mintának jellemző válasza a kísérlet időtartamának és az anyag természetes 

élettartamának arányától függ. Így ha egy kísérlet viszonylag lassú, az mind inkább viszkózusnak mint 

elasztikusnak tűnik, másfelől ha a kísérlet viszonylag gyors, az anyag inkább elasztikusnak, mint viszkózusnak 

látszik. Egy köztes, kevert időskálánál a viszkoelasztikus válasz figyelhető meg. Az anyag természetes idejének 

koncepciójára később még ebben a fejezetben fogunk utalni. Azonban egy kicsit nagyobb szükség van a 

viszkoelasztikusság hipotéziséről, mint univerzális jelenségről beszélni. Ez nem egy általánosan elfogadott 

feltevés és egyhangú elfogadását nehéz lenne bizonyítani. Mindamellett jobban elfogadható feltételezés, hogy az 

összes anyag viszkoelasztikus minthogy néhány nem az. Ezzel a feltételezéssel akkor helytelen azt mondani, 

hogy a folyadékok newtoniak és a szilárdak Hook-szerűek. Másfelől helyesen azt lehetne mondani, hogy 

ugyanazon anyag egy bizonyos körülmények között newtoni vagy Hook-féle viselkedést mutat. Ez nem zárja ki 

azt, hogy más körülmények között más viselkedéstípust tulajdonítsunk ugyanezen anyagnak. Azonban a legtöbb 

reológus még bizonyos folyadék-osztályokra, (s nem viselkedésekre) mint newtoni, s bizonyos szilárd 

osztályokra, mint Hook-féle hivatkozik, még akkor is, ha tudja, hogy ezeket az anyagokat úgy is elő lehet 

állítani, hogy eltérjenek a modell-viselkedésektől. Valójában ez történik ebben a könyvben. A régi 

beidegződések nehezen múlnak el. Egy ilyen bevezető részben azonban fontosabbnak kell tekintenünk, hogy 

rámutassunk ilyen ellentmondások létezésére az irodalomban, minthogy megkíséreljük fenntartani a hibás 

megközelítéseket. 

Hosszú évek óta a legtöbb munka az anyagok lineáris viszkoelasztikusságú meghatározására vonatkozik, így 

először is lehetőség nyílik arra, hogy az anyagok molekuláris szerkezetét azok lineáris viszkoelasztikus 

válaszainak segítségével tisztázzuk. Másodszor anyagi tulajdonságok és funkciók megfelelő körülmények között 

végzett mérése hasznosnak bizonyult ipari termékek minőségellenőrzésében. Harmadszor a lineáris 

viszkoelasztikus háttér segítségül szolgálhat, még mielőtt a sokkal bonyolultabb nem-lineáris 

viszkoelasztikusság módszerét alkalmaznánk Végül néhány, a viszkoelasztikussággal foglalkozó korábbi 

tanulmány motivációja a tribológiából származik, állandó nyírási viszkozitás η(γ) függvényének ismeretére volt 

szükség magas nyírási sebességek (106 s-1 vagy még nagyobb) esetén. Ennek a függvénynek a mérésnél az 

alacsony viszkozitású newtoni kenőolajoknál és magas nyírási sebességnél olyan tényezők, mint a viszkózus 

melegedés, okoznak nehézségeket és vezetnek lineáris viszkoelasztikus feltételek mellet meghatározott nyírási 

viszkozitás és ennek megfelelő dinamikus viszkozitás közötti analógia tanulmányozásához, valamint a későbbi 

viszkozitás mérést megkönnyítő érvelésekhez. 

A legtöbb reológiával és reometriával foglalkozó könyv egy fejezetet a lineáris viszkoelasztikusságnak szentel. 

Mi Ferry (1980) anyagát ajánljuk, amely helyes információkat és referenciák bőséges listáját tartalmazza. A 

témakör matematikai aspektusai Gross (1953) és Staverman, Schwarzl (1956) munkáiban találhatók. 

2. A linearitás jelentése és követelményei 

A lineáris viszkozitás matematikai elméletének fejlődése az ún. szuperpozíciós elven alapul. Ez azt sugallja, 

hogy az anyagválasz (pl. deformáció) minden esetben egyenesen arányos a kezdeti jel (feszültség) értékével. így 

megduplázva a feszültséget megduplázódik a deformáció is. A viszkoelasztikusság lineáris elméletében a 

differenciál egyenletek lineárisak. Ugyancsak az időtényezők is állandók. Az olyan anyagi változók, mint a 

viszkozitási koefficiens és merevségi modulus szintén állandók és nem változhatnak olyan tényezők, mint a 

deformáció vagy deformációs sebesség változásával. Továbbá az idő deriváltja parciális derivált. Ennek a 

megszorításnak következménye, hogy a lineáris elmélet a változók csupán kismértékű változása esetén 

alkalmazható. Most leírhatjuk a lineáris viszkoelasztikusság általános differenciálegyenletét a következőképpen: 
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Azonban hangsúlyozni kívánjuk, hogy más típusú deformációk is minden nehézség nélkül ideérthetők, 

feszültséggel és deformációval sajátos deformációs folyamatokra utalhat. Matematikailag ez azt jelenti, hogy σ 

és γ skaláris változók helyettesíthetők saját általánosított tenzorjaikkal. Például σ helyettesíthető a σij; 

feszültségtenzorral. 
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8. fejezet - A reológiai rendszerek 
csoportosítása 

A közelmúltban megjelent vonatkozó szakkönyvek és közlemények a reológia tárgykörét és célját 

különféleképpen határozzák meg, a reológiai jelenségeket szűkebb területekre korlátozva eltérően értelmezik, s 

ezek eredményeként a használatos fogalmak sok bizonytalanságot és ellentmondást tartalmaznak. 

Az egységes reológiai terminológia a mai napig nem alakult ki. Érthető, hogy így a reológiai folyamatok 

rendszerezésére sem jött létre valamilyen egységes alapelv. 

Az egyik állandó nyírófeszültség mellett a nyíródeformáció és a deformáció—idő közötti függvénykapcsolatot, 

a másik pedig a deformáció, vagy a deformációsebesség és a nyírófeszültség közötti összefüggést szemlélteti. 

A deformációk széles köre első közelítésként két nagy csoportba, a rugalmas deformációk és a folyások 

csoportjába sorolható. 

Az ideálisan elasztikus deformációk csoportjába azok tartoznak, amelyeknél a deformáció és a tehermentesítést 

követő visszaalakulás pillanatszerűen megy végbe. Ha e folyamatok véges sebességűek, tehát az idő, mint 

tényező megjelenik, a deformáció nem ideálisan rugalmas. 

A nem ideálisan rugalmas deformációknál a tehermentesítést követően a visszaalakulás az idő függvényében 

teljesen végbemehet, vagy ha a rugalmas deformáció folyással párosul, részleges lehet. Ez utóbbi esetekben a 

nem ideális, irreverzibilis, rugalmas deformációkról van szó. 

Az ideálisan rugalmas deformációk szintén további két alcsoportba sorolhatók aszerint, hogy az elaszticitási 

modulus a nagyobb deformációk területén, deformáció közben konstans marad-e, vagy változik. Az előző 

esetekben Hooke-féle, vagy lineáris elasztikus rendszerekről, az utóbbi esetekben pedig nem lineáris elasztikus 

rendszerekről beszélünk. A nem lineáris, ideális rugalmas rendszereknél, az elaszticitási modulus értéke a 

deformáció közben növekedik, vagy csökken. 

A rugalmas deformációkkal szemben áll az irreverzibilis folyások csoportja, amelynek két fontos alcsoportját a 

viszkózus és a plasztikus deformációk alkotják. A tiszta irreverzibilis, rugalmas hatásoktól teljesen mentes 

folyás minden típusára jellemző', hogy a tehermentesítést követően a deformáció teljes egészében megmarad. 

A viszkózus folyásoknál, a viszkozitási együttható a folyás közben állandó marad, vagy változik. Az első 

esetben newtoni, az utóbbi esetekben pedig nem-newtoni, vagy nem lineáris folyásokról beszélünk. A linearitás 

fennállása, vagy nem létezése, ezeknél a deformáció, ül. a folyássebesség és a nyírófeszültség közötti 

függvénykapcsolatra értendő. 

A plasztikus folyásoknál a deformáció-, ill. folyássebesség a nyírófeszültség függvényében szintén változhat 

lineárisan és nem lineárisan. Az első esetben Bingham-féle rendszerekről, a második esetben viszont nem 

Bingham-féle rendszerekről van szó. 

A rugalmas deformáció és a folyás egyidejű jelentkezése sokféle formában történhet. Első közelítésképpen 

azonban ezeknek két alcsoportja különböztethető meg, a plasztoelasztikus és a viszkoelasztikus deformációk 

csoportja. 

A viszkózus és plasztikus folyásoknál, az imént ismertetett elasztikus rendszerekkel analóg módon szintén 

figyelembe kell venni az időtényezőt, és pedig kétféle formában: 

a mechanikai igénybevétel sebessége, 

a mechanikai igénybevétel időtartama. 

A csoportosítás szempontjából főleg a második szempont érvényesül. 

Ezen kívül figyelembe kell venni a rendszer viselkedését a nyírás (mechanikai igénybevétel) után. 
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Mind a viszkózus, mind a plasztikus folyás esetén megvan annak lehetősége, hogy a viszkozitás változása 

minden időpillanatban a nyírófeszültséggel arányos és hogy konstans nyírófeszültségnél a viszkozitás 

változatlan. Ilyen esetben a viszkózus nem newtoni rendszert szerkezeti (kvázi-) viszkózus rendszernek, a 

plasztikus nem Bingham-rendszert kváziplasztikus rendszernek szokás nevezni. 

Ha adott nyírófeszültség esetén a viszkozitás értéke a nyírási időtartam függvénye, de egyébként a jelenség 

reverzibilis (a viszkozitás a mechanikai igénybevétel csökkentése esetén idővel visszaáll az alacsonyabb 

nyírófeszültségnek megfelelő értékre), akkor nevezéktani szempontból kétféle esetet különböztetünk meg: 

 A viszkozitásváltozás időtől is függő, iránya a nyírófeszültség-változás irányával azonos jellegű és reverzibilis: 

dilatancia. 

A viszkozitásváltozás időtől is függő és a nyírófeszültség-változással ellenkező értelmű és reverzibilis: 

tixotrópia. 

A tixotrópián belül, konvencionálisan kétféle esetet különböztetnek meg, éspedig: 

nem newtoni anyagok (viszkózus folyás) esetén szoltixotrópiáról, 

nem Bingham anyagok (plasztikus folyás) esetén géltixotrópiáról beszélünk. 

A 1. és 2. csoport önkényes, közöttük elvi különbség alig van, de átmeneti eset igen gyakori, mi több a 

csoportosítás nem is szigorúan logikus, mert keveri a reológiai és kolloidikai nomenklatúrát, de szükségesnek 

láttuk megemlíteni, mert az irodalomban gyakran megtalálható. 

Igen gyakori, hogy a viszkozitás változás időtől és nyírófeszültségtől függő, de nem reverzibilis, vagyis a 

mechanikai igénybevétel (nyírás) után beállt állapot nyugalmi állapotban maradandó. Ennek is két esetét szokás 

megkülönböztetni. 

 A viszkozitásváltozás a nyírásváltozással azonos értelmű, az időtől függő és nem reverzibilis: reopexia. 

A viszkozitásváltozás a nyírásváltozással ellenkező értelmű, időtől függő és nem reverzibilis: reodestrukció. 

Mivel a 3. és 4. eset nem newtoni anyagoknál igen ritka és főleg nem Bingham-típusú (kváziplasztikus) 

rendszereknél fordul elő. 
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9. fejezet - Reometria 

1. A reometriai mérések és mérőberendezések 
csoportosítása 

A reológiai alapfogalmak, s a legfontosabb reológiai rendszerek ismertetése után, a következőkben a reometria 

alapelveit, valamint a különböző típusú reológiai mérőműszereket tárgyaljuk. 

Folytatva az eddig követett gondolatmenetet, a reometria nyilvánvalóan nemcsak a viszkozimetriát foglalja 

magában, hanem tárgykörébe tartoznak az elasztikus és a viszkoelasztikus rendszerek tanulmányozására 

alkalmas mérőmódszerek is éppen úgy, mint pl. a keménységmérések vagy az ún. fárasztókísérletek. 

A reometriával foglalkozó rész ennek szellemében a következő mérésekre és mérőberendezésekre tér ki. 

Első részében a viszkózus és plasztikus folyások jellemzésére szolgáló viszkozitás meghatározásával és az erre 

alkalmas mérőberendezésekkel foglalkozik. Ezen belül tárgyalja: 

1. a kapilláris viszkozimétereket, amelyek viszkózus és plasztikus rendszerek tanulmányozására egyaránt 

alkalmasak; 

2. az esősúlyos viszkozimétereket, amelyeknek előnye, hogy igen nagy viszkozitású newtoni rendszerek 

tanulmányozására is alkalmasak. Egyes típusaikkal a nem newtoni rendszerek folyása is vizsgálható. 

Gyakorlati szempontból fontos csoportjukat képezik az ún. ipari empirikus esősúlyos viszkoziméterek, mint 

pl. a különböző penetrométerek. 

3. A rotációs viszkozimétereket, amelyek a legkülönbözőbb típusú viszkózus és plasztikus folyások, továbbá 

bizonyos fokig a viszkoelasztikus viselkedés vizsgálatára egyaránt alkalmazhatók. Számos változatukra ma 

már a vonatkozó szerkesztési és méréstechnikai elméletek is alaposan kidolgozottak. 

4. Az oszcillációs viszkozimétereket, amelyek a legmodernebb berendezések közé tartoznak, s amelyek közül 

egyesek nemcsak a viszkózus folyás, hanem a viszkoelasztikus deformációk tanulmányozására is alkalmasak. 

Külön fejezet tárgyalja a viszkoelasztikus rendszerek vizsgálatát. E fejezetben foglalkozunk a mérési 

alapelvekkel, a mérések során meghatározásra kerülő fontosabb jellemzőkkel és ezek értékelésével. A 

viszkoelasztikus rendszerek deformációjának vizsgálatára alkalmas mérőmódszereket az alábbiak szerint 

csoportosítottuk: 

Deformáció- és feszültségrelaxáció-mérés sztatikus módszerekkel, 

Deformáció- és feszültségrelaxáció-mérés dinamikus módszerekkel. 

A reometria tárgykörének ismertetése, a terjedelem korlátozott volta miatt — hasonlóan az előző részhez — 

összefoglaló jellegű. Nem térhetünk ki minden részletre, számos berendezés nem kerül tárgyalásra. Továbbá a 

fentiekben felsorolt mérőkészülékek és mérési módszerek egyes típusait nem egyforma részletességgel 

tárgyaljuk. Az utolsó fejezetekben szereplő mérésekről pl. aránylag röviden emlékezünk meg, szem előtt tartva, 

hogy e területet illetően több hazai szakkönyv áll már rendelkezésre. Végül megemlítjük, hogy az egyes 

fejezetekben egy-két helyen előfordulnak átfedések. Ezek olyan mérőberendezéseket vagy mérési módszereket 

jelentenek, amelyek egymástól alapvetően különböző reológiai folyamatok tanulmányozására alkalmazhatók. 

2. Alapelvek 

A gyakorlatban használt viszkoziméterek közül ez ideig a kapilláris típusúakat dolgozták ki legalaposabban. 

Ezekben legvilágosabbak a hidrodinamikai viszonyok, itt lehet a kísérleti körülményeket legpontosabban 

körülírni és meghatározni. Ezért — ahol csak erre lehetőség van — legszívesebben kapilláris viszkozimétereket 

alkalmaznak. Abszolút mérésekre szintén ezt a viszkoziméter-típust használják, és ezért gyakorlatilag csaknem 

minden viszkozimetriai mérésünk közvetlenül vagy közvetve kapilláris viszkoziméterben végzett mérésekre 

vezethető vissza. 

A kapilláris viszkoziméterek alapelveit Hagen és Poiseuille állapították meg. 
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E műszerek működési elve, hogy a vizsgált folyadékot egy kapillárison valamely erő segítségével átáramoltatjuk 

és a viszkozitást a vizsgálat körülményeinek mérésével, valamint a kapilláris méreteiből határozzuk meg. A 

mérés alapja a Hagen—Poiseuille- féle törvény. A egyenlet értelmében a Vk közepes lineáris sebesség mellett, 

valamely B sugarú kapillárison t idő alatt átfolyó Qt térfogatmennyiség: 

 

.                                                                                        

Ezt helyettesítve a egyenletbe, a viszkozitásra a következő összefüggés adódik : 

 

                                                                

A kinematikai viszkozitást többnyire függőleges elrendezésű kapilláris viszkoziméterekben mérjük. Ezeknél az 

anyag nívókülönbsége és a gravitáció idézi elő az áramlást, tehát 

 

                                                                                

A Δh szintkülönbség lefolyás közben változik. Igen hosszú kapilláris és csekély szintváltozás esetén 

megengedhető, hogy a nyomást okozó Δh oszlop magasságát a kezdeti és végállapot középértékeként fogjuk fel. 

A összefüggést a egyenletbe helyettesítve és a sűrűséggel, g g -val osztva kapjuk a Hagen—Poiseuille-féle 

egyenlet kinematikai viszkozitásra kifejezett alakját: 

                                                                                                

 

Fentiek szerint tehát kapilláris viszkoziméterekben elvben abszolút méréseket végezhetünk úgy, hogy a 

Hagen—Poiseuille-féle egyenlet adatait méréssel megállapítjuk és azokból a viszkozitást kiszámítjuk. 

Dinamikai viszkozitás meghatározása esetén vízszintes, kinematikai viszkozitás mérésére függőleges 

elhelyezésű kapillárist szokás használni. E mérések során az alábbi kikötéseket kell figyelembe venni: 

- a vizsgált anyag és a fal között csúszás ne legyen, a fal mentén tehát a sebesség zérus értékű, 

- a kapillárisban az áramlás lamináris legyen , 

- a Hagen—Poiseuille-féle egyenlet csak végtelen hosszú kapillárisokra érvényes, 

- gyakorlatilag csak kellően egyenletes belméretű kapillárisokat lehet alkalmazni, 

- figyelembe kell venni az áramláskor fellépő kinetikai energiaváltozásokat, 

- a Hagen—Poiseuille-féle egyenlet csak newtoni rendszerként folyó anyagokra érvényes. 

Az első feltétel a legtöbb newtoni rendszerként folyó anyag esetén teljesül, és zavart nem okoz. Kolloid-diszperz 

rendszereknél, főleg fáziskolloidoknál és liogéleknél viszont nem teljesül. 

A második feltételt illetően, ha a közepes lineáris sebességet (vk= Q/nR2) kellően növeljük, az áramlás lamináris 

jellege megszűnik. Az előző részben már említettük, hogy az áramlás jellegét az ún. Reynolds-számmal (Be) 

jellemezhetjük, Re=vdń/ç Itt d = 2B. A Re = 2000-hez tartozó sebesség felett az áramlás turbulenssé válik. 

Normális kapilláris viszkoziméterekben a kritikus Re = 2000 értéket általában meg sem közelítjük. Nissan 

azonban kimutatta, hogy pontos mérések esetén már Re = 1000 értéknél is kis, de észlelhető zavarok lépnek fel. 

Ezért nagypontosságú méréseknél arra kell törekedni, hogy a Reynolds-szám a kritikus értéknél 

nagyságrendekkel kisebb legyen. 
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A harmadik feltétel, azaz a végtelen hosszú kapilláris alkalmazása a gyakorlatban nem teljesíthető. A kapilláris 

véges hossza következtében fellépő hibákat korrekciós tényezőkkel szokás kiküszöbölni. Ilyen hiba adódik 

abból, hogy a Hagen—Poiseuille-íéle egyenlet szerint feltételezzük, hogy a nyomás és a folyadék 

viszkozitásából adódó ellenállás egymással egyensúlyban van. Ez kapilláris viszkozimétereknél nem igaz, az 

egyenlet a kapillárisnak csak azon részére érvényes, amelyben a sebesség állandó. A gyakorlatban az erőnek 

csak egy részét használjuk fel arra, hogy a súrlódási erőt leküzdjük, a másik része az anyag kinetikai energiáját 

növeli, amikor a készülék nagyobb átmérőjű részeiben fennálló lassú áramlás a kapillárisban végbemenő 

gyorsabb áramlássá alakul át. A különbséget a Hagen—Poiseuille-féle egyenletben a Hagenbach-féle (kinetikus 

energia) korrekcióval vesszük figyelembe, amellyel tehát a nyomáskülönbségből vagy más alkalmazott erőből 

az áramlás közben fellépő kinetikai energia növekménynek megfelelő értéket vonjuk le. Ezért a Poiseuille-

egyenletben a mért nyomáskülönbségből a következő korrekciós tényezőt kell levonni: 

 

Az m állandó értékét sokan meghatározták, és azt találták, hogy az 1,08 és 1,16 között van. Ennek megfelelően 

Riemann és Ubbelohde nyomán a legtöbb esetben helyes, ha 1,12 értékkel számolunk. Ezzel a korrekciós 

tényezővel vesszük tekintetbe az ötödik pontban említett kinetikus energia változásait. 

A kapilláris véges hosszából származó további hibát jelent az elméleti egyenlethez viszonyítva, hogy a vizsgált 

anyag áramvonalai a kapillárisba való be- és kilépéskor fokozatosan változtatják alakjukat. Az anyag 

szempontjából tehát a véges kapilláris hosszabb, mint a geometriai mérete, minthogy a tényleges kapilláris előtt 

és után egy-egy fokozatosan szűkülő, ill. táguló rész van. Az eltérést Couette mérései alapján korrigáljuk az 

alábbi egyenlet szerint: 

 

Az n állandó értékét többen meghatározták, általában 0,57 értékkel szokás számolni. Az n értéke ennél nagyobb, 

ha az áramlás igen lassú és a Reynolds-szám 10 alatt van. Ilyenkor ugyanis nemcsak a kapillárisban, hanem a 

kapilláris előtt és után, tehát a folyadéktartályokban is lamináris áramlás tételezhető fel, aminek következtében a 

fiktív kapilláris hosszabb. Ilyenkor n értékét 1,146-nak veszik. 

Ezeket a korrekciókat abszolút viszkozitásmérés esetén feltétlenül figyelembe kell venni, minthogy azok értéke 

1% vagy ennél több is lehet. Minél hosszabb a mérőkapilláris, annál kisebb a korrekciós tényezők értéke, sőt 

igen hosszú kapillárisok esetén elhanyagolhatóvá is válik. 

A negyedik feltétel a gyakorlatban rendkívül nehezen teljesíthető. Igen ritka az olyan kapilláris, amely kellő 

hosszúság mellett egyenletes átmérőjű. Gyakori azonban, hogy a kapillárisok eltérése a henger alaktól nem 

egyenetlen, hanem a kapilláris hosszában egyirányú változást tapasztalunk. Az ilyen esetre vonatkozó 

korrekciós tényezőkre később térünk vissza. 

3. Abszolút mérések 

Ha a newtoni rendszerként viselkedő folyadékok viszkozitását abszolút viszkoziméterekben megmérjük, ezek 

más reológiai műszerek kalibrálására etalonként használhatók. 

A Hagen—Poiseuille-egyenlet alapján működő viszkoziméterekben végzett mérések egyik legfontosabb lépése 

a kapillárisok méreteinek, valamint a kapillárisokhoz kapcsolódó folyadéktartályok méreteinek meghatározása. 

A folyadéktartályok térfogatának, tehát az átfolyó mennyiségnek mérésére konvencionális volumetrikus 

módszerek alkalmazhatók. Alapvető abszolút méréseknél azonban helyesebb, ha az átfolyó 

folyadékmennyiséget minden mérésnél tömegmérés alapján közvetlenül meghatározzuk. 

A kapilláris hosszát komparátorral állapítják meg. Ribak szerint ez felesleges, mivel a kapilláris végén az 

üvegtechnikai kidolgozás pontatlansága amúgyis nagyobb, mint a komparátorok hibája. 

A kapilláris belvilágának meghatározása nehézségekbe ütközik, mivel a kapillárisok egyenetlenek. Nem 

hengerpalástú, de nem is egészen szabálytalan belvilágú kapillárisokkal való méréseknél a tényleges sugár 

helyett korrigált sugarakkal lehet számolni. 
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Ha a kapilláris palástja csonka kúpnak tekinthető, meghatározzuk a kapilláris végein a kis és nagy sugár méretét 

és a Poiseuille-féle egyenletben az R4 tag helyébe a következő értéket helyettesítjük: 

 

A kapilláris átmérőjének tényleges meghatározására két módszer terjedt el. Az egyik szerint a kapillárist 

fokozatosan higannyal töltik meg, közben a higany részoszlopok hosszának és tömegének meghatározásával 

számítják ki az átlagos átmérőt. E módszer hibája viszonylag nagy, különösen ha tekintetbe vesszük, hogy a 

Hagen—Poiseuille-egyenletben a sugár a negyedik hatványon szerepel, tehát a hiba is hatványozódik. Újabban 

főleg mikroszkóp alatt mérik az átmérőt. A kapillárist az üveg törésmutatójával egyező törésmutatójú 

folyadékba helyezve és monokromatikus fénnyel átvilágítva különböző helyeken és irányokban mikroszkóppal 

mérjük, vagy nagyított skálára vetítjük. Ez a módszer az előbbihez viszonyítva pontosabb és szabatosabb. 

Abszolút kapilláris viszkozimétert igen sokan szerkesztettek. A legelső ismert műszer Poiseuille abszolút 

viszkozimétere. Ezen kívül említésre méltók Thorpe és Eodger, Grüneisen, Bury és Barr, Bingham és White és 

mások vizsgálatai. 

Az abszolút alapviszkozimétereknek mind a mai napig egyik leghelyesebb típusát Erk dolgozta ki. 

Erk abszolút viszkoziméterének szerkesztésekor a kapilláris viszkoziméterekkel kapcsolatos összes korrekciót 

újra felülvizsgálta. A kinetikai energia korrekciója tekintetében meghatározta a manapság nemzetközileg 

elfogadott m=l,12 értéket. A véghatás korrekciójára kiterjesztette a Couette féle hasonlósági elven alapuló 

módszert. Viszkoziméterét ennek megfelelően úgy alakította ki, hogy egyazon készülékben két különböző, 

egymásután kapcsolt kapillárison keresztül áramlik a vizsgált anyag. A nyomást a folyadékáramlás elején és 

végén, valamint a két kapilláris között mérte. 

9.1. ábra - ábra: Módosított viszkoziméter 
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A készülék működése és a mérés menete a következő: 

Az a folyadéktartóból a vizsgált folyadék a k1 k2 kapillárisokon és az e csövön keresztül áramlik és annak végén 

kifolyik. A kifolyt folyadék súlyát mérjük. 

Mérés közben a folyadéktartályból a folyadék egyre fogy, ezt a mérés leállítása nélkül g csövön keresztül utána 

lehet tölteni, a levegőfölösleg ekkor a h csövön távozik el. A viszkoziméter külső függőleges csövek 

emelkednek ki. Ezekben mérjük a nyomást. 

A nyomólevegő az i csövön keresztül jut a berendezésbe. Ez a cső a folyadéktartó edénynek majdnem a 

fenekéig nyúlik, miáltal kiküszöbölhető az a hiba, amit a folyadéknak az a folyadéktartóban létrejövő állandó 

nívóváltozása okozna. Az l helyen a nyomás mindig akkora, mint amennyi a nyomásszabályozó berendezésben 

van, ill. valamivel kisebb annál, mint amit a levegő áramlása következtében beálló veszteség okoz. Ha a 

folyadéktartó edényben a folyadéknívó esik, a nyomás a folyadék fölötti légtérben ugyanannyival emelkedik. A 

levegőbevezető cső végét finom kapillárissá húzzák ki, hogy a levegőbuborékok belépése által okozott 

elkerülhetetlen kis nyomásingadozásokat lehetőleg csökkentsék. A kapilláris végein fennálló 

nyomáskülönbségek miatt az m1, m2 és m3 csövekben a folyadékszint magassága különböző. A meniszkuszok 

állását katetométerrel olvassuk le. Mivel a termosztát magassága korlátozott és a h1 h2, h3 folyadékoszlopoknak a 

fürdőn belül kell maradniuk, ellennyomással ezeket az oszlopokat visszaszorítjuk. Az ellennyomást közös 

vezetéken keresztül adjuk a három csőre. Ez az eljárás elfogadható, mivel a számításoknál nem a tényleges 

nívómagasság, hanem a nívómagasságok különbsége jön tekintetbe. 
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Ha a folyadékoszlopok magassága az m2 és m3 csövekben a kísérlet elején h2a és h3a, ill. a kísérlet végén h2e és k3e, 

továbbá F2, ill. F3 a függőleges cső keresztmetszete, akkor a k1 kapillárison átfolyt folyadék térfogata. 

, 

és megfelelően 

. 

Ezen adatokból és a mérés során talált értékekből korrigált Hagen-Poiseuille- egyenlet alapján a folyadék 

viszkozitása ± 0,2% pontossággal meghatározható. 

Az alapvető abszolút viszkoziméterekben határozzák meg azoknak a folyadékoknak a viszkozitását, amelyeket a 

relatív viszkoziméterek kalibrálási eljárásának etalonjaként használnak fel. Ezek közül legfontosabb a víz. Erk 

előbb leírt viszkoziméterével a víz viszkozitását 20,00 °C-on 1,0046 cP-nak találta. Az ennek megfelelő 

kinematikai viszkozitás 1,0067 cSt. Magyarországon viszkozimetriai mérések alapjául ezt az értéket használják. 

Ugyancsak ez az érték használatos a Szovjetunióban, valamint a szomszédos országokban. 

9.2. ábra - ábra: Swindells és munkatársainak viszkozimétere 

 

Az USA-ban Swindells, Coe és munkatársai újabban ismét vizsgálatokat végeztek a víz viszkozitásának 

megállapítására. A készülék lényegében az Erk-féle viszkoziméterhez hasonló, amennyiben a viszkozitást 

hosszú, de vertikális kapillárisban mérik. A berendezés vázlata a 9.2. ábrán látható. A készülék főbb részei az a 

kapilláris, a b belépőedény, a c kilépőedény, a d folyadéktartály, az e mélységmérő, az f higanyos differenciál-

manométer, a g hőmérők, a h higanytartály, az i szelepblokk, a k kettős mikroampermérő, az l manométer-

injektor, az m főinjektor, az n temperált csőköpenyek és az o termosztátfürdők. 

A nyomáskülönbséget a mérőkapilláris eleje és vége között higanyos differenciál-manométer mutatja. A 

nívóállást azonban nem optikai úton, hanem a szubjektív hiba elkerülésére elektromos kontaktussal mérik. A 

vizsgált folyadék továbbítására a gáznyomásnál jobban ellenőrizhető kényszertovábbítást alkalmaznak. A 
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folyadéktartó edényben higanyt helyeznek, amelyet higanytartályból szinkronmotor által továbbított dugattyúval 

nyomnak a viszkoziméterbe. A higany beáramlási sebessége ezzel a módszerrel ±0,01% pontossággal tartható és 

az utánfolyási hiba teljesen elkerülhető'. Ilyen körülmények között a folyadék áramlási sebességét a 

hidrosztatikai nyomás nem befolyásolja. Ezt a tényezőt egyébként a differenciál-manométer, valamint az ábra 

jobb oldalán látható nyomáskiegyenlítés segítségével kiküszöbölték. Szerkesztésénél fogva e viszkoziméternél 

utánfolyási hibával sem kell számolni. 

Swindells, Coe és Godfrey ezzel a készülékkel a Hagenbach-féle korrekciós állandó értékét 1,151 és 1,185 

közöttinek találták. A víz viszkozitásának e módszerrel meghatározott értéke 20,00 °C-on 1,0012 cP, ill. 1,0038 

cSt. Mint látható, az eltérés nem nagy, de precíziós méréseknél és leszármaztatott egységeknél e különbség már 

érezteti hatását. Az ISO ezeknek az értékeknek a nemzetközi szabványban való elfogadását javasolta. A két 

érték eltérésének okát még vizsgálják, de az USA-ban és számos más országban már elfogadták az új értéket. 

4. A relatív mérések alapelvei 

A kapilláris viszkoziméterekkel végzett abszolút mérések bonyolultak. A mérések reprodukálhatósága kielégítő 

ugyan, mégis sokkal jobb reprodukálhatóságot érhetünk el olyan viszkoziméterekkel, amelyeket speciálisan 

relatív mérésekre terveztek. A jobb reprodukálhatóságot az teszi lehetővé, hogy a relatív viszkoziméterek 

szerkesztése és kezelése sokkal egyszerűbb, mint az abszolút műszereké, továbbá, hogy sok hibatényező kiesik, 

mivel jóval kevesebb adatot kell ténylegesen meghatározni. 

Ha mindig ugyanazt a készüléket használjuk, akkor a készülék méretei állandók és így elegendő, ha a készüléket 

ismert sűrűségű és ismert viszkozitású folyadékkal kalibráljuk, azaz meghatározzuk a kalibráló folyadék 

kifolyási idejét. Ennek ismeretében a dinamikai viszkozitást az alábbi egyenletből számíthatjuk ki: 

 

ahol η a vizsgált anyag dinamikai viszkozitása, cP; t a vizsgált anyag kifolyási ideje, s; ρ a vizsgált anyag 

sűrűsége; n0, t0 és g0 a kalibrálófolyadék megfelelő adatai. A kinematikai viszkozitás értelemszerűen a következő 

egyenletből számítható: 

 

ahol v a vizsgált anyag kinematikai viszkozitása cSt. 

Ez egyenértékű azzal, hogy meghatározzuk a viszkoziméter állandóját, amelynek ismeretében a következő 

egyenletnek alapján számítjuk ki a viszkozitást: 

 

A kalibrálás kivitelezési módjára, valamint az ehhez szükséges etalon- folyadékokra és kalibráló 

viszkoziméterekre később térünk vissza. 

A kinematikai viszkozitás mérésére alkalmazott relatív kapilláris viszkoziméterek általában az Ostwald-féle 

viszkoziméterekre vezethetők vissza. 

 Ezért, annak ellenére, hogy az Ostwald-féle viszkozimétert eredeti alakjában ma már alig használják, 

működését röviden ismertetjük. Használata az előzőekben leírtak után könnyen érthető. A viszkozimétert a 

vizsgálandó folyadékkal úgy töltjük meg, hogy az éppen az m1 és m3 közötti teret töltse ki. Ezután a műszert 

függőleges helyzetben megfelelő temperálófürdőbe helyezzük, és a hőmérséklet átvétele után mérjük azt az időt, 

amely alatt a felső folyadékszint az m1 jeltől az m2 jelig süllyed. Előzetesen végzett kalibrálás után a kinematikai 

viszkozitás kiszámítható. 

9.3. ábra - ábra: Ostwald-rendszerű kapilláris viszkoziméter 
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Az Ostwald-rendszerű kapilláris viszkoziméter és az abból levezethető rokon viszkoziméterek nagy pontosságú, 

jól reprodukálható mérések kivitelezésére alkalmasak. Hibájuk általában ±0,2 %, kedvező esetekben a 

reprodukálhatóság ±0,02 %-ig javítható. Az Ostwald-rendszerű viszkoziméterek alkalmazásakor tekintetbe 

veendő hibaforrások részben azonosak az abszolút kapilláris viszkozimétereknél említettekkel. 

A kinematikai viszkozitásnak relatív mérések esetén való kiszámítására megadott egyenlet csak abban az 

esetben érvényes, ha a Hagenbach- féle korrekció elhanyagolható. Ellenkező esetben a következő egyenlettel 

kell számolni: 

 

ahol A és B állandó. 

Ha az azonos v1 és v2 készülékben t1 és t2 idő alatt lefolyó két folyadék kinematikai viszkozitása, akkor A-t és B-t 

az elvégzett mérések alapján az ismert viszkozitások felhasználásával a következő egyenletek alapján számítjuk 

ki: 

 , 

 . 

A kapilláris véges hosszából származó Couette-féle korrekciót az Ostwald- féle viszkozimétereknél el lehet 

hanyagolni. 

A viszkozitásmérést a segédberendezések működése jelentősen befolyásolhatja. A hőmérséklet mérésének 

hibája gyakran igen nagy eltéréseket okoz, mivel a viszkozitás változása egyes esetekben °C-onként 3—6 %-ot 

is elérhet. 

Olyan anyagoknál, ahol a sebességgradiens igen nagy, az áramlás közben fellépő súrlódási hő a mért 

viszkozitást módosíthatja. Ez a hibaforrás elsősorban a nem newtoni rendszerek vizsgálatakor jelentős. 

A mérőkapillárisok méretei hőtágulás folytán megváltoznak. Olyan üvegeknél, amelyeknek hőtágulási 

együtthatója ~9•10-6, figyelembe véve, hogy a Hagen—Poiseuille-féle egyenletben a csősugár a negyedik 

hatványon szerepel, 100 °C-ra való felmelegítéskor a kapilláris kiterjedése 0,36%. Olyan üvegeknél, 

amelyeknek hőtágulási együtthatója ~5-10-6, ez az érték 0,2%. Ezért kis hőtágulási együtthatójú üvegeket kell 

használni, ha a ±0,2% hibahatárt valóban el akarjuk érni. A kapilláris hosszanti tágulása általában 

elhanyagolható. 

Nem hanyagolhatjuk el azonban magasabb hőmérsékletű méréseknél azt, hogy a folyadékot általában 

szobahőmérsékleten töltjük be, és az a mérési hőmérsékletre való felmelegítés közben kiterjed. Ennek folytán az 

Ostwald-féle viszkoziméterekben a szintmagasság-különbség és így a nyomáskülönbség az előirányzottnál 

kisebb lehet. Ebből a célból vagy úgy járunk el, hogy a töltést meleg anyaggal végezzük, vagy az egyes 

viszkozimétereknél megfelelő hőmérsékleti korrekciós tényezőket használunk. 
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A hőmérsékleti korrekciót ebben az esetben oly módon lehet elvégezni, hogy a viszkoziméter állandóját 

módosítjuk. Ha a viszkoziméter helyes állandója valamely hőmérsékleten ismeretes, akkor a bármely más 

hőmérséklethez tartozó korrigált állandót a következő képlet alapján számíthatjuk ki: 

 

ahol k0 a viszkoziméter alapállandója; kt a t hőmérséklethez tartozó keresett korrigált állandó; V0 a 

viszkoziméterben levő folyadék térfogata az állandóhoz tartozó hőmérsékleten; Vt a viszkoziméterben levő 

folyadék térfogata a t hőmérsékleten; Δh a nyomáskülönbséget okozó szintkülönbség, amely közelítőleg 

egyenlő a felső és alsó folyadéktartály középpontjának magasságkülönbségével; d a viszkoziméter alsó 

folyadéktartályának tényleges átmérője. 

Ismeretesek ezen kívül olyan szerkezeti megoldások, amelyeknél ezt a hibát a térfogat utólagos beállításával 

küszöbölik ki. 

A felületi feszültségből származó hiba sok Ostwald jellegű viszkoziméternél jelentkezik. Ez a hiba főleg akkor 

jelentős, ha a viszkoziméter alsó és felső tartályának mérete eltérő. Kalibráló mérések esetén a felületi feszültség 

hibája különös nyomatékkal esik latba, mert az alapvető kalibráló folyadék igen gyakran víz, a mért folyadék 

pedig nagymértékben eltérő felületi feszültségű vizes oldat, hidrofób szerves folyadék vagy oldat. A felületi 

feszültség a hőmérséklettől is nagymértékben függ, ami a mérések hibáit tovább növeli. 

A hibákat többféle módon küszöbölhetjük ki: 

1. megfelelő hosszú kapilláris alkalmazásával, 

2. ún. függőnívós berendezés alkalmazásával, 

3. azonos méretű felső és alsó folyadéktartályok használatával, 

4. azonos jellegű anyagok vizsgálatával. 

A földi gyorsulás a szélességi fokoknak megfelelően változik. Korrekció alkalmazása nélkül a világ különböző 

tájain abszolút módszerrel mért viszkozitások a nehézségi gyorsulás eltérésből származó hiba folytán +0,2%-kal 

térnek el egymástól. 

A falon adszorbeált, ill. ahhoz tapadó réteg áramlóképessége általában sokkal kisebb, mint a folyadék fő 

tömegéé. Az adszorbeált, ill. tapadó réteg vastagsága kis viszkozitású vizes oldatok esetén gyakran 

elhanyagolható, 300—600 molekulasúly esetén 10-4cm nagyságrendű. Ennélfogva a kapilláris még relatív 

mérések esetén sem lehet 0,001 mm-nél kisebb átmérőjű. Abszolút méréseknél az átmérőt ennél mindenképpen 

lényegesen magasabbra kell választani. 

A mérés időtartama alatt a folyadék egy része a folyadéktartó edény oldalán tapad. A tapadó réteg egy része 

idővel lefolyik, de egy bizonyos időtartam után az utánfolyás gyakorlatilag megszűnik, és a tapadó réteg 

vastagsága állandónak tekinthető. Az utánfolyási időtartam a viszkozitással arányos. Ha olyan viszkoziméterrel 

dolgozunk, amelyben rendkívül különböző viszkozitású anyagokat vizsgálunk, akkor ezt az utánfolyást 

korrekció alakjában figyelembe kell venni. Ez főleg kalibráló viszkoziméterek esetén szükséges. 

Az üzemi sorozat-viszkoziméterek jellegzetessége, hogy a különböző viszkozitású anyagokat hasonló alakú, de 

kapillárisaik méreteiben különböző viszkoziméterek sorozatában vizsgáljuk. Ilyen módon egy-egy 

viszkoziméterben nagyságrendileg nem eltérő viszkozitású folyadékokat mérünk és így az utánfolyási hiba 

elhanyagolható. Az üzemi sorozat-viszkoziméterek kalibrálásakor azonban ügyelni kell arra, hogy a 

kalibrálófolyadék viszkozitása közel álljon a műszerben vizsgálandó folyadékok átlagos viszkozitásához. 

A pontatlan elhelyezésből származó hiba jelentős lehet. A viszkozimétert a fürdőben általában függőlegesen 

helyezik el és így kalibrálják. Ferde elhelyezés esetén a nyomáskülönbséget okozó szintmagasság és az ennek 

megfelelő nyomás csökken, a lefolyási idő tehát nő. Az Ostwald-viszkoziméter általában U alakú, a felső és alsó 

folyadéktartály az U cső két szárán helyezkedik el. Ha a felső kifolyótartály középpontját az alsó szedőtartály 

középpontjával gondolatban egyenessel összekötjük, ez az egyenes a viszkoziméter függőleges elhelyezése 

esetén a függőlegessel α szöget zár be. Ferde elhelyezés esetén ez a szög Δx-val módosul. A nyomást a 

függőleges elhelyezéshez viszonyítva a következő kifejezést adja meg: 



 Reometria  

 35  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

ahol α két tartály összekötő vonalának hajlásszöge a függőlegeshez; Δα a ferde elhelyezés folytán bekövetkezett 

szögváltozás; Δp a függőleges elhelyezés esetén fennálló nyomáskülönbség, Δp' a ferde elhelyezés esetén 

fennálló nyomáskülönbség . 

A nyomás változása akkor legkisebb, ha α = 0 vagyis, ha a felső és alsó gömb középpontja függőleges 

egyenesre esik. Ezt a helyzetet többféleképpen állíthatjuk elő. Cohen és Bruins az Ostwald-viszkoziméter 

alakjának megtartása mellett megfelelő tartószerkezetben ferde elhelyezést javasolt. Grüneisen és Fenske a 

viszkoziméter felső részét függőlegesen helyezte el, és a viszkozimétert úgy szerkesztették, hogy megtört 

alakjánál fogva ebben az állapotban az alsó tartály a felső alatt helyezkedjék el. Ennek az elrendezésnek az az 

előnye, hogy az elhelyezést könnyebb reprodukálni, mint a ferde állást. Ilyen elrendezés mellett 2,5°-nyi 

elhelyezési tévedés esetén a mérési hiba csak 0,1%. 

A továbbiakban felsoroljuk a számszerűen nem, vagy csak részben értékelhető hibaforrásokat és mérési 

nehézségeket: 

A hősugárzásból származó hiba különösen sötét anyagoknál okoz észrevehető hibát. 

Egyes folyadékok illékonyak és különösen magas hőmérsékleten párolgásra hajlamosak. 

Alacsony hőmérsékletű mérések során számos hiba merülhet fel. Ezek közül elsősorban tekintetbe kell venni 

azt, hogy sok folyadékban asszociációs, vagy kristályosodási jelenségek indulnak meg, s így newtoni jellegüket 

elvesztik. 

Méréstechnikai nehézséget okoz az, hogy a kapilláris viszkozimétereknek a folyadékot tartalmazó részei a 

termosztátba teljesen bemerülnek és a bennük lefolyó jelenségeket a fürdőn át figyeljük meg. A harmatpont 

alatti hőmérsékleten a fürdőablak bepárásodik, fagypont alatti méréseknél pedig jég rakódik rá. Ilyen esetben a 

látási viszonyok nehézsége miatt a mérés pontatlan vagy keresztülvihetetlen. A hibát különleges szerkesztésű 

viszkoziméterrel vagy páramentes termosztáttal küszöbölhetjük ki . 

Méréstechnikai nehézségek merülnek fel sötét és átlátszatlan anyagok vizsgálatakor. Sötét vagy opálos anyagok 

esetén a meniszkusz helyzete nem állapítható meg kellő pontossággal. A kérdés megoldására különleges, ún. 

fordított áramlású kapilláris viszkozimétereket alkalmaznak. 
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10. fejezet - Műanyagok reológiai 
tulajdonságai 

A reológia mint önálló tudományterület a deformációkkal és az őket előidéző erők közötti 

törvényszerűségekkel, ezeknek külső tényezőktől való függésével foglalkozik. Amerikai kutatók vizsgáltak 

konvencionális poliakrilamidot és hidrofób modifikált poliakrilamidot (tehát apolárisan módosított PAM-ot). 

Azt tapasztalták, hogy a módosított PAM a koncentráció függvényében ún. polimer gombolyagot alkot. A 

polimer típusú viszkozitási index javító adalék anyagok hatásmechanizmusa a következő: Az olaj-polimer 

rendszer egy kolloid oldatot képez, melyben a fonalszerű polimer molekulák összegombolyodott állapotban 

helyezkednek el. Egy-egy gombolyagnak a mérete, helyesebben hidrodinamikai térfogata - adott molekulatömeg 

esetén - attól függ, hogy a körülötte levő oldószer molekulák mennyire képesek beférkőzni a gombolyag 

belsejébe, mennyire képesek a makromolekulát duzzasztani, azaz mennyire jó az alkalmazott oldószer 

oldóképessége az adott polimer esetében. Ha jó oldó hatással bír az oldószer, akkor jobban oldja, szolvatálja, 

duzzasztja a makromolekulákat, ezáltal nagyobb lesz annak hidrodinamikai térfogata, így jelentősebb mértékben 

befolyásolja (növeli) az oldószer belső súrlódási ellenállását, azaz nő az oldat viszkozitása. Az oldószerek 

oldóképessége általában javul a hőmérséklet emelkedésével. Így elérhető, hogy egy kis hőmérsékleten rossz 

oldó hatású oldószer nagy hőmérsékleten jó oldószerré válik az adott polimer esetében. Amennyiben az olaj-

polimer rendszer esetében a viszonylag rossz oldó hatás a felhasználás során előforduló kis hőmérsékletek 

tartományában (-30-0 °C) a jó pedig az üzemi körülmények közötti nagy hőmérsékletnél (150-200 °C) 

jelentkezik, akkor a viszkozitás növelő hatását úgy fejti ki az adalék, hogy közben az oldat viszkozitás-

hőmérséklet karakterisztikája is jelentősen javul, hiszen a makromolekulák a növekvő hidrodinamikai térfogatuk 

következtében - relatíve természetesen - egyre nagyobb mértékben gátolják az oldószer (olaj) molekulák 

mozgását, ezáltal ellensúlyozzák az emelkedő hőmérséklet viszkozitás csökkentő hatását. 

A koncentrációtól való függés mind elméleti, mind gyakorlati szempontból kulcsfontosságú jelenség. Elméleti 

szempontból ezek a függvények azt mutatják, hogy milyen mértékben növekszik a váz kötőerőinek spektruma a 

vázképző polimer töménységének növelésével. Gyakorlati szempontból pedig e függvények lehetőséget adnak 

az optimális koncentrációtartomány behatárolásához. 

10.1. ábra - ábra: Szerkezeti viszkozitás függése a polimerkoncentrációt 
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A műszeres reológiai mérések, a folyás- és viszkozitás görbékből leszűrhető gyakorlati információk, az 

elasztikusság számszerű jellemzői, valamint a szétterülés és az adhézió kvantitatív mérése jó haszonnal 

alkalmazhatók a polimer gélek összetételének tervezése, a célnak legjobban megfelelő makromolekula 

kiválasztásának területén. 
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11. fejezet - A polimerek 
feldolgozástechnikájának reológiai 
alapjai 

A polimer ömledékek reológiáját érdemes az áramlástan (fluid mechanics) állományával kapcsolni, amely a 20. 

században óriási eredményeket ért el, főleg a nagysebességű közlekedési eszközök kifejlesztésében. Mint 

ahogyan azt a következőkben látni fogjuk, nemcsak a folyadékok és gázok áramlási jelenségeinek igen 

nagymértékben az alakváltozás sebességétől. A polimerek olvadékmechanikája talán egy fokkal még 

összetettebb, makromolekuláris karakterük miatt. Könnyen belátható, hogy az óriásmolekulás polimerek, a 

bonyolult módon és sokféle, eltérő elemből felépített, ellentmondásos jellemű viszkoelasztikus anyagok 

áramlástanának, reológiájának ismerete milyen kiemelt jelentőségű a polimertechnika szempontjából. 

1. Képlékeny alakítás és reaktív feldolgozástechnika 

Mind a hőre lágyuló, mind a hőre nem lágyuló műanyagok feldolgozástechnológiai folyamatának van olyan, az 

alakadást megelőző fázisa, amikor az anyag folyékony halmazállapotú. Ez teszi lehetővé, hogy az alakadás 

viszonylag kis erők hatására is megfelelő módon végbemenjen. Adott esetben, pl. öntés, ehhez elegendő a 

nehézségi erő is. 

A hőre lágyuló műanyagok feldolgozásánál alapvetően csak fizikai folyamatról (olvadás - megszilárdulás) 

beszélhetünk. Itt a kiindulási alapanyag kémiai összetételét tekintve ugyanaz, mint ami a késztermék (pl. PE; 

PP; PS; PA...). Kémiai folyamat csak a nemkívánatos degradáció, beégés esetén lép fel. A feldolgozási ciklusok 

ennek megfelelően viszonylag rövidek, melléktermék - elvileg - nem keletkezik, a gyártási hulladék újra 

feldolgozható. 

Ezzel szemben a térhálós szerkezetű polimerek feldolgozása során kémiai reakció is lejátszódik, ezért ezeket 

reaktív technikáknak is nevezik. Ilyenkor a kiindulási anyag lehet monomer, előpolimer (oligomer), vagy a 

polimerképződéshez szükséges komponensek keveréke. 

2. Az ömledékreológia alapjai 

A polimerek feldolgozási eljárásai során az anyagot általában ömledék állapotban deformálják (alakítják), ezért 

az ömledékreológiai alapok ismerete a feldolgozás szempontjából nélkülözhetetlen. 

Tágan értelmezve a reológia a testek deformációs mechanizmusával foglalkozó tudomány. Amíg szilárd 

anyagok (főleg fémek) esetén a reológia elsősorban az igénybevétel (erő, feszültség) és a deformáció (nyúlás) 

kapcsolatát vizsgálja, addig folyadékok esetén a feszültség-deformációsebesség kapcsolatot elemzi. Ezen széles 

tudományterület egyik része a polimer ömledékek reológiája, mely a folyadékok reológiájához áll közelebb, de 

a polimer ömledékek viszkoelasztikus viselkedése (szegmensmozgás) miatt bizonyos, a szilárd anyagokra 

jellemző jelenségekkel (rugalmas, illetve késleltetetten rugalmas deformáció) is foglalkozik. 

2.1. Az ömledékreológia alapjellemzői: 

Erők 

A komprimáló erők az ömledék térfogatát csökkentik. Mivel a polimer ömledék bizonyos mértékben 

(kompresszibilitás kb. 104 bar) összenyomható, a nemkívánatos zsugorodás elkerülésére néha igen jelentős 

komprimáló erőket kell alkalmazni. 

A nyomó erőknek az ömledék áramlásának biztosításában és az alakadásban van jelentős szerepük. 

A nyíró erők az ömledék áramlásakor a csatorna falánál, ill. az ömledéken belül is igen jelentősek. 

Deformációk 
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Az alakadási (feldolgozási) folyamat során viszkózus- és rugalmas deformáció, ill. térfogatváltozás lép fel, ami 

még utódeformációval is kiegészülhet. 

Molekuláris szintű deformációt okozhat a kristályosodási - ill. orientációs rendeződés. 

Időtartam 

Mivel a viszkózus deformáció nem pillanatszerűen zajlik le, az áramlás, a szerszámüreg kitöltése bizonyos időt 

igényel. 

A terhelés hatására az ömledékben kialakult rugalmas deformáció az idő (exponenciális) függvényében alakul át 

viszkózus deformációvá, folyássá. 

Az anyag hőmérséklete meghatározza annak fizikai állapotát (üvegszerű, viszkózusan folyó), ezáltal alapvetően 

befolyásolja feldolgozhatóságát, (forgácsolás - melegalakítás - képlékeny alakítás) 

A polimer ömledék viszkozitása a hőmérséklet növelésével - bizonyos határok között - exponenciálisan 

csökken. 

A kémiai reakciók sebessége a hőmérséklet növekedésével exponenciálisan növekszik. 

Az orientációra a hőmérséklet komplex módon hat, attól függően, hogy az orientációt fokozó nyíró 

igénybevételt, vagy a dezorientációt elősegítő makro Brown-mozgást növeli jobban. Nyugvó rendszerben 

minden esetre a hőmérséklet növelése csökkenti az ömledék orientációját. 

A hőmérsékletváltozás - hűtés - sebessége nagy mértékben befolyásolja a polimer termék finomszerkezetét, 

ezáltal annak tulajdonságait. 

A hőmérséklet növekedésével nő a zsugorodás, ill. az utózsugorodás mértéke. 

A következőkben - a teljesség igénye nélkül - ismertetjük az ömledékreológia legfontosabb alapösszefüggéseit. 

Arra törekszünk, hogy a feldolgozástechnológia számára használható eredményeket mutassunk be. Már most 

jelezzük, hogy - e területen - minél egyszerűbb egy összefüggés, az annál inkább csak minőségileg közelíti a 

valóságot. 

2.2. Az ömledékreológia alapmodelljei 

Ahogyan sok más tudományterület, az ömledékreológia is él a modellezés lehetőségeivel. Különböző, 

matematikailag jól megfogalmazott ideális modellekkel próbáljuk leírni a reális (valós) ömledékek viselkedését. 

Tekintettel arra, hogy a feldolgozás során a nyírás a legjellegzetesebb igénybevétel, megfontolásainkat erre 

korlátozzuk. 

Hooke modell 

A jól ismert modell az ideálisan rugalmas viselkedést írja le, miszerint az anyagban ébredt z feszültség annak y 

deformációjával arányos, arányossági tényező a G nyíró rugalmassági modulus (11.1 

ábra).                                                 τ=G γ 

11.1. ábra - ábra: A Hooke modell feszültség deformáció kapcsolata 

 



 A polimerek 

feldolgozástechnikájának reológiai 

alapjai 

 

 40  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

11.2. ábra - ábra: A Hooke modell feszültség-deformáció-idő kapcsolata 

 

Ez a fajta viselkedés a polimer ömledékekre csak kis mértékben jellemző, de bizonyos esetekben nem hagyható 

figyelmen kívül. Az igénybevétel - deformáció - időtartam kapcsolat elemzésében válasszuk az alábbi modellt: 

τ= τ1 = állandó igénybevétel Δt ideig (II. tartomány), τ=0 igénybevétel (tehermentes állapot) Δt ideig (I és III. 

tartomány), τ= 2τ1 = τ2 igénybevétel Δt ideig (IV.tartomány), és vizsgáljuk az anyag γ deformációját (11.2 ábra) 

Newton modell 

Ez a reális folyadékok viselkedésének leírására is használatos modell az ömledékreológia alapmodellje. Az 

ideálisan képlékeny anyagban ébredt τ feszültség a  deformációsebességgel arányos, arányossági tényező az η 

newtoni viszkozitást tényező (11.3. ábra). 

                         

11.3. ábra - ábra: A Newton modell feszültség-deformációsebesség kapcsolata 
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Ennek alapján a newtoni közeg viszkozitása független az igénybevételtől (τ, ), csak a hőmérséklettől függ 

(11.4. ábra). 

11.4. ábra - ábra: A newtoni viszkozitási tényező igénybevétel-hőmérséklet függése 

 

A 11.2. ábrán látható különböző szintű, időben állandó τ igénybevétel esetén a newtoni közeg γ deformációja a 

11.5. ábrán látható módon alakul. 

11.5. ábra - ábra: A Newton modell feszültség-deformáció-időtartam kapcsolata 
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Az a γ deformációk értékei: 

 

                                

A viszkozitási tényező a polimer ömledék legfontosabb feldolgozástechnológiai jellemzője. Ha ismerjük 

nagyságát az adott technológiai körülmények (t, γ, ,T, p) között, szinte minden fontos számítást eredményesen 

tudunk elvégezni. Sajnos, amíg a kis molekulájú anyagok közül pl. a víz, sok oldószer vagy a kőolaj követi a 

newtoni viselkedést, addig a polimerek közül csak a nagyon híg polimer oldatok viselkednek newtoni módon, a 

polimer ömledékek a feldolgozási tartományban gyakorlatilag nem. 

Ostwald-de Waele modell 

A polimer ömledékek viselkedését már jobban közelítő ún. hatványtörvényt követő anyagok esetén az 

ömledékben ébredt τ feszültség a γ deformációsebesség valamilyen n>0 hatványával arányos: 

 

A legtöbb polimer ömledék esetén n<l, azaz az ömledék viszkozitása – állandó hőmérsékleten- az igénybevétel 

(τ,) növekedésével csökken. Ezt a fajta viselkedést pszeudoplasztikusnak nevezik (az anyag nyírásra 

„vékonyodik"). Bizonyos, ritkábban előforduló esetekben (pl. erősen töltött polimer rendszerek esetén) ezzel 

ellentétes viselkedést tapasztalhatunk: Az igénybevétel (τ,γ) növekedésével a viszkozitás is növekszik. Az ilyen, 

nyírásra „vastagodó" viselkedést dilatánsnak nevezik. (11.6. ábra) 

11.6. ábra - ábra: Hatványtörvényt követő ömledék feszültség-deformációsebesség 

kapcsolata 
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A polimer ömledékek képlékeny alakításában nem elhanyagolható a Bingham tele viselkedés, mely szerint 

áramlás csak egy rh határfeszültség felett jön létre, afelett viszont a newtoni viselkedés a jellemző. 

3. Polimer ömledékek áramlása 

Tipikusnak mondható - különösen a hőre lágyuló - műanyagok feldolgozásánál az alábbi folyamat: A szilárd 

műanyagot - többnyire granulátumot - egy olvasztó egységben - plasztifikáló berendezés - megolvasztjuk, azaz 

alakítható állapotba hozzuk, majd innen, többnyire nyomáskülönbség segítségével, egy hűtött (temperált) 

szerszámba juttatjuk, ahol az ömledék felveszi a szerszám alakját, lehűl és megszilárdul. Ez annyit jelent, hogy 

viszkózusan folyó polimer ömledék áramlik, pl. már a plasztifikáló henger bizonyos zónájába, innen különböző 

csatornákon keresztül eljut a szerszámba, ahol szintén áramlik. A polimer ömledék áramlásának elemzése tehát 

a feldolgozástechnológiai folyamatok megismeréséhez nélkülözhetetlen. 

Mivel a polimer ömledékek ilyen fajta áramlása meglehetősen összetett folyamat, matematikai leírásuk nagyon 

bonyolult feladat. A következőkben csak a legegyszerűbb esetek ismertetésére szorítkozunk, melyekből a 

folyamatok minőségileg megismerhetők. 

Az áramlás leírásához a reológiai anyagtörvények mellett fel kell használni, a tömegmegmaradás tételét 

(kontinuitási összefüggések), az impulzusmegmaradás tételét (mozgási összefüggések), és amennyiben a 

folyamat közben még hőcsere is lejátszódik. 

Bizonyos esetekben az ömledék a fűtött szerszámon keresztül áramlik, kap egy alakot, majd ezután egy 

kalibráló-hűtő egységben hűl le, szilárdul meg. 

A polimerek feldolgozástechnikájának reológiai alapjai tárgyalásakor szükség van az energiamegmaradás 

törvényére, valamint a termodinamikai anyag- és állapottörvényekre. Az elfogadható kezelhetőség érdekében az 

alábbi egyszerűsítéseket tesszük: 

Az áramlás stacioner, azaz minden pontjában időtől független. 

Az áramlás lassú (lamináris, a Reynolds szám kisebb, mint 2100), a tehetetlenségi erő a súrlódási erőhöz képest 

elhanyagolható. 

Az áramlás izoterm, azaz hőmérsékletében homogén. 

A rendszer hidrodinamikailag teljesen kitöltött. (A teljes keresztmetszetben ömledék van.) 

Az ömledék összenyomhatatlan (p=áll.). 

A nehézségi erők elhanyagolhatók. 

Az áramlás és a nyomásesés is csak egyirányú. (Esetünkben x irányú.) 
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Az áramlás Poisson típusú (a be- és kilépési hatások elhanyagolhatók). 

Az ömledék sebessége a falnál nulla. 

Ilyen egyszerűsítő feltételek mellett a legfontosabb összefüggések már viszonylag egyszerűen levezethetők. 

3.1. Newton féle ömledék áramlása 

Mint sok hasonló esetben, ezúttal is a legegyszerűbb anyaggal kezdjük a probléma megközelítését. Vizsgáljuk a 

newtoni közeg áramlását csőben, ill. sík lapok között. Már most hangsúlyozzuk, hogy a gondolatmenet 

valamennyi, a későbbiekben tárgyalandó esetben a mostanival megegyező lesz. 

11.7. ábra - ábra: A kapilláris áramlás jelöléseinek értelmezése 

 

3.2. Newton féle ömledék áramlása 

Ugyancsak kiszámítható az ún. átlagos tartózkodási idő ( t ) is: 

 

Jóllehet a polimer ömledékek viselkedését a folyás-vagy viszkozitásgörbékkel kellene jellemezni, ezek 

meglehetősen költséges kimérése miatt a mai felhasználói gyakorlatban az ömledék folyóképességének 

jellemzésére nem azokat, hanem az ún. MFI (MFR) (Melt Flow Index, Melt Flow Rate) értéket, az ömledék 

folyási indexét használják. Ez az érték nem más, mint egy adott kapillárison (d= 2 mm, 1-8 mm) időegység (10 

min) alatt átáramló ömledék mennyisége grammban (vagy cm3-ben) előírt hőmérsékleten és terhelés mellett. 

így pl. az MFI(190; 2,16)=3,5 annyit jelent, hogy 190 °C-on, 2,16 kg-os súly terhelést alkalmazva, 10 min alatt 

3,5 g ömledék áramlik át a szabványos kapillárison. Az állandó y nyírófeszültséggel dolgozó MFI 

mérőberendezés elvi vázlata látható a 11.8. ábrán. 

11.8. ábra - ábra: MFI készülék vázlata 
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Az MFI mérését - főként minőség-ellenőrzés céljára - széles körben használják a gyakorlatban annak ellenére, 

hogy a τ- γ folyásgörbének csak egyetlen pontját szolgáltatja, és azt is nagyon alacsony (γ = 1...50 s -1) 

nyírósebesség mellett. Az mindenesetre megállapítható, hogy az egyes polimerek MFI értéke döntően 

befolyásolja, hogy az milyen technológiával dolgozható fel. A különböző feldolgozási eljárásokra ajánlott MFI 

értékek a következők: 

3.3. A rugalmas tulajdonságok hatása 

A polimerfeldolgozási gyakorlatban számos esetben találkozunk olyan jelenséggel, ami arra utal, hogy a polimer 

ömledék is rendelkezik bizonyos rugalmas tulajdonsággal. Ha pl. a kapillárisból kifolyó ömledéket kicsit 

meghúzzuk, majd elengedjük, az többé- kevésbé visszatér eredeti helyzetébe. Vagy ha az ömledékből golyót 

formálunk, és azt kemény felületre ejtjük, az bizonyos mértékben felpattan. Ez annyit jelent, hogy a polimer 

ömledékek is rendelkeznek viszkoelasztikus tulajdonságokkal, azaz terhelés hatására - rövid időskálán - képesek 

energiát tárolni, ami a terhelés megszűntekor részlegesen visszaalakul. A következőkben - amint azt már az 

előző fejezetben jeleztük - kapilláris áramláson keresztül magyarázunk néhány olyan jelenséget, amit az 

ömledékek rugalmas tulajdonságával lehet összefüggésbe hozni. 

A tartály átmeneti szakaszában a polimer ömledék hirtelen nagy keresztmetszetű változáson megy keresztül, 

erősen összenyomódik. Ha az ömledékben ébredő igénybevétel (nyomó feszültség) meghaladja az anyag 

nyomószilárdságát, ún. olvadéktörés (lágy törés, melt fracture) lép fel. A kapillárisba történő belépéskor 

keresztmetszete mentén kialakuló, majd továbbterjedő törés eredményeként a kapillárist elhagyó ömledéknek 

spirális alakja lesz. 

A stacioner áramlási szakaszban az áramlás - elvileg - független az időtől. A kapillárist elhagyó ömledék alakját, 

térfogatáramát elemezve azt kell gondolnunk, hogy ez - sajnos - nem így van. Nem ritkán tapasztalhatjuk 

ugyanis azt, hogy a kapillárisból kifolyó ömledék felszíne nyugtalan, tömegárama egyenetlen keresztirányú 

áramlások miatt alakja teljesen kaotikus, széteső, azaz az áramlás turbulens. Turbulens annak ellenére, hogy az 
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ömledék nagy viszkozitása miatt a kritikus Reynolds számnak még a közelében sem vagyunk. Ezt a jelenségét 

rugalmas turbulenciának nevezik, és magyarázatát az ömledék falhoz való apadásában, ill. megcsúszásában 

találhatjuk meg. Eddig ugyanis mindig azt tételeztük fel, hogy a fal mellett (r=R helyen) a sebesség nulla, azaz a 

molekulák a falhoz tapadnak. A folyamat alaposabb elemzéséhez használjuk a 11.9. ábra jelöléseit, és vegyük 

figyelembe a falnál fellépő súrlódást is. 

11.9. ábra - ábra: Az ömledékekre ható erők értelmezése 

 

A falnál ébredő τf  feszültségek értékei: 

Tapadás esetén, amikor τf  konstans: 

 

Csúszás esetére: 
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12. fejezet - Esősúlyos rendszerű 
viszkoziméterek 

A fenti elveknek megfelelő viszkozimétert szerkesztett Gibson és Jacobs. A műszer vázlata a 12.1. ábrán 

látható. A viszkozimétert Angliában szabványosították. A műszer fontos jellegzetessége hogy igen nagy 

viszkozitású átlátszó anyagok pl. méz, poli(izo-butén) poli(alkil-metakrilát)-ok és más rendkívül viszkózus 

anyagok vizsgálatára alkalmas. A kapott eredmények természetesen csak newtoni rendszerek esetén 

egyértelműek. Az említett anyagok szerkezeti viszkozitású rendszerek. Ilyeneknél a műszer a folyásgörbének 

legfeljebb egy pontját szolgáltatja. 

A betöltés után a mintatartó csövet a vízfürdőbe helyezzük és a mérés hőmérsékletén tartjuk legalább 1 óra 

hosszat. Csak azután dobjuk be a mérőgolyót az ejtőcsövön keresztül és mérjük annak esését 15 cm hosszúságú 

távolságon, a második és ötödik jel között. Pontos mérésekhez célszerű az egyszerű keverő helyettesítése 

termoregulátorral és mechanikus keveréssel. 

12.1. ábra - ábra: Gibson-féle viszkoziméter (a hőmérő, b keverő, c fürdő, d ejtőcső) 

 

Az angol szabvány szerint a Stokes-törvénytől való eltérés figyelembevételével a kinematikus viszkozitást az 

alábbi képlet szerint számítjuk. 

 

ahol 

g a földi gyorsulás 9,81 cm/s-2; 

d a golyó átmérője, cm; 

σ a golyó sűrűsége, g/cm3; 



 Esősúlyos rendszerű 

viszkoziméterek 
 

 48  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

ρ a vizsgált folyadék sűrűsége, g/cm3; 

s a mérésnél figyelembe vett körbefutó jelek távolsága, cm; 

t az esés ideje, s; 

D a cső átmérője, cm. 

Ily módon ezzel a viszkoziméterrel abszolút mérések végezhetők. Amennyiben a golyó és cső méreteinek 

megállapítása nehézségekbe ütközik, ismert viszkozitású anyaggal kalibrálva, relatív viszkozitást mérhetünk a 

berendezésben. Ebben az esetben az alábbi képlet szerint számolunk: 

 

ahol K a készülék állandója, ha mindig ugyanazt a csövet és golyót alkalmazzuk. Hasonló, de pontosabb 

készüléket szerkesztett Bacon. 

A mérések pontossága szempontjából figyelembe kell venni, hogy minden esetben ismernünk kell a golyó és a 

folyadék sűrűségét. A folyadék sűrűsége tekintetében nincsenek nagy követelmények, mert Memrigton szerint, 

példaképpen egy 2 g/cm3 sűrűségű folyadékot véve, 0,01 egységnyi hiba a sűrűségben, mindössze 0,02 % hibát 

eredményez a számított viszkozitásban. Mindenesetre nehézséget okoz az, hogy az említett készülékek 

elsősorban különlegesen nagy viszkozitású folyadékok vizsgálatara alkalmasak, viszont ezeknek a sűrűsége a 

szokásos módszerekkel nem határozható meg kellő pontossággal. Nicholson és Ward megfelelő módszert ír le a 

folyadékok sűrűségének mérésére. 

Az acélgolyók sűrűségét lényegesen nagyobb pontossággal kell megállapítani, amit az átmérő és tömeg 

mérésével vagy piknométerben folyadékkombinációval való méréssel érhetünk el. Legcélszerűbb a két módon 

kapott eredmény középértékével számolni. 

Gyakran előfordul, hogy teljesen átlátszatlan folyadék viszkozitását kell mérni Ez ejtőcsöves berendezésben 

meglehetősen nehéz, de kivitelezhető, ha az esést röntgensugarak alkalmazásával vagy elektromos 

mérőműszerrel ellenőrizzük. E célra megfelelő módszereket Fischer, továbbá McDowell es Wallcer ír le. 

Az előzőkben ismertetett módszerek főleg abszolút mérésekre vonatkoznak. Gyakran relatív módszerek 

alkalmazására van szükség, már csak azért is, mert relatív mérések esetén a helyzet lényegesen egyszerűsödik. 

Átlátszatlan folyadékokkal végzett méréseknél gyakran a fémgolyó és a fémből készült ejtőcső fenekének 

érintkezésével létrejövő kontaktust is használják jelzőberendezésül. Mivel ez esetben a falhatáson kívül a 

mindmáig még matematikailag kellő pontossággal meg nem fogható véghatás is szerepet játszik, ilyenkor 

feltétlenül relatív mérések végzése célszerű. 

Ha mindig ugyanazt a golyót és ugyanazt az ejtőcsövet alkalmazzuk, akkor egyébként a léghatásokon kívül a 

Faxén-féle korrekciós faktor alkalmazása is szükségtelenné válik. Ha a véghatás figyelembevétele nem 

szükséges, nagy pontosságú mérések esetén is nagymértékben kiterjeszthetjük a mérési távolságot csaknem a 

cső elejétől a végéig. Ilyen körülmények között a relatív viszkozitást az alábbi egyenlettel számíthatjuk: 

 

ahol η, σ, ρ a szokásos értelemben szerepel és t az esési idő. Az 1-gyel jelzett érték a mért folyadékra, a 2-vel 

jelzett pedig a kalibráló folyadékra vonatkozik. 

Az esősúlyos viszkoziméterek különleges fajtái azok a berendezések, amelyeknél a golyó kényszermozgást 

végez. E berendezések közül rendkívül elterjedt a Höppler-féle viszkoziméter. 

A készülék a 12.2. ábrán látható. Lényege egy 80°-os hajlásszögű, aránylag rövid ejtőcső, amelyben viszonylag 

nagyméretű üveg- és acélgolyók gördülési sebességét mérik. Az alkalmazott golyók +0,0005 mm toleranciával 

készülnek, a csövek belmérete ±0,0001 mm-re pontos. Az ejtőcsövön két maratott körbefutó jel van, amely az 

időmérés kezdetének helyét és végpontját jelzi. Sötét vagy átlátszatlan folyadékok jól mérhetők ezzel a 

berendezéssel, mivel a golyó egy ponton feltétlenül érintkezik az üvegfallal, és így helyzete követhető. Ilyenkor 

a golyó ezüstösen csillogó pontként jelenik meg a csőfalon. 
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Az ejtőcsövet fürdő veszi körül, amely állványhoz van erősítve oly módon, hogy a teljes mérőberendezés saját 

tengelye körül 180°-ra elfordítható. Az állvány biztosítja az állandó hajlásszöget, ha a berendezés lábán található 

libellával az állványzatot vízszintesen állítjuk be. 

12.2. ábra - ábra: Höpper-féle viszkoziméter, a temperáló köpeny; b ejtőcső; c 

vízkivezetés; d vízbevezetés; e vízszintező; f forgási tengely; g rögzítés 

 

Az ejtőcső elforgatásával elérhető, hogy a golyó a készülék bármely végén helyezkedjék el. 

Mérés előtt az ejtőcsövet kitisztítjuk, kiszárítjuk, a mérendő folyadékkal megtöltjük, majd belehelyezzük a 

szobán forgó viszkozitás tartománynak megfelelő méretű golyót. 

A golyót a minden műszerhez mellékelt sorozatból egy mellékelt diagram alapján választjuk ki. 

A hőmérsékletet beállítjuk, a készüléket lezárjuk, majd 180°-ra elfordítva megvárjuk, míg a golyó teljesen 

legördül. Ezután a készüléket alapállásába visszafordítva, mérjük a golyónak a két jel közötti áthaladási idejét. 

Az előírás szerint mérést csak az ábrán is bemutatott alapállásban szabad végezni. 

A kapott adatokból a viszkozitást az alábbi képlet szerint számítjuk: 

 

ahol η a dinamikai viszkozitás; σ és ρ a golyó és az olaj sűrűsége; t az esés ideje, s; K a golyónak a szállító cég 

által megadott állandója. 

A készülék kétségtelen előnye, hogy tág határok között, nevezetesen -60-tól +150 °C-ig és 0,01 - 500 000, egyes 

adatok szerint 0,01 - 1 000 000 cP tartományban használható. Hátránya, hogy a berendezés és a mérés 

kivitelezése nehézkes, sorozat vizsgálatokra alkalmatlan, drága, kényes és működési elve is vitatható. Aligha 

feltételezhető ugyanis, hogy a golyó valóban gördülő mozgást végez, mivel a cső nagyon meredek. A behatóbb 

vizsgálatok, valamint a tapasztalatok azt mutatják, hogy a golyó a csőben időnként megcsúszik, ami esését 

egyenetlenné teszi. Ezért a gyártó cég által megadott és az eredeti publikációban feltüntetett ±0,1 - 0,5% 

hibahatár a gyakorlatban alig érhető el. A PTR vizsgálatai és a DIN szabvány +0,8 - 1,0% hibát tart reálisnak, és 

ezeket a hibahatárokat írja elő. 

A Höppler-féle viszkozimétert módosította és speciális célokra alkalmasabbá tette Proszt. Hasonló elven alapuló 

viszkozimétereket szerkesztett Flowers, aki az alábbi képlet alapján számolt, 

 

ahol η a dinamikai viszkozitás, σ és ρ a golyó és az olaj sűrűsége; K a műszer állandója és v a golyó sebessége. 
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Ezzel a kérdéssel foglalkozott Lewis és Hersey is, akik a kalibráció kérdését tanulmányozta. Ez utóbbi 

viszkoziméter csöve kevésbé meredek és egyben sokkal hosszabb. Ennél tehát a gördülés kritériuma lényegében 

teljesül. 

Heinz viszkomérlegében a golyó, az egyébként Höppler-rendszerű műszerben már nem gördül, hanem pálcával 

van vezetve. A pálca táramérleghez csatlakozik, s így tetszés szerint terhelhető az ellenkező tálcába helyezett 

súlyokkal. 

Hasonló viszkozimétereket gyakran alkalmaznak abban az esetben, ha a viszkozitást nagy nyomáson akarják 

mérni. így Sage és Dow szerkesztettek ilyen viszkozimétereket 200-4000 atm nyomásra. Dow 

viszkoziméterének hajlásszöge a vízszinteshez viszonyítva 10°. A golyó helyzetét, ill. az időmérés kezdő és 

végpontját elektromos jelzőberendezés mutatja. Hyen nagy nyomások esetén további korrekció bevezetése 

szükséges, még akkor is, ha a viszkozimétert ismert viszkozitású anyaggal kalibráljuk. Kis hajlásszögű lejtőknél 

a gyorsulás periódusa igen hosszú, ezért Dow az egyenletébe gyorsulási korrekciót is felvett. Egyenlete a 

következő: 

 

ahol t0 a mórt gördülési idő; Δt a korrekciós idő; K állandó, amely 0,8 - 1,0 sűrűségű folyadékokra 8,3. 

Magyarországon a Kotjahov által szerkesztett nagynyomású viszkoziméter használatos nyersolajok 

vizsgálatára.. A viszkoziméter legfontosabb része a módosított Höppler elvű, köpennyel ellátott a ejtőcső, n a 

higanyszivattyú és r a nyomásközvetítő edény. A viszkoziméterben esőtestként b acélgolyót használunk, amit 

felső állásban egy c elektromágnes tart fogva. Ennek áramát megszüntetve bekapcsolódik az d elektromos 

időmérő és egyidejűen a golyó megindul lefelé egy e rozsdamentes acélcsőben, amely a vizsgálandó olajjal 

buborékmentesen feltöltött külső nyomásálló csőbe merül. A cső dőlésszöge változtatható. Amikor a golyó a cső 

másik végén elhelyezett g indukciós tekercs terébe jut, annak induktivitását megváltoztatva, egy h erősítőn 

keresztül megszakítja az időjelző áramát. A külső acélcső egyik végén i szelep, a másik végén j hollandi 

csatlakozás van. A külső acélcső és a h hőszigetelt köpeny közti térben l termosztát cirkuláltatja a temperáló 

folyadékot. A viszkoziméterben uralkodó hőmérséklet m hőmérőn olvasható le. 

A higanyszivattyúval előállított nyomást kalibrált o nyomásmérő mutatja. Hogy a viszkoziméterbe higany ne 

kerülhessen, a viszkoziméter elé p rugalmas acélcsővel csatlakoztatott nyomásközvetítő edényt iktatunk be, 

amelynek alsó része a higanyszivattyúval áll összeköttetésben. 

12.3. ábra - ábra: Kovjatov-féle nagynyomású viszkoziméter; 12.4. ábra: Hubbard és 

Brown görbéi 
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A viszkozimétert hiteles kalibrálóolajjal kalibráljuk, meghatározva a golyó esési idejét az adott hőmérséklet és 

szögállás mellett atmoszferikus nyomáson. E mérési adatok értékelésére a következő egyenlet alkalmas: 

 

ahol Kυ a készülékállandó υ dőlésszög esetén; t a golyó esési ideje; σ és ρ a golyó és a folyadék sűrűsége. 

Tekintettel arra, hogy nagy esési sebességnél turbulens áramlás lép fel, 

ismerni kell a kritikus alsó viszkozitási határt, amelynél kisebb értékekre adott berendezésben az egyenlet már 

nem használható. Hubbard és Brown empirikus összefüggést állapított meg a kritikus viszkozitásra 

vonatkozóan: 

 

ahol ηkr a kritikus viszkozitási határ; K’ és Reekr állandók, amelyeknek értéke a csőátmérő (D) és golyóátmérő 

viszonyától függ. Az egyenletben levő többi jelzés a már említett értelemben szerepel. Olajok esetén pl. 0,62 cm 

átmérőjű csőben, 0,59 cm átmérőjű acélgolyó esetén 40-70° dőlésszög alkalmazásakor a kritikus viszkozitás 10 

és 15 cP között van. 

12.4. ábra - ábra: Fritz és Webber nagynyomású viszkozimétere 
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Régebbi típusú esősúlyos műszer a Lawaczek-féle viszkoziméter. Ebben az ejtőcsőbe szorosan illeszkedő 

hengeres test halad előre, amelynek két frontját gömbökkel módosították. A műszer ma már alig használatos, 

ezért részletesen nem foglalkozunk vele. Üvegolvadékok viszkozitásának mérésére alkalmas műszert ír le Cohn. 

Az olvadékban acélgolyó esik két tekercsen keresztül, amelyeknek elektromos ellenállása ezáltal változik és az 

adott elektromos kapcsolással az áthaladás hallhatóvá tehető. 

Az ismeretes nagynyomású műszerek mérési tartománya 3000 atm-ig terjed. A legtöbb esetben ilyenkor 

összehasonlító méréseket végeznek és a folyadék vagy nem egyszer kritikus állapotban levő anyag viszkozitását 

az atmoszferikus viszonyok között mért viszkozitáshoz hasonlítják. Evén jellegű műszer pl. Fritz és Wéber 

viszkozimétere. 

A viszkoziméter a 12.5. ábrán látható. Lényeges alkatrészei az a nyomáskamra, a b peremmel, mely a c fedővel 

zárható le. A fedőn foglalnak helyet az e csonkok a nyomóvezeték és az f árambevezetés, valamint a g a 

termoelemek részére. Ehhez csatlakozik a h védőcső. A nyomáskamra belsejében található a q üvegből készült 

ejtőcső, a k és o zárólemezekkel és p hordozó rudazattal. Az üvegcsöven foglal helyet a két r mérőtekercs, 

amelyek kivezetői s szorítóhoz vezetnek. Az esési időt az r - r úton elektromosan mérik. Mivel ebben a 

berendezésében viszonylag kis viszkozitású olajat vizsgáltak, a golyót úgy kellett kiválasztani, hogy annak 

átmérője a csőátmérőhöz képest nagy legyen, s ezért ez a műszer nem is lehet abszolút viszkoziméter. A 

viszkozimétert atmoszferikus nyomáson kalibrálják és a viszkozitás növekedését az atmoszferikus nyomáson 

mért viszkozitáshoz viszonyítják. Ilyen értelemben a műszer relatív viszkoziméter. 

Kiesskatt viszkozimétere szintén esősúlyos, de nem golyós típusú. Vázlatos rajza a 12.6. ábrán látható. Az a 

henger alakú mérőtest, a b sima sárgaréz csőben mozog, amelyet a c lábazatra szerelt d vastagfalú 
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acélhengerben helyeznek el. A berendezést felül az e fejjel és g zárószerkezettel zárják le, amelyet excentrikus 

emelővel préselnek be. Az m ellenállás fűtés céljaira szolgál, a hőmérsékletet n hőmérővel mérik. A nyomást 

hidraulikus úton állítják elő, és higannyal viszik át az olajra a zárófej segítségével. Az esési időt az i és e 

elektromos kontaktusok jelzik. A készülék 1500 atm túlnyomásig alkalmazható. Az esősúlyt mechanikus úton 

indítják. Mérik az indítást és a leesést jelző kontaktus által előidézett csengőjel megszólalása közötti időt, 

amiből ki lehet számítani az esési sebességet. 

Golyós típusú nagynyomású viszkozimétert a Szovjetunióban is szerkesztettek. Ezt nálunk nyersolajok 

vizsgálatára használták. Ezen a helyen emlékezünk meg röviden az esősúlyos viszkoziméterekkel analóg 

gázbuborékos viszkoziméterekről. 

E viszkoziméterek egyes típusai üzemi laboratóriumokban elterjedtek. Ilyen a Cardener-Eoldt-féle műszer, és az 

ún. Cochius-féle viszkoziméter, Ez utóbbi kb. 1 m hosszú üvegcső, amelybe a mérendő folyadékot úgy töltik be, 

hogy levegőbuborék is maradjon benne. A cső felfordítása után mérik a buborék emelkedési idejét. A műszert a 

lakkiparban tájékoztató mérések céljára használják. 

A Stokes-féle egyenlet ilyen műszerekre csak akkor érvényes, ha a levegőbuborékok olyan kicsinyek, hogy 

deformációjuk elhanyagolható. Ez a követelmény általában nem teljesül, mivel nagy buborékokat használnak, 

amelyek vékony folyadékfilmtől eltekintve a csövet teljes keresztmetszetében kitöltik. Goldsmith, White és 

munkatársaik kimutatták, hogy az ilyen légbuborékok felszállási sebességét három dimenziómentes számmal 

jellemezhetjük együttesen. Ezek a Froude-féle szám (Fr), az Eötvös-féle szám (Eö) és egy anyagi állandó (Y) 

12.5. ábra - ábra: Kiesskalt nagynyomású viszkozimétere 
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13. fejezet - Rotációs viszkozimetria 

1. Alapelvek és hibaforrások 

A 13.1. táblázatban használt jelölések: C1 és C2 állandó, ωk és ωb a külső és belső henger sugara, G a nyírási 

sebesség, r a tetszés szerinti hengeres folyadékréteg sugara, ω az ennek megfelelő szögsebesség, Mk és Mb a 

külső és belső hengeren a forgatónyomaték, h a folyadékréteg magassága, η a viszkozitás és π= 3,14159 a 

plasztikus viszkozitás, τf a folyáspont. 

13.1. táblázat - táblázat: Rotációs viszkoziméterek alapegyenletei plasztikus rendszerek 

esetében 
 

Tényező Couvette-típus Searle-típus 

Szögsebesség 

  

Forgatónyomaték a belső (Mb),ill. a 

külső (Mk) hengeren 
  

Már Couette megállapította forgó külső és álló belső hengerrel végzett kísérleteiben, hogy a lamináris áramlás 

bizonyos fordulatszámon felül turbulens áramlásba megy át. Később számos kutató, különböző méretű Couette-

rendszerű viszkoziméterével kapcsolatban meghatározta azt a kritikus Reynolds- számot, amelynél a turbulencia 

- általában hirtelen - fellép. Megállapították, hogy a kritikus Reynolds-szám általában annál nagyobb, minél 

nagyobb az Rb/Rk hányados értéke. Igen szűk mérőréssel rendelkező műszereknél (ha Rb/Rk közel áll l-hez), 

Rekrit~1900. 

Ezen felül azonban a véghatás mértéke és jellege is befolyásolja a turbulens áramlás kialakulását. 

A Searle-féle (forgó belső hengeres) viszkoziméterekben ebből a szempontból lényegesen eltérő viszonyok 

alakulnak ki. Taylor megállapította, hogy adott Reynolds-szám felett réteges szekunder áramlás lép fel a 

viszkoziméterben, amelynek jellegét a 13.1. ábra mutatja. A réteges áramlást a centrifugális erő okozza, mivel a 

belső rotor által mozgatott részecskék a külső fal felé törekszenek. E Taylor-féle áramlás felléptének ωkrit 

szögsebessége nő a kinematikai viszkozitás növekedtével és csökken az Bk — Bb résméret növekedésével. 

Kísérleti úton az is kimutatható, hogy míg a lamináris áramlás a kritikus Reynolds-szám (kb. 2000) elérése után 

hirtelen megy át turbulensbe, addig a Taylor-féle áramlás során a turbulencia egyes esetekben már igen kis (Re 

= 100) értékeknél is fokozatosan fellép, és lassan erősödik. Kedvező esetben Re = 6000 körül válik csak 

döntővé a turbulencia és előfordul, hogy Re = 50 000 értékeknél is még kimutathatók a Taylor-áramlás gyűrűs 

örvényeinek nyomai. 

A Reynolds-számot fenti esetekre az alábbi összefüggéssel definiáljuk: 

 

Fentiek szerint elvileg is élesen meg kell különböztetni a Couette és Searle viszkozimétereket az áramlás jellege 

miatt. Gyakorlati okoknál fogva újabban egyre inkább az utóbbi típus terjed el. Különösen átáramlásos üzemi 

rotációs viszkoziméterek esetén többnyire erre a típusra vagyunk utalva. Ekkor még azt is tekintetbe kell venni, 

hogy a folyadék a műszeren a forgási tengellyel párhuzamosan áramlik át. Goldstein megállapította, hogy a 

Taylor- féle áramlás ilyenkor is fellép, azzal az eltéréssel, hogy az örvény-gyűrűk axiálisan vándorolnak a 

mérőrésen át. 

13.1. ábra - ábra: Taylor-féle áramlás; a forgóhenger; b állóhenger; c rés; d Taylor-féle 

örvények 
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A rotációs viszkoziméterek fontosabb hibaforrásai a következők: 

• az ún. véghatás, 

• az excentricitás, 

• a súrlódási hődisszipációból származó hiba. 

A véghatás által okozott hiba analóg az összes többi viszkoziméter típusnál tárgyalt hibákkal, amelyek abból 

adódnak, hogy a mérőelem nem végtelen hosszúságú. Rotációs viszkoziméterekben lényegében a henger 

összefüggése alapján az Δh korrekciós tényező egyetlen mérés alapján kiszámítható ha ismert viszkozitású 

kalibráló olajat használunk, ismerjük a műszer méreteit és merjük a szögsebességet, valamint a 

forgatónyomatékot 

Abszolút méréskor két mérésre van szükség, amelyek során a rotor bemerülési mélységét eltérőnek (h1 és h2), de 

a szögsebességet állandónak tartjuk. Ilyenkor ugyanis 

 

és 

 

A két egyenlet egymásból kivonva és η-t kifejezve ∆h kiesik: 

 

A rotációs viszkozimétereket régi szerkesztési alakjuk szerint támasztó csapágyazással centirozzák. Ez azonban 

külön súrlódást okoz, ezért újabban elhagyják és más megoldást keresnek. Ilyenkor azonban különösen ügyelni 

kell a centrális (koaxiális) elhelyezésre, mert az excentricitás jelentős hibát okozhat. 

Ha torziós rugó helyett pálcát alkalmazunk, akkor a hiba a pálcát deformáló keresztirányú erő miatt megnő. 

Rotációs viszkozimétereknél jelentős hibát okoznak a súrlódási hő elvezetésének nehézségei. A hiba különösen 

nagy viszkozitású anyagok viszkozitás-idő függvényeinek mérésekor nagy. 

2. Hengeres rotációs viszkoziméterek 
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Couette viszkozimétere egyike volt a legelső rotációs műszereknek. A viszkoziméter elrendezésének lényege a 

következő: két koaxiálisan elhelyezett henger közül a külső, orsóhoz erősítve adott sebességgel forog. A belső 

henger torziós szálon függ és tengelyével a külső forgórészre támaszkodik. A felfüggesztett henger mindkét 

végén védőgyűrű és ezeken lyuggatott védőlemez van a véghatás leküzdésére. A belső henger átmérője 143,93 

mm, a külsőé 146,30 mm. 

A két henger között helyezkedik el a mérendő anyag. A külső hengert fogaskerék redukcióval ellátott 

elektromotor hajtja. Ennek forgása a folyadék belső súrlódása révén átterjed a belső hengerre. A belső henger 

forgását a torziós szál gátolja. A drót rugalmas torziója tart egyensúlyt a hengerre ható forgatónyomatékkal. A 

torzió nagysága a drótra erősített tükörről visszaverődő fénysugár elmozdulásával mérhető. 

Couette viszkoziméterével 14%-kal magasabbnak találta a víz viszkozitását 20 °C-on a ma elfogadott értéknél. 

Ezt a hibát főleg a támaszkodó alkatrészek (tengely) súrlódása okozta, amely később kiküszöbölhetőnek 

bizonyult. 

A Couette-féle készüléket sokan módosították, így Hatschelc, Nissan, Clarké és Nash, valamint Marschalkó és 

Barna. E készülék 1000 poise-ig 1% hibával mér.        

A Coutte-viszkoziméter Marschalkó-Barna,-féle elrendezésben a belső henger nem függ torziós szálon. A 

torziós szál ugyanis a méréseknél nehézséget okozott, különböző viszkozitású anyagokhoz mindig más torziós 

szálat kellett alkalmazni. A hengert ezért kemény acéltengelyre erősítették, amely achát- lemezeken nyugvó 

csúcsokon forog. A hőmérsékletet elektromos fűtéssel szabályozzák. Torziós szál helyett a súrlódó erő a 13.2. 

ábrán látható áttétel közvetítésével achátlapon ágyazott, rendkívül érzékeny lengőkarral tart egyensúlyt. A 

lengőkarra helyezett súlyok felrakása, ill. levétele által a kar érzékenysége szabályozható. A súlyokat úgy 

választották meg, hogy az érzékenység a 10 hatványai szerint változik, tehát egy skálarész a ráírt érték 10-, 100-, 

ill. 1000-szeresét jelenti. A skálát úgy állapították meg, hogy a leolvasott érték a súlyok figyelembevételével 

közvetlenül a dinamikus viszkozitást adja meg, feltéve, hogy a fordulatszámot állandóan az előírt értéken 

tartották. A fordulatszámot nagy erőfölösleggel rendelkező, egyfázisú váltakozó áramú elektromotor biztosítja 

megfelelő áttételekkel. A hőmérséklet a belső henger felületéhez erősített cserélhető hőmérőkkel mérhető. 

13.2. ábra - ábra. Marschalkó-viszkoziméter 
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A Couette-típusú rotációs viszkoziméterek közül megemlíthető Eiseriberg és Frei műszere, amelynek mérési 

elvét a 13.3. ábra mutatja. Az ábrán c a forgó külső henger, amelyet a g tengelyen szinkronmotor hajt. Ebben 

úszik az e belső, állóhenger. A belső hengerre a d folyadékkal átvitt forgatónyomatékot a b fémszárnyak 

kompenzálják, amelyek a 2000 V feszültségű egyenárammal táplált a lemezek között foroghatnak. Ez a rendszer 

kondenzátort alkot. E műszeren igen kis nyírófeszültséggel mérhetünk, mert az egyetlen súrlódó hely az ƒ 

gyémánt centirozó tű. 

Az egyéb Couette-típusú viszkoziméterek közül megemlítjük továbbá Péter és Sliwka műszerét, amely 

különlegesen nagy pontossagú hibája mindössze + 0 5%. Említésre méltó a Meskat és Pawlowski által 

szerkesztett Agfa is, valamint az olajfestékek és nyomdafesték vizsgálatára Green-féle, műszer . Merill-féle 

viszkoziméter igen kis viszkozitású folyadékok vizsgálatára alkalmas Felső mérési határa ennek ellenére 1000 

poise. 

A rotációs viszkoziméterekben mutatkozó véghatás korrekciójának érdekes módszerét alkalmazta Searle. 

Viszkoziméterében a belső henger forog a külső henger a viszkoziméter kivitelezése és a forgatás módja a 13.4. 

ábrán látható. 

13.3. ábra - ábra: Eiseriberg és Frei viszkoziméter vázlata; 13.4. ábra: Searle. 

viszkozimétere 
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A mérlegrészébe helyezett két m tömegű teher selyemfonalas áttételen keresztül erősíti az ismert M 

forgatónyomatékot. Egy mutató jelzi minden teljes fordulat befejezését. Ha az M forgatónyomaték hatására t 

másodperc alatt végez a henger egyenletes sebességgel egy fordulatot, akkor 

 

ahol M a forgatónyomaték; 11 körülfordulás ideje; η a dinamikai viszkozitás; Dk a külső henger átmérője; Db a 

belső henger átmérője; h a minta betöltési magassága 

Ha a selyemfonalak felcsavarására szolgáló dob átmérője d centiméter, akkor M=gmd, ahol g a nehézségi 

gyorsulás. 

A fenéknél tapasztalható véghatás teljes kiküszöbölése céljából különböző szerzők különböző módosításokat 

ajánlottak. Ezek közül leglényegesebb a kónikus fenék használata. 

13.4. ábra - ábra: Brookfield-viszkoziméter 

 

Jól kezelhető és gyors a rendszerű viszkoziméter, amely a 13.5. ábrán látható. 
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A készülék lényege a szinkronmotorral meghajtott orsó, amely egyenletes sebességgel forog. Az orsót előírt 

mélységig a vizsgált folyadékba merítjük. A forgótengellyel érintkező kalibrált rugó méri az egyenletes forgás 

fenntartásához szükséges erőt. A készülék skáláját empirikusan úgy méretezik kalibráció alapján, hogy a mutató 

közvetlenül centipoiseban jelezze a viszkozitást. 

Minden készülékhez mérőorsó-sorozat tartozik. Az orsók kicserélésével és kellő számú orsó alkalmazásával a 

készülék mérési tartománya rendkívül nagyra növelhető. 

A készülék kétségtelen előnye, 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. Előnye még, hogy az orsó fordulatszáma is változtatható és így a nyíróerő és a 

viszkozitás összefüggése gyorsan mérhető. 

Kétségtelen hátránya viszont, hogy csak a forgóorsó mérete van biztosítva, a folyadék tartóedénye a mérés 

körülményeitől függ. Emiatt a falhatás okozta tekintélyes hiba teljes egészében jelentkezik. Ugyancsak 

jelentkezik a véghatás által okozott hiba is. E hibák összegeződése nagymértékű lehet és így - amennyiben nem 

biztosítunk pontosan beállítható és méretezett mérőedényt - a mérés pontossága nem lehet nagyobb, mint a többi 

technikai viszkozimétereké. 

A közvetlen leolvasású rotációs viszkoziméterek egyike az Epprecht-féle viszkoziméter. Alapelve, hogy a 

meghajtó szinkronmotor rugóra van függesztve, amely a viszkozitással arányosan fordul el, ha a merülő testet a 

vizsgálandó anyagba helyezzük. Ez a viszkoziméter hengeres mérőtest alkalmazása esetén abszolút 

viszkoziméternek tekinthető. Számos gyakorlati célra azonban nem hengeres, hanem pl. keverő jellegű 

forgótestet alkalmaznak. Ezeket empirikusan kell kalibrálni. A viszkoziméter két változatát a 13.6. a és b ábra 

mutatja. A műszert a Contraves AG állítja elő. 

13.5. ábra - a és b ábra: Contraves-viszkométer; a) laboratoriumi normálműszer és 

segédberendezései; b) mérőtest illékony anyagok számára 
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Az Umstätter-féle tixotrométer szinkronmotorral meghajtott rotációs viszkoziméter. A berendezés a 13.7. ábrán 

látható. Lényeges részei az a forgó külső henger és a b. kiemelhető belső henger. E kettő koncentrikus rését tölti 

ki a mérőfolyadék. A c szinkronmotor a d védőházban foglal helyet. A hőmérséklet köpennyel állítható be és az 

ƒ hőmérővel mérhető. Az a belső henger lengéseinek csillapítására szolgálnak a g hüvelyek amelyek olyan szűk 

helyet hagynak hogy az oda behatoló folyadék csillapító hatása elegendő. Az i védőcsőben elhelyezkedő h drót 

torzióját mérik. Erre a célra szolgál a j nagyító. Igen kis torziós szög esetén az l tükröt alkalmazzák és az 

autokollimitátor távcsövet. A készüléket az m vízmértékkel áhítják vízszintesre a n csavarok segítségével. A 

folyadékfelszín helyességét a p ellenörző kúpokklal állítják be, amelyek a kicserélhető betétekhez vannak 

beállítva. 

13.6. ábra - ábra: Umstätter-féle tixotrométer 
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 A műszer olyan kivitelben is készül, hogy a fordulatszámot folyamatosan lehessen változtatni. 

A tixotrométer alkalmas a viszkozitás időfüggésének felvételére. Ilyen célra általában csak olyan közvetlen 

leolvasású műszerek alkalmasak, amelyek a pillanatnyi értéket mutatják. 

Mivel tixotróp szuszpenziókon végzett relaxációs vizsgálatok eseten többnyire csak a viszonyszámok érdekesek, 

ezeket a műszereket nem kell kalibrálni, noha a műszerállandót a műszer méreteiből is ki lehet számítani. A 

viszkozitás meghatározására az alábbi egyenlet szolgál: 

 

ahol Tα a drót torziós nyomatéka; α az elfordulás szöge, a többi betű a már ismert értelemben szerepel. 

Nagy viszkozitású anyagok mérésére szolgáló berendezést szerkesztett Dobrianszij, Szivercev és Fridman. Ez a 

rotációs viszkoziméter főleg igen alacsony hőmérsékleten alkalmas folyadékok vizsgálatára (-30-50 °C). 

Rendkívül magas hőmérsékleten Volárovics és Gyerjagin viszkoziméterét alkalmazhatjuk. Ez a 13.8. ábrán 

látható viszkoziméter platina-irídium forgóhengert tartalmaz, amelyet két irányban g súlyokkal lehet 

megforgatni. A súlyok az s orsót hajtják meg. A viszkoziméter kemencébe van beépítve, hogy a hőmérsékletet 
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kellő magasan lehessen tartani. A vizsgálandó anyag az a platina tégelyben foglal helyet, amely az o tűzálló 

betétben helyezkedik el. A fűtés váltakozó áramú, a hőmérséklet t bevezetésnél termo- elektromos úton mérhető. 

A viszkoziméter mérési tartománya 500-1400 °C és főleg üvegolvadékok tanulmányozására szolgál. 

13.7. ábra - ábra: Volárowitsch-viszkoziméter 

 

Az utóbbi időben nagyszámú rotációs viszkozimétert dolgoztak ki, amelyek a meghajtásban és automatikában 

térnek el egymástól. Különösen figyelemre méltók azok a regisztráló rotációs viszkoziméterek, amelyek a 

folyásgörbét közvetlenül felrajzolják. Ezen kívül nagy gondot fordítottak a hordozható rotációs 13.8. ábra. 

Volárowitsch-viszkozimétere műszerek szerkesztésére, amelyeknek segítségével a viszkozitás gyártás közben a 

reaktorban ellenőrizhető. 

Laboratóriumi célokra újabban elterjedten használatos az NDK-ban gyártott félautomatikus Bheotest koaxiális 

rotációs viszkoziméter. Ebben a viszkoziméterben, mint minden olyan koaxiális rotációs viszkoziméterben, 

amely CGS-rendszerben értékelhető eredményeket ad, a két henger közötti rés igen kicsi. Csak ebben az esetben 

érhető el, hogy az egész résben a sebességgradienst állandónak tekinthetjük, ami további feltétele hogy, annak a 

matematikailag számított sebességgradiens szerkezeti viszkozitású anyagok esetén a tényleges 

sebességgradienssel ténylegesen egyezzék. Csakis ezen feltételek teljesülése ad valóban egyértelmű folyási 

görbéket. Ha a rés nagy, vagy a forgótest gyakorlatilag végtelen kiterjedésűnek tekinthető anyagban forog, mint 

pl. a Brookfield, vagy egyéb hordozható viszkozimétereknél, akkor a kapott érték mindenképpen határozatlan 

látszólagos viszkozitás. A feltétel tehát az, hogy a belső és külső sugár hányadosa közelítőleg 1 legyen, de 

mindenesetre nagyobb legyen, mint 0,85. Ellenkező esetben a különböző rotációs viszkoziméterekkel mért 

folyásgörbék még akkor sem egyeznek, ha az anyag előkészítése, és előélete igénybevételének módja azonos 

volt. Hangsúlyozzuk, hogy amennyiben e feltételek nem teljesülnek, akkor a szerkezeti viszkozitású és 

pszeudoplasztikus anyagok különböző viszkoziméterekben mért folyásgörbéi egymással nem 

öszszehasonlíthatók. 

A Reotest-viszkoziméter egyszerűsített rajza a 13.9. ábrán látható. 
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13.8. ábra - ábra:  Roetest-viszkoziméter 

 

A mérendő anyag a koaxiális tengelyek közötti résben foglal helyet. A külső henger áll és köpennyel 

temperálható, amely köpeny cirkulációs termosztáthoz csatlakozik. A forgó mérőhenger a mérőtengelyen 

keresztül rugóhoz csatlakozik, amelynek kitérése a mérőhengerre ható forgatónyomaték mértéke. A kitérést 

potenciométerrel és kereszttekercses mérőműszerekkel érzékelik, és távmérő berendezésre viszik át. A 

mérőrugó átkapcsolásával kétféle nyíró- feszültségi tartomány állítható be. Mivel a meghajtó szinkronmotor 12 

lépcsős sebességváltón át működtethető, a lehetséges fordulatszámok révén 24 féle nyírófeszültséget állíthatunk 

elő a mérőhenger kicserélése nélkül. 

A műszer mérési tartománya 10 - 107 cP, nyírófeszültség-tartománya 120-3·104 dyn/cm2, sebességgradiens-

tartománya 0,2 - 1,3-103 s-1. A mérési határ -30-tól 150 °C-ig terjed, a szükséges anyagmennyiség 17 - 50 cm3, a 

reprodukálhatóság newtoni folyadékok esetén ± 3%. A mérési tartomány kiterjesztése céljából a készülékhez 

négyféle méretű koaxiális hengerekből álló mérőfej tartozik. A készülékkel az alábbi fontosabb anyagok 

vizsgálhatók: kenőolajok, gépzsírok, enyvek és ragasztók, lakkok, festékek, műanyagoldatok és diszperziók, 

viszkóza, csokoládé, bitumen és kátrány stb. 

3. Oszcillációs viszkoziméterek 

Az utóbbi időben bizonyos célokra egyre nagyobb mértékben terjednek különböző típusú oszcillációs 

viszkoziméterek. 

A mozgás leírása céljából tekintsünk egy torziós ingát, amely huzalra függesztett lengő testből áll, amelynek 

tehetetlenségi nyomatéka 1-es, amely egyszerű harmonikus módon oszcillál szimmetriatengelye körül. A 
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szimmetriatengely maga a huzal. Ha M az egységnyi kitérítési szögre eső visszahúzó erő, akkor a mozgás 

periódusát súrlódási ellenállás hiányakor a következő kifejezés adja meg: 

 

Ha az oszcillálótestet viszkózus közeg veszi körül, amely súrlódási ellenállást fejt ki, éspedig úgy, hogy ha L az 

egységnyi szögsebességre vonatkozó ellenállási vektor, akkor a mozgás egyenlete a következőkeppen alakul: 

 

Az egyenlet megoldása: 

 

ahol α az amplitúdó bármely adott t időpontban; T az új periódus és δ egy teljes lengés amplitúdójának 

logaritmikus dekrementuma. A kísérleti művelet lényege hogy meghatározzuk az egymást követő lengések 

csökkenő amplitúdójának δ hányadosát és megmérjük T értéket. Ha ismerjük M-et és I-t, akkor elvben 

meghatározható δ és T összefüggése a közeg viszkozitásával. A kérdést megvizsgálták néhány egyszerű alakú 

lengő testre, pl. gömbre, korongra és hengerre. A levezetett összefüggéseket azonban nem lehet úgy megoldani, 

hogy közvetlen algebrai összefüggéseket szolgáltassanak a viszkozitásra nézve, hanem a fokozatos közelítés 

módszerét kell alkalmazni. 

Smith-féle rezgőviszkoziméter (13.10. ábra) abszolút műszer, amelyet hangszrórómágnessel működtetnek. 

13.9. ábra - ábra: Smith-rezgőviszkoziméter és Umstätter-reflaxométer 
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Umstatter relaxációmérő műszere (13.10. ábra) 1018 poise viszkozitású anyagok vizsgálatára alkalmas. 

Lényege, hogy a vizsgálandó anyagot, pl. acéldrótot kifeszítik és két nem teljesen egymással szemben 

elhelyezett telefonmágnessel rezgetik. A relaxáció folytán beálló feszültségcsökkenést a készüléken levő 

mikrométer feszítőcsavarral állandóan utána áhítják és mikrométerskálán leolvassak a szükséges elfordulást. 

Ennek alapján a viszkozitás a következő képlettel határozható meg: 

 

ahol η a viszkozitás, poise; p/F a feszültség; p a terhéles; F a keresztmetszet; L a húr hossza; t az idő. 

Az oszcillációs viszkoziméterek legújabb és legnagyobb mertekben fejlődő területe az ultrahang-viszkoziméter. 

Az első ilyen jellegű készülékét Mason szerkesztette. A berendezés makromolekulás anyagok látszólagos 

viszkozitásának meghatározására szolgál abban az esetben ha a diszperzitásfok az ultrahang hullámhossz-

tartományába esik. A készülék foszfát vagy kvarckristályok csőgenerátorral gerjesztett rezgéseivel kelt 

ultrahangot. Újabban ezt a módszert jelentősei továbbfejlesztették, főleg normális folyadékok viszkozitására. 

Ezek közül legelterjedtebb a Bendix Ultra-Viscoson elnevezésű műszer. Ennek lényeges alkotórésze ötvözött 

acélból készült szonda, amelyben rendkívül nagy frekvenciájú rezgést létesítenek rövid impulzussal A 

frekvencia 28 kH, az átlagos amplitúdó nagyságrendje kb. 1 a. A rezgő szondát körülvevő folyadékban 

keletkező longitudinális rezgések csillapodó jellegűek. A rezgések csillapodásának sebessége és a viszkozitás 

között összefüggés van, amelyet elektronikus automatizmus regisztrál. A rezgőkészülékhez kapcsolt 

elektronikus számológép az azonos erősségű és időtartamú rezgések ütéséhez szükséges energiát viszkozitási 

adatokra átszámítva galvanométeren indikálja. Mivel a viszkozitásmérés időtartama ms nagyságrendű a 

leolvasás gyakorlatilag folyamatos. A berendezés 0-50 000 cP mérési határok között használatos a newtoni 

folyadékok esetén. Számos nagyviszkozitású nem newtoni folyadék látszólagos viszkozitása az adott igen nagy 

nyíróerők mellett a készülék  méréstartományába esik. Bár a készülékkel ez idő szerint folyásgörbét még kis 

viszkozitású anomális folyadékok esetén sem tudunk felvenni, az ilyen jellegű anyagok viszkozitása mégis 

üzemlaboratóriumi szempontból nézve reprodukalhatóan ellenőrizhető. A rezgőpálcás ultraszónikus 

viszkoziméter minimális szükséges merőtere 4 cm3, tehát viszonylag kis minták laboratóriumi vizsgálatot is 

lehetővé teszi. A 13.12. ábrán látható a laboratóriumi vizsgálatok számára készült berendezés. 

13.10. ábra - ábra: Laboratóriumi ultrahang viszkoziméter szondája és jelátalakítója 

 

Az ultraszónikus viszkoziméterek mint látjuk, csak egy viszkozitási értéket szolgáltatnak anyagonként, tehát 

anomális folyadékok folyásgörbéjének felvételére nem alkalmasak. Nagy előnyük viszont, hogy viszonylag kis 

segédberendezésekkel, nagy nyomáson és igen széles hőmérséklet-tartományban működtethetők. 

A javasolt alkalmazási területek között a következők szerepelnek: kenőolajok bitumenek, műanyagok és 

oldataik, lakkok és ragasztók, mélynyomó festékek orvosi vizsgálatok, pl. véralvadás, zselatinoldatok stb. E 
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berendezésekkel az utóbbi időkben a használat nagy egyszerűsége miatt igen jó tapasztalatokat szereztek, ha az 

alkalmazási terület említett korlátait figyelembe vettek. 
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14. fejezet - Viszkoelasztikus 
rendszerek vizsgálata 

1. A lineáris viszkoelasztikus deformációk 
vizsgálatának módszerei. 

Ezekkel a sztatikus mérési módszerekkel viszonylag nagy terhelési, ill. deformációs idők és széles 

időintervallumok valósíthatók meg. Ugyanakkor e módszerek aránylag egyszerű mérőberendezéseket 

igényelnek. A legkisebb szóba jöhető időtartam azonban legfeljebb 1 s nagyságrendű lehet, mivel a rövidebb 

időtartamoknak határt szab egyrészt a jelentkező tehetetlenségi nyomaték másrészt az, hogy a feszültség, 

valamint a deformáció „pillanatszerű fellépése" a vizsgálati időtartam csökkenésével mind nehezebben 

közelíthető meg. 

A rövid idejű deformációs viselkedés megállapítására periodikusan változó terhelési módszereket szokás 

alkalmazni. Ilyenkor a feszültség υ frekvenciával vagy ω = 2πυ  radián/s körfrekvenciával szinuszosan változik. 

Az ω frekvenciájú kísérletnél az egy periódushoz tartozó kísérleti szakasz t=l/ω időtartamú sztatikus kísérlettel 

egyenértékű. 

Ha a viszkoelasztikus viselkedés lineáris jellegű, a deformáció is szinuszosan változik. A feszültség- és a 

deformációváltozások azonban nincsenek fázisban. Korábban láttuk, hogy ezek alapján meghatározható a 

komplex relaxációs modulus és az érzékenység, valamint ezek reális és imaginárius összetevője, továbbá a tgθ 

veszteségi szög. 

A periodikus mérések - a körülményektől függően – 10-5-108 ciklus/s határok között hajthatók végre. Egy-egy 

mérőberendezés segítségével általában 102-103 nagyságrendű frekvenciatartomány tanulmányozható. 

Az alternálófeszültség hatására bekövetkező viszkoelasztikus deformációkkal együtt járó disszipációs effektus 

nemcsak a μ”(ω) veszteségi relaxációs modulussal, hanem egy másik mennyiséggel is jellemezhető. Ez a 

deformációsebességgel fázisban levő feszültség és a deformációsebesség hányadosat jelenti. A hányados 

dimenziója a viszkozitás dimenziójának felel meg, s az η* komplex viszkozitás reális részét adja meg. A 

komplex viszkozitás definíciója a μ* komplex relaxációs modulus definíciójával analóg η*=η’-iη” 

Az η’ dinamikus viszkozitás kicsiny frekvenciáknál azonossá válik a sztatikus η viszkozitással, ha viszont a 

frekvencia növekedik, az η rohamosan csökken, majd több nagyságrenddel kisebbé válik az η-nál. 

A sztatikus és a dinamikus mérési módszerek közül egyesek a „szilárd”, mások a „folyékony" viszkoelasztikus 

rendszerek tanulmányozására alkalmasak Ez az osztályozási elv elméleti szempontból kifogásolható, azonban a 

méréstechnikai gyakorlat szempontjából célszerű különbséget tenni aszerint, hogy a szóban forgó rendszerek 

saját súlyuk hatására folynak-e vagy sem. Ha valamely rendszer ridegségi modulusa, ill. μ(t) relaxációs 

modulusa 104-1011 dyn/cm2 nagyságrendű, úgy „szilárd", ha pedig ennél kisebb, „folyékony” rendszerről 

beszélhetünk. 

Eddig mindig csak nyírásról volt szó. A viszkoelasztikus rendszerek tanulmányozására azonban más 

igénybevételi módszerek is használatosak. Ilyenkor természetesen nem a ridegségi modulust vagy a nyírási 

érzékenységet merjük, hanem ezekkel analóg egyéb jellemzőket, pl. húzáskor a Young-modulust. 
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15. fejezet - Polimer oldatok 
reológiája 

Bevezetés 

A reológiai irodalomban a polimerek reológiai kérdései dominálnak. Ennek okát nem nehéz kitalálni, a 

tárgykörnek igen fontos ipari jelentősége van sok pénzt es energiát fordítottak az idetartozó kutatások 

végrehajtására. A másik ugyanilyen irányban ható szempont az, hogy a polimer oldatok igen széles tartományú 

reológiai viselkedést mutatnak, s így könnyen és gyakran lehet a reológiai alapkutatásokban a szabászatban 

ismert ollózással eredményt elérni. A polimer-reológiai túlsúly a könyvek számában is tükröződik, akár 

kizárólag e tárgynak szántakat, akár az e tárgy által erősen befolyásoltakat vesszük is figyelembe. A fejezet 

során emlékeztetni fogunk ezekre, de elsősorban ennél a pontnál Bird és mások munkáira fogunk hivatkozni, s 

ez „a polimer folyadékok dinamikája” tárgykörnek alapos tanulmányozásából, s a javaslatokkal együtt mintegy 

a tárgy csaknem enciklopédikus értekezéséből áll. 

Tény hogy a polimer-reológiában oly sok részletes és szakszerű munka jelent meg, s a téma maga olyan tág, 

hogy mindezek azt sugallják, hogy a jelen bevezető anyagban nem tehetünk mást minthogy megkíséreljük 

áttekintem a tárgyát s az érdeklődő olvasó számára pedig a részletesebb tárgyaláskor rámutatunk a legismertebb 

művekre. 

1. Általános viselkedés 

A polimer folyadékok" általános elnevezés úgy tekinthető, mint amelyik a lehetőségek spektrumát tartalmazza, 

a nagyon híg polimer oldatokhoz hasonló mozgékony rendszerektől kezdődően, a koncentrált oldatok 

tartományán keresztül egészen a polimer olvadékokhoz hasonló merev rendszerekig. Az előző fejezetben 

ismertetett összes reológiai tulajdonság előfordulása, megfelelően kiválasztott polimer rendszerekben 

bemutatható. A megfigyelt jelenségek sokfélesége a hosszú molekulaláncoknak tulajdonítható, amelyek a 

műanyagok kizárólagos jellemzői. A láncok hossza a fő, reológiai viselkedést meghatározó tényező, bár több 

más, később említésre kerülő befolyásoló tényező is van. 

A hosszú lánc elfoglalja az őt felépítő atomok méretének megfelelő, rendelkezésre álló tér nagy részét. A 

polimer molekulák egymáshoz kapcsolódásának lehetősége, akár intermolekuláris erők következtében 

időszakosan, akár kémiai kötések révén hosszabb ideig jönnek is létre (mint pl. a gumi vulkanizálásakor), még 

tovább növeli azt a térrészt, amelyen keresztül az individuális molekulák hatása érezhetővé válik. Ha a 

molekulalánc elég hosszú, átkötések néven ismert intermolekuláris társulás jön létre. Az ilyen átkötésekkel 

rendelkező polimer akár olvadékállapotban, akár nem híg oldatokban erősen rugalmas hatású, ami a normál 

feszültségekben és a magas nyúlási viszkozitásban tükröződik. 

A polimer oldatok túlnyomó többsége az állandó egyszerű nyírási folyáskor nyírás-vékonyodást mutat. A mérési 

korlátok miatt néhány esetben nem lehetséges a második (felső) newtoni szakaszt elérni, sőt még nehezebb a 

létezésének bizonyításához szükséges magas nyírási sebességeket létrehozni, vagy legalábbis a rá jellemző, a 

viszkozitás végső emelkedő szakaszát (nyírás-vastagodás) elérni. Azonban az utóbbi években végzett kísérletek 

kimutatták a néha antitixotrópiával kísért nyírás-vastagodást, amelyet híg polimer oldatok, a mérési feltételek 

kritikus szakaszát követően mutattak. 

A polimer folyadékoknak nyúlási viszkozitásban megnyilvánuló viselkedése lehet az a terület, ahol a híg 

polimer oldatok és polimer olvadékok viselkedésének minőségi megkülönböztetésére nyílik mód. A híg polimer 

oldatok és polimer olvadékok általános viszkozitásbeli viselkedése hasonló volt. Ennek megfelelően bizonyos 

kritikus  deformációsebesség felett a r|E hirtelen növekszik a deformációsebességgel, s valóban magas értéket 

érhet el. A megalapozott következtetéseket ebben a témában az elegendő magas deformációs sebességnél nyert 

egyértelmű kísérleti eredményekkel kapcsolatos nehézségek akadályozzák, bár az utóbbi évek molekuláris 

elméletei nincsen, ellentmondásban az ilyen irányzatokkal. 

Figyeljük meg, hogy csaknem az összes polimerfolyadék esetén a várt legalább 3-as, vagy még magasabb 

Trouton-arány csupán elhanyagolhatóan alacsony deformációs sebességeknél érhető el. 

Csak futó pillantást vessünk az erősen rugalmas polimer oldatok azon típusára, amelyek nem mutatnak mérhető 

nyírás-vékonyodást. Emlékeztetünk az ún. Bogé folyadékra, amely magas molekulasúlyú polimer, magas 
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viszkozitás oldószerrel készült igen híg oldata. A feloldott polimer csak nagyon kis mértékű (kb. 5%) járul 

hozzá a polimer oldat végső nullpont viszkozitásához. Ez azt jelenti hogy a viszkozitás lényegében % és r|s 

vonal közé szorult, így a nyírás-vékonyodás lecsökkent legfeljebb 5%-ra, s így gyakorlatilag a konvencionális 

reometria szerint a polimer oldat állandó viszkozitásúnak mondható. Ugyanakkor a magas molekulasúlyú 

polimerek jelenléte még igen kis koncentrációknál is lényeges normálfeszültséget és magas nyúlási viszkozitást 

eredményez és így a polimeroldatot erősen rugalmas, állandó viszkozitású folyadéknak lehet tekinteni. Ilyen 

folyadékokra vonatkozó példa lehet a poliakrilamid és maltóz, szirup/víz oldószeres igen híg (0,1%) oldata, 

vagy poliizobutilén és kerozin. 

Kísérleti bizonyítékok szerint Boger-folyadékokra N2=0. A polibutén oldószerkeverék ugyancsak igen híg (-

0,1%) oldata. A Boger-folyadék népszerű vizsgáló folyadéknak bizonyult komplex folyásokban történő 

viszkoelasztikus hatások tanulmányozásában. 

2. A hőmérséklet hatása a polimer reológiában 

Tanulságos áttekinteni azokat a változásokat, amelyek az adott polimer rendszerben mennek végbe, amikor 

valamely változó paramétert vizsgálnak egy tartományon belül. Első példaként a termoplasztikus műanyagokat 

vesszük, és a hőmérsékletet változtatjuk. 

A Tm olvadáspontot jól meghaladó hőmérsékleteken a polimer folyadék viszkóza mérhető (nyírás-vékonyodó). 

Egyszerű nyírási folyáskor a normálfeszültségek valamint a magas nyúlási viszkozitások meghatározására 

lehetőség nyílik, amely azt jelzi, hogy az olvadék viszkoelasztikus. 

A hőmérséklet csökkenésével a viszkozitás hirtelen növekszik, s a rugalmasság mind nyilvánvalóbbá válik. 

Ebben az állapotban az olvadék a deformációt kővetően egyértelműen rugalmas visszaalakulást mutat. Ezt a 

nagy deformációból történő visszaalakulási képességet használják fel az erősen rugalmas viselkedés 

meghatározásához. Még alacsonyabb hőmérsékleten néhány polimer kristályosodik ez a látáspont az elsőrendű 

átmenet, amely a látens hőt is magába foglalja. A polietilén kristályosodó polimer egyik példája. A félig 

kristályosodó szilárd polimerek nyírási modulusa kb. 1 GPa. Ez az érték hozzávetőlegesen 104-szer magasabb, 

mint ív tipikus nem keményített gumi modulusa, de kisebb mint a fémeké. A műanyag ebben az állapotban 

huzamosan nagyobb deformációt képes elviselni, mint a fémek. 

Más polimerek nem kristályosodnak, de viszkozitásuk folyamatosan növekszik, a szén az üvegesedésig. 

Polisztirén a nem-kristályosodó polimer egyik példája. Az állapotváltozásban az üveg átmenet nincs jól 

definiálva és függ a mérési módszertől. Az átmenet nem jár látens hő változással. Néhány folyadékállapot 

elmélet az üvegesedési átmenetének Tg hőmérsékletét, a szabad térfogat meghatározott értekének megértéséhez 

kapcsolja. Minthogy a szabad térfogat és viszkozitás magas viszkozitása szorosan kapcsolódnak egymáshoz, Tg 

kapcsolatba hozható bizonyos viszkozitások elérésével is, amelynek értéke megközelítőleg 1012 Pas. Minthogy 

a polimerek önként nem kristályosodnak, a folyamat gyors hűtéssel vagy bizonyos láncelágazások molekulába 

történő létrehozásával megakadályozható. 

3. A molekulatömeg hatása a polimer reológiában 

A polimer rendszerek általános reológiai viselkedésének jellemzéséhez példaként egy adott hőmérsékletű 

polimer sor használható, amely azonban a molekulasúly szempontjából egy bizonyos tartományt ölel fel. A 

monomer és csak pár monomer egységből álló molekula, kis molekulájú folyadékokban (reológiailag) 

megkülönböztethetetlen, de egy bizonyos hosszúság felett a molekulák polimerizálódnak. Lamb és munkatársai 

nem tudták polisztirén vagy más, kevesebb, mint 11 monomer hosszúsági láncban a polimerizálódott alak 

mozgását bizonyítani. Ennél nagyobb lánchosszú anyagok esetén azonban a polimerizált viselkedés 

megfigyelhetővé vált. 

Az olvadékok n0 zéró-pont viszkozitása kezdetben M10 szerint növekszik az M a molekulasúly. Az M érték 

további növekedésekor n0 az M3, szerint változik, A %-M görbe meredeksége észrevehető hirtelenséggel 

változik, amelyet Mc-vel jelölt kritikus molekulasúlyánál lehet azonosítani. 

Az olvadékok a kritikus molekulasúly feletti tartományban erősen rugalmasak. 

Azt gondolták, hogy az M-függésben beálló változást a molekulák közötti a kötések eredményezik. Az átkötés 

nem csupán a szomszédos molekulák áthurkolását jelen, hiszen az, egészen kis molekulasúlyoknál is 
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előfordulhat. Az erősebb kapcsolat inkább az átkötés, amelynek részletei még megoldatlanok, de amelyek a 

molekulái között kémiai keresztkötésekhez hasonlóan lokalizált módon működnek. 

4. A koncentráció hatása a polimer oldatok 
reológiájában 

Fordítsuk most figyelmünket a polimer oldatok példájára. A polimert és az oldószert úgy választják meg, hogy 

nagyon alacsony koncentrációknál a polimer molekulák között erős kölcsönhatás ne jöjjön létre. Ebben a 

tartományban a fizikai tulajdonság és a c koncentráció között egyenes arányosság van. Amint a koncentráció 

növekszik a viszkozitás növekedése gyorsabb ütemű, mint a koncentráció növekedése. Végezetül a változásnak 

van egy olyan tartománya amelyben a viszkozitás még magasabb hatvány szerint változik. 

A különböző oldatba vitt polimerek közötti összehasonlítást segítő hasznos paraméter lehet az ún. redukált 

koncentráció. Ez a koncentráció és a „belső viszkozitás" szorzata, s így a c(r|) mértékegység nélküli szám. Az 

elasztikus tulajdonság akkor válik határozottá, amikor a c(r|) értéke 5-10 közötti, s nagyon gyorsan erősen 

növekedik ezen paraméter további növelésével. 

A tipikus polimer rendszerekére jellemző speciális reológiai viselkedést más tényezők, mint a molekulasúly 

eloszlás, láncelágazások, polaritás, kopolimerizáció, polimer keverékek (elegyek), szuszpendált szilárd 

részecskék, oldószer-polimer kölcsönhatások és láncszilárdság erősen befolyásolhatják. Ezek a műanyag-gélek 

és műanyag folyadék-kristályok. 

5. Polimer-gélek 

A polimer-gélek olyan oldatok, amelyekben a láncok közötti keresztkötések sokkal erősebbek, mint a fizikai 

átkötések, a keresztkötések olyan típusú kémiai kötése;, lehetnek, mint amelyek vulkanizáláskor vagy gumik 

keményítősekor alakulnak ki. Hasonlóan a kristályosodási gócokat is láncok kapcsolhatják össze, s ezek 

általában egynél több ilyen góc összekapcsolásában vesznek részt. A későbbi folyamatok ugyanazok, mint 

amelyek a szilárd félkristályos polimereknél megfigyelhetők. Egészen különböző gélszerkezeti formák 

nyerhetők, ha az aktív részhez hasonló kisméretű szilárd részecskéket magas koncentrációban (kb. 20 tf% vagy 

magasabb) adagolunk a polimer olvadékhoz, vagy tömény oldathoz. Az ilyen rendszerekben a szerkezetet a 

részecskék láncai alakítják ki, bár a szomszédos részecskék között adszorpció következtében létrejövő polimer 

hidak egy további lehetőséget kínálnak. 

Az oldatban a gél kétféleképpen jöhet létre: vagy a kötésben lévő szilárd részek megfelelő oldószerrel 

érintkezve a duzzadás hatására a szilárd részt magukhoz szívják, vagy a keresztkötések segítségével a molekulák 

oldatba kerülnek. Több természetes termék, mint a zselatin a géleknek az utóbbi típusát alkotják. 

A géleket az átkötések kiterjedésétől függően széles tartományú rugalmassági modulusszal rendelkező ún. 

„lágyan szilárdnak" lehet tekinteni. 

Az érdekesség kedvéért említve egy gyakorlatilag telített gél alacsony nyírási sebességeknél, bár magas nyírási 

viszkozitással rendelkezik, a nyúlási viszkozitása ehet relatív alacsony. 

Glicksman (1969) könyve a polimer gélekre vonatkozó hasznos háttér információkat szolgáltathat. 

6. Folyadék-kristály polimerek 

A folyadék-kristályok olyan polimer oldatokban jönnek létre, amelyeknek szilárd váza van. A merevséget a 

benzol gyűrűhöz hasonló terjedelmes csoportoknak szerkezetbe történő beépülése okozza. A molekulasúly 

növekedésével egy kritikus értéknél átkötések képződnek, mint ezt a rugalmas polimereknél láttuk. Azonban a 

koncentráció összefüggés az Mc érték feletti polimereknél erősen eltérő. A viszkozitás az átkötési ponton túl 

igen erősen növekszik a koncentrációval, de ekkor létrejön egy második kritikus pont, amely után a viszkozitás 

számottevően csökken. Az átmenet igen éles és jelzi az erősen mentáit polimerszerkezet kialakulását. Minthogy 

az orientáltságot a nyírással elő lehet idézni, az átmenet - a nyírási sebességi növelésével - az alacsonyabb 

koncentrációk irányába tolható. 

A folyadék-kristályok szilárd vázzal rendelkező polimerek olvadékában is kialakulhatnak. Folyadék-kristályos 

állapotban a reológiai viselkedés az irányvektortól, s rn-nek folyási irányhoz viszonyított kapcsolatától függ. Ez 
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bizonyos különleges hatások előrejelzéséhez, valamint egyébként rugalmas, folyadékkristályos polimer 

olvadékokban megfigyelhető - negatív normálfeszültség-különbség, nulla vagy negatív értékű sajtolási 

duzzadási - jelenségek magyarázatához vezet. 

7. Molekuláris elmélet 

Alapelvek 

A polimer folyadékokban a viszkoelasztikus jelenség elsődlegesen azon intermolekuláris erők következménye, 

amelyek a polimer láncban lévő kémiai kötések elhelyezkedéséből és különösképpen a folyadék deformációja 

által okozott kötéshelyek megváltozásából származik. A molekula minimális energia állapotot foglal el (vagy 

nyugalomban van), amelyben a kötésvektorok lényegében véletlenszerű eloszlásban vannak, s a rugalmas 

visszaalakulás ezen állapothoz való visszatérés következménye. Ezért a gumi-rugalmasság kinetikai elmélete a 

polimer-folyadékok fizikáján alapul. Más, akár polimer, akár oldószer molekulák jelenléte a visszaalakulás 

folyamatát késlelteti, s így a reológiai hatás viszkózus komponensét teremti meg. 

Ezen fundamentális feltételezésekből kiindulva a polimer folyadékok molekulán: elmélete két fő irányba halad. 

Az egyik ág a „gyöngy-rugó", a másik a „hálózat" elnevezést kapta. Egymástól elkülönítve fogjuk tárgyalni 

őket, bár történetileg egymással párhuzamosan fejlődtek, s mindkettő még tökéletesítésre szorul. A részletei 

tárgyalást az olvasó Tanner (1985) és különösen Doi és Edwards, (1986), valamin Bird és mások munkáiban 

találja. 

A gyöngy-rugó modellben a viszkózus viselkedést a molekulákra ható súrlódás fékezésnek tulajdonítják, 

amelyet a Stokes egyenlet vagy annak valamelyik átdolgozott változata ír le. A gyöngy-rugó modellek 

amelyeknek több változata is van, úgy képzelik, hogy a kis körökkel vagy gyöngyökkel jelölt közeg súrlódási 

oldalai hosszú polimer láncokkal kapcsolódnak egymáshoz, amelyek viszont súrlódásmentesek. 

Az egyforma hosszúságú Gauss-láncokat az egyforma rugók képviselik, amelyek azonos méretű gyöngyökhöz 

kapcsolódnak, s így a sebesség mezőben tapasztalt ellenállást is magyarázzák. 

A gyöngyök közötti láncok egyenlő hosszúságúak, s elég hosszúak, hogy engedelmeskedjenek a Gauss-

eloszlásnak, s így a láncelemek entrópikus tagoknak tekinthetők. 

Két esetet vizsgálunk: a súlyzómodell, amelyben a két gyöngy a rugó két végén van elhelyezve, s a valószínűbb, 

de összetettebb nyaklánc-modell, amelyben N+l számú gyöngy kapcsolódik N számú és azonos hosszúságú 

rugóhoz. Az egyszerű Stokes ellenállás törvényt használta Rouse (1953) nevezetes nyaklánc modellről szóló 

cikkében. Zimm (1956) az elméletet kiterjesztette az ún. hidrodinamikai kölcsönhatás magyarázatára. 

A Rouse-Zimm elméletet alkalmazták a kis amplitúdójú oszcillációs nyírási folyás kialakításához, s így a 

lineáris viszkoelasztikus viselkedéshez. Elsősorban a Rouse-Zimm-féle értékelés vezetett a több fokozatú Max-

elemekkel egyenértékű, olyan lineáris viszkoelasztikus modellekhez, amelyekkel a modellparaméterek 

molekuláris jellemzőkkel értelmezhetők. 

Futólag jegyezzük meg, hogy a Rouse és Zimm lineáris elméletében lévő állándó viszkozitás korlátozását a 

Bueche (1954)-féle értelmezés gyengíti. Ebben a nyírási-vékonyodást folytonos, egyszerű nyírás-folyásban 

becsülik. A nyírás-vékonyodás ilyen üteme a mérsékelt koncentrációjú polimer oldatok esetén elfogadható, de a 

koncentráltabb oldatokra, olvadékokra vonatkozó kísérleti eredményekkel összehasonlítva alacsonynak 

mutatkozik. A Beuche-értelmezést Bird és mások kritizálták. 

Giesekus-Bird nem lineáris modellje 

Forduljunk most a főleg Giesekus és Bird valamint munkatársainak tulajdonított tökéletesebb kinetikus elmélet 

felé. Ezeknek a kutatóknak az volt az elképzelése, hogy olyan modellt fejlesztenek ki, amely a Rouse-Zimm 

lineáris modellje mellett a nem-lineáris reológiai viselkedés előrebecslésére is alkalmas. Ebből a célból a 

súlyzómodell megközelítés használata vált szükségessé. Első látásra retrográd lépésnek látszik a súlyzómodell 

megközelítés adaptálása, mikor a nyaklánc modell a valós polimer láncokra ösztönösen jobb modellnek tűnik. 

Ezen lépés megtételének - a sikeres eredmény elérése mellett - a fő oka az, hogy a hosszabb relaxációs idejű 

folyamatok sokkal hatásosabbak, mint a rövid idejűek a viszkoelasztikusság miatt es leghosszabb ilyen 

folyamatnak a súlyzómodell felel meg. 
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Az alap súlyzómodell számos változata készült meg, amelyeket reszletesen B és mások munkája tárgyal. 

Ezeknek típus példái az ún. fene-súlyzó,. deliek, amelyeket a nyírás-vékonyodás és a nyírási sebességgel 

csökkenő első normálfeszültség becslésére használnak. A nyírási folyás megindulásakor előforduló feszültség 

túlfutás előrejelzésre is használható. 

Hálózat modell 

A gumiszerű rugalmasság kinetikai elmélete és a polimeroldatok hálózat modellje közötti lényeges különbség 

az, hogy a gumiban lévő molekulák közötti keresztkötéseket a hálózatban átmeneti elágazások helyettesítik. Az 

átmeneti elágazás azt jelenti hogy bármely pillanatban az elágazások elegendően allandóak ahhoz, hogy a 

hálózat gumiszerűen viselkedjen, de rövid élettartam után felszakadnak és máshogy újjáalakulnak, s így a 

rendszer folyásra képes. 

Mivel az elágazások teljes koncentrációja mindig állandó marad az elasztikus, tulajdonságok is állandók. Az 

átmeneti hálózat eredeti elképzelését Green publikálta. Széleskörű továbbfejlesztését Lodge végezte, s így azt 

gyakran az ő nevéhez kapcsolják. 

Állandó, egyszerű nyírási folyásban a Lodge-féle gumiszerű folyadék állandó viszkozitással is pozitív (állandó) 

T, és nulla értékű Trvel számol. Véletlen egybeesésének tűnik, hogy a Lodge-elmélet a Giesekus-Bird-elmélet 

egyszerűbb változatához nagyon hasonló feltételezéshez vezetett, különösen akkor, ha a két eset molekuláris 

koncepciója igen különböző. Számos kísérlet történt reálisabb molekuláris modellezés alkalmazásával és néha . 

alábbi ad-hoc jellegű feltételezések kiegészítésével a hálózat-elmélet módosítására. Ezek a kísérletek sokkal 

sikeresebbnek bizonyultak, s többek között lehetővé tették a második i-málfeszültség koefficiensének, ¥r-nek a 

becslését is, korrekt formában. 

Kúszási modellek 

Edwards (1967) gumi-rugalmasság átkötési elmélete egy új fizikai koncepciót vezetett be, amely a polimer 

rendszerek molekuláris elméletének későbbi fejlődésének hatásos lökést adott. A koncepció egyenértékűséget 

jelent az átkötéssel összehasonlított láncok és/vagy a keresztkötések, valamint a csőbe erőltetett, viszonylag I 

szabad láncok között, amelyek képtelenek a falat áttörni. 

Az ekvivalencia elvéhez kapcsolódó elmélet, amely a keresztkötések nélküli polimerekre vonatkozik, de 

Gennestől származik (1971), ami forradalmasította az átkötött molekulák permanens deformációjának vagy 

folyásának elvét. Az elmélet szerint a molekula számára egyetlen út kínálkozik a csőből való kitörésre, azaz a 

folyás megindulására, a diffúzió a csőfal mentén Ez egy csavart, kígyószerű mozgás, amely a cső mentén végig 

létrejöhet. Ennek az elméletnek részletei, alkalmazása polimer rendszerekre Gennes (1979), és Edwards (1986) 

és Curtiss és Bird munkáinak eredménye. A Doi-Edwards-elmélet (egy további „független szövetséges" 

feltételezés) vezetett az ún. KBKZ-modellhez  hasonlo L-egyenlethez. Ez az állítás azt jelzi, hogy a 

fundamentális egyenleteknek egy általánosított alakja az egyszerűbb kúszási elméletből származik, amit 

Marruccii legutóbbi cikkével egyetértésben lehet olvasni, aki a független szövetséges felidézését felvetette. 

Nincs kétség, hogy a polimer folyadékokra vonatkozó alapegyenletekben történő lényeges fejlődés a 

mikroreológiai elmélet használatának köszönhető. 

A redukált változók módszere 

Sok esetben a reológiai tulajdonságok teljes egészét kell tanulmányozni, változtatva a hőmérsékletet és nyomást 

(polimer oldatok esetén a koncentrációt is), ilyen jellegű tanulmányozást a normalizálási eljárás megkönnyíti. 

Az ilyen eljárás célja a kísérleti eredmények ábrázolása olyan tengelyeken, ahol a normalizált változókat 

vesszük fel, s így bármilyen hőmérsékletre, nyomásra (koncentrációra) egyetlen görbét nyerünk. Az ún. redukált 

változók módszere az egyik lehetőség ennek végrehajtására. A módszer teljes leírása annak egyik 

létrehozójánál, Ferrynél található, s itt csak az idő-hőmérséklet szuperpozíciós elvére utalunk bár a további 

változók, mint a nyomás és koncentráció a módszer egészéhez tartozna. A módszer alapvetően empirikus, de 

végigkíséri a molekuláris elmélet figyelembevétele. Az idő-hőmérséklet szuperpozíció lényegében attól függ, 

hogy a spektrumban lévő relaxációs időnek ugyanazon hőmérséklet függése van, feltéve, hogy a polimernek 

nincs fázisváltozása a szóban forgó hőmérsékleti tartományon belül. 

A reológiai függvények közötti empirikus kapcsolatok 

Már utaltunk a Cox-Merz-szabályra, amely polimer folyadékok esetén használható empirikus összefüggést 

teremt a r|(y) folytonos nyírási viszkozitás függvény, valamint a (r|'(cú) és G'(co)) dinamikus adatok között. Az 
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iV^y) első normálfeszültség-különbség és a dinamikus adatok közötti megfelelő korreláció megteremtését is 

megkísérelték Al-Hadithi és mások. 

Más hasznos empirikus összefüggések az Nl első normálfeszültség-különbsége ábrázolják a nyírási feszültség 

függvényében logaritmikus skálán. Gyakran a kapott mestergörbe a hőmérséklettől független. Az adatok 

rendszerint megközelítőleg: egyenes vonal mentén helyezkednek el, még a nyírás-vékonyodás tartományán 

belül is. 

8. Gyakorlati alkalmazások 

Polimer feldolgozás 

Manapság a műanyagok jelentőségét a mindennapi életben szükségtelen hangsúlyozni, az magától értetődik. A 

polimerek ma, mint elsődleges szerkezeti anyagok nélkülözhetetlenné váltak. 

A polimer eljárások reológiai aspektusait olyan speciális írások jelzik, amelyeknek szerzői Han (1976), 

Middleman (1977), Cogswell (1981) és Pearson (1985 Továbbá több iránymutató reológiai mű szentel 

fejezeteket a tárgykörnek . 

Általában az eljárást olvadékokra dolgozták ki, de néhány esetben (mint hőre érzékeny polimer film és szál 

kialakításánál) oldatot használnak. A sajtoló a legfontosabb olvadék feldolgozó berendezés, amely számos 

kisebb tevékenységet - olvasztás, keverés - is magába foglal, mielőtt abból rudakat, csöveket, vagy filmeket 

készítenének. A sajtoláshoz öntőformákat is csatlakoztatnak, ha a megkívánt végső forma bonyolultabb. A 

folyamat ekkor vagy injektált formázás szilárd tárgyak esében, vagy fúvatott formázás, amikor az extrudált 

lemezt levegő nyomással a kihűlt öntőforma felületére sajtolják. 

Az extrudált filmek és szálak ekkor nyújtással nyerik el végső vastagságukat és molekuláris elrendezésüket. A 

cső vagy fólia alakban történő lehúzásos filmsajtolást filmfúvatásnak, míg a szálak lehúzását fonásnak nevezik. 

Pearson (1985) rámutatott, hogy a legtöbb eljárásnál a polimer olvadék rugalmatlan, nem-newtoni folyadéknak 

tekinthető, s a hatvány törvény modell gyakran megfelelőnek látszik a modellezési folyamatban. Ezt az 

álláspontot azzal a ténnyel lehet igazolni, hogy az eljárásoknál kialakult folyások a folyásirányhoz tartozó 

kisméretű felületi normálissal jellemezhetők, valamint az ún. kenési megközelítés alkalmazható. Ilyen 

körülmények között nem nehéz bizonyítani, így a nyírási viszkozitás az uralkodó reológiai tényező. 

Azonban van néhány fontos gyártási szituáció, mint pl. a fúvatás, csévélés és szűkületen keresztüli folyás, ahol a 

nyúlási viszkozitás reológiai funkciójának fontossága egyértelmű. Nem meglepő ezért, ha a polimer-folyadékok 

nyúlási viszkozitásának meghatározását ipari jelentőségű kérdésként kezelik. 

Az olvadékfolyási instabilitások mint a „cápabőr" vagy „olvadéktörés" extrudálásakor felléphetnek, s ezek 

valóban a gyártási feltételekre irányítják a figyelmet. Az ilyen jellegű bizonytalanságok áttekintését teszi 

lehetővé Petrie és Denn (1977) munkája. Az utóbbi időben megállapították, hogy a gyártóberendezés építéséhez 

használt anyagok jelentős hatással vannak az olvadékfolyás instabilitásának kialakulásában szerepet játszó 

kritikus körülményekre, mintegy jelezve a határfelületi és viszkoelasztikus tényezők fontosságát (Ramamurthy, 

1986). 

Polimerek a motorkenő olajokban 

Több mint 40 éve használnak polimereket az ún. multigréd olajok gyártásához. Az alapötlet az volt, hogy 

csökkentsék a hőmérséklettől függő viszkozitás variációk számát, s ezáltal magas hőmérsékleteken 

hidrodinamikailag jó kenést biztosítsanak, míg alacsony hőmérsékleteken se okozzanak lényeges súrlódási 

veszteséget. A gépkocsi olajok viszkozitás szintjét a fokozat számával specifikálták. Polimerek használatával 

lehetőség nyílt olyan olajok előállítására, amelyek több mint egy fokozat követelményeit elégítik ki, ami 

közönséges kenőolaj frakcióknál nem volt lehetséges. Innen származik a többfokozatú elnevezés. A polimer 

adalékok mint Viszkozitás Index (VI) javítók ismertek. 

A Vl-javítók vastagító hatása az előírt fokozattól függ, de modern olajokban az alapolaj viszkozitásának több, 

mint háromszorosával lehet számolni. A keverék nyírás-vékonyodó viselkedésű, amely nem válik fontossá 

mindaddig, míg a nyírási sebesség meg nem haladja a durván 105 s-1 értéket. Minthogy a motorterhelés| ennél 

két nagyságrenddel magasabb nyírási sebességeket hoz létre, a kenőolajok tervezésekor a nyírás-vékonyodást 

kompenzálni kell. 
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A több fokozatú olajokban a normálfeszültségek és más viszkoelasztikus tulajdonságok megmérhetők és előnyei 

abban csúcsosodnak, hogy a viszkoelasztikusság a megnövekedett viszkozitással együtt segíti a terhelést 

elviselni. A kenőolajok relógiájának ezeket és egyéb aspektusait Hutton (1980) tekintette át, bár abban időben 

úgy gondolták, hogy a csapágyakban a viszkoelasztikusságnak csak kis szerep jut. 

Kőolaj kihozataljavító eljárás 

Ellentétben a vízgyűjtőkkel, a nyersolaj az üledékes kőzet pólusaiban helyezkedik el, s így kinyerése nem 

egyszerű feladat. Egy újonnan feltárt lelőhelyet a föld nyomása tart elzárva, amely később az olaj egy részét a 

fúrólyukon keresztül a felszínre nyomja. Amikor ez a folyamat csökken, megkezdik a másodlagos kitermelést. 

Ez abból áll, hogy vizet szivattyúznak az üregekbe, a mező köré elhelyezem csővezetékek segítségével. A víz 

maga előtt tolja a nyersolajat, de mivel a víz alacsonyabb viszkozitású, a víz-olaj határfelület instabilis. Amikor 

az instabilitás kialakul a víz „ujjak" formájában megkerüli az olajat, s elsőként nyomul fel a fúrólyukba: 

bármilyen porozitású olajhordó rétegben létrehozató az ún. tapogató hat. A tapogatási eljárást követően 

elhagyott kutak még az eredeti készlet 50%-át is tartalmazhatják. Ezért a harmadlagos, vagy a kihozatal javító 

eljárás (EOR) potenciálisan fontossá vált. 

Sok EOR módszer van még kutatás alatt. Ezek közül az egyik polimer árasztás néven vált ismertté. Ennek elve, 

hogy a víz-olaj határfelületet vizes polimer oldatot mint hordozó közeggel stabilizálják. Ezzel kapcsolatban 

használatra javasolják a viszonylag merev xantán gumit és a rugalmasabb poliakrilamidot. Ezeknek a 

polimereknek a vizes oldatai nyírási folyáskor hasonló viselkedésűek, de minőségileg különböző tulajdonságot 

mutatnak nyújtási folyáskor. Ez a fúrólyukhoz közeli különleges körülmények között fontossá válhat. 

Polimerek mint vizes bázisú termékek vastagítói 

Sok kereskedelmi termékhez szükséges a polimer-vastagítók használata. Ennek műszaki okai lehetnek, mint 

például a finom szemcseméretű szuszpenziók esetén. Tipikusan ilyen a kaolin a gyógyszerekben és a dörzsölő 

részecskék a folyékony, csiszoló tisztításban. Bár a vastagító mennyisége az elsőrendű fontosságú, az 

elasztikussága és nyúlási viszkozitása szintén fontos. A termék szemmel látható remegése (amely a 

rugalmasságát jelzi), nyúlóssága (amely a nyúlási viszkozitást jelzi) néha elfogadhatatlan a vásárló számára. 

Érdekességként jegyezzük meg, hogy a poliakrilamid ilyen szempontból használhatatlan, mivel oldatban magas 

rugalmassággal és nyúlási viszkozitással rendelkezik. Másfelől a másik xantán gumi olyan polimer oldatot alkot, 

amely nem nagyon rugalmas és sokkal alacsonyabb nyúlási viszkozitása van. Következésképp bár nyírási 

viszkozitásuk megegyezik, a xantán gumi oldata a poliakrilamid -oldattal összehasonlítva sem nem remegő, sem 

nem nyúlékony. A fogkrémek és festékek ilyen „rugalmatlan" poliakril vastagítok használatát igénylik, míg az 

élelmiszeripar a szószok és levesek vastagításához az ilyen anyagok használatához egységesen ragaszkodik. A 

poliszaharid típusú polimereket és természetes gumikat is gyakran használják ilyen célokból. 
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16. fejezet - REOLÓGIAI 
KIFEJEZÉSEK SZÓJEGYZÉKE 

A szójegyzék főleg a BS 5168:1975 számú és megegyező című Brit Szabványra támaszkodik. A különbség a 

Brit szabványtól az, hogy nem törekedik teljességre, hanem azokra a kifejezésekre korlátozódik, amelyek jelen 

könyv szempontjából a legfontosabbak. Az összes mennyiségi kifejezés SI mértékegységben van megadva s a 

jelölések is, amennyiben az lehetséges. Az ebben a könyvben használt és így ajánlott jelölések legtöbbjét a USA 

Reológiai Társasága javasolta, s amelyek a Journal of Rheology című folyóiratban jelentek meg. (1984, 28, 181-

195) 

Alakváltozás 

A hosszúsághoz, felszínhez vagy térfogathoz, mint referencia rendszerhez viszonyított deformáció mértéke. 

Relatív deformációnak is nevezik. 

Alakváltozási energia 

Rugalmas alakváltozáskor az anyagban (annak térfogategységében) tárolt energia. Elasztikus energiának is 

nevezik. 

Anti-tixotrópia 

A látszólagos viszkozitás növekedése állandó nyírási feszültség/sebesség mellett, amelyet fokozatos 

visszaalakulás követ, amikor a feszültség vagy nyírási sebesség megszűnik. A jelenség időfüggő (lásd negatív 

tixotrópia és reopexia). 

Állandósult folyás 

Az a folyás, amelynek minden pontjában a sebesség nem változik az idővel. 

Állapotegyenletek 

A konstitutív egyenletek szinonimája. 

Belső viszkozitás 

A csökkenő viszkozitás határértéke, miközben a koncentráció zéróhoz tart. Bingham-modell 

A folyási feszültségig szilárdságát megőrző rugalmas anyag viselkedési modellje, a folyási feszültség felett a 

nyírási sebesség egyenesen arányos a nyírási feszültség és a folyási feszültség különbségével. 

Bioreológia 

Biológiai anyagok reológiai viselkedésének tanulmányozása. 

Couette-folyás (kör alakú) 

Gyűrű alakú, egyszerű nyírási folyás, egymáshoz relatív sebességgel mozgó koaxiális hengerek között. 

Couette-folyás (sík) 

Egyszerű nyírási folyás, egymáshoz saját síkjukban relatív sebességgel mozgó párhuzamos lemezek között. 

Debóra-szám 

Az anyag karakterisztikus (relaxációs) idejének és a megfelelő deformációs folyamat jellemző idejének aránya. 

Deformáció 

Alak, térfogat vagy mindkettő megváltozása. 
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Dilatancia 

Deformáció által okozott térfogatnövekedés. 

Nyírás-vastagodás (negatív értelemben). 

Dinamikus modulus 

A komplex modulus szinonimája. 

Dinamikus viszkozitás 

A klasszikus közegmechanikában a viszkozitási koefficiens szinonimája, amelyet a kinematikus viszkozitástól 

történő megkülönböztetés céljából használnak. 

A reológiában a deformációs sebességgel azonos fázisban lévő feszültségrész, osztva a szinusz alakú terhelés 

hatására létrejött deformációs sebességgel. 

Egyszerű nyírás 

Párhuzamos síkok relatív elmozdulása által létrehozott nyírás (lásd viszkometrikus folyás). 

Elasztikusan viszkózus 

Mind viszkózus, mind elasztikus tulajdonsággal rendelkező folyadékok szemléletes megnevezése. 

Elasztikus energia 

A deformációs energia szinonimája. 

Elasztikus folyadék 

Rugalmas és viszkózus tulajdonságokat mutató folyadék (lásd elasztikusan viszkózus, viszkoelasztikus és 

emlékező folyadék). 

Elasztikus modulus 

A feszültség osztva a hozzátartozó elasztikus deformációval. Pa. 

Elasztikusság 

Reverzibilis feszültség-deformáció viselkedés. 

Elongációs (nyúlási) viszkozitás 

Az extenziós (nyújtási) viszkozitás szinonimája. 

Emlékező folyadék 

Az elasztikus folyadék szinonimája. 

Érzékenység 

A deformáció és a hozzátartozó feszültség hányadosa. J (nyírás esetén). 

Feszültség 

Erő osztva a felületegységgel. Pa. 

Feszültség relaxáció 

Az állandósult (nyírási) folyás megszüntetésekor megfigyelhető (nyírási) feszültségcsökkenés rendszerint 

egészen addig, míg az eredeti (nyírási) folyásra jellemző egyensúlyi értéket el nem éri. 
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Feszültségtenzor 

A nyírási és normálfeszültség-komponensek mátrixa, amely a test egy adott pontjában a feszültségállapotot 

reprezentálja. Gik, Pa. 

Feszültségtöbblet tenzor 

A feszültségtenzor és az izotropikus nyomásösszetevő közötti különbség. Összenyomhatatlan anyagok esetén 

használják. Tik, Pa. 

Feszültség-vastagodás 

Növekvő alakváltozási sebességgel növekvő nyúlási viszkozitás, folytonos nyúlási folyásban. 

Feszültség-vékonyodás 

Növekvő alakváltozási sebességgel csökkenő nyúlási viszkozitás, folytonos nyúlási folyásban. 

Folyás 

Olyan deformáció, amely a legcsekélyebb részben sem visszaalakítható. 

Folyásgörbe 

A nyírási feszültség és deformáció között kapcsolatot teremtő görbe (vesd össze reogram). 

Folyási kettőstörés 

Folyás által létrejött optikai anizotrópia. 

Fonhatóság 

A folyadék képessége szilárd, hosszú szállak kialakítására. 

Formális duzzadás 

Sajtolás (extradálás) utáni duzzadás. 

Határfeszültség 

Az a feszültség, amely az elasztikus-plasztikus átmenetnek felel meg. ay, Pa. 

Hatvány-törvény viselkedés 

Egyszerű nyírási folyásban a nyírási feszültség logaritmusa és a nyírási sebesség logaritmusa között lineáris 

összefüggéssel jellemzett viselkedés. 

Hooke-modell 

A Hooke-féle rugalmassági törvény modellje, amelyet egy rugó reprezentál. Húzási feszültség 

A hatásnak kitett felületre merőleges erő, amely a testből kifelé mutató irányultságú. 

Idő-hőmérséklet szuperpozíció 

Különböző hőmérsékleteken végrehajtott mérések nyírási alakváltozás eredményeinek összevethetőségét 

biztosító, egyszerű görbe kialakítása. 

Izotropikus 

Minden irányban azonos tulajdonsággal rendelkező. Kelvin-modell 

Mechanikai modell, amely a párhuzamosan kapcsolt Hooke- és newtoni modellből áll. Voigt-modellnek is 

nevezik. 
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Kinematikus viszkozitás 

A klasszikus közegmechanikában a dinamikus viszkozitás osztva az anyag sűrűségével. v, m s. 

Komplex (nyírási) érzékenység 

A (nyírási) érzékenység matematikai kifejezése, mint a reális és imaginárius rész összege. A reális részt tárolási 

és imagináriust veszteségi érzékenységnek is hívják. J* (nyírás esetén), Pa. 

Komplex (nyírási) modulus 

A (nyírási) modulus matematikai meghatározása, mint a reális és imaginárius rész összege. A reális részt 

tárolási, az imagináriust veszteségi modulusznak is hívják. G* (nyírási esetén), Pa. 

Komplex viszkozitás 

A viszkozitás matematikai meghatározása, mint a reális és imaginárius rész összege. A reális részt rendszerint 

dinamikus viszkozitásnak nevezik, az imaginárius rész a komplex nyírási modulusz reális részével van 

kapcsolatban. 

Konstitutív egyenletek 

Olyan egyenlet, amely a feszültség, deformáció, idő és néha más változók, mint pl. a hőmérséklet között teremt 

kapcsolatot. Reológiai állapot-egyenletnek is nevezik. 

Kontinuum reológia 

A reológia, amely az anyagot folytonosnak tekinti anélkül, hogy egyértelműen tekintettel lenne annak 

mikrostruktúrájára. Makroreológiának és fenomenologikus reológiának is nevezik. 

Kontrakció 

A vizsgálati minta keresztmetszeti felületének nem egyenletes helyi csökkenése, nyújtás hatására. 

Konzisztencia 

Azon anyagi tulajdonság általános kifejezése, amelynek segítségével képes ellenállni az állandó 

alakváltozásnak. 

Krémesedés 

Diszperz fázis részecskéinek felemelkedése a szuszpenzió felszínére. 

Kúszás 

Az anyag lassú deformációja, rendszerint állandó feszültség mellett meghatározva. 

Lamináris folyás 

Örvénymentes folyás. 

Lágyan szilárd 

Plasztikus viselkedést mutató anyagokra vonatkozó szemléletes kifejezés. 

Látszólagos viszkozitás 

A nyírási feszültség osztva a nyírási sebességgel, amikor ez a hányados a nyírási sebességtől függ. 

Viszkozitásnak és nyírási viszkozitásnak is nevezik. 

Lengéscsillapító 

A newtoni viszkózus folyások modellje, amelyet általában egy folyadék hengerben mozgó dugattyú reprezentál. 
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Lineáris viszkoelasztikusság 

Viszkoelasztikusság a feszültség és deformáció közötti egyenes arányossággal jellemezve. 

Magas elasztikusság 

Azon anyagi képesség, amely képes nagy rugalmas deformációt elszenvedni. 

Makroreológia 

A kontinuumreológia szinonimája. 

Maxwell-modell 

Mechanikai modell, amely sorba kapcsolt Hooke- és newtoni modellből áll. 

Merevségi modulus 

A folyási komponens, amely a síkban a fő folyásirányra merőleges. 

Mikroreológia 

A reológia, amely figyelembe veszi az anyag mikroszerkezetét. Modell 

Matematika, mechanikai vagy elektromos formában kifejezett reológiai viselkedés idealizált lényege. 

Modulus 

Reológiában a feszültség összetevő és a deformációs összetevő aránya. Pa. 

Negatív közeg modellje 

Egyszerű nyírási folyásban a nyírási feszültség, nyírási sebesség állandó értékű hányadosával jellemzett modell, 

amikor a normálfeszültség-különbségek zérók (lásd lengéscsillapító). 

Nem-newtoni közeg 

Bármely folyadék, amelynek viselkedése a Navier-Stokes-egyenletekkel nem jellemezhető. 

Nevier-Stokes-egyenletek 

A newtoni közegek mozgását szabályozó egyenletek. 

Normál erők 

Az adott felületre derékszögben ható erő. N. 

Reológiában az alkalmazott nyírási feszültségre derékszögben ható erő. N. 

Normálfeszültség 

Az adott felületre derékszögű feszültségkomponens. 

Normálfeszültség koefficiens 

A normálfeszültség különbség osztva a nyírási sebesség négyzetével.. 

Normálfeszültség-különbség 

A normálfeszültség komponensei közötti különbség. 

Nyírás 

Az anyag rétegének elmozdulása a vele párhuzamos, szomszédos réteghez képest. 
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A nyírási alakváltozás rövidítése. 

Nyírási alakváltozás 

Relatív deformáció nyírásban. A kifejezést a nyírással gyakran rövidítik.. 

Nyírási feszültség 

Feszültségkomponens, amely az adott felülettel párhuzamos (vagy érintőleges).. 

Nyírási érzékenység          ^ 

Elasztikus nyírási alakváltozás osztva a hozzátartozó nyírási feszültséggel. /. 

Nyírási modulusz 

A nyírási feszültség osztva a hozzátartozó nyírási alakváltozással. Mint merevségi modulusz is ismert. 

Nyírási sebesség         

Nyírási alakváltozás osztva az időegységgel. 

Nyírás-vastagodás 

Növekvő nyírási sebességgel növekedő viszkozitás, folytonos nyírási folyásban. 

Nyírás-vékonyodás 

Növekvő nyírási sebességgel csökkenő viszkozitás, folytonos nyírási folyásban. 

Nyírási viszkozitás 

A látszólagos viszkozitás szinonimája. 

Olvadék törés 

Extrudált polimer szabálytalan alakváltozása, miután sajtolón áthaladt. 

Örvénylés 

Folyástípus, amelyben a sebességkomponensek véletlenszerű elrendeződést mutatnak. 

Plasztikusság 

Az anyag formáihatósági képessége, de amely véges erők mellett jelentős időtartam után lehetővé teszi az 

alakjának a visszanyerését. Folyást, a folyási határ felett mutat. 

Plasztikus viszkozitás 

Bingham modellre vonatkozó, a folyáshatár feletti nyírási feszültségtöbbletnek és a nyírási sebességnek a 

hányadosa. 

Poiseuille-folyás 

Állandó nyomáskülönbség hatására, körkeresztmetszerű csőben létrejövő laminális áramlás. 

Pszeudoplasztikusság 

A nyírási vékonyodás (negatív értelmű) szinonimája. 

Redukált viszkozitás 

A specifikus viszkozitás osztva az oldat, vagy diszpergált fázis koncentráció egységével. 
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Relatív deformáció 

A hosszúsághoz, felülethez vagy térfogathoz, mint vonatkoztatási rendszerhez viszonyított deformációs 

mértékegység. Alakváltozásnak is nevezik. 

Relatív viszkozitás 

Az oldat és oldószer, vagy a diszperzió és folytonos fázis viszkozitásainak aránya (lásd viszkozitási arány). 

Relaxácós idő 

Az az idő amely a Kelvin-modellnek engedelmeskedő anyagban kialakult alakváltozásnak az eredeti egyensúlyi 

érték l/e részére történő csökkenéséhez szükséges, miután a feszültség megszűnt. 

Reogram 

A reológiai kapcsolatok ábrája. 

Reológiai alapegyenletek 

A konstitutív egyenletek szinonimaja. 

Reométer 

A reológiai tulajdonságok mérésére szolgáló berendezés. 

Reopexia 

Az antitixotrópia szinonimája. 

Reynolds-szám 

A tipikus készülékhossz és közegsebesség szorzata, osztva a közeg kinematikus viszkozitásával. A 

tehetetlenségi erők és viszkózus erők arányával is kifejezhető. 

Sebességgradiens 

Adott térkoordinátával jellemzett közegelem sebességének deriváltja. 

Specifikus viszkozitás 

Az oldat vagy diszperzió ill. a megfelelő oldószer vagy folytonos fázis viszkozitásainak különbsége, osztva az 

oldószer vagy folytonos fázis viszkozitásáva. 

Taylor-szám 

Mértékegység nélküli szám, amely a kör alakú Couette-folyás viszkózus instabilitásához kapcsolódik, s 

amelynek értéke a kinematikus viszkozitástól, a henger sugarától és sebességétől függ. 

Taylor-törvények 

Gyűrűszerű örvénysejtekből álló másodlagos folyás, amely a kör alakú Couette- folyás instabilitásával 

kapcsolatos, amikor a Taylor-szám egy kritikus értéket meghalad. 

Tárolási érzékenység 

A (nyírási) feszültséggel fázisban lévő (nyírási) alakváltozási rész, osztva a feszültséggel, szinuszos terhelés 

mellett. J' (nyírás esetén). 

Tárolási modulus 

A (nyírási) alakváltozással fázisban lévő (nyírási) feszültség, osztva az alakváltozással, szinuszos terhelés 

mellett. G' (nyírás esetén). 
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Tárolt energia 

Az alakváltozási energia szinonimája. 

Tixotrópia 

Állandó nyírási feszültség vagy alakváltozás alatt mutatkozó látszólagos viszkozitás csökkenés, amelyet 

fokozatos visszaalakulás követ, amikor a feszültség vagy alakváltozás megszűnik. A jelenség időfüggő. 

Trouton-arány 

A nyúlás és nyírási viszkozitások aránya. 

Trouton-viszkozitás 

A nyúlási viszkozitás szinonimája. 

Túllendülés 

A feszültség átmeneti emelkedése az egyensúlyi érték felett, az egyszerű folyás kezdetén. 

Veszteségi érzékenység 

A komplex érzékenység imaginárus része. J" (nyírás esetén), Pa." 

Veszteségi modulusz 

A komplex modulusz imaginárus része. G" (nyírás esetén), Pa. 

Veszteségi szög 

A feszültség és deformáció közötti fáziskülönbség oszcillációs deformáció esetén. 

Viszkoelasztikusság 

Viszkózus és elasztikus tulajdonságokkal rendelkezés. A kifejezés néha a szilárd anyagokra korlátozódik. 

Viszkometrikus folyás 

Lamináris folyás, amely az egyszerű-nyírási folyással egyezik meg. Az ilyen folyás maximum három 

anyagjellemzővel határozható meg: a viszkozitás és a két normálfeszültségi jellemző. 

Viszkoziméter 

A viszkozitás mérésére alkalmas berendezés. 

Viszkozitás 

Minőségileg az az anyagi tulajdonság, amely a növekvő deformáció sebességgel növekvő mértékben áll ellen a 

deformációnak. 

Mennyiségileg ennek a tulajdonságnak a mértéke, amely a nyírási feszültség és nyírási sebesség hányadosával 

határozható meg, egyszerű nyírási folyásban. Gyakran a látszólagos viszkozitással szinonim módon használják. 

Viszkozitási arány 

A relatív viszkozitás szinonimája. 

Voigt-modell 

A Kelvin-modell szinonimája. 

Weissenberg-hatás 
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A nem-newtoni folyadékokban megnyilvánuló hatás, például a forgó rúdra felkúszó közeg, amikor a rúd a 

közegbe merül. Normálfeszültség hozza létre. 

Weissenberg-szám 

A relaxációs idő, vagy az anyag más jellemző ideje, szorozva a folyás nyírási sebességével. We. 

Young-modulus 

Nyúlási (húzási) feszültség, osztva az egytengelyű húzással meghatározott elasztikus anyag nyúlási 

alakváltozásával. 


