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Erőmérő

cellák típusai és tulajdonságai,

II. rész

Dr. Thamm Frigyes, Ph.D., — Dr. Borbás Lajost"

Mérőcellák

különleges alkalmazási feladatokra
Dolgozatunk első részében" bemutattuk a nyúlásmérő ellenállással
működő, többcélú cellák főbb típusait. Ezeket a műszeripar ma már
sorozatban gyártja számos alakban, méretben, kivitelben és méréstartományban az ipari gyakorlatban előadódó alkalmazási céloknak
megfelelően. Szintén kaphatók cellák az — esetenként többé-kevésbé
durva — üzem körülményeit kibíró mérőhidak és a mérési eredmények
további feldolgozásait lehetővé tevő regisztráló, osztályozó műszerek is.
Vannak azonban olyan alkalmazási helyek, ahol a készen kapható
mérőcellák nem használhatók. Ezek két fő csoportra oszthatók:
a) igen kis helyre, többnyire valami gyártási láncba, beiktatott mérőhelyek;
b) olyan helyek, ahol többirányú igénybevétel (esetleg több erő- és
nyomaték-összetevőt) kell egyidejűleg mérni. Ide tartoznak a robotok
érzékelő testjei is.
Ilyen esetben egyidejűleg kell kifejleszteni megfelelő mérőcellákat,
és a hozzájuk csatlakozó mérőköröket is. A mérési feladatok ilyenkor
valami fejlesztő munkához csatlakoznak, amelyik egy adott termék színvonalát hosszú időtartamra meghatározza. Egyszeri, gondosan előkészített költlséges mérésekről van szó, melyek a mérést előkészítő és
végző személyzettől az ipari sorozatmérésekhez szükségesnél alapo-
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telezve — az általános Hooke-törvény felírásával lehet felállítani, amire

három példát az 1-3. ábrák mutatnak. Az ábrákon N: rúdirányú erő, M,,
M M, : hajlító nyomaték, V :; nyíró erő, Mp : csavaró nyomaték, A : a
tartó keresztmetszeti területe, /, h, 12 a tartókeresztmetszet másod-
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1. ábra. Nyúlásmérő ellenállások elhelyezése a tartón, ha két síkban
működő hajlító nyomatékot és rúdirányú erőt akarunk mérni.
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sabb ismereteket kívánnak meg, hiszen, esetenként, a meglehetősen

bonyolult mérőcella alakját és méreteit is a kísérletezőnek magának kell
meghatároznia. Ehhez mindenek előtt tisztázni kell a kapcsolatot a felragasztandó nyúlásmérő ellenállások helyein fellépő fajlagos nyúlás és
az ahhoz tartozó tartókeresztmetszetre ható igénybevétel (rúdirányú
vagy nyíróerő, hajlító vagy csavaró nyomaték) között.
Ezt a kapcsolatot karcsú rúd alakú testek esetén az elemi szilárdságtan összefüggései segítségével, valamint — rugalmas testet felté-

meghatározása
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2. ábra. Zárt szelvényen elhelyezett nyúlásmérő ellenállások a nyíró erő
és a csavaró nyomaték meghatározására.
Alul: az ellenállások teljes hídba kötése által a mérőhíd közvetlenül
V-t, illetve M/-t érzékeli.

rendű nyomatéka az x, y, z tengeleyekre, E : a rugalmassági modulus,
G ; csúsztató rugalmassági modulus, v: a Poisson tényező, p : belső túlnyomás. Az 7. ábra normális erő és kéttengelyű hajlítás esetét mutatja

aszimmetrikus tartókeresztmetszet esetén, a 2. ábra csőkeresztmetszet-

re ható belső nyomás, és rúdirányú erő és hajlítás együttes hatását vizsgálja, a 3. ábra nyírás és csavarás együttes hatását mutatja zárt keresztmetszet esetén. A nyúlásmérő ellenállásokat római számokkal azonosítottuk.
Amint azt az ábrák mutatják, legalább annyi nyúlásmérő ellenállásra
van szükség ahány mennyiséget meg akarunk határozni, a mérési pontosság növelése és különösen csúsztatófeszültségek mérése esetén
célszerű ennél (esetenként sokkal) többet alkalmazni. Ha az egyes
ellenállásokon jelentkező nyúlásértékeket nem egyenként, hanem többet közülük fél, vagy egész hídba bekötve vizsgáljuk, a nyúlásértékek
összegezéseit a megfelelő kapcsolás magától elvégzi. [1], [2]. Ilyen hídkapcsolásokat mutatunk be a 2. és 3. ábra alsó részén.
Az 1-3. ábrákon felírt összefüggések természetesen csak azoknak a

feltételeknek a betartása esetén (állandó keresztmetszetű tartó)
érvényesek, melyek alapján az alapul vett képleteket levezették. Ekkor
az ábrák bekeretezett végképleteiből az igénybevételek közvetlenül
meghatározhatók. Ha — amint az általában szükségessé válhat — bonyo99
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Normálfeszültség oz ellenállások helyén:
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talható az ún. áthallás (németül

, Überschprecherv", angolul ,cross-

talk") ami azt jelenti, egyes igénybevételi módok befolyásolják a
többi mérendő mennyiség érzékelésére szolgáló ellenállások kimenő jelét is. Erre példaképpen a
köszörüléskor a radiális és axiális
előtolás erőszükségletét mérő
(Loewen-Marshall-Shaw-féle)
nyolc nyúlásmérő ellenállást alkalmazó cella vázlatát mutatjuk a 7.
ábrán [4].

5. ábra. A mérőtest modellje, a
feszültségeloszlás meghatározására, térbeli optikai feszültségvizsgálattal. Berajzolva a modellből kivágott szeletek helyzete

és számozása.
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6. ábra. Az 5. ábra 5. és 6. számú szeletéről felvett színsáv ábra.

A tényleges mérőtestre felragasztott nyúlásmérő ellenállások Aj és Bi
helye gyakorlatilag feszültségmentes.
A cella a forgácsoló erőt gyakorlatilag nem érzékeli,
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3. ábra. Kéttengelyű hajlító nyomaték, rúdirányú erő és belső nyomás

érzékeli

mérésére csőprofilon, négy nyúlásmérő ellenállással.
Alul; az ellenállások bekötése mérőhídba, a keresett mennyiségek
közvetlen meghatározásához.

lultabb alakú mérőtestet kell alkalmazni, célszerű mindenek előtt modellkísérlettel, vagy véges elem számítással meghatározni a kapcsolatot a
mérőtest felvett alakja és a nyúlásmérő ellenállások helyén várható nyúlások között.
Ennek elmulasztás teljesen hasznavehetetlen mérőtestet eredményezhet, amire egy példát a 4-6. ábrák mutatnak [3]. A 4. ábra a forgácsoló erő mérésére szánt késtartó szerkezetét, és a mérőtestet mutat-

ja. A mérőtesten elvégzett térbeli optikai feszültségvizsgálat során a
mérőtest modelljéből kivágott szeletek helyzete és számozása látható
az 5. ábrán, és a 6. ábra mutatja a nyúlásmérő ellenállások helyeit tartalmazó 5. és 6. szelet színsáv ábráját, és az ellenállások helyein átfek-

tetett AjAz és BjBa egyenesek mentén felrajzolt színsáv eloszlásait.

Amint az az ábrából jól látható, az ellenállások helyein a színsáv-rendszám által jelzett feszültség gyakorlatilag eltűnik: az ellenállások a forgácsoló erőt nem érzékelik!
Az elvégzett előzetes vizsgálat során elkövetett egyszerűsítések és
elhanyagolások miatt szükséges a mérőcella kalibrálása az egyes mérendő igénybevételek által külön-külön. Ilyenkor sok esetben tapasz-
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7. ábra. Köszörüléskor az előtoláshoz szükséges erő mérése.

a) A mérőtest a felragasztott ellenállásokkal; b) A mérőtest elhelyezése a köszörűgépen; c) Az ellenállások teljes mérőhídba kötése
az F. és F, y erők közvetlen érzékeléséhez

A forgó munkadarab meghajtása által kifejtett F kerületi erőt a cella

nem méri, de az befolyásolja mind F,, mind F, mérésére hivatott jelet.

Emiatt ezeket ebbén az esetben a mérés közvetlen kiértékelésekor

kiadódott Ft és Ft értékeknek F; függvényében a AF,ésa AFjértékkel korrigálni kell, tehát:

F-FI4AF

és F —-FV4AF

A korrekciós görbéket a 8. ábra mutatja. Az áthallás kérdésére a

későbbiekben még visszatérünk.
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8. ábra. A 7. ábra mérőtestjének korrekciós görbét.

4. ábra. a) Forgácsoló erő mérésére szánt mérőberendezés
b) A mérőcella a felragasztott nyúlásmérő ellenállásokkal
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Kivitelezett egyedi mérőcellák
Tengeri sportvitorlás kötélzetében fellépő erő
mérésére szolgáló viszonylag egyszerű mérőtestet
mutat a 9. ábra [5]. A mérőcellának lehetőleg kicsinek, ugyanakkor tökéletesen időjárásállónak kellett
lennie. Tekintve, hogy csak időleges egyszeri hasz-
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nálatra szánták, mérőelemként megfelelt az általános használatra készített nyúlásmérő ellenállás,
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és felragasztásához a ciánakrilát gyorsragasztó.
A gépjárműgyártásban használatos lemezprések
megbízható működésének egyik feltétele, hogy a
préserő eredője a présgépnek nagyjából a szim-
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metria síkjába essék. Ennek ellenőrzésére, illetve a
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présszerszámnak a gép asztalán való kedvező elhelyezésének meghatározására szolgál az a szimmetrikusan elhelyezett, négy darab mérőcella, melyek helyzetét a gépben a 10. ábra, egy cella alakját
a 11. ábra mutatja [6]. Minden egyes cella 24 nyú-
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lásmérő ellenállást tartalmaz, ezek típusát és hely-

Kévétteszüsl — zetét a 72. ábrán állítottuk össze. A cella három erőLSpünner]
komponenst (Fu Fu; Fz) mér, a

9. ábra. Mérőtest kötélerő mérésére sportvitorlás kötélzetében
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10. ábra. Excenterprés vázlata.
A gép asztalára erőmérő cellák
vannak felszerelve á préserő

nagyságának és helyének meg-

határozására.

koordináta irányokat berajzoltuk a
11. és 12. ábrákba.

12. ábra. A 10. ábra erőmérő celláin elhelyezett nyúlásmérő ellenállások típusa, elhelyezése, és mérőhídba való bekötése

Az F és F, erőket az 1-8, hú-

zásra illetve nyomásra terhelt ellenállások segítségével, az F, erőt
— mivel az a mérőcellát nyírásra
terheli — a cella xy-síkjával 45-"ot
bezáró 9-24 ellenállásokkal érzékelték. Az áthallás hatásának vizsgálatára a cellát egymás után
külön-külön F,, F., és F. erővel
terhelték és ezek függvényében
diagramba rajzolták a nyúlásmérő
hídon mért hídfeszültségeket. Ezt
a 13. ábra mutatja be. Az áthallás
abban jelentkezik, hogy nem csak
a ható erő irányának megfelelő
mérőhídban

ébred hidfeszültség,

hanem a másik kettőben is. Amint
azt a diagramok mutatják, az áthallás ezúttal nem nagy, ami a cella
szigorúan. szimmetrikus felépíté-

sének, és a teljes hídba kötött el-

lenállások kapcsolásának köszönhető.
Külszíni fejtésben használt kőzetmaró fogára üzem közben ható
erő három összetevőjének mérésére a fogban a mérés céljára készített
bemarásokba helyezték el a nyúlásmérő ellenállásokat, amint azt a 14.
ábra mutatja [7]. Az ellenállások bekötése teljes hídkapcsolásba a 15.
ábrán látható. Az F,, erő mérésére 907-os rozettát, az F, erő mérésére
az x tengellyel 45"-ot bezáró kettős ellenállásokat, az F, erő mérésére

ÓT

Terhelés 2 irányban

Bf

———

eb

jel ciránybon
ey

Tt

al

21 et
0 S
)

st

.

zt

et

ee

13. ábra. A 10. ábra erőmérő

E

celláinak hitelesítő görbéi:

kismértékű áthallást mutatnak:

a hitelesítéskor alkalmazott erő
a rá merőleges irányban

jelentkezőt is befolyásolja

e
za

a fog keresztirányában a fog két
szélén elhelyezkedő egyszerű ellenállásokat alkalmaztak. Az ellenállásokat epoxigyantával beragasztott acéllemezekkel védték a durva üzemben előforduló
sérülések ellen. A bevizsgálás
azt mutatta, hogy az összetevők
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közül erős áthallás volt az F, és

F között olymódon, hogy az Éj
erő befolyásolja Fu-re a 14. ábra
felső kapcsolási rajzán bemutatott mérőkörön adódó jelet.
Az áthallás hatásának kiküszöbölésére elvégezték a mérőkörök
kalibrálását, mindhárom erőkomponens hatására a 13. ábrának
megfelelően (16. ábra).
A ható erő és a kijelző között lineáris kapcsolatot feltételezve az xyz
irányokhoz képest ferde irányú erő esetén az eredő kijelzés a 15. ábra
egyeneseinek Jf/JFjz iránytangensei alapján:
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ami mátrixos írásmódban a következő alakor veszi fel:
fx
J, y
J,

II. ábra. A 10. ábra erőmérő celláinak alakja. A cellák névleges
terhelése függőleges síkban 400 KN, vízszintes irányban 50 kN.
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A mért f, 1, f, értékekből a keresett F, F, Fz erőösszetevők az M

mátrix invertálásából adódnak, vagyis: F-M"

f

(6)

Mivel az erőösszetevők a kőzetmaró üzeme közben folyamatosa vál-

toznak, a mátrix invertálását csak egyidejűleg működő három mérőkarral és az azokhoz csatlakozó megfelelő on-line számítógépes program
segítségével lehet elvégezni.
öz
Vízszintes fenekű, lapátos kitárolású siló fenekén a fal és a töltet
közötti palástnyomás és súrlódó erő mérésére szolgáló kísérleti berendezés (17. ábra) mérőcelláját mutatják a 18. és 19. ábrák [8].

A súrlódó érő s, é s, összetevőinek, az N normális erőnek valamint
két nyomaték-összetevő, e,N és e N mérésére, tehát öt adat mérésére

szolgáló mérőcella összesen 12 nyúlásmérő ellenállással dolgozik. Ezek
közül az xy síkban lévő összetevők és az ellenállásokon megjelenő
nyúlások kapcsolatát mutatjuk be. Az N erőt a 2. és 4. számú ellenállásokon mért adatokkal lehet meghatározni, ha a gyengítő furat mellett A
illetve B pontban csuklót tételezünk fel. Ekkor a 18. ábra jelöléseivel (E:
rugalmassági modulus):
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4
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6
mivel a két ellenálláson fellépő
nyúlás előjele egyezik, az ellenállásokat diagonális hídba kell kötni,

14. ábra. Külszíni fejtés kőzetmarójának foga, a rá ható erő összetevőinek mérésére a fog testében készített bemarásokban elhelyezett
nyúlásmérő ellenállásokkal
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amint ezt a 79. ábra mutatja.

Az ellenállások
n mérőhidba kötése
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17. ábra. Vízszintes fenekű siló
kitároló lapáttal. A siló fenekére
ható nyomó erő, surlódó erő kétkét összetevőjét és az excentrikus

19. ábra. A 18. ábra érzékelőjének mérőtestje a felragasztott

erőátadásból adódó nyomatékota
ellenállásokkal. A mellékábrán a 2.
berajzolt ötkomponensű érzékelők — és 4. ellenállások diagonál hídba
segítségével mérik
való bekötése látható.

a

a 110
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kijelzés. ft, mv/v1

15. ábra. A 14. ábrába berajzolt ellenállások bekötése teljes
hídkapcsolásba az erő-összetevők külön-külön való méréséhez

ható

erő [N)

16. ábra. A /4. és 15. ábrán bemutatott mérőfog vázlatos

hitelesítési görbéi, Az F, erő erősen befolyásolja F, jelét

102

állító csavar
18. ábra. A 17. ábrán bemutatott érzékelő. Az ábrába nincs berajzolva
az érzékelő lemeze és a ház közötti elasztomer tömítés
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Ekkor a két mért nyúlás, és a normális erő kapcsolata a szükséges
egyszerűsítések elvégzése után:

dd vi

N-——3c le -e,)

(8)

A 6, 8, 10, és 12 ellenállások egyszerre érzékelik az S és N erők

nyomatékát. Ebből a 18. ábra jelöléseivel:
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Teljesen azonos módon határozhatók meg S, és e, az 1, 3, 5, 7, 9
és 11 ellenállásokon mért nyúlásokkal, Ezzel öt mért adatot kell folyamatosan regisztrálni. A (7), (10) összefüggések ismét az elemi szilárdságtan összefüggésein alapulnak, ezért nyílván csak közelítő jellegűek, így
a mérőcellákat kalibrálni kell. Minthogy számítani kell áthallásra is, a kalibrálás eredményei alapján a (6) összefüggés adja meg a szükséges
korrekciót, de ez ebben az esetben 5 x 5-ös márrix invertálását igényli!
Ezzel az utolsó példával a nagy előkészítő és kiértékelő munkát kívántuk érzékeltetni.

Piezoerőmérők

20. ábra. Kvarckristály piezoelektromos viselkedése.
a) Az egykristály alakja és a viselkedést jellemző koordináta rendszer.
b) A kristályból kivágott hasáb méretei, és a lapjára ható feszültségösszetevők (általános esetben); c) A kristályból célszerűen kimetszett
lemezek és az általuk érzékelt erők.

Az eddig tárgyalt erőmérők rugalmas alakváltozást érzékelnek.
Nagyobb erők mérésekor a mérőcellák besűllyedése kb. 1 mm érték

körül van.

Mivel

a mérőcellát a teherátadási

láncba

kell beiktatni,

alakváltozása a szerkezet erőjátékét befolyásolhatja, ami egyes esetekben nemkívánatos mérési hibák forrása lehet. Az ilyen esetekben jöhet
szóba a piezoelektromos elven működő erőmérő. Mivel ennek tulajdonságai eltérnek a szokásos, nyúlásmérésen alapuló mérőcellákétól, ajánlatos röviden kitérni mérési elvére is [9]. Piezoelektromos tulajdonsággal
poláros kristályok rendelkeznek, ezek közül méréstechnikai célra a kvarc
felel meg legjobban, így a következőkben azzal foglalkozunk. A kvarc
hexagonális rendszerben kristályosodik. Egy idealizált kristályt a 20.
ábra a) része mutat,
A kristály hosszanti élei mentén felváltva helyezkednek el szilícium
és oxigén atomok. A piezoelektromos tulajdonságot leíró koordináta
rendszert úgy szokás felvenni, hogy a tengelye a kristály atomokat tartalmazó élein menjen át, a z tengely a kristály hosszanti szimmetria tengelye legyen. Ha a kristályból az x, y, z tengellyel párhuzamos síkokkal a,
b, c oldalhosszúságú téglatestet vágunk ki, és ezt a 20. ábra b) részén
bemutatott homogén feszültségállapottal terheljük, akkor az x normálisú
síkon 0 az y normálisún 0 töltés keletkezik, melyek a következő képpen írhatók le:

9,-P. bc;

9,-P ac

(11)

ahol P,, és P.,, a polarizáció összefüggései, amelyek a 20. b) ábrán
berajzolt feszültség-összetevőkkel a következő képpen függenek össze:
P,-d,

G

B

Tex - 2d, 1 gy

zd.,

—dhn G

FT

(12)

ahol dj, - 2,3 pC/N; d12 - -0,67 pC/N. Ha a kivágott test vékony le-

mez, melynek síkja x-re merőleges, arra a 20. c) ábrának megfelelően
N - G. be normális, és 7-./rirri, bc tangenciális erő hathat. Mivel ez utóbbiak P,,-ben nem szerepelnek, az így kivágott lemez
egyedül az N erőt érzékeli. Az y tengelyre merőlegesen kivágott
lemezre GC, ,T,,,T,, feszültségösszetevők hathatnak. Mivel ezek közül
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21. ábra. F nyomóerőt érzékelő piezoerőmérő cella vázlata

Fy képletében csak 7, szerepel, egy ilyen lemez csak Tj — 7 ac, erőt
fogja érzékelni. Ilyen módon előállíthatók nyomást (N) és tangenciális

erőt (14 ill. T2) érzékelő mérőcel-

lák, amelyek a többi igénybevételi
összetevővel szemben áthallásmentesek. A kvarc rugalmassági

modulusa E - 7.9 x 109 MPa (te-

hát az alumínium nagyságrendjébe esik). A cella külső áramforrást nem igényel, azonnal üzemkész. Nyílván csak nyomófeszültséget tud kimutatni, illetve biztos
kapcsolat szükséges a kvarclemez és az érzékelő ház között a
tangenciális erő átviteléhez. A
kvarclemezt ezért erősen elő kell
feszíteni,

kvarc

amit

nagy

lehetővé

tesz

nyomószilárdsága

(Opny-3200-3900 MPa).

a

Az elmondottakból követke-

22. ábra. Három erőösszetevőt
érzékelő piezomérőcella vázlat
és kapcsolása
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mérővezeték kapacitását. A mérési pontosság tehát a töltéserősítő
nullpontvándorlásától függ, ami korszerű kivitelek esetén 2 0,03 pC/s
alatt van. Mivel nagyobb mért erő az érzékelőn nagyobb töltést kelt, a
mért érték fajlagos változása a terhelés időtartamával annál kisebb,
minél nagyobb a mért erő. A piezoelektromos erőmérő tehát főleg nagy,
gyorsan változó erők mérésére alkalmas. Így például az ezen a területen
vezető Kistler cég katalógusában a 21. ábrának megfelelő alakú mérőcella-sorozat

méréshatára

7,5

kN-tól

1000

kN-ig

terjed.

A piezo-

erőmérés alkalmazási köre tehát sokkal korlátozottabb, mint a nyúlásmérő ellenálláson alapuló erőmérésé, de különleges tulajdonságai
megfelelő alkalmazási területeken igen jól hasznosíthatók.

Szakirodalom

23. ábra. Négy piezoerőmérő cella közös házba beépítve, nehéz
szerszámgépre ható dinamikus erőhatások vizsgálatára

zik, hogy igen kis méretű, igen merev erőmérő cellák készíthetők ilyen
úton. Gyakori kiviteli forma a csavarkötés alá alátétként behelyezhető
mérőcella, aminek a vázlatát a 21. ábra mutatja. Ha az x és y tengelyekre merőlegesen a lemezeket közös házban helyezik el, készíthető
olyan cella, amelyik az N normális erőt és a két irányú tangenciális erőkomponenst (7, ill. To) egyidejűleg külön-külön érzékeli (22. ábra). Nagy
erők mérésére szokásos több egyforma mérőcellát közös házba beépíteni (29. ábra).
A piezoerőmérők legfőbb hátránya, hogy mért jelként elektromos
töltés keletkezik, amelyik a bármilyen gondos szigetelés ellenére lassan
kiegyenlítődik. Az ilyen cella sztatikus terhek mérésére nem alkalmas, jól
használható viszont nagy dinamikus erők mérésére, mint például gépjárművek futóműveiben fellépő erőhatások, vagy technológiai folyamatok
erőhatásainak mérésére.
A O töltés az . érzélő lemez két oldalának felszíne között U - 0/C feszültséget hoz létre. Mivel a C kapacitásba a mérőelem és az érzékelő
műszer közötti kábel kapacitása is beleszámít, közvetlenül feszültséget

[1] 7hamm, F- Ludvig, Gy.- Huszár, I. - Szántó, I.: A szilárdságtan kísérleti módszerei. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1968.
[2] Hoffman, K.: Eine Einfürung in die Technik des Messenes mit
DehnungsmeBstreifen. A Hottinger-Baldvin - Messtechnik GmbH kiadványa,

használatos erősítők itt nem alkalmazhatók. Helyette úgynevezett
töltéserősítőt alkalmaznak, ami c, kapacitással átkötött, igen nagy
negatív erősítési tényezővel rendelkező integráló erősítő. Ennek kime-

[8]

mérő műszer alkalmazása nem célszerű, a nyúlásmérő ellenállásokhoz

netén fellépő feszültség: Uxj - O/cn már alig érzékeli a mérőcella és a

Műanyagok

Tóth Péter"

dinamikus

A műanyagok vizsgálóberendezései cikksorozatunk" befejező
részében a dinamikus mechanikai vizsgálatok elvégzésére szolgáló
ingás és ejtősúlyos ütőműveket ismertetjük a Ceast cég gyártmánykínálata alapján.

Dinamikus anyagjellemzők
A műanyagok - különösen a szerkezeti műanyagok - felhasználása
szempontjából fontos a dinamikus mechanikai anyagjellemzőik ismerete. Meghatározásuk szabványokban is rögzített elvei közismertek. A
műszerezett ingás ütőművel a bemetszett hasáb alakú próbatesteken
nemcsak a hagyományos Izod- és Charpy-féle ütőmunkát (J) vagy
annak fajlagos értékét (J/mm?) határozhatjuk meg — igény szerint a hőmérséklet függvényében is —, hanem a számítógéppel összekapcsolt
mérőrendszer segítségével felvett, a törés folyamatára jellemző erő-idő
vagy erő-út diagramból kiszámíthatjuk a dinamikus törésmechanikai
jellemzőket is, pl.: a feszültségintenzitási tényező kritikus értékét.
A műszerezett ingás ütőművel dinamikus szakítóvizsgálatot is
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Gage Operated Torgue Transducer.
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vizsgálóberendezései

Bevezetés

" Testor Bt.
"" Anyagvizsgálók Lapja 1998/4. p. 123. és 1999/1. p. 17,

1987.

(3] Thamm, F.: Photoelastic Investigation of the Measuring Element of a Strain-

végezhetünk sima hengeres vagy bemetszett próbatesteken meghatározva a folyáshatárt, a szakítószilárdságot, a kontrakciót és a belőlük
számítható fajlagos törési munkát (J/mrm3), valamint egyéb törésmechanikai jellemzők értékeit.
Az ejtősúlyos ütőműveket elsősorban műanyag alkatrészek és szer-

kezeti elemek ütésállóságának a tanulmányozására, illetve egyes válto-

zatait a vékony lemezek és fóliák átszakíthatóságának a vizsgálatára
fejlesztették ki.

A vizsgálat előfeltételei
Az említett dinamikus anyagjellemzők kellően pontos meghatározása érdekében gondoskodnunk kell a következő előfeltételek teljesüléséről;

A géphatások elkerülése
Telepítéskor az ütőművet vízszintbe kelt állítani! Az ütőmű állványának esetleges megbillenésének, illetve a mérést zavaró rezonanciájá-

nak az elkerülése végett az állvány és a kalapács tömegarányát szab-

vány írja elő és értéke legalább 40 kell legyen. Erről a gyártók gondos-

kodnak, ám néhány extrém esetben szükséges az ütőművet a laboratórium padlózatához rögzíteni, vagy vaslemezeket erősíteni az aljára

alapzat gyanánt.
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