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számunkat a műanyagok szerkezete és tulajdonságai közötti összefüggések áttekintésének szenteltük. Természetesen időről időre korábban is
közöltünk már témába vágó cikkeket, de egy többé-kevésbé összefoglaló
képet tükröző célszám közreadását azért tartjuk időszerűnek, mert a teherviselő szerkezeti elemekhez mind gyakrabban alkalmaznak heterogén szerkezetű polimereket. Az igényre tervezett polimer kifejlesztéséhez és a be-

lőle készülő

alkatrész gyártásához,

nemkülönben

szilárdsági

méretezé-

séhez nélkülözhetetlen a megfelelő anyagjellemzők ismerete. Ezek meghatározásához — a fémektől eltérően — különösen fontos a polimerek szer-

kezetét jelentősen befolyásoló gyártástechnológiai hatások ismerete, már

csak azért is, mert a próbatésteket rendszerint az alkatrész előállításához is

alkalmazott technológiával kell (legalább is célszerű) előállítani, és vizsgá-

lattal meghatározni a próbatest anyagszetkezetét jellemző paramétert. Eh-

hez, valamint a próbatesten mért mechanikai anyagjellemzők értékeléséhez
(netán korábbi mérési adatokkal való összehasonlításához) a vizsgálatot

végzőnek is ismernie kell a polimer szerkezete és tulajdonságai közti összefüggéseket, továbbá a fémek vizsgálatától eltérő módszerek anyagszerkezeti okait.

E lapszerkesztési szándékunkat felkarolta dr. Pukánszky Béla professzor
úr, aki — a cikkíráson túl — a felkért szerzők témakínálatából úgy választott,
hogy anyagvizsgálóink áttekintő helyzetképet kapjanak a műanyagok vizsgálatáról. Dr. Czigány Tibor docens úr pedig a cikkírás mellett a lapszer-

kesztés előmunkálataiban is segítségünkre volt. Mind Nekik, mind valamennyi Szerzőnek önzetlen támogatásukért ezúton is kifejezzük hálás köszönetünket.
Abban a reményben nyújtjuk át Olvasóinknak e műanyag célszámunkat,

hogy a benne összefoglalt értékes információk segítséget adnak minden-

napi munkájukhoz.
A témakör jelentőségének megfelelően, szerkesztőbíizottságunk 2002
februárjában Anyagvizsgálók Lapja fórumot szervez Budapesten a Műszaki

és Gazdaságtudományi Egyetemen, illetve Tiszaújvárosban, a Tiszai Vegyi
Kombinát At.-ben. A fórumon a hazai szakértőkön kívül a műanyag-vizsgáló
berendezéseket gyártó CEAST cég vezető szakemberei is tartanak előadásokat. A budapestin a műanyagok mechanikai vizsgálata, míg a tiszaújvárosin a műanyagok reológiai tulajdonságainak vizsgálata téma lesz a
hangsúlyosabb. A fórum jó alkalom lesz a résztvevők kérdéseinek és véle-
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ANYAGOK

Műanyagok vizsgálata

Bevezetés
Az elmúlt 10-15 évben az anyagtudomány és így az anyagvizsgálat is az érdeklődés középpontjába került. A nyugati országok
nagy egyetemein sorra alakultak meg az anyagtudományi tanszékek, a név megjelent a kutatás-finanszírozással foglalkozó nemzet-

közi szervezetek kiemelt témái között és a vállalatok érdeklődése is
nagymértékben növekedett a terület iránt. Az egyik oldalról az érdeklődés oka az a nagyfokú technikai és technológiai fejlődés, ami a
tudományos és műszaki problémák megoldását ma már csak különböző tudományágak szoros együttműködésével teszi lehetővé, míg
a másikról ennek a területnek a nagymértékű interdiszciplinaritása.
Ezen a területen találkozott az igény és a lehetőség, ami egyben a

rendkívül gyors fejlődés oka is. Az anyagtudomány egyaránt foglalkozik alapkutatási kérdésekkel, de új gyártási technológiák kifejlesztésével is és ehhez a legkülönbözőbb szerkezeti anyagokat,
fémeket, kerámiákat, műanyagokat használ fel,
Mivel ez a tudományág még meglehetősen fiatal, definíciója és

tevékenységi köre sem egyértelműen meghatározott. Változik az
anyagtudomány feladatainak megítélése az egyes részterületeken
dolgozó kutatók szemléletével is, egyesek a technológiai vonatkozá:
sokat helyezik előtérbe, míg mások az anyag szerkezete és tulajdonságai közötti alapvető összefüggésekre helyezik a hangsúlyt. Az
egyik definíció szerint anyagtudomány alatt az anyagszerkezettan és
az anyagok feldolgozásához kapcsolódó technológiák iudományának olyan rendszerét értjük, amely egységesen foglalkozik három

fontos anyagcsaláddal, a fémekkel, a polimerekkel, a kerámiákkal,
valamint az ezekből készül kompozitokkal. Ebben az értelemben az
anyagtudomány egy alkalmazott tudomány, ami elősegíti az új anyagok kidolgozását, előállítását és alkalmazását.
Egy másik meghatározás szerint az anyagtudomány teremti meg

a kapcsolatot a természettudományok, közülük is főként a kémia és
a fizika törvényei, valamint az anyagok alkalmazhatóságának tech-

nikai, technológiai követelményei között. Az anyagtudomány fejlődése szorosan kötődik az adott korban fellelhető anyagokhoz. A kő-,
bronz- és vaskort a XX. században követte a szintetikus anyagok
kora. Speciális fémek, kerámiák, műanyagok, valamint ezek kombinációi képezik modern szerkezeti anyagainkat. Alapvető feladatuk a

felhasználó számára minél előnyösebb mechanikai (főként szilárdságtani) és termikus tulajdonságok biztosítása. A homogén anyagok
tulajdonságait jelentősen javíthatjuk társítással, kompozitok készítésével. Az anyagtudománynak az elmúlt években bekövetkezett ug-

rásszerű fejlődése mára teljesen új anyagok kifejlesztését eredményezte; ezek közé tartoznak a sokoldalúan felhasználható korszerű
műszaki kerámiák, a nanoszerkezetű anyagok, az intelligens anyagok stb. Ezek között az anyagok között is kiemelkedő helyet foglal-

nak el a műanyagok, melyek termelése ma már lényegesen meghaladja a hagyományos szerkezeti anyagokét, így a fémekét is.
A fenti meghatározásban egyaránt szerepelt a technológia, de a
szerkezet-tulajdonság összefüggések feltárása is. A fémekkel és

egyéb hagyományos szerkezeti anyagokkal vetélkedő kompozit
anyagok kiemelkedő merevségét és szilárdságát az erősítő anyagként alkalmazott szál megfelelő elrendezése, orientációja eredmé-

nyezi. Jellemző példa a személygépkocsi lökhárítója. Ezt sok típus
esetében háromkomponensű, polimer/elasztomerítöltőanyag kompozitból készítik. Azonos összetétel esetén is két szerkezet alakulhat
ki, az egyikben a két társító komponens (elasztomer, töltőanyag)
egymástól függetlenül helyezkedik el a mátrix polimerben, míg a másikban az elasztomer bevonja a töltőanyagot. Az első esetben a
kompozit modulusa kb. 2,0 GPa, míg a másikban csak 0,6 GPa. A
megfelelő szerkezet létrehozása nyilvánvalóan döntő kérdés az
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alkalmazás szempontjából. A fenti gondolatokat összegezve megállapíthatjuk, hogy a modern anyagtudomány feladata a szerkezeti
anyagok szerkezet-tulajdonság összefüggéseinek feltárása annak
érdekében, hogy optimális technológiával az adott alkalmazási célnak megfelelő terméket gyárthassunk. Ennek megfelelően az anyagtudomány kapcsolatot teremt az anyagok szerkezete, gyártási tech-

nológiája és alkalmazása között.
A szerkezet-tulajdonság összefüggések megállapítása tehát
rendkívül fontos az új szerkezeti anyagok, technológiák, termékek kialakításához és a tervezéshez egyaránt. Mindezek azonban alkalmas vizsgálati módszereket igényelnek, melyek rendelkeznek a
megfelelő elméleti háttérrel az eredmények értelmezéséhez. A gyors
fejlődés ellenére a műanyagok rendkívül fiatalok, vizsgálatuk sem tekinthet vissza hosszú múltra. A műanyagipar számos a fémek vizs-

gálatára alkalmazott módszert vett át, sok esetben azonban a polimerek molekulaszerkezetből adódó különleges viselkedése ezek
módosítását, gyakran új módszerek kidolgozását igényelte. Ez a folyamat ma is tart, mint ahogy azt az ebben a célszámban található öt
közlemény is nagyon jól mutatja. Mindegyik a műanyagok vizsgálatának egy fontos kérdésével foglalkozik és bemutatja a terület jelenlegi állását, az elért eredményeket, a felmerülő problémákat és a
jövő feladatait.

Az első közlemény a műanyagok húzó- és nyomóvizsgálatának
legfontosabb kérdéseivel foglalkozik, a tervezéshez szükséges alak-

változási és folyási jellemzők meghatározásával. Rámutat, hogy az
egyes műanyagok viselkedése, tulajdonságaik sebességfüggése
nagymértékben függ a molekuláris és a szupermolekuláris szerkezettől. Részletesen tárgyalja a tervezéshez szükséges mennyiségek meghatározását és a mérés során felmerülő nehézségeket.

Felhívja a figyelmet a fémek és a műanyagok között fennálló lényeges különbségekre és utal a mérés során végbemenő folyamatok
szerkezeti magyarázatára. A következő munka ugyancsak a mű-

anyagok húzóvizsgálatával foglalkozik, de már a szerkezetüket és
deformációs folyamataikat tekintve lényegesen bonyolultabb társított
rendszerekével. Felhívja a figyelmet arra, hogy a szerkezet-tulajdonság összefüggések különösen fontosak ezeknek az anyagoknak
az alkalmazásánál és bebizonyítja, hogy egyszerű anyagvizsgálati

módszerekkel is értékes információk szerezhetők ezekre vonatkozóan. A következő két közlemény a műanyagok törésmechanikai
jellemzésével és vizsgálatával foglalkozik. Az első publikációhoz hasonlóan mindkettő hangsúlyozza a képlékeny alakváltozás jelentőségét, és ismét felhívja a figyelmet a szerkezet-tulajdonság összefüggésék jelentőségére. Ez utóbbit számos tényező befolyásolja, a

molekuláris és szupermolekuláris szerkezet, a feldolgozási technológia, de a mérési módszer is. Mindkét munka foglalkozik a terület

helyzetével, a tudomány jelenlegi állásával és a törésmechanikai
jellemzés elméleti, valamint gyakorlati nehézségeivel. Az utolsó
közlemény a polimerek kötéstípusaival és speciálisan a forrógázos

hegesztéssel foglalkozik. Itt is egyértelműen kiderül a kémiai szerkezet és a hegesztett kötés jósága közötti kapcsolat, amit szintén
anyagvizsgálati módszerekkel határoznak meg. Reméljük, hogy a

célszám ismét bebizonyítja a műanyagoknak az anyagtudományon
belül elfoglalt különleges helyzetét és azt, hogy a modern anyagvizsgálati módszerek elengedhetetlenek a terület további fejlődéséhez.
Bízunk benne, hogy az itt közölt publikációk értékes információval
szolgálnak mind az ipar, mind pedig a kutatással és fejlesztéssel
foglalkozók számára,
Pukánszky Béla
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Műszaki műanyagok terhelési sebességtől
alakváltozási és folyási jellemzőinekmeghatározása

függő

Major Zoltán"

Bevezetés
A műanyagok műszaki alkalmazásának siker sztorija töretlenül folytatódik napjainkban is. A különféle hőre lágyuló és hőre keményedő,
erősítetlen és erősített műanyagokat egyre gyakrabban alkalmazzák
teherviselő szerkezetek, összetett mechanikai és környezeti igénybevételnek kitett alkatrészek anyagaként. Míg a korábbi évtizedekben
fejlődési irányként a speciális, megnövelt tulajdonságokkal rendelkező,
kisebb mennyiségben előállított műszaki műanyagok (pl. polikarbonát
(PC), poliszulfon (PS), poliéter-éterketon (PEEK) stb.) egyre szélesebb
körű elterjedését prognosztizálták, addig napjainkban a tömegtermelésben előállított nűanyagtípusok (pl. polipropilén (PP)) egyre gyakoribb és
egyre igényesebb műszaki alkalmazásainak lehetünk tanúi, Ugyanakkor
egyre újabb és újabb, a legkülönbözőbb speciális alkalmazói igényekhez
igazított anyagtípusok, különböző műanyagok kombinációiból elállított
,Ötvözetek" (blendek) és a legkülönbözőbb módon erősített (ásványi
anyagokkal töltött, természetes alapú szálanyagokkal, üvegszállal /rővid, folyamatos, szövet stb./, vagy karbonszállal erősített) műanyagok
állnak rendelkezésre.
A tervezőknek, az alkatrészgyártóknak ebből a hatalmas és
szerteágazó választékból kell kiválasztani azt az anyagot, ami adott
technológia és gazdasági környezet mellett az optimális műszaki
megoldást is jelenti. Miután az anyagkiválasztás alapját elsősorban, bár
a műanyagoknál nem kizárólagosan, a mechanikai tulajdonságok jelentik, így ezek pontos ismerete döntő az adott alkalmazás szempontjából.
A műanyagipar a korábbi évtizedek során, részben a fémes anyagoknál
alkalmazott vizsgálati módszerekhez, részben a különféle műanyagok
jellegzetes tulajdonságaihoz, viselkedéséhez igazodva kifejlesztette saját vizsgálati módszereit, amelyek részletes összefoglalása megjelent a
lap egy korábbi számában is [1]. Ezen vizsgálati módszerek alapján
meghatározott leggyakoribb mérőszámok anyagadat-bankokban (pl.
Campus [2]), műanyagokkal foglalkozó kézikönyvekben [3] jól össze
vannak foglalva.
Saját anyagvizsgálói gyakorlatom alapján elmondható, hogy a felhasználó akkor kerül nehéz helyzetbe, ha pontosan az általa kiválasztott
anyagról nem talál kielégítő információkat (ez a ritkább eset), vagy ha az
adott alkatrész olyan igénybevételnek lesz kítéve az üzemelés alatt, amihez tartozó anyagtulajdonságokról a szabványosított vizsgálati módszerekből meghatározott mérőszámok nem adnak kielégítő információt (ez
a sokkal gyakoribb eset). Ilyen speciális terhelési eset pl, az ütésszerű
terhelés, az ütközés során végbemenő alakváltozás. Gyakorlatilag minden mozgó alkatrész kaphat ilyen jellegű terhelést, különösen igaz ez a
járművekben (karosszériaelemek, motortér, utastér) egyre növekvő
mennyiségben és utasbiztonsági szempontból is egyre frekventáltabb
helyeken alkalmazott, műanyagból készült alkatrészekre.
A műanyag alkatrészeket is mindinkább számítógépes eljárásokkal
tervezik. Ahhoz, hogy egy szerkezeti elem alakváltozásai különböző terhelési esetekben biztonságosan számíthatóak legyenek végeselem
bázisú szimulációs programokkal, bemenő paraméterként meg kell adni
az adott anyag valós mechanikai viselkedését leíró anyagjellemzőket
(anyagegyenletek). A hagyományos vizsgálati módszerekből ezek nem,
vagy csak korlátozott mértékben határozhatók meg. Ezért a vizsgálati
módszereket egyre inkább a számítógépes modellezés igényeihez kell
alakítani.
Miután a leggyakoribb feladat monoton változó terheléssel meg-
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határozni a mechanikai tulajdonságokat, a közleményben szeretném
bemutatni, hogy a tág határok között megválasztott terhelési sebesség
(10 — 8 m/s) esetén az egytengelyű húzó- és nyomóterhelés hatására
— hogyan változnak a feszültség-nyúlás függvények a különböző
erősítetlen, hőre lágyuló műanyagoknál (PC, PE, PP-k);
— milyen különbségek észlelhetők a mérnöki és a valódi rendszerben
felvett feszültség-nyúlás diagramok között, mik a korlátjai az egyik ill. a
másik alkalmazásának;
— a diagramok változásai milyen jellegű anyagszerkezeti változásra
utalnak;

- az anyagjellemzők
(pl. a rugalmassági modulusz, E, a folyáshatár,
S) milyen sebességfüggést mutatnak;
— a vizsgálatokat milyen olyan járulékos hatások kísérik (pl. adiabatikus felhevülés, szívós-rideg átmeneti viselkedés), amiket mind a
vizsgálati módszerek továbbfejlesztésénél, mind pedig az eredmények
felhasználásánál figyelembe kell venni.
A napi gyakorlatban gyakran elegendő csak a folyáshatárig pontosan
meghatározni a feszültség-nyúlás kapcsolatot. Az alkatrészek döntő
többsége nem üzemelhet a folyáshatár környezetében levő feszültségszinten. A mérnöki mérőszámok eddig a határig jól alkalmazhatóak.
Ugyanakkor a maradó képlékeny alakváltozás és a megfolyt anyag tulajdonságainak meghatározása több szempontból is fontos.
Szilárd fázisú alakítási folyamatok tervezéséhez nélkülözhetetlen az
alakítási ellenállás meghatározása. Ennek meghatározásához szükséges a teljes folyási görbe ismerete, vagyis az anyag mechanikai
jellemzése a képlékeny alakváltozás tartományában is. Bár a szilárd
fázisú alakítások (hőformázás, szál- és fóliahúzás, mélyhúzás) nem a
műanyagok legelterjedtebb alakadó technológiái, mégis növekszik jelentőségük az utóbbi időben.
A szilárd fázisú alakváltozási folyamatok nemkívánatos esete az,
amikor nem szándékos külső terhelés hatására történik folyás és a
folyás után jelentős alakváltozás. Az ütközési folyamatok numerikus
modellezéséhez elengedhetetlen nemcsak a sebességfüggő folyáshatár
meghatározása, hanem a képlékeny alakváltozási, a folyás utáni folyamatok ismerete, a vonatkozó anyagjellemzők megbízható meghatározása. Az autókba egyre több műanyag alkatrészt építenek be, így az ütközési biztonságtechnikai modellekhez szükséges mind a karosszériába
és a motortérbe, mind pedig az utastérbe beépített alkatrészek műanyagainak jellemzése. Az autóipar új európai szabványai szerint a járművek
utasterébe csak olyan műanyag elem építhető be, ami még igen alacsony hőmérsékleten (c —40 "€) sem törik ridegen. Így ezen anyagok
legvalószínűbb károsodása a képlékeny instabilitás.
Ugyanakkor, a különféle műanyagok szerkezeti tulajdonságai miatt a
törési folyamatok okai, azok lefolyása sem érthető meg a folyási, a folyás
utáni alakváltozási folyamatok (nagy alakváltozások) pontos ismerete
nélkül. Az utóbbi években számos olyan elmélet született [4], amely a
tervezők és felhasználók rémálmát, a gyakorlatban is sajnos sokszor
előforduló rideg/félrideg törést mikrofolyási mechanizmusokkal magyarázza és modellezi. A fémes anyagokra kidolgozott rugalmas-képlékeny
(EPFM), vagy a teljes folyást meghatározó (PYFM) törésmechanikai
módszerek sem alkalmazhatók a műanyagokra, ha azok eltérő jellegű
képlékeny viselkedését pontosan nem ismerjük.
Jól ismert és a szakirodalomban is részletesen elemzett (5] tény,
hogy a műanyagok mechanikai tulajdonságai is idő, hőmérséklet és feszültségszint függőek. Állandó terhelés hatására megváltoztatják alakjukat, azaz kúsznak. Az így kialakult deformációk döntő része a terhelés
megszűnése után eltűnik, az anyag vagy a szerkezet visszaáll/visszatér
az eredeti állapotába. Az időben monoton változó terhelés hatására egy
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kritikus állapot elérése után azonban az alakváltozások egy része nem
szűnik meg, az anyag képlékenyen alakváltozik, megfolyik, így maradó
alakváltozásokat mérhetünk.
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Itt meg kell jegyezni, hogy tágabb értelemben a műanyagok terhelés
alatt mindig , folynak", hiszen a deformációnak van egy viszkózus része.
A fémes anyagoknál használt folyási fogalom ezért nem szerencsés,
helyette a maradó vagy inelasztikus alakváltozások összességének
jellemzésére a képlékeny alakváltozás fogalmát használom.

Vizsgálattechnikai és kísérleti háttér
Ha egytengelyű szakítóvizsgálattal felvesszük a vizsgált anyag szakítódiagramját (1. ábra), akkor azon a következő folyamatokat különböztethetjük meg:
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Ahhoz hogy a folyás utáni viselkedést ténylegesen jellemezni tudjuk
a valódi feszültség-valódi nyúlás kapcsolatot kell meghatározni. Míg a
mérnöki rendszerben a feszültséget az eredeti keresztmetszetre (Ag) a
nyúlást pedig a kinduló mérési hosszra (I) vonatkoztatva számítjuk,
addig a valódi feszültség az erő és a mindenkori aktuális keresztmetszet
(A) hányadosaként, a valódi nyúlás. pedig a mindenkori mérőhosszra (I)
vonatkoztatva értelmezhető. Ha tehát az erő változásával egyidejűleg a
keresztmetszet változását is tudjuk mérni, akkor a valódi feszültség
meghatározható. Ez legkönnyebben hengeres szakítópróbatesttel
végezhető el. A fémeknél használt vizsgálati módszerek alkalmazhatók
műanyagoknál is, az irodalomban a legfontosabb összefüggések, ezek
magyarázata megtalálható. [10].
A hengeres próbatesteket préselt lapokból munkálják ki, Ez esetben
a próbatest homogénnek és izotrópnak tekinthető, a molekulaszerkezet
semmilyen irányultsággal sem rendelkezik. A vizsgálatokhoz használt
lapos és hengeres próbatestek alakja, méretei a 2. ábrán láthatók. A
hengeres próbatest, eltérően a fémektől, nem a legjellegzetesebb mű-

1
12

engineering strain . e, mmm
1. ábra. Egy hőre lágyuló műanyag elvi szakítódiagramja
(a mérnöki c-e) és annak részei

A terhelés kezdeti szakaszában az alakváltozás lineáris viszkoelasztikus, azaz már ebben a szakaszban is eltér az ideálisan lineáristól.
Gyakorlati számításokhoz a rugalmassági modulusz értéke a feszültség
és nyúlás kapcsolatából jó közelítéssel meghatározható [6]. A terhelés
növelésével a feszültség-nyúlás kapcsolat már csak nemlineáris Összefüggésekkel (nemlineáris viszkoelasztikus tartomány) határozható meg.
Az ún. érintő- és a húrmodulusz között egyre nő a különbség.
A terhelés további növelésével a szakítódiagram elér egy olyan pontot, ahol egységnyi nyúlásnövekményhez már nem tartozik feszültségnövekedés. A gyakorlatban a görbének ezt az első maximum pontját tekintjük mint folyáshatárt. Minden olyan esetben, amikor létezik ez a pont
a feladat egyszerű. Több olyan műanyag van, amely folyamatosan
növekvő szakítógörbét mutat, de a maximum elérése után hirtelen, ridegen törik. Ilyenek a repedezettséget (craze-t) mutató műanyagok (pl.
polimetil-metakrilát (PMMA), polisztirol (PS)). Ekkor a fizikai értelemben
vett folyáshatár meghatározása helyett egyszerűen a szakítószilárdságot határozhatjuk meg. A folyáshatár meghatározásának vannak pontosabb, mélyebb fizikai háttérrel rendelkező módszerei is [7, 8]. Ekkor a
próbatesteket különböző mértékig terhelik, a terhelés megszüntetése
után hagyják relaxálni és ez után a maradó alakváltozásokból állapítják
meg a folyáshatár pontos helyét.
Amikor a folyáshatárig egyenletes alakváltozás (egytengelyű feszültségállapot) megszűnik, és a próbatesten lokalizált alakváltozás jelenik
meg, a próbatest kontrahálódik (eltérően, mint a fémes anyagoknál), a
feszültségállapot többtengelyűvé válik. A mérnöki diagramban az erő
hirtelen (pl. PC-nél) vagy folyamatosabb csökkenését (pl. PP-nél) figyelhetjük meg. Hogy ez a jelenség értelmezhető-e mint az anyagra jellemző
lágyulás, vagy csak a geometriai instabilitás következménye, az csak a
valódi rendszerben dönthető el. A további terhelés során ez a csökkenés
is elér egy minimumot, és ettől a ponttól kezdve a szakítógörbe enyhén
vagy egyes anyagoknál meredekebben növekszik egészen a szakadás
bekövetkezéséig. A próbatesten kialakult kontrakciós részből az anyag
stabil állapotban mintegy hidegen kifolyik. Ez a folyamat együtt jár
mikroszerkezet-változásokkal is (5, 9].
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2. ábra. A vizsgálatokhoz használt szakítópróbatestek alakja és méretei

anyag szakítópróbatest alak, de az előállításához szükséges többletráfordítás megtérül a méréstechnika lényeges egyszerűsödésével, valamint, nagyobb terhelési sebesség esetén, a forgásszimmetria miatt sokkal stabilabb a befogás és így lényegesen kedvezőbb dinamikus viselkedés érhető el. A 3. ábrán egy 0.1 m/s-ig használt vizsgálati elrendezés
fényképe látható. A keresztmetszet változását egyrészt a próbatestre
rögzített extenzométerrel, másrészt optikai úton mérjük. Az átmérőt mé-

3. ábra. Hengeres próbatestek szakítóvizsgálatánál 0.1 m/s terhelési
sebesség tartományig használt mérési elrendezés
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rő extenzométer max. 2 mm átmérőváltozásig és kb. 1 m/s terhelési sebességig alkalmazható, ennél nagyobb alakváltozás és terhelési sebesség esetén optikai módszerrel (CCD kamerák 50 képis 1024x768 felbontás, 400 kép/s 768x512 felbontás, 3000 kép/s 240x240 felbontás és
digitális képfeldolgozó rendszer) határozzuk meg az átmérőváltozást. A
gyakorlatban a kisebb alakváltozások esetén mindaddig, amíg a mérő-

meghatározására (pl. foltszerű /speckle/ lézer interferometria, vagy
pásztázó /scanning/ lézer extenzométer). Egyszerűbb esetben,
kismértékű kontrakcióig egy axiális és egy keresztirányú extenzométerrel is jól meghatározható a térfogati nyúlás [12].
Meg kell továbbá említeni, hogy miután a kísérletek során a dugattyú
elmozdulás sebességét szabályoztuk úgy, hogy a terhelés során lineáris
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4. ábra. A valódi feszültség-valódi nyúlás diagramok konstrukciója
átmérőmérő extenzométer és optikai mérőeszköz kombinációjával

a

10002

9

ő

a

o

mmimm

ar

3

0004

0.23

ö

S

5

300

t,

r

4X107 s!

T
400

11009

7

-0.002.

16

.E

500

s

6. ábra. A globális és a lokális nyúlássebesség változása
a szakítóvizsgálat alatt

"4
9

akontrakeld
kezdte

fp

te

a.

b

]
I

je

(A Ip
a
78
ment st
E gs
A
6 im
s
aj

T

nyúlás
5, ábra. A mérnöki és a valódi rendszer összefüggéseinek
alkalmazási határai

122

valódi feszültség

A

047 at rálsójtáj
b
nelhzáttíttet
L

cu

mérnöki feszültség a, MPa

MPa

legyen, a valódi nyúlássebesség a terhelés alatt, különösen a kontrakcsúcs jól követi a kontrakciót, az átmérőmérő jobb jelet ad, mint a véges
ciós szakaszban, változott. A kapott valódi feszültség-valódi nyúlás
felbontású kamera és képfeldolgozó rendszer; a nagyobb alakváltozádiagramok így nem teljesen pontosan mutatják a nyúlássebesség válsok viszont már csak optikailag mérhetők. A 4. ábrán a két mérőeszköz
tozásának hatásait. Ezt a jelenséget szemlélteti a 6. ábra.
összehasonlítása és a teljes valódi feszültség-nyúlás görbe összehozáA 7-8. ábrákon különböző műanyagok (PC és PP-Kk) terhelési
sa látható.
sebességtől függő mérnöki és valódi feszültség-valódi nyúlás görbéi
Míg a valódi feszültség meghatározása inkább csak méréstechnikai
láthatók. Megfigyelhető, hogy míg a PC a valódi rendszerben is lágyulást
nehézséget jelent, addig a valódi nyúlás meghatározásánál a definíciók
mutat a folyáshatár utáni kontrakciós szakaszban, addig a PP anyagok
fizikai hátterét valamint azok érvényességi határait is figyelembe kell
[az a. kristályszerkezetű homopolimer a-PP(H), a hexagonális kristályvenni. A fémeknél a képlékeny alakváltozás állandó térfogatban megy
szerkezetű homopolimer Bt-PP(H), a kopolimer u-PP(RC)] különböző
végbe, ez a térfogatállandóság azonban nem mindig igaz műanyagoknál
(a maradó alakváltozás együtt jár térfogatváltozással). Az 5. ábrán a különböző összefüggések
1
061 mis
érvényességi tartományait szemléltetem. Az át11 més
mérőváltozás természetes logaritmusából számított valódi nyúlás szigorúan véve csak állandó
térfogatban végbemenő képlékeny alakváltozásnál használható. Ez jó közelítéssel igaz a töltetlen műanyagokra (c5-899, [11]), de már a töltött,
erősített rendszerek esetén jelentősebb térfogat02
01
4
aa
19
18
13
04
változással kell számolni. Tökéletes megoldást
d;
fa
valódi nyúlás. Gys mrVmin
mérnöki nyúlás e,
meimm
olyan mérőrendszer jelentene, ami folyamatosan
a terhelés irányában és arra merőlegesen lokáli7. ábra. PC anyag terhelési sebesség függő mérnöki és valódi feszültség-valódi nyúlás görbéi
san is képes a nyúlások ill. nyúláseloszlások
mértékben felkeményednek. A lágyulás, a kristályszerkezet és molekulaláncok orientációja miatti felkeményedés okainak elemzése meghaladMér nöki feszüllség-nyúlás rondszor ő
ja jelen közlemény kereteit, de az irodalomban kiváló és részletes elemÍ
zések találhatók (9, 13-15].
EZÉ
A következő kérdés az, hogy milyen módszerrel jelölhetők ki a folyaA
matosan változó valódi görbéken a jellegzetes változásokhoz tartozó ér4- A £-La
Törés, szakadás
tékek? Az első jellegzetes pont (C1) az, amikor az anyag elveszti stabiliHG
err
tását, az egyenletes nyúlás befejeződik és megkezdődik a kontrakció. A
o)
Valódi faszültség-valódi nyúlás rentiszer ;
második pont (C2), amikor a stabilan növekvő kontrakciós szakasz áta0)
A
lakul és megjelenik a hidegfolyás. A két jellegzetes pont meghatározásás
Folyáshatár,
CE fs
nak két módszerét mutatja be a 9. ábra. Az első eset, amikor a do/de

derivált egyenlő a feszültség (c) értékével, a második eset az ún.
Considere-féle megoldás, ahol a valódi feszültséget a mérnöki nyúlás
függvényében ábrázoljuk és az 1te pontból a görbéhez húzott érintő
szolgáltatja a kritikus pontokat. Ha csak egy érintő húzható, akkor csak
a kontrakció kezdete jelölhető ki és a kontrakció instabil módon megy
végbe; ha két érintő húzható, akkor teljesülnek a kontrakciós hely stabil
növekedésének feltételei, hideg folyás alakulhat ki. A módszerek és
fizikai hátterük részletes leírásai megtalálhatók a [16, 17] munkákban.
Az első pont (C1) tekinthető a valódi rendszerben mért folyáshatárnak.
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kell ejteni a kereszt- és hosszirányú nyúlások viszonyának változásáról. A Poisson-szám ugyanolyan jellegű viszkoelasztikus jellemző, mint a
rugalmassági modulusz (hőmérséklet- és időfüggő), a terheléssel nemlineárisan változik. Növekvő terhelési sebesség esetén a kezdeti érték kis
mértékben csökken (PC 0.38-0.36, PE 0.45-0.35,
PP 0.42-0.33).
Mind a mérnöki, mind pedig a valódi rendszerben mért folyáshatár folytonosan nő (legalábbis a
vizsgált sebességtartományban) a terhelési
sebesség növelésével. Ezt szemlélteti a 11. ábra.
A folyáshatárnál mért nyúlás a különböző anyagoknál eltérő tendenciákat mutat. A PC anyagnál
növekszik, az a-PP(H) esetén nő/csökken, a BtPP(H) anyagnál csökken a terhelési sebesség
növelésével.
Röviden szót kell ejtenünk a mérést befolyásoló dinamikus jelenségekről és ezek csökkentésének, figyelembevételének módjairól. A terhelési sebesség növelésével a mérőeszközök jelein
megjelennek dinamikus hatásokra utaló jelek. Az
inerciaerők, a rugalmas
hullámterjedések,
visszaverődések befolyásolják nagy sebességek
esetén a mérési eredményeket. Továbbá, mind
az erőmérőcellák, mind a különböző nyúlásmérők alkalmazási tartománya korlátozott, nagy terhelési sebesség esetén speciális mérőeszközöket
(piezo-erőmérők,
nyúlásmérő-bélyeges
adapterek /Ti-ötvözetek/, nagy sebességű optikai
eszközök) kell használni. A teljes befogó, erőmérőcella és próbatest rendszer tömeg/merevség
viszonyát sikerült úgy optimalizálni, hogy a vizsgálatok során ki tudtuk használni a rendelkezésre
álló teljes terhelési sebesség tartományt (8 m/5).
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9. ábra. Kritikus pontok meghatározásának módszerei (CI, C2) a valódi rendszerben

Amikor a kontrakció megjelenik a feszültségállapot többtengelyűvé válik. Részletes vizsgálatok bizonyították (11], hogy a Bridgman-féle képlet [17] jó közelítéssel írja le a műanyagok többtengelyű feszültségállapotát a kontrakciós szakaszban. Pontosabb számításokhoz a kapott feszültségértékeket korrigálhatjuk a képlet segítségével.
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11. ábra. A folyáshatár (o, ) és a folyási nyúlás (e,) sebességfüggése;

A terhelési sebesség növelésével többféle
változást észlelhetünk.
Növekvő terhelési sebesség mellett a rugalmassági modulusz értékei növekszenek. Ezt a változást szemlélteti a 10. ábra. Ugyancsak szót

(a) PC,

(b) Bt-PP(IT) és u-PP(RÓ)
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Több jel utal arra, hogy egy adott kritikus

lokális nyúlássebesség elérése után az alakvál-

PT ant a

tozási folyamat nem állandó hőmérsékleten,
hanem adiabatikus felmelegedés mellett ját

seen [A fetro

szódik le. Ennek vizsgálatára a szakítópróbatest
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A

9 a.

,
mare

ki

3,

j

Ax

star

kamerával mértük és egy ehhez csatlakozó
5
d
képfeldolgozó rendszerrel a teljes felület
7
£ ETT
hőmérsékletét valamint annak eloszlását is
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meghatároztuk. Az 12. ábrán az a PE anyagnál
hossz L, mm
említett folyamat látható, amikor a terhelési
(b)
sebességet növelve (szakítódiagramok 1, 4, 8,
15. ábra. A szakítópróbatestben a nyúlások lokalizációja miatti hőmérsékletváltozás
10 mm/s) a kontrakciós szakasz elveszti stabi(a) PE-HD, (b) Bt-PP(H)
litását és a próbatest instabilan elszakad. A 19.
A próbatest hőmérséklete a kontrakciós szakaszban már viszonylag
ábrán a PC szakítódiagramjai mellett a szakadási ponthoz tartozó
kis nyúlássebességek esetén (3 0.01 571) is nagyobb, mint egy a konthőmérséklet-eloszlások képei láthatók. Ez esetben a hőmérséklet-válrakciótól távoli helyen, vagy mint a környezeti hőmérséklet, A 14. ábrán
tozás nem járt együtt a károsodás típusának megváltozásával.
a PC anyagon mért értékeket ábrázoltuk a terhelési sebesség függvényében. A terhelési sebesség növelésével ez a maximális hőmérséklet nő (Tax) és adott esetben a vizsgált műanyag valamilyen jellegzetes
átalakulási hőmérsékletét (Tas Ta) is megközelítheti vagy el ís érheti,
A PE anyag egy viszonylag szűk sebességtartományban (4-8 mm/s)
vált a hideg folyásról a kontrakció instabilitására. 10 mm/s-nál nagyobb
terhelési sebesség esetén a kontrakciós szakasz hőmérséklete meghaladja a 140 "C-ot, ami közel jár a PE olvadáspontjához. Míg a PE-nél a
kontrakciós rész gyorsan lokalizálódik, mintegy képletesen leválik" a
próbatest többi kismértékben alakváltozott részéről, addig pl. a Bt-PP(H)
?
ű
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esetén a kontrakció a próbatest lényegesen nagyobb térfogatában, sokkal egyenletesebben elosztva, kisebb lokális hőmérséklet-növekedéssel
Termikus lágyulás
Slabil/inslabil nyakképződés
játszódik le. Ezt a két eltérő folyamatot mutatja be a 15. ábra.
1997
A PP homopolimereken, bár igen eltérő módon, de egy adott sebes12. ábra.

A károsodás formájának változása a terhelési sebességgel
PE anyag szakítóvizsgálata
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16. ábra. A fajlagos átmérőváltozás sebességfüggése (a-PP(H)) és
a különböző károsodási formákhoz tartozó töretfelületek
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17. ábra. A kritikus átalakulási pontok (CI, C2) és a végső károsodás
helyének, típusának (szakadás, törés) a terhelési sebesség növelésével
bekövetkező változása Bt-PP(H) anyag szakítódiagramjain
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ség (az a-PP(H)-nél 1 mmis, a Bt-PP(H)-nál 100 mm/s) után egyértelműen az anyag elridegedését figyelhetjük meg. Több töretfelületen
találunk arra utaló nyomot, hogy a tönkremenetel a próbatest közepén —
ahol háromtengelyű feszültségállapot uralkodik — indul meg és halad a
felület felé, ahol a feszültségállapot kéttengelyű. Ebben az esetben egy
adott terhelési sebességtartományban (10 c v c 500 mm/s5) a töretfelület
szélén az ún. nyírásos ajak képződése is megfigyelhető. Az a-PP(H)
próbatestek fajlagos átmérőváltozása a terhelési sebesség függvényében valamint a különböző töretfelületek láthatók a 76. ábrán. Kis
terhelési sebességgel (c 0.1 mm/s) terhelt próbatest stabil kontrakció
után hidegen folyik, majd elszakad. Ennek a folyásnak a jellegét, mértékét a terhelési sebesség növelésével megjelenő adiabatikus hatások

ANYAGVIZSGÁLÓK LAPJA 2001/4

megváltoztatják (0.1 c v c 10 mm/$s). Tovább növelve a sebességet a
kontrakció instabillá (3 50 mm/s) válik, majd nagyobb sebességeknél
(2 500 mm/s) a próbatestek mérhető maradó kontrakció nélkül ridegen
eltörnek. Ha a vizsgált sebességtartományban a felvett valódi feszültség-valódi nyúlás diagramokba berajzoljuk a kritikus pontok (Ci, C2,
szakadásítörés)

helyét, akkor a 17. ábrán szemléltetett változásokat

észlelhetjük.

Nyomóvizsgálatok
A nyomóvizsgálatokhoz 10x10x25 mm méretű hasábokat használ-

tunk. A terhelési sebesség tartománya ez esetben 1075 — 5x10-1 m/s kö125
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zött változott. A próbatesteket edzett, polírozott acél nyomólapok között
kb. 8 mm összenyomódásig terheltük. Különösen nagy figyelmet forditottunk a próbatestek lehető legpontosabb kimunkálására, a befogó és a
próbatest felületeinek párhuzamosságára, a felületek közötti súrlódás
csökkentésére. Az így kapott nyomófeszültség-nyúlás görbéket szemlélteti a 19. ábra. A terhelési sebesség növelésével a nyomóvizsgálatnál
is hasonló jelenségeket figyelhetünk meg mint a szakítóvizsgálatnál. A
modulusz és a folyáshatár értéke nő, a PC anyag nyomóterhelés esetén
is lágyulást, míg a PE és a PP anyagok keményedést mutatnak. Ha egy
diagramban ábrázoljuk a húzó- és nyomófeszültség-nyúlás görbéket
(19. ábra), akkor megfigyelhetjük, hogy a nyomógörbe alakja, lefutása
eltér a húzóétól, illetve azonos nyúláshoz nagyobb feszültséget mutat.
Következésképpen a nyomó rugalmassági modulusz valamivel, a nyomásnál mért folyáshatár 10-2099-kal nagyobb, mint a szakításnál mért.
Az adiabatikus felhevülés nyomóterhelés során is megjelenik, tovább
bonyolítva a nyomóvizsgálat eredményeinek értékelését.
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Összefoglalás, további tervek
Az előzőekből látható, mi minden történik az anyaggal/próbatesttel
már egy egyszerű szakítóvizsgálatnyomóvizsgálat során, ha a terhelési
sebességet tág határok között változtatjuk. A valóságos alkatrészekben
végbemenő változások bonyolultabbak, hiszen az itt bemutatott anyagok
viszonylag egyszerűek (nem vagy alig módosított), a próbatestek jó
közelítéssel homogének és izotrópok voltak, nem tartalmaztak feszültséggyűjtő helyeket (hibák, bemetszések, repedések). Ez az alkatrészekre mind nem igaz. Ahhoz, hogy alkatrészeken, szerkezeti elemeken végzett szimulációkhoz, a valós anyagok viselkedését jobban
megközelítő összefüggéseket állapítsunk meg még több feladatot kell
megoldani;
A jövőben a mérőrendszert tovább akarjuk fejleszteni úgy, hogy a
vizsgálatokat állandó valódi nyúlássebességgel (valódi nyúlásvezérlés)
is el lehessen a lehető legnagyobb sebességgel (10 s71) végezni. Ehhez
a követelményhez, továbbá a sorozatmérések elvégzéséhez szükséges
az optikai mérőrendszer átgondolása, célszerű átalakítása.
Az ideális" próbatestek vizsgálata mellett bemetszett és valamilyen
technológiai irányultsággal rendelkező próbatestestek, valamint újabb
és töltött, erősített anyagok vizsgálatát tervezzük.
Feladat a mért anyagegyenletek beépítése meglevő végeselemes
szoftverekbe, a próbatestek alakváltozásának szimulációja és a modellek finomítása.
A nagy kihívást számomra a bemetszések, repedések környezetében is érvényes, a különböző, de különösen nagy terhelési sebességek
(10-100 s71) esetén a valós anyagok viselkedését és károsodását tükröző anyagmodellek kidolgozása, illetve ilyen modellekhez bemenő adatok meghatározása jelenti.
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Ha az alakváltozásokat a kezdeti kis alakváltozások tartományátó! a
folyáshatár utáni nagy (képlékeny) alakváltozások tartományáig le akarjuk írni, akkor többféle lehetőség közül választhatunk.
A feszültség-nyúlás görbéket linealizálhatjuk, és egyszerűen két, három, vagy akár több egyenessel közelítjük. Az első egyenes az adott
feladat szerint célszerűen választott érintő, vagy a húrmodulusz lehet, a
második illetve többi egyenes az adott szakasznak megfelelő keményedési kitevővel jellemezhető. A legtöbb végeselemes szoftver tartalmaz
ilyen jellegű anyagmodelleket. Az irodalomban, pl. PC anyagú alkatrészek modellezésére találhatunk ilyen példákat [18].
A folyáshatárig terjedő nemlineáris szakaszt leírhatjuk például két-,
vagy háromparaméteres hatványfüggvénnyel, és konstruálhatunk olyan
függvénykapcsolatokat, amelyek figyelembe veszik a viszkoelasztikus
viselkedést (19].
Megkísérelhetjük a teljes sebességfüggő valódi feszültség-valódi
nyúlás görbe matematikai leírását. Ilyen megoldásokra találunk példákat
a [20, 21] irodalmakban. Egy ilyen ,anyagegyenlet" a következő részekből állhat; Egy arányossági tényező a görbe kezdeti szakaszának a leírására, egy viszkoelasztikus tag (valamilyen hatványfüggvény alakban),
a felkeményedést jellemző tag és a nyúlássebesség változását figyelembevevő tényező.
Végül, ha a teljes terhelési sebességtartományt és az abban lejátszódó valamennyi folyamatot figyelembe akarjuk venni (mechanikai és
termikus változások), akkor egy kombinált termomechanikus modellel is
dolgozhatunk, amire szintén találunk példát az irodalomban [22].
Nyilvánvalóan a modellek egyre bonyolultabbá is válhatnak, és egy
adott tervezési feladathoz a kiválasztás és alkalmazás szempontjai
nagyban függnek a rendelkezésre álló személyek és szoftverek teljesítőképességétől, az időtől és a finanszírozási lehetőségektől.

RAN aoea

Irodalom
19. ábra. Bt-PP(H) húzó-nyomó feszültség-nyúlás görbéi
1 mm$s terhelési sebességnél
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Heterogén polimer rendszerek szerkezete
tulajdonságai közötti összefüggések
megállapítása egyszerű módszerekkel

és

Pukánszky Béla"

Bevezetés
A heterogén polimerek alkalmazása az elmúlt években rohamosan
nőtt, a fejlődés üteme lényegesen meghaladta a tömegműanyagokét
annak ellenére, hogy azoké is jelentős volt. Ezeknek az anyagoknak a
sikerét elsősorban a módosítási lehetőségek rendkívül nagy változatossága eredményezte és az, hogy a komponensek típusának és mennyiségének helyes megválasztásával kedvező tulajdonság/ár viszonyok
alakíthatók ki. A heterogén polimerek alkalmazása azonban gyakran
problémák forrása is lehet, a termelékenység, a termék minősége időről
időre szinte megmagyarázhatatlanul változhat. Ezeknek a problémáknak az eredete általában az ilyen anyagok bonyolult, többfázisú szerkezetében keresendő. A szerkezet-tulajdonság viszonyok gyors és egyszerű megállapítása, a tulajdonságokat meghatározó legfontosabb tényezők megállapítása tehát nagyon fontos a gyakorlati szakemberek
számára is.
A keverékek, a töltőanyagot tartalmazó polimerek és a szálerősítésű
kompozitok esetében létezik néhány közös tényező, ami mindhárom
rendszer tulajdonságainak meghatározásában fontos szerepet játszik. A
társított polimerek közös jellemzője, hogy általában többkomponensű és
többfázisú rendszerek. Esetenként elegyíthető polimerek keverékeiből is
készül kereskedelmi termék, azonban ezek száma elenyészően kicsi.
Kereskedelmi termék például a PC/ABS keverék (Bayblend), ami kétkomponensű, háromfázisú anyag. A polikarbonát fázis mellett az ABS
maga is kétfázisú, a polibutadién és a SAN külön fázist képez. Az autóiparban többek között lökhárítót készítenek PP, EPDM elasztomer és
töltőanyag keverékéből. Ezek háromkomponensű, négyfázisú kompozitok, a polipropilén kristályos és amorf fázisa mellett a PP mátrixban
külön fázist képez a töltőanyag és az elasztomer is. Így érthető, hogy a
heterogén szerkezetű társított polimereknél a szerkezet hatása döntő,
és a fejlesztés egyik kulcskérdése a szerkezet-tulajdonság összefüggések meghatározása.
A szerkezet mellett a többkomponensű, többfázisú rendszerek
jellemzőit egy további tényező is jelentősen befolyásolja, mégpedig a
komponensek közötti kölcsönhatás. A kölcsönhatás erőssége széles tartományban változhat és az alkalmazás, az igénybevétel körülményei
határozzák meg, hogy az erős vagy a gyenge kölcsönhatás e a kedvezőbb. A kölcsönhatás jelentőségét mutatja, hogy a társított polimerek
előállításának egyik kulcskérdése a kölcsönhatások módosítása, optimális értékre történő beállítása. Ez a töltőanyagot tartalmazó és a
szálerősítésű kompozitokban a töltőanyag felületkezelésével, a keverékeknél összeférhetőség javító anyagok, fázisközvetítők adagolásával
történik.
Az irodalomban a három anyagtípust, a keverékeket, a töltőanyagot
tartalmazó és az erősített polimereket általában külön kezelik és tárgyalják. Viselkedésükben és a tulajdonságaikat meghatározó tényezőkben azonban számos hasonlóság található. Az anyag tulajdonságait
minden esetben négy tényező határozza meg:
- a komponensek jellemzői,
— az Összetétel,

-— a szerkezet,
— a határfelületi kölcsönhatások.
"Prof. Dr.; Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Műanyag- és
Gumiipari Tanszék, 1521 Budapest, Pf. 92. És MTA Kémiai Kutatóközpont,
Kémiai Intézet, 1525 Budapest, Pf. 17.
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Természetesen különbségek is vannak a háromféle polimer rendszer között, A keverékek esetében a kölcsönhatást az elegyíthetőség határozza
meg, a töltött rendszereknél a másodlagos erők; a keverékeknél végbemegy fázisinverzió, a töltőanyagot tartalmazó polimereknél nem stb.
Ennek ellenére az általános törvényszerűségek felismerése és alkalmazása rendkívül fontos és nagyban segíti új anyagok kifejlesztését.
Amikor az említett anyagok szerkezet-tulajdonság összefüggéseire
gondolunk gyakran azt hisszük, hogy azok csak bonyolult módszerekkel,
nagy értékű műszerek segítségével állapíthatók meg. Ez gyakran Így is
van, de sokszor a rendelkezésünkre álló egyszerű módszerekben rejlő
lehetőségeket sem használjuk ki kellően. A legtöbb műanyagokkal foglalkozó laboratóriumban található szakítógép és rutinszerűen határozzák
meg velük az anyagok modulusát és szakítási jellemzőit. Ugyancsak
majdnem mindenütt rendelkezésre áll az ütőhajlító szilárdság meghatározására alkalmas berendezés is. Meglepő módon ezek segítségével
rengeteg értékes információhoz juthatunk a heterogén polimerek szerkezetét és tulajdonságait meghatározó tényezőkre vonatkozóan. Többnyire elég a kísérletek megfelelő tervezése, egy egyszerű modell alkalmazása, esetleg néhány kiegészítő mérés elvégzése ahhoz, hogy értékes információkhoz jussunk az általunk használt anyagokról. Ezt szeretnénk itt néhány egyszerű példán bemutatni. Tekintettel a terjedelmi
korlátokra a példák elsősorban a töltőanyagot tartalmazó polimerekre és
azoknak a szakítási jellemzőire korlátozódnak. Nem foglalkozunk a
polimer keverékekkel és a szálerősítésű kompozitokkal, illetve a törési
jellemzőkkel, bár az itt ismertetett elvek azokra is érvényesek.

A modell
Két komponens összekeverésével teljesen új anyagot hozunk létre,
melynek minden tulajdonsága különbözik az alkotókétól. A társított
anyagok tulajdonságainak függése az összetételtől rendkívül fontos a
gyakorlat szempontjából. A kívánt hatás, pl. a merevség vagy az ütésállóság növekedése nyilvánvalóan arányos a társító anyag mennyiségével. Ugyanakkor a többi jellemző nem okvetlenül változik a kívánt irányba, sőt gyakran egyes jellemzők romlása figyelhető meg. A sikeres fejlesztéshez nyilvánvalóan a különböző tulajdonságok optimalizálása
szükséges. Ennek megfelelően számos kísérlet történik a tulajdonságok
előrejelzésére, összetételfüggésük modellezésére.
A rugalmassági modulus leírására nagyon sok modell ismert. Ennek
oka az, hogy az esetek többségében a Hooke-törvény alkalmazható,
azaz amodell viszonylag egyszerűen kezelhető matematikailag. Ebben
a munkában nem foglalkozunk a modulus leírására szolgáló modellekkel, ezek a szakirodalomban megtalálhatók [1, 2]. A merevség ugyanis
csak kismértékben függ a bevezetőben felsorolt két tényezőtől: a szerkezettől és a határfelületi kölcsönhatásoktól, bár ezek a társított rendszer néhány, a gyakorlatban fontos tulajdonságát, így a szakítási jellemzőket és a törési ellenállást jelentősen befolyásolják. Meg kell jegyeznünk, hogy még a legjobb és a modulus összetételfüggésének leírására
a gyakorlatban leginkább alkalmazott modellek is számos bizonytalanságot tartalmaznak, alkalmazásuknál nagy óvatossággal kel! eljárni [3].
Ebben a közleményben elsősorban a nagy deformációknál mért jellemzők, a folyási (nyakképződési) feszültség (a szakítógörbe első maximuma), a szakítószilárdság, illetve a törési ellenállás leírására alkalmas
modellekre koncentrálunk.
A folyási feszültség modellezésére leggyakrabban használt összefüggés Nicolais és Narkis [4] nevéhez fűződik, bár Ishai és Cohen [5]
egyenlete ezzel gyakorlatilag megegyezik. Nicolais és Narkis felté127
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telezte, hogy a töltőanyag jelenléte csökkenti a mátrix hatásos keresztmetszetét, ami a terhelést viseli külső igénybevétel esetén. Feltételezve
a részecskék bizonyos elrendeződését a mátrixban kiszámították ezt a
keresztmetszetet, ebből pedig a folyási feszültség összetételfüggését

o, z 0, 1-1219")

(1)

y

ahol c és aga kompozit és a mátrix folyási feszültsége, p, pedig a
társító anyag térfogattörtje. Az összefüggés azonban nulla mátrix keresztmetszetet eredményez op,c 1 értéknél, ami természetesen nem lehet igaz. Még az az érv sem elfogadható, hogy a mátrix folytonosságának megszűnése 0 folyási feszültséget eredményez, hiszen a minták folyás nélkül törnek el már a maximálisan adagolható töltóanyag mennyiségénél, azaz p""cnál, sokkal kisebb töltőanyag tartalomnál is. Ebben
a tartományban az összefüggés egyáltalán nem alkalmazható. A modell
nem veszi figyelembe a feszültségkoncentráció hatását, a kölcsönhatást
vagy bármilyen más a folyási feszültséget befolyásoló tényezőt sem.
Az említett egyszerűsítések következtében gyakran jelentős eltérés
mutatkozik a számított és a mért értékek között. Ezért a modellt gyakran
módosítják; a részecskék különböző elrendezését [1], a feszültségkoncentrációt stb. általában az egyenlet paraméterének megváltoztatásával,
vagy egyéb tényezők bevezetésével veszik figyelembe. Egyes szerzők
azt állítják [67], hogy a feszültségkoncentráció hatása figyelembe vehető azzal, hogy egy új, illeszthető paramétert helyettesítenek az egyenlet állandója (1.21) helyébe. Az egyenlettől való eltérés azonban minden
esetben pozitív, ami nem magyarázható a feszültségkoncentrációval, mi
több ez utóbbi nem függ a részecskék méretétől, míg a folyási feszültség
igen. Esetenként ugyanezt a paramétert a töltőanyag/mátrix kölcsönhatással hozzák kapcsolatba [8]; látható tehát, hogy az összefüggés komoly korlátokkal rendelkezik.
Az általunk kidolgozott modell hasonló módon közelíti meg a hatásos
mátrix keresztmetszet kérdését, de egy eltérő összefüggést használ annak leírására és figyelembe veszi a határfelületi kölcsönhatásokat is [9]

sított polimerek tulajdonságainak vizsgálatára [12-28]. Ellentétben a korábbi megoldásokkal, a modell figyelembe veszi a heterogén polimerek
tulajdonságait befolyásoló összes tényezőt, az összetételt (pp, a komponensek jellemzőit (og Ap és a kölesönhatást (8) is. A szerkezetre
vonatkozóan a társítóanyag homogén eloszlását tételezi fel egy folytonos mátrixban. Amennyiben a szerkezet ettő! eltér raggregáció, orientáció, egymásba hatoló hálószerkezet) a tulajdonságok 6. egyenlet szerinti
ábrázolása nem egyenes, azaz közvetve a szerkezetre vonatkozó információkhoz is juthatunk. A következő szakaszban bemutatjuk a modell
alkalmazását és azt, hogy az mennyiben tükrözi néhány fontos tényezőnek a töltőanyagot tartalmazó kompozit tulajdonságaira gyakorolt hatását.

A modell alkalmazása
Az 1. ábrán különböző szemcseméretű, így fajlagos felületű töltőanyagokat tartalmazó PP kompozitok folyási feszültségét ábrázoltuk az
összetétel függvényében. A kompozitok tulajdonságait meghatározó
egyik fontos tényező a határfelületi kölcsönhatás. Ez függ a kölcsönhatás erősségétől és az érintkező felületek nagyságától, amit viszont a
fajlagos felület határoz meg. Ez a mennyiség explicit is szerepel az
összefüggésekben (Id. 3. egyenlet). A fajlagos felület növekedésével a
határfázisban kötött polimer mennyisége nő [29]. A megkötött, demobi-
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ahol B, a komponensek relatív teherhordó képességét, azaz kölcsönhatását kifejező paraméter. Egy részletes analízis megmutatta, hogy B
egyaránt függ az érintkező felületek nagyságától és a kölcsönhatás
erősségétől. A fenti mennyiségek közötti összefüggés az alábbi módon
adható meg:
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ahol A, és p,a töltőanyag fajlagos felülete és sűrűsége, míg ( és ca
határréteg vastagsága és folyási feszültsége.
A modell érvényessége könnyen ellenőrizhető. Amennyiben az
összefüggést átrendezzük és az effektív teherhordó keresztmetszet
hatását kiküszöböljük, az alábbi módon kifejezhetjük a redukált illetve
relatív folyási feszültséget:
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Amennyiben bármelyik mennyiség természetes alapú logaritmusát a
társítóanyag térfogattörtje függvényében ábrázoljuk egyenest kell kapnunk, melynek meredeksége a B, paraméter, azaz
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Az összefüggés megfelelő módosításokkal alkalmazható a szakítószilárdság [10] és a törési jellemzők [11], a szabványos ütőhajlító szilárd-

ság (a), a kritikus repedésterjesztési tényező (G..) és a kritikus feszültségintenzitási tényező (K) összetételfüggésének leírására is. Érvényesnek bizonyult számos töltőanyagot tartalmazó kompozit és polimer
keverék esetén, és számos esetben alkalmazták a legkülönbözőbb tár128
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Töltőanyag térfogattört
1. ábra. Különböző fajlagos felületű töltőanyagot tartalmazó
PP kompozitok folyási feszültségének függése az összetételtől.
Fajlagos felület: (0) 200 m?/g, (A) 16,5 m?/g, (0) 3.3 m?/g, (0) 0,5 m?/g.

lizált polimer merevsége és folyási feszültsége is nagyobb, mint a mátrixé, így a kompozit folyási feszültsége is nő. A modell érvényességét
bizonyítja a 2. ábra, melyen az 1. ábra adatait ábrázoltuk linearizált formában. A relatív folyási feszültség logaritmusa minden esetben egyenest ad az összetétel függvényében és az egyenesek növekvő meredeksége a töltőanyagok fajlagos felületének különbségeit tükrözi, azaz
az érintkező felületek nagyságát.
A kölcsönhatás erőssége felületkezeléssel módosítható. Ha
PP/CaCO, kompozitokhoz maleinsav anhidriddel módosított polipropilént (MAPP) adunk, a fázisok közötti adhézió erősebb lesz. Az anhidrid
csoportok ionos kötést alakítanak ki a felülettel, míg a PP láncok interdiffúziója a mátrix polimerrel fizikai térháló kialakulását eredményezi. Ez
utóbbi lehetővé teszi a feszültségátvitelt, a határfelületek elválása később következik be, a folyási feszültség nő. A gyakorlatban a krétát általában sztearinsavval felületkezelik. A kezelés célja a töltőanyag aggregációs hajlamának csökkentése. Hatására a töltőanyag felületi feszültsége csökken, ami a szemcsék közötti kölcsönhatás gyengülését ered-
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4. ábra. A 3. ábra adatai lineáris ábrázolásban.
B értékel: (0) 3.40, (A) 1,47, (01) 1,03.

2. ábra. Az 1. ábra adatai az 1-6 egyenletek szerinti lineáris
ábrázolásban. A határfelületi kölcsönhatás mennyiségi értékelése.

B értékek: (0) 4,18, (A) 2,60, (II) 1.45, (0) 0,80.
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5. ábra. Az aggregáció hatása üveggyönggyel módosított epoxi gyanta
kompozitok törési ellenállására.
Szemcseméret: (I) 62 és 47 mm, (A) 32 mm, (0) 4,5 mm.
"

ményezi. A szemcse/szemcse kölcsönhatás gyengülése mellett azonban a polimer és a töltőanyag közötti kölcsönhatás erőssége is csökken,
a határfelületek elválása könnyebb lesz, a folyási feszültség csökken.
Ezeket az állításokat messzemenően alátámasztja a 3. ábra, ahol különböző módon kezelt töltőanyagot tartalmazó PP kompozitok folyási feszültségét mutatjuk be az összetétel függvényében. MAPP adagolása
valóban növeli, míg a sztearinsavval végzett felületkezelés csökkenti a
kölcsönhatást, a folyási feszültséget. A kölcsönhatás változása mennyiségileg is kifejezhető a modell segítségével, mint ahogy azt a 4. ábra
mutatja. Ismét mindhárom esetben egyenest kapunk, melyek meredeksége tükrözi a határfelületi adhézióban mutatkozó különbségeket.
A továbbiakban a modell alkalmazását és alkalmazhatóságát egy
egész más jellemzőn és anyagon mutatjuk be. A térhálós gyantákat
gyakran társítják töltőanyagokkal és az így kapott kompozit törési ellenállása nagyon fontos a gyakorlat szempontjából. Szakirodalomban
[30,31] közölt adatokat ábrázoltunk az 5. ábrán a modell szerinti linearizált formában. Az üveggömbökkel társított epoxi gyanta redukált törési
ellenállása, a kritikus feszültségintenzítási tényező természetes logarit-
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3. ábra, A határfelületi kölcsönhatás módosítása PP/CaCO.
kompozitokban, a folyási feszültség változása a kölcsönhatással.
Kezelés: (0) kezeletlen, (A) MAPP, (11) sztearinsav.

0.0

musa nagy szemcseméretnél itt is egyenest ad az összetétel függvényében. A szemcseméret csökkenésével azonban az eltérés a lineáristól
egyre nagyobb, ami aggregáció megjelenésével és hatásának növekedésével magyarázható. Az epoxi gyanta készítése, a komponensek
összekeverése során a nyíróerők kicsik, nem képesek megszüntetni az
aggregációt. Természetesen a jelenség a töltőanyag mennyiségének
növekedésével egyre jelentősebb lesz. Az aggregáció megjelenik már
32 mm szemcseméretnél és 4.5 mm-nél dominálóvá válik. Az aggregáció hatását más esetekben is egyértelműen bizonyítani tudtuk [32]. Ezek
az eredmények egyértelműen bizonyítják, hogy egyszerű modellünk a
szerkezet felderítésére is alkalmas.
A B paraméter mutatja a kölcsönhatás mértékét, de függ az összes
olyan tényezőtől is, ami befolyásolja a folyási feszültség és a többi modellezett mennyiség értékét, mint pl. gócképzés következtében változó
mátrix tulajdonságok, a feszültségkoncentráció hatása, a töltőanyag anizotrópiája és orientációja stb. Ha ezek egyidejűleg jelentkeznek, hatásuk
nem választható szét. Mint ahogy azt ebben a szakaszban bemutattuk,
a modell segítségével sok tényező hatása vizsgálható, a töltőanyag
szemcsemérete [9], a mátrix tulajdonságai [9], a felületkezelés hatása
[33], és megbecsülhető vele a határréteg vastagsága is [33]. A további129
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akban két példát mutatunk be, melyek bizonyítják, hogy egyszerű
mechanikai mérésekkel, szakítóvizsgálattal értékes információkhoz juthatunk a társított anyagunk szerkezetére és az azt meghatározó tényezőkre vonatkozóan.

2.5

ga

Gócképzés és anizotrópia
A gyakorlatban a társítás sohasem az alap polimer egyetlen tulajdonságát változtatja meg, egyidejűleg több szerkezeti tényező is hat. Ezek
hatásának elkülönítése, a legfontosabb tényező kiválasztása nagyon nehéz, holott ez mind gyakorlati, mind pedig elméleti szempontból fontos.
Ebben a szakaszban a töltőanyag szemcseszerkezetének és gácképző
hatásának szerepét vizsgáljuk meg, ezen keresztül szeretnénk bemutatni az említett összefüggéseket. A 6. ábrán CaCO, töltőanyagot és talkumot tartalmazó kompozitokból készült fröccsöntött próbatestek modulusának összetételfüggését mutatjuk be. Összehasonlításképpen megadjuk a Lewis-Nielsen-egyenlettel (1) számolt elméleti összefüggést is. Ez
viszonylag jól egyezik a CaCO, tartalmú kompozit adataival, de a talkumot tartalmazónál az eltérés jelentős. Figyelemréméltó az Is, hogy az
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8. ábra. Préselt és fröccsöntött PP/talkum kompozitok

10
összetételtől. (0) préselt, (1) fröccsöntött.

Rugalmassági modulus (GPa)

utóbbi esetben az összetételfüggés alakja sem felel meg az elmélet által jelzettnek. Kézenfekvő az eltérések magyarázatát a különböző
szerkezeti hatásokban keresni. A fröccsöntés jelentősen befolyásolja a
mátrix polimer szerkezetét, a lemezes szerkezetű, anizotróp talkum orientálódik és gócképző hatása is van. Kérdés, hogy ezek közül melyik milyen mértékben befolyásolja a kompozit tulajdonságait.
A kristályos polimerek kristályossági foka termikus analízissel meghatározható, arányos a polimer olvadási, illetve kristályosodási hőjével.
A 7. ábrárra kompozitok olvadáshőjét ábrázoltuk az összetétel függvé-

nyében. A mintákat két fűtési és hűtési ciklusban vizsgáltuk. Az első fel-
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6. ábra. A töltőanyag típusának és mennyiségének hatása fröccsöntött
PP kompozitok merevségére.
Jelölések: (A) talkum, (0) CaCoOs, - - - - Lewis-Nielsen-modell [1].

Olvadáshő (J/2)
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az orientáció nem jelentős tényező a CaCO, esetében.
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7. ábra. Különböző töltőanyagot tartalmazó fröccsöntött PP kompozitok
olvadáshőjének összetételfüggése. Jelölések: (x, --) talkum, (U, 0)
CaCOs, (4, 0) első fűtés, (x, [1) második fűtés.
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fűtés felvilágosítást ad a íröccsöntéssel előállított próbatest kristályosságára, míg a második a töltőanyag hatására vonatkozóan, Az ábrázolt
mennyiségeknél figyelembe vettük a töltőanyag jelenlétét, azaz a kristályosság csak a mátrixra és nem a teljes kompozitra vonatkozik. A Íröcesöntött próbatest kristályossága lényegesen kisebb, mint a 10 "Ciperc
sebességgel hűtött mintáé, ami az eltérő kristályosodási feltételek következménye. A talkum erős gócképző hatása a kristályosság növekedését
eredményezi és a kristályos fázis mennyisége függ az összetételtől is.
Aníizotróp töltőanyagok orientációja jelentős mértékben befolyásolja a
velük készített kompozitok mechanikai jellemzőit. Az orientációval párhuzamosan a merevség és a szilárdság nő, míg arra merőlegesen általában csökken. Ezt az erősítő hatást használják ki a talkum, de különösen a rövid és hosszú szálak alkalmazása során. Az anizotróp töltőanyag orlentációja többféle módszerrel határozható meg, többek között ESR spektroszkópiával is [34]. A íröccsöntéssel, illetve préseléssel
készült próbatestek átlagos orléntációját a 8. ábrán láthatjuk. Világos,
hogy nemcsak a kristályosság, hanem az orientáció is változik az Összetétel függvényében. Természetesen sem a gócképző hatás, sem pedig
A két hatás elkülönítése érdekében a mért adatokat korrigáltuk a változó kristályosság és orientáció mértékével. Mindkét esetben a legkisebb értéket tekintettük referenciának és ehhez viszonyítottuk a változásokat. A mért modulust elosztottuk ezzel a relatív kristályossággal,
illetve orientációval; a korrigált adatokat a 9. ábrán tüntettük fel, Az eredmények azt mutatják, hogy a mátrix kristályosságában bekövetkező változások hatása másodlagos, viszont a töltőanyag orientációja jelentősen
befolyásolja a mödulus értékét; a korrekció eredményeképpen az elméletihez hasonló összetételfüggést kaptunk. A nagy modulus értékeket és
az eltérést az elméleti összefüggéstől a töltőanyag orientációja okozza,
hiszen a relatív értékek alkalmazásával csak az orientációváltozást vettük figyelembe és nem az orientáció abszolút értékét, annak erősítő
hatását.
ANYAGVIZSGÁLÓK
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9. ábra. A 6. ábrán bemutatott kompozitok kristályossággal és
orientációval korrigált merevsége. Új jelölések: (L1) PP/taikum,
kristályossággal korrigált modulus, (0) orientációval korrigált merevség.

Technológia, feldolgozás
Második példánkban a feldolgozási technológia hatását szeretnénk

szemléltetni. A 10. ábrán a talkumot, illetve CaCOs töltőanyagot tartal-

mazó kompozitokból fröccsöntéssel és préseléssel készült próbatestek
szilárdságának összetétellüggését hasonlítjuk össze. Látható, hogy a
fröccsöntött próbatestek tulajdonságai a legtöbb összetételnél lényege-

sen jobbak, mint a préselt lemezéké és különösen vonatkozik ez a tal-

kumot tartalmazó polimeérre. Ittaz előző szakaszban tárgyalt tényezők, a
töltőanyag anizotrópiája és gócképző hatása mellett jelentős szerepe
van a két feldolgozási mód eltérő nyírási és hűtési viszonyainak is. A
fröccsöntés során a nyírás általában nagyobb, mint préselésnél és a
hűtés során tipikus mag-héj szerkezet alakul ki. A jelentős mértékben eltérő tulajdonságokat okozhatja a feldolgozási technológia különbsége, a
töltőanyag aggregációja, az anizotróp töltőanyag orientációja vagy a
talkum gócképző hatása. Az ábrán bemutatott primer adatok alapján
azonban ezt a kérdést nem lehet eldönteni, nem tudjuk kiválasztani a
meghatározó tényezőt vagy tényezőket.

11. ábra, A 10. ábrán bemutatott kompozitok redukált szilárdságának
összetételfüggése. A szerkezet hatása. A jelöléseket Id. a 10. ábrán.

A szakítószilárdság linearizált formában történő ábrázolása (17.
ábra) arra utal, hogy a mátrix polimer szerkezetének változása jelentősebb hatást gyakorol a PP/CaCO. kompozítok szilárdságára, mint a töltöanyag aggregációja. Ez abból következik, hogy ezekre a kompozitokra mindkét esetben egyenest kapunk; az aggregáció erősen függ az
összetételtől, jelenlétében az összefüggés eltérne a Iineáristól (ld. 5.
ábra), A talkumot tartalmazó polimerben a technológiának a mátrix
polimer jellemzőjére gyakorolt hatása mellett a szerkezet, a szemcsék
orientációja is jelentős szerepet játszik, az Ín$7.g— eyösszefüggés nem
egyenes. A PP/CaCOg kompozitokkal kapcsolatos állításunkat meszszemenően igazolja és egyértelművé teszi a relatív szilárdság összetételfüggése (12. ábra). A relatív értékek alkalmazása kiküszöböli a mátrix
polimer szerkezetében bekövetkező változások hatását, egyetlen összefüggést kapunk. A 12. ábra azt is megmutatja, hogy a PP/CaCO; kompozitok esetében az összetétel és a feldolgozás hatása teljesen független egymástól.
A PPrtalkum kompozítok redukált szllárdságániak nemlineáris összetételfügdését egyértelműen a töltőanyag orientációja okozza, ami különbözik a két technológiával előállított próbatestekben. A 8. ábrán
közölt adatok segítségével a modulushoz hasonlóan ez a hatás a szi-
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10. ábra, Talkumot, illetve krétát tartalmazó, fröccsöntéssel és
préseléssel előállított próbatestek szakítószilárdságának
összetételfüggése. A feldolgozás hatása. Jelölések: (x, 4) talkum,
(0, 0) CaCO;, (x, 1) fröccsöntés, (-t, 0) préselés.
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12. ábra. Fröccsöntött és préselt PP/CaCO; kompozitból készült
próbatestek relatív szilárdsága az összetétel függvényében.
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13. ábra. Fröccsöntött és préselt PP/talkum kompozitokból készült
próbatestek orientációval korrigált relatív szilárdságának
összetételfüggése.

lárdságnál is figyelembe vehető. A korrigált értékek relatív formában történő ábrázolása (73. ábra) azt mutatja, hogy az orientáció valóban döntő
tényező a kompozitok tulajdonságainak meghatározásában. A nagyobb
szórást az átlagos orientáció pontatlan meghatározása, valamint az orientáció abszolút értékének figyelmen kívül hagyása okozza. Az is
kérdéses ebben az esetben, hogy az átlagos orientáció megfelelően
hogy a párhuzamosan rendezett és a véletlenszerűen elhelyezkedő
szemcsék különböző hatást gyakorolnak a makroszkopikus tulajdonságokra. A bizonytalanságok ellenére az összefüggés meglepően jó és
megfelelően mutatja kompozitok tulajdonságait befolyásoló legfontosabb tényezők hatását.

Összefoglalás
A társított polimerek felhasználásának növekedésével a feldolgozás
vagy az alkalmazás során számos probléma merülhet fel, melyek egy
részét szerkezeti hatások okozhatják. A hagyományos módon elvégzett
minőségellenőrzési módszerek általában nem adnak felvilágosítást a
problémák okára, illetve a társított rendszer szerkezetére vonatkozóan.
Megfelelően tervezett egyszerű kísérletek elvégzésével és kiértékelésével értékes információkhoz juthatunk a heterogén szerkezetű, társított polimer rendszerek szerkezetéről és tulajdonságairól. Egyszerű modellek alkalnazásával a legtöbb tényező hatása mennyiségileg is kifejezhető.
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Morfológiai és molekuláris paraméterek
hőre lágyuló műanyagok
jellemzőire

hatása

törésmechanikai

Karger-Kocsis József"

Bevezetés
Műanyag rendszerek alkalmazástechnikai szempontból rendkívül
fontos jellemzői azok, amelyek ezen anyagok szívósságát, töréssel, kifáradással szembeni ellenállását számszerűsítik. A különféle szabványosított törési módszerek alkalmazása nem teszi lehetővé az eredmények összehasonlíthatóságát, egyebek között a vizsgált próbatestek eltérő mérete, konfigurációja, a bennük ébredő eltérő feszültségi állapot,

valamint a vizsgálatok eltérő frekvenciája miatt. Felmerül azonban a
kérdés, hogy a szívósság nem anyagi tulajdonság-e? Ha feltételezzük
ugyanis azt, hogy a szívósság anyagi jellemző, akkor ez szükségszerűen a polimerek morfológiai szerkezetének; illetve. molekuláris jellemzőinek függvénye: Ismertek-e olyan módszerek a szívósság meghatározására, amelyek anyagi jellemzőt eredményeznek? Erre a kérdésre a
válasz egyértelműen igen, hiszen a síkbeli alakváltozási állapathoz rendelhető törésmechanikai jellemzők ezt a követelményt kielégítik. Alkalmazhatók-e azonban a fémek és egyéb szerkezeti anyagok esetében jól
bevált törésmechanikai módszerek műanyagokra? Ebben a kérdésben a
tématerület művelőinek véleménye igencsak megosztott. A European
Structural Integrity Society (ESIS) TC-4-es munkacsoportja nem véletlenül tűzte ki maga elé azt a célt, hogy műanyagokra és rendszereikre alkalmas törésmechanikai módszereket dolgozzon ki, és ezek szabványosítását előmozdítsa. E munka jelenlegi állását jól tükrözi egy nemrég
megjelent ESIS kiadvány [1]. Vajon mi annak az oka, hogy alig foglalkoznak a törésmechanikai jellemzők és a morfológiai, molekuláris jellemzők
kapcsolatával? Valószínű magyarázat erre az, hogy a törésmechanika
művelői gépész, míg a műanyagok szerkezet-tulajdonság összelüggéseivel foglalkozók vegyész képzettségűek. Nyilvánvaló tehát, hogy interdiszciplináris megközelítés nélkül nem lesz előrelépés a szerkezetanyagjellemző, mint ok-okozat összefüggés vonatkozásában. Jelen közlemény célja az, hogy röviden ismertesse a tudomány állását a fenti kérdésben. Talán nem szükséges ehhez hozzátenni azt, hogy eme ismertetés meglehetősen szubjektív, már csak azért is, mert a szerző három
korábbi összefoglaló munkáján alapul [2-4]. Egy további műanyagokra
vonatkozó jó összefoglaló munkát takar az [5] hivatkozás.

Törésmechanikai
alkalmazásuk

elérésekor. Ez a közelítés jól használható műanyagok esetében is, például ha hőre keményedőkről van szó, vagy a vizsgálati körülmények a
hőre lágyuló pollmer számottevő ridegedéséhez vezetnek (pl. alacsony
hőmérsékletű vagy nagy deformációsebességű /frekvenciájú/ vizsgálatok), Sokkal fontosabbak azonban a képlékeny törésmechanikai módszerek, hiszen a műanyágokat éppen nagyfokú szívósságuk, Üütésállóságuk miatt alkalmazzák sokhelyütt. A képlékeny törésmechanikai
módszerek célja is a repedésterjedéssel szembeni ellenállás számszerűsítése és egy ehhez tartozó kritikus érték meghatározása. Műanyagok
esetében a leggyakrabban alkalmazott módszerek a J-integrál és a
repedés terjedéséhez szükséges, Ún, lényegi törésmunka (essential
work of fracture, EWF). Ez utóbbi használatát nemrég ismertette Major
kolléga e lap hasábjain [6]. Noha a J-integrál meghatározható egy próbatesten is (többszöri részleges leterhelés módszere), a szerző vé-

leménye szerint ez polimerekre kevésbé alkalmas a repedéscsúcsban
(szuper) molekuláris szinten lejátszódó folyamatok miatt (lásd később).
Helyette inkább több próbatest egyszeri terhelésének technikáját kell
alkalmazni. További problémát jelent a J-integrál alkalmazásakor a kritikus érték meghatározása, amely a repedéscsúcs ideális tompulásához
kötött. Ez műanyagok esetében ritkán lép fel (lásd az 7. ábrát) mert a
repedéscsúcs tompulását vagy a mikrorepedezés (crazing) gátolja, vagy
a folyás éppenséggel elősegíti. Nem meglepő tehát, hogy ennek következményeként a d-integrál kritikus értékének meghatározására különböző módszerek terjedtek el (amelyek jelentős különbségeket okoznak),

közelítések és

A törésmechanika kiindulási feltétele az, hogy az anyagban repedésként tekinthető hibahely, inhomogenitás legyen jelen (amely feltétel
sok esetben teljesül műanyagok esetében is), amely a külső terhelés hatására terjedni képes, Fontos leszögezni azt, hogy a műanyagok szerkezeti hibái nem azonosíthatók azonban egy repedéssel vagy bemetszéssel, mert tönkremenetelük feszültség-, nem pedig feszültség- és hibahelyfüggő. Mit jellemez akkor a törésmechanika és mire jó egyáltalán? A
különböző törésmechanikai módszerekkel meghatározott törési SZÍVÓSság az anyag repedésterjedéssel szembeni ellenállását jellemzi. E megközelítés legfontosabb sajátossága az, hogy a törésmechanikai jellemző
helés típusától függ. Ennek következtében a különböző törésmechanikai
módszerekkel mért jellemzők egymással összehasonlíthatók. Az összehasonlíthatóság alapja az, hogy bizonyos feltételek esetén e jellemzők
azonosak, illetve egymásba átszámíthatóak. Az anyag viselkedése
szempontjából célszerű különbséget tenni a rugalmas és a képlékeny
törésmechanika között. A rugalmas törésmechanika alkalmazhatóságának alapfeltétele az, hogy az anyag ridegen törjék egy adott feszültség
" Prof. Dr., Institut für Verbundwerkstoffe GmbH, Universítát Kaiserslautern,
Pf. 3049, D-67653 Kaiserslautern, Germany, E-mail:kargereivw.uni-kI.de

ANYAGVIZSGÁLÓK LAPJA 2001/4

1, ábra. Ideális repedéstompulás (nyíl jelzi) a gyakorlatban
egy poli(éter-éter-keton)-ból készült próbatestben

Az EWF módszer, a J-integrálhoz hasonlóan, egy ellenállás görbét
(R-görbe) eredményez. A kritikus érték kiválasztása azonban itt nem
okoz problémát, hiszen ez az y-tengelymetszet által adott fajlagos lényegi törésmunka.
Megjegyzendő, hogy bármely törésmechanikai módszer alkalmazásának vannak bizonyos peremfeltételei, amelyeket a vizsgált anyag vagy
próbatest (méretei révén) sok esetben nem elégit ki. Ezt a tényt gyakran
figyelmen kívül hagyták és megalapozatlan következtetéseket vontak le.
Mindez nagyban hátráltatta, és mind a mal napig hátrállatja a törésmechanikai módszerek műanyagokra történő alkalmazását.

Morfológia és molekuláris szerkezet
A részlegesen kristályos műanyagok egyik sajátossága az, hogy óriásmolekuláik szupermolekuláris képződményekké rendeződnek. Így a
molekulák hajtogatódásával lamellák, belőlük pedig szferolitok képződhetnek. A kristályos szerkezet felépítése igencsak bonyolult. 10099-os
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kristályosság a gyakorlatban alkalmazott műanyagok esetében nem létezik innen származik a részlegesen kristályos elnevezés), A kristályos
polimerek többsége polimorl, azaz több kristálymódosulatban fordul elő.
Több módosulat jelenléte egyazon anyagon belül is gyakran kimutatha-

tó, A kristálycellától a szupermoleküláris képződmények felé haladva ki
kell emelni a kötőrnölekulák szerepét, Ez utóbbiak egyszerre több lamella kialakításában vesznek részt. A lamellákból felépülő szferolitok nyug-

vó ömledék kristályosodásakor képződnek. Ilyen körülmények azonban
a műanyagok feldolgozása során ritkán alakulnak ki, hiszen a feldolgozás az ömlédék számottevő nyírásával, nyújtásával jár, A helyzetet tovább bonyolítja az, hogy a feldolgozás magasabbrendű struktúrák, így
pl. héj-nyírt réteg-mag szerkezet kialakulásához vezet. Ebben nemcsak
az egyes rétegek orientáltsága más, hanem kristályosságuk és kristálymódosulataik is. Ez a rétegszerkezet esetenként olyan helyzetet teremt,
hogy bármely törésmechanikai módszer alkalmazása kudarcot vall, Hőre
lágyuló amorf műányagok esetében a helyzet kissé egyszerűbb, hiszen
a feldolgozás során kialakult molekuláris orientációt kell alkalmas módon
figyelembe venni. Orientálatlan amorf anyagban pedig a molekuláris jellemzők és az óriásmolekulák hurkolódásából adódó , fizikai térhálószerkezete" jellemzőit kell figyelembe venni, miként ez a következőkben kitűnik. E helyen célszerű rámutatni arra, hogy a törésmechanikai módszerek többé-kevésbé sikeresen alkalmazhatók minden olyan esetben, amikor a tepedésterjedés valamilyen módszerrel nyomon követhető (így pl.
töltött vagy vágott üvegszálas rendszerekben is). Ha azonban a tönkremenetel nem repedésterjedés, hanem a károsodási zóna méretének
vagy e zónán belül a károsodás mértékének megváltozásával jár, akkor
a törésmechanikai módszerek alkalmatlanok (pl. keresztezett rétegekből
álló laminátok, textilszövet erősítésű rendszerek).

pedés terjedését vizsgáljuk és a próbatestben az erősen nyírt és különleges kristály-felépítésű héjréteg a terhelés irányába orientált, akkor ez
nem csupán a repedéstérjedést lassítja, hanem azt meg is állíthatja. A
2. ábrán a tepedésféltekéket összekötő szalagok" olyan erősek, hogy a
magban futó repedést leállítják. Megjegyzendő, hogy e szalagok erössége nem csupán a feldolgozás során kialakult morfológia következménye.
A ciklikus fárasztó igénybevétel során bekövetkező morfológiai álrendeződés ( felkeményedés") a szalagok szilárdságának másik fontos összetevője. A törésmechanika alkalmazása Itt tehát behatárolt. Ha az EWF
módszert alkalmazzuk olyan próbatestre, amely jól kifejlett, héj-mag
szerkezettel bír, akkora repedés tovaterjedését a héjréteg irányítottsága elterelheti meggátolván ezzel az adott módszer használhatóságát.

Kaucsukdiszperzió
Az ütésálló polimerek többsége diszperz kaucsukfázist tartalmaz,
amelynek révén az anyag képlékenysége, és így ütésállósága számottevően javul. Húzó-húzó fárasztó igénybevétel mellett a fáradt repedés
terjedési folyamatára ezért kúszás szuperponálódhat, amelyet figyelembe kell venni, Ezen túlmenően, a meghatározható törésmechanikai jeltemzők sikbell feszültségi állapotra vonatkoznak, mert a sikbeli alakváltozási állapothoz rendelhető jellemzők meghatározása olyan méretű
próbatestek vizsgálatához kötött (elsősorban a. vastagság jelent problémát), amely a gyakorlatban nem fellelhető.

Szferolitszerkezet
A 3. ábra szemléletesen mutatja azt, hogy a szíerolit méretének
növekedtével a repedés jellege transzszferolitikusból interszferolitikussá
válik. Ez utóbbi pedig a törési szívósság jelentős csökkenésével jár.

Részlegesen kristályos polimerek

morfológiájának és molekuláris
jellemzőinek hatása a törésmechanikai

jellemzőkre

Héj-nyírt réteg-mag szerkezet
E íröccsöntéskor kialakuló morfológia irányfüggő mechanikai
jellemzők kialakulását eredményezi (anizotrópia). Ha például a fáradt re-

3. ábra. Repedésterjedés különböző szferolit-szerkezetű polipropilén

próbatestekben (K. Friedrich munkájából)

Kristályszerkezet, polimorfia
Nyújtás hatására számos polimerben bekövetkezik egy kristályos
fázisátmenet, amely a szívósság növekedésével járhat. A fémekkel és
műszaki kerámiákkal való esetleges hasonlóságot vizsgálva a szerző
arra a következtetésre jutott, hogy polimerek esetében a kristályszerkezetbeli változás éppen ellentétes irányú. Bizonyos fémek és műszaki kerámiák esetében a repedéscsücs azért tompulP, mert környezetében
helyi térfogatnövekedés lép fel, amelyre a távolabbi környezet komp-

resszióval válaszol. Polimerek esetében, legalábbis az elemi kristályrács

A]
1 mm

2. ábra. A fáradt repedés terjedését meggátló , szalagok" kialakulása egy
fröccsöntött polipropilén héjrétegében.
Megjegyzés: a héjréteg irányítottsága megegyezik a terhelésével
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szempontjából, azonban éppen az ellenkező folyamat, azaz térfogatcsökkenés lép fel. Ezt a mikroüregképződés kompenzálja, ami megnövekedett képlékeny alakváltozási hajlamot eredményez. A mikroüregképződési hajlam azonban az átlagos molekulatömeg növekedtével nő.
Eszerint a kristályos szerkezetbeli átalakulással előidézett szívósságnö:
vekedés mögött a molekulatömeg szerepével is számolni kell.
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Kristályosság
Az irodalomban található információ a kristályosság tekintetében
igen ellentmondó. Számos közlemény a törési jellemzők növekedtéről,
mások ezek csökkenéséről, megint mások a jellemzők változatlan:
ságáról számolnak be. Ennek oka abban keresendő, hogy a kristályosság mögött egyéb jellemzők is szerephez juthatnak, így pl. a szferolit
mérete, a lamella elrendeződése, a kötőmolekulák sűrűsége: A szerző
meggyőződése az, hogy a törésmechanikal jellemzők maximumon mennek át a kristályosság függvényében (lásd a 4. ábrát). A kristályos lamellák számának és méretének növekedése nyilvánvalóan a szívósság növekedésének kedvez. Egy bizonyos kristályosság felett a kötőmolekulák
hiánya azonban oda vézet, hogy a repedéscsúcsbeli terhelés már nem
oszlatható el a környezetében lévő kristályos lamellák felé, és így a képlékeny alakváltozású repedéstompulás helyett a repedéscsúcs továbbra
ís hegyes marad, és ridegtörés következik be. Nem elhanyagolható
szempont az sem, hogy a kristályosodás térfogatcsökkenéssel jár,
amelynek eredménye üregek, lunkerek fellépte.

merül a kérdés, hogy vajon a kémiai térhálószerkezetű rendszerekre levezetett összefüggések alkalmazhatók-é? Gumik esetében, pl. a kritikus
repédésterjedési energia (G.) és a térhálópontok közötti állagos molekulatömeg négyzetgyöke között lineáris összefüggést állapítottak meg:
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4. ábra, A szívósság változása a kristályosság függvényében,
sematikusan

Molekulatömeg és a kötőmolekulák szerepe
Kirnutatták azt, hogy az átlagos molekulatömeg növekedtével a törésmechanikai jellemzők is nőnek, illetve a közöttük levő összefüggés
egy telítődési görbével közelíthető, A molekulatömeg növekedtével egyidejűleg azonban növekszik a kötőmolekulák hurkolódásának száma is,
amelynek kísérleti meghatározása egyébként igencsak nehézkes, To-

vábbi problémát jelent annak az eldöntése, hogy milyen átlagoltságú

molekulatömeg szerepe a döntő (a hivatkozások többsége a súlyszerinti átlag fontossága mellett foglal állást). Ha a kötőmolekulák szerepe a
feszültségdisszipáció szempontjából olyan fontos (hiszen szívásság-növekedést eredményező repedéstompulást idéz elő), akkor e folyamat
mechanizmusát ís szemügyre kell venni (általában repedezettség —
erazing — történik, amelyre immár molekuláris modellek léteznek),
A részlegesen kristályos polimerek morfológiája, molekuláris paraméterei és törésmechanikai jellemzői közötti kapcsólatok feltárást nagymértékben megnehezíti az, hogy a morfológia ugyan hierarhikus felépitésűnek tűnik, de egyes szintjei között nem elhanyagolható mértékű
kereszt- és kölcsönhatások léteznek. Ez gyakran oda vezet, hogy a tanulmányozandó paraméter helyett égy vagy több másik kerül előtérbe,
amelyeket a vizsgáló figyelmen kívül hagy vagy egyébként is alig számszerűsíthetők. A szerző meggyőződése az, hogy célirányos interdiszciplináris munka, és alkalmas, jól definiált polimerek vizsgálata révén Közelebb juthatnánk az anyagszerkezet és a törésmechnaikai jellemzők közötti összefüggések megértéséhez.
Vajon nem egyszerűbb-e a helyzet az amorf polimereknél?

Amorf polimerek halószerkezeti és
molekuláris jellemzőinek hafása
a törésmechanikai jellemzőkre
Fizikai térhálószerkezet
Bizonyított tény az, hogy a polimerek egy bizonyos lánchossz (molekulatömegj) felett hurkolódnak. A lánchurkolódáshoz tartozó kritikus molekülatömeg minden pölimerre egy adott érték. Sajnos ennek kisérleti
meghatározása sok esetben nehézségekbe ütközik, illetve értéke csupán nagyfokú bizonytalansággal határozható meg. Ennek ellenére fel-
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A szerző különböző amorf (köjpollésztereket vizsgálva próbálta a fenti
összefüggést valószínűsíteni. Ehhez azonban szükség volt a kritikus,
azaz sikbeli alakváltozási állapotra érvényes, törésmechanikai jellemzökre. Rendelkezésére azonban síkbeli feszültségi állapotra vonatkozó
értékek álltak. Feltételezése szerint a próbatest maradékhosszának megfolyásához tartozó lényegi törésmunka értéke megegyezik a síkbeli
alakváltozási állápotévai [4, 7]. Az 5. ábrán bemulatott összefüggés
sejtetni engedi a fenti, gumikra levezett, összefüggés helyességét [8].

5, ábra. Megfolyáshoz tartozó fajlagos lényegi törésmunka (wo) a
fizikai térhálópontok közötti átlagos molekulatömeg négyzetgyőke
(Mx!2) függvényében

Molekulatömeg

Mi a szerepe a molekulatömegnek, ha a törésmechanikai jellemzők
az 5. ábra szerint csupán a fizikai térhálószérkezet jellemzőitől függének? Különböző molekulatömegű amorf polifetilén-naftalát) EWF vizsgálati eredményei arra. utaltak, hogy egyenlőség tehető egy alacsony
molekulatömegű anyag alacsony deformációsebességű (frekvenciájú)
törése és egy nagy molekulatömegű változat nagy deformációs
sebesség mellett előidézett törése között. Az átlagos molekulatörmegnek
tehát a repedéscsúcsbeli feszültség-eloszlatásban van szerepe [4, 8].
Nyilvánvaló, hogy ez — mint valamennyi fontos tulajdonsága a
műanyagoknak — frekvenciafüggő.

Jövőbeli feladatok
A már megemlített számos nyitott kérdés mellett szólni kell még egy
tényezőről, amely az előrelépés komoly korlátját jelenti e témában. A
műanyagokra levezetett törésmechanikai jellemzőket mérnöki tervezés:
ben mindeddig nem használták, Szerepük igy tehát az anyagfejlesztésre
korlátozódik (összehasonlító vizsgálatok). Ez utóbbi téren azonban
legalább komoly fejlődés könyvelhető el, Egyetlen példát kiragadva:
manapság a hőre keményedő gyantát forgalmazó cégek többsége
megadja. termékismertetőiben a kritikus feszültségintenzitási tényező
vagy a kritikus repedésterjedési energia értéket.

Irodalom
1. Fraélúre. of Polymérs, Composites and Adheslves - ESIS Publ. Vol, 27, (Eds d. G.
Wiltams árd A. Pavan), Elsevier Sel,, Oxford, 2000
2. J. Karger-Kocsis,, Macromol, Symp., 143, 185 (1999)
3. J. Karger-Kocsisz, in Structurg Development During Prócessing, (Eds- A, M. Cunha and 5.
Fakirov), Kluwér Academic, Dordrachi, 2000, p. 163
4. J, Karger:Kocsíss, Ín Fracture ol Polymers, Composítés and Adhasívas - ESIS Publ. Vol,
27, (Eds.: J. G. Williams and A. Pavan), Elsevier Sci, Oxford, 2000, p. 213
5. Y-W. Mal, S.-C. Wong and X.-H. Chen: in Polymer Blends: Formulations and
Perlormance, Vol.2 Perlormanee, (Eds.: D. R. Paul and C. B. Bucknally, Wiley, NY. 1999,
p. 17

6. Z. Major, Anyagvizsgálók Lapja, 4, 1999, 138-140
7. J. Karger-Kocsis and. D. Ferrer:Balas: Polym. Bull., 46, 507 (2001)
8. J. Karger-Kocsis:in Handbook al Thermuplastic Polyesters, (Ed.: S. Fakirov), Wiley-VCH,
Weinheim, 2001 (nyomdában)
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érintkezésekor dinamikus effektusok lépnek fel, amik igen megnehezítik
a kiértékelést, a törési görbe kiugró csúcsokból áll (2. ábra, baloldal).
A dinamikus effektusok csillapítására legelterjedtebb módszer az
ütőmű érzékelőjén elhelyezett deformálódó anyag (pl.: gumi), amely az
effektusok jelenlétét megszünteti, vagy legalábbis jelentősen mértékben
tompítja, így a törési görbét kiértékelhetővé teszi (2. ábra, jobb oldal).
Munkánk során olyan módszert fejlesztettünk ki, amely az érzékelőhöz
rögzített csillapító anyag nemkívánatos, torzító hatását küszöböli ki [2.
3].
A törés két szélső típusa a rideg illetve a szívós törés. A rideg törési
folyamatra a maximális erő elérése utáni hirtelen erő-esés jellemző az
erő-deformáció görbén, míg szívós törésnél a maximális erő után a görbe hosszan elnyúlt [1, 2, 3]. Az eltérés oka, hogy rideg törésnél a deformált mintában felhalmozódó rugalmas energia fedezi az új felület keletkezéséhez szükséges energiát, míg szívós törésnél a repedés előrehaladásához folyamatos energia utánpótlásra, tehát további deformálásra
van szükség [1].
Szívós törés alapja a repedéscsúcs környékén kialakuló jelentős
mértékű plasztikus deformáció, helye az ún. plasztikus zóna. Energia

Műanyagok ütésállósági vizsgálata a legfontosabb mechanikai vizsgálati módszerek egyike, amely sokkal több, mint pusztán a minőségbiztosítás alapvető eszköze, ugyanis a műanyag feldolgozási körülményein
túl lényeges információt nyújt az anyag szerkezetéről [1, 2, 3, 4].
Az ütésállósági vizsgálat alapvetően az alkalmazott mechanikai hatás sebességében különbözik a többi mechanikai (törési) vizsgálattól. A
vizsgálat nehézsége a viszonylag nagy alkalmazott erőhatás-sebességből (z 1 m/s) adódik. A törés pillanatszerűen lejátszódó és ezért nehezen
kontrollálható folyamat [2, 3], a kiértékelési gondok többsége ebből fakad.
A mérési eredmény régebben pusztán a törésre fordított teljes energia fajlagos értékéből állt (a,, - törési energia / keletkezett új felület). Az
elektronika és számítástechnika fejlődésének köszönhetően azonban
ma már az igen rövid idejű (c ms), pillanatszerű törés is egy teljes folyamatként követhető nyomon és értékelhető ki.
A gyorsan lejátszódó törési folyamat a nagy sebességű adatgyűjtés
mellett további feladatok elé állít bennünket: az ütőmű és a próbatest
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3. ábra, A rideg törésből a szívós törésbe való átmenet tanulmányozása.
A PP márrixban levő növekvő EPR tartalom hatására (I- tiszta PP, II —
15 térf9o EPR, III — 25 térf90 EPR) a törés rideg lörésből szívós törésbe
megy át, A plasztikus deformáció mértékével nő az U, energiakomponens súlya a teljes törési energiában.

1. ábra, Az általunk épített műszerezett, Charpy típusú törő-berendezés
felépítése. (BMGE, KKKI) [2]
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Az ütőmű érzékelőjén elhelyezett csillapító anyag hatása

" Ph.D.; MÜKI Műanyagipari Kutatóintézet Kft.

elnyelés szempontjából a plasztikus deformáció
a törés meghatározó energiaabszorpciós mikromechanikai folyamata. A plásztikus deformáció
mértékének növekedésével a rideg törés szívós
töréssé alakulhat át, amely elérhető a vizsgálati
hőmérséklet növelésével, a deformálási sebesség csökkentésével, a törés geometriai elrendezésének változtatásával (pl.: bemetszés mélységének növelésével) illetve a mátrixanyag elasztomerrel való módosításával (3. ábra). A műanyagok törési viselkedésének sebesség- és hőmérsékletfüggése a polimerek jól ismert viszkoelasztikus tulajdonságára vezethető vissza.
0.5
06
07
Rideg törés kiértékelésére a tisztán rugalmas
viselkedési feltételből künduló lineárisan rugalmas törési modellt (LEFM - Linear Elastic
a törési görbére
Fracture Mechanism) használják. Jóllehet műanyagok törésénél a repedéscsúcs környékén mindig található bizonyos
méretű plasztikus zóna, mégis a gyakorlatóán kisebb mértékü plasztikus
deformáció esetén jól alkalmazható eredményt nyújt a LEFM modell. A
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modell két anyagjellemző paramétere: a repedésterjedéshez szükséges
kritikus energiát jellemző Gg tényező (strain energy release rate) illetve
a kritikus feszültségintenzitási faktor (Ka — critical stress intensíty factor),
[1]. Az első tényező az anyag törési tulajdonságát az energia, míg Utóbbi a feszültség szempontjából jellemzi. A modell szerint Gg és Kg
egymásnak megfeleltethető mennyiségek,
A nagy plasztikus deformációval járó szívás törés tisztán anyag:
jellemző paraméterrel való leírása a bonyolult feszültségi viszonyok
miatt meglehetősen nehéz feladat, még ma is erősen vitatott terület.
Több modell használatos, minta J-integrál módszere, vagy a törés

kusak a munkadarab felületén kialakított vagy véletlenül létrehozott éles
bemetszések, apró karcolások. Minél kisebb a gyenge hely, a bemetszés rádiusza, a repedés annál könnyebben, kisebb ellenállásba ütközve indulhat meg.
A kristályos polimerekben a kristályos fázis egyfajta repedés megvezető felületként viselkedik, a törési felületen a kristályos szerkezet
nyomai jól láthatók (4. ábra)
A polipropilénbe blokk kopolimerként bevitt etilén elasztomer larla-

ban az említett modellek paramétereinek anyagi jellemzőként való elfo-

csolatot mutatott. A kristályosodási hőmérséklet és a kritikus feszültség-

lényegi munkájának modellje (EWF - Essential Work of Fracture), azon-

gadása a műanyagok terén még várat magára, több elméleti alátá-

masztást és kísérleti munkát igényel.
A törési vizsgálat eredményei és az anyag szetkezeti tulajdonságai
szoros. összefüggésben vannak. Kiemelendő, hogy a törési vizsgálat
ígen érzékenyen kimutatja az anyagban levő inhomogenitásokat, orientációkat. Az inhomogenítás a törésnél rendszerint repedést elindító, kri-

tikus gyenge helynek minősül, mid.az orientáció a repedés terjedése

során egyfajta megvezetésként működik. Az ütésállóság igen érzékeny
a gyenge helyekre, az inhomogeniításokra (pl.: töltőanyag szemösék
agglomerátumai), amelyek az anyag belsejéből is iniciálhatnak repedést, ahonnan a teljes törési folyamat végbemehet. Ugyancsak kriti-

DAzrébf métert

0

HATVA

lóm megnöveli a műanyag ütésállóságát, a blokk kopolimer maximális
törési erejéből számított Ka értékek jóval magasabbak, mint a tiszta polipropilénnél (5. ábra). Az ütésállóság a kristályszerkezettel szoros kap-

intenzitási faktor közti összefüggés az 5. ábrán látható.
A kopolimernél tapasztalt nagyobb ütésállóság az etilén láncrészekből kialakult elasztomer tartományoknak köszönhető (6. ábra), amik
megnövelték a repedéscsúcs körüli plasztikus zóna méretét.
A töltött polimer rendszerek ütésállóságát meghatározza a szilárd
szemcsék mátrix polimerbeli diszperziójának homogenitása, illetve a
szemcse és a mátrix között kialakult határfelületi kölcsönhatás erőssége,
a határfelületi fázis tulajdonságai. A töltőanyag-tartalom növekedésének
függvényében várhatóan a törési ellenállás csökken, mivel a növekvő
töltőanyag-tartalom miatt kisebb lesz a mátrix effektív keresztmetszete.
Ezzel ellentétesen hat, hogy a töltőanyag-szemcse körül a mátrixanyag

vett

4. ábra. Polipropilén törési felületéről készített SEM képek.
A törési felületen jól láthaló a kristályszerkezet, mint a repedés
terjedését megvezető belső felületek élei, barázdái [2].

relüleléről készített SEM

felvétel [2].
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5. ábra. Polipropilén homo- és blokk kopolimerek feszüllségintenzilási
tényezői a kristályosodási hőmérséklet függvényében [2].
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7. ábra. A töllőanyag-tartalom hatása a törési ellenállásra (Go).
Az ábrán a töltőanyag felületkezelésének a hatása is megfigyelhető,
(StAc — sztearinsav) [4].
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leválik, ami az oda érkező repedés csúcsrádiuszát megnöveli, a repedés
tompul, a plasztikus zóna mérete nő, így a törési ellenállás is nő. Az
előbbi ellentétes mechanizmusok következménye, hogy a polipropilén /
CaCO, kompozit törési ellenállása 5 térfve töltőanyag-tartalom körül
maximumot mutatott (7. ábra) [4].
A mátrix és a töltőanyag-szemcse közötti határfelületi elválás mechanizmusa megváltoztatható megfelelő felületkezelő-szerek alkalmazásával. A könnyebben leváló, plasztikusabb határfelület növeli a törési ellenállást.
A sztearinsavas felületkezelés növeli a határfelületi elválás valószínűségét, így a töltőanyag repedéscsúcsot tágító, tompító hatása jobban
érvényesül. Ezzel magyarázható, hogy a sztearinsavval kezelt CaCO,
tartalmú kompozit ütésállósága nagyobb, mint a kezeletlen töltőanyagot
tartalmazóé (7. ábra).
Kiemelendő, hogy a törési ellenállás igen érzékenyen reagál a
szerkezeti inhomogenitásaira, így tehát a töltőanyag-szemcsék agglo-

Young

Modulus

(GPa)

4 -

]

52

—I

l

A PPIElasztomeríTöltőanyag
A PP/Töltőanyag
3

Oo PP/Elasztomer

y

X

ki

EP kopolimer

)

go
RT

A töltött polimerekre jellemző határfelületi elválás jelensége jól megfigyelhető a törési felületről készült SEM felvételen (8. ábra).

o

10

20

30

40

vett

50

Ütésállóság (an) (kJ/m2)
9, ábra.

Módosított polipropilén rendszerek mocdulusa és ütésállósága
közti összefüggés [2].

sek célja tehát a megfelelő nagyságú ütésállóság és merevség elérése,
amelynek egyik útja az ún. hidrid rendszerek előállítása. A hibrid polimer
rendszerek töltőanyagot és elasztomert egyaránt tartalmazó polimer
keverékek, a két adalék komponens előnyös hatásait próbálják ötvözni,
Összefoglalásul elmondhatjuk tehát, hogy az ütésállósági vizsgálatok műszerezése és számítógépes adatífeldolgozása valóban nagy előrelépést jelentett a nagy sebességű mechanikai vizsgálatok terén. Ma
már a törés többlépcsős folyamatként elemezhető és alapvető információkat nyújt az anyag belső szerkezeti tulajdonságairól.

Irodalom
8. ábra. A 15 térf9o, szlearinsavval felületkezelt CAaCO5-ot tartalmazó
polipropilén kompozit törési feliilete. A kiesett töltőanyagszemcsék üres
králerei a töltőanyagszemcse és málrixanyag közti határfelületi elválásra
ulalnak [4].

Az ütésállóság javítása csak kompromisszum árán lehetséges, mégpedig sajnos csak az anyag merevségének (Young-modulusának) csökkenése mellett valósítható meg (9. ábra). Az anyagszerkezeti fejleszté-

1. J. G. Williams: Fracture mechanics of polymers, Ellis Horwood, Chichester ,
West Sussex, 1984
2. Á. Bezerédi: Instrumented impact testing of polymers, Technical University of

Budapesi, Ph.D. Thesis, 1996
3. Á. Bezerédi, Gy. Vörös, B. Pukánszky: Mechanical damping in instrumented

impact testing, Journal of Materials Science, 32, 6601-6608, 1997
4. Á, Bezerédi, Z. Demjén, B. Pukánszky: Fracture resistance of particulate filled
polypropene, Die Angewandte Makromolekulare Chemie, 256, 61-68, 1998

Polimerek kötéstípusai, különös tekintettel a
hegeszthetőség és a fizikai szerkezet közötti
kapcsolatra
Czigány Tibor" - Marczis Balázs?"

Bevezetés

Kötéstípusok

Napjainkra a polimertermékek gyártási színvonala, valamint az ehhez kapcsolódó szerszámgyártási technológiák olyan magas technikai
színvonalat értek el, hogy egyre összetettebb formájú alkatrészek
készülnek és kerülnek beépítésre a szerkezetekbe. Ezeknek a bonyolult
geometriájú alkatrészeknek a beillesztése, beszerelése során a konstruktőrnek kell kiválasztani a legmegfelelőbb kötési technikát, amely
funkcionális és gazdasági szempontból is optimális. A cikk célja a polimer szerkezetek kötéstechnikáinak a bemutatása, különös tekintettel a
hegesztésre és ezen belül a forrógázas hegesztésre.

A polimer szerkezeti elemek kötéstipusait fizikai hatáselvük szerint
három csoportba sorolhatjuk. Így megkülönböztetünk erővel, alakkal és
anyaggal záró kötéseket. Ezek a kötéstípusok oldhatóságuk alapján
tovább jellemezhetők [1].

" Doc. Dr.; Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Polimertechnika és Textiitechnológia Tanszék, "" doktorandusz ugyanolt.
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Erővel záró kötés
Erőzáró kötés akkor jön létre, ha az összekötendő felületek között a

súrlódásból adódó erő biztosítja a kötés kialakításához szükséges kapcsolatot. Az erővel záró kötések családjába tartozik a csavarkötés.
Műanyag csavarok és anyák mechanikai viselkedése hasonló a fénekéhez, vagyis a szükséges meghúzási nyomaték a menetemelkedésen
kívül az anya és a csavarmenet, valamint az anya homloklapfelülete és
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az összekötendő alkatrész felülete között fellépő súrlódás legyőzésével
biztosítható. Polimer termékek összekötésénél a legelterjedtebb csavarkötési technológia az önmetsző fémcsavarok alkalmazása.-A kötés
szilárdságát a csavar geometriája, illetve a csavart befogadó szem, vagy
tubus kialakítása határozza meg.
Alakkal záró kötés

Az alakkal záró kötések alapvető tulajdonsága, hogy a kötést a két
(vagy több) elem speciális geometriai kialakítása biztosítja. A legelterjedtebb alakkal záró kötés a bepattanó kötés, ahol a két alkatrészt
túlfedéssel bíró szakaszon Illesztjük össze, melynek során az egyik vagy
mindkét alkatrész rugalmasan deformálódik, majd a kötési művelet befejeztekor terheletlen állapotba pattan vissza. A bepattanó kötés alkalmazása csak nagyszériás sorozatgyártás esetén gazdaságos a bonyolultnak mondható szerszámkialakítás magas költségvonzata miatt. A kötés
előnye viszont, hogy az alkatrészek kötése a szerelés során gyorsan és
egyszerűen létrejön. A páltanó kötés egyik leggyakoribb hétköznapi
alkalmazása a táskacsatt (1.ábra).

torok hatására polimerekké szerveződik át és megszilárdul (2.ábra). AZ
anyag megjavítja önmagát, új anyaggal záró kötést hoz lére automatikusan. A kidolgózott új módszerrel az anyagok életkora megsokszorozódhat. A technológia gyenge pontja, hogy a monomereket tartalmazó kapszulák falvastagságát helyesen kell megválasztani, mert a kapszulának
elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy törés nélkül kibírja a polimerizációt,
de mégis elég áteresztőnek ahhoz, hogy a mikrorepedések áthatoljanak
rajta, és ne kerüljék meg [2].

2. ábra. Intelligens anyaggal záró kötés

A ragasztás két szilárd test összeerősítését jelenti ragasztó segít
ségével, A fagasztott kötések szilárdságát döntően kétféle erő adja: a
ragasztandó anyagok, valamint a ragasztó belső szilárdsága, kohéziója,
és a ragasztandó anyag-ragasztó határfelületén fellépő erőhatások, az
adhézió. A jó ragasztott kötésben az adhéziós erők legalább olyan
nagyok, mint a kohéziós erők. Ez más szavakkal azt jelenti, hogy a jól
összeragasztott anyagdarabokat nagy erőhatásnak kitéve a tönkreme-

1. ábra. Bepattanó kötés - táskacsatt

A másik leggyakoribb alakzáró kötés a szegecskötés, amelynek
előnye, hogy aránylag gyors, és olesó, hátránya viszont, hogy a létrejövő
kötésszilárdság jóval kisebb az eddig említett kötéstípusoknál, További
negatívumként említhető meg a technológia esztétikai hátránya, ami a
versenyképes termék értékét nagyban befolyásolja. A saját anyaggal
úgy jön létre kötés, hogy az egyik darabon kialakított ellapítandó csapra
illesztik az ellendarabot, majd a csapvéget a felmelegített fejelőszerszámmal a gyengén megolvadó anyagot alakra nyomják. A hőre keményedő műanyagok összekötésére leggyakrabban színesfémszegecseket alkalmaznak.

Anyaggal záró kötés
Az elmúlt években az intelligens anyagok megjelenésével az eddig
megszokott fizikai hatáselv szerinti adhéziós és kohéziós csoportosítás
tovább bővült. Kohézióról beszélünk, ha a kötés az azonos atomok ill.
molekulák között jön létre, míg adhézió esetén csak felületi kapcsolat jön
létre az összekötendő felületek között. Ebből következik, hogy a kohézi-

ós kötés erősebb az adhéziósnál,
Az intelligens kötést az University of Illinois kutatóinak ötlete alapján
fejlesztették, miszerint az anyag folyamatosan képes regenerálni és javítani önmagát a benne lévő kapszulák aktivizálásával. Az anyag
fejlesztésekor az emberi test működését vették alapul, annak is öngyógyító tulajdonságát. Az intelligens kötéseknek két fontos tulajdonsága
van. A javítás automatikus módja és a helyspecifikusság, azaz a ,gyógyító anyagot" mindenhova el kell juttatni, hogy mindenhol elérhető legyen, de csak ott kell aktivizálódnia, ahol valóban szükség van rá. Az
anyagnak ezt a tulajdonságát a monomerek műanyag alapállományához való keverésével oldották meg oly módon, hogy a folyékony
momomer-összetevőket speciális, mikroszkópikus méretű kapszulákba
zárták. A műanyag alapállománya e gömböcskéken kívül még katalizátor-molekulákat is tartalmazott, amelyek a monomerek polimerré szerveződését teszik lehetővé. A műanyagban keletkező apró repedések,
létrejöttük során megnyitják a monomereket tartalmazó gömböcskéket.
A folyékony monomer-állomány belefolyik a repedésbe, majd a katalizá-
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netel (szakadás, törés) magában a darabban következik be, és nem a
határfelületen, a ragasztó elválása miatt [3]. Ragasztott kötések elsősorban húzó-nyomó igénybevételek esetén alkalmazhatóak, nyírás,
hajlítás és csavarás esetén alkalmazása nem optimális.
Polimerek hegesztése. Többféle technológia alkalmazható. A hegesztési technikák jellegét tekintve, a fémeknél alkalmazott eljárások
elvét veszi alápul (4, a polimereknél is a minél nagyobb szilárdságú,
kohéziós kapcsolat létrehozása a cél. A polimerek és fémek jól ismert
anyagszerkezettani eltérése számos problémát vet fel [5]. A monomerek
kétféle rendszerben kapcsolódhatnak egymáshoz. Abban az estben, ha
a kialakult polimer láncok alakja térhálós, akkor a polimer nem vihető
folyékony halmazállapotba, így nem is hegeszthető (hőre keményedő
polimerek), Csak azok a polimerek hegeszthetők, amelyeknél a polimer
lánc lineáris illetve elágazott óriásmolekulákból állnak (hőre lágyulók).
Figyelembevéve a polimerek molekuláris szerkezetét polimerek hegesztésén kizárólag a hőre lágyuló polimerek olyan kötését értjük, ámely hő
és nyomás együttes hatására jön létre hegesztőanyag alkalmazásával
vagy anélkül, A hegedés alapfeltételeiből következik, hogy a kötés létrejöttéhez szabad részecskemozgás, vagyis folyékony halmazállapot
szükséges. Ennek az állapotnak az elérését a hőmérséklet növelésével
biztosíthatjuk, amikor a láncmolekulák, úgynevezett Brown-féle makrohőmozgása oly mértékben főközédik, hogy képes felszakítani az óriásmolekulák közötti szekunder kapcsolatokat, Így azok egymástól
függetlenednek, ami az anyag folyékony halmazállapotához vezet, A
hegesztés során kialakult varrat jósági foka annál nagyobb, minél
sűrűbben és mélyebben hatolnak egymásba a szabad láncvégek.

A polimerek hegesztése alatt a köztudatban általában a csövek

Illetve csomagolófóliák hegesztését értik, azonban a gyártástechnológia
fejlődésének köszönhetően a hegesztéses technikát egyre gyakrabban
alkalmazzák teherviselő alkatrészek kötésére is. A gyakorlatban számos
hegesztési technikát alkalmaznak (extrúziós, tükörbetétes, fütőékes,
hőimpulzusos, lézersugaras, dörzs-, vibrációs, ultrahangos hegesztés
stb.), azonban a hétköznapi gyakorlat szempontjából az egyik legfontosabb a forrógázas hegesztési technika [6].

Forrógázas hegesztés

i

A forrógázas hegesztés a hőkonvekciós eljárások csoportjába tartozik, ahol a varrat helyét hővezetéssel, vagy hőáramlással hozzák a
megfelelő reológiai állapotba. A varrat helyének, illetve a hozaganyagnak a melegítését forró légnemű anyagnak (levegőnek, vagy inert gáznak) a varratkörnyezetbe való áramoltatásával érik el.
Jelen vizsgálatokkal célunk a kézi hőlégfúvós hegesztési eljárás au139
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tomatizálása, és ezen keresztül a kialakult varrat
szilárdságának és megbízhatóságának növelése, optimálása, valamint a reprodukálhatóság
biztosítása. A forrógázas hegesztési eljárás
során kialakuló varrat jóságát meghatározó három alapvető paraméter a hegesztési hőmérséklet és sebesség, valamint az összeszorító erő
nagysága. Tökéletes hegedés csak abban az
esetben érhető el, ha a felsorolt paraméterek beállítása optimális. Ennek érdekében az alkalmazott Leister típusú hőlégfúvós kézi hegesztőgép
köré elektromos hajtású, számítógép-vezérlésű
mérőpadot terveztünk és építettünk (3.ábra) biztosítva ezzel a hegesztési paraméterek kontrollálhatóságát és a varrat reprodukálhatóságát [7].
A leggyakoribb kilenc tömeg- és műszaki műanyagból (akrilnitril-butadién-sztirol — ABS, poliamid-6 — PA6G, polikarbonát — PC, polietilén —
PE, polietilén-tereftalát — PET, polimetil-metakrilát — PMMA, poliformaldehid -POM, polipropilén — PP, polisztirol -— PS) préseléses technikával készült polimer lemezeket, öt különböző sebességgel (40, 60, 80, 100, 120 mm/perc) összehegesztettük, majd szabványos (DIN 53455)
piskóta alakú próbatesteket munkáltunk ki úgy,
hogy azok a varrat bekezdést ill. kifutást ne tartalmazzák.
Az elkészült és kiszárított próbatesteket
Zwick 7020 típusú univerzális szakítógéppel
vizsgáltuk szobahőmérsékleten, 10 mm/perc terhelési sebességen. Minden anyagnál 5 próbatestet mértünk úgy, hogy a számításoknál a legnagyobb és legkisebb értéket nem vettük figyelembe, s az átlagtól való eltérést 9596-os konfidencia intervallummal külön jelöltük [8].
ESSZÉE
klkela let
Megállapítható, hogy a hegesztett anyagok
maximális jósági fokának változása a vizsgált
anyagok szerkezeti tulajdonságaival hozhatók
kapcsolatba. A legjobban hegeszthető anyagok
7. ábra. PE szakításakor fellépő nyakképződés és nyúlás
mind kristályos szerkezetűek, míg a gyengébben
hegeszthetők amorfak. Ennek magyarázata az,
geszthetőbb az anyag. Ennek oka, hogy minél kisebb a különbség a hehogy az amorf anyagok plasztikusabban viselkednek, lassabban folynak
gesztési és környezeti hőmérséklet között, annál stabilabban viselkedik
meg, s a megfolyás után is hamar degradálódnak. A kristályos és amorf
az ömledék, és könnyebb az egyenletes hőmérséklet-eloszlást biztosíanyagok csoportján belül is megfigyelhető egy jósági fok sorrendiség (a
tani.
4. ábra szerint a kristályos: PE, PP, POM, PA6G, PET és az amorf: PC,
PS, ABS, PMMA anyagokra), amely az egyes anyagok olvadási hőmérTönkremeneteli formák
sékletével függ Össze, vagyis minél kisebb az olvadáspont annál heA hegesztés nélküli próbatestek egyik gyakori tönkremeneteli módja
a rideg törés, mégpedig a próbatest közepén levő 50 mm hosszú tar-

c

3. ábra. Számítógép-vezérlésű hőlégfúvós hegesztőpad
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8. ábra. A hegesztett próbateslek jellemző tönkremeneteli formái
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(8. ábra): törés (elválás) a varrat és az alapanyag
közötti határréteg mentén (1), törés a varratban
(2) és a varrat kiszakadása (3).
A vizsgált amorf polimerek hegesztése során légbuborékok keletkeztek az elkészített varratban
és annak környezetében, ami az anyagok keza 9. ábra, míg PMMA estén a 10. ábra mutatja a
buborékképződés jelenséget makro- és mikrofotón (Zeiss polarizációs mikroszkóppal 12.5-szeres nagyításnál).
A fenti jelenségek a vizsgált anyagok szerkezeti tulajdonságaival hozhatók kapcsolatba,
amelyek DSC vizsgálatokkal magyarázhatók.

DSC vizsgálatok
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A DSC (Differenciál Scanning Kalorimetria)
mérési eljárás a vizsgált anyagok kristályossági
fokának meghatározására szolgál. A méréseket
Seteram Labsys TG-DSC berendezéssel végeztük az alapanyagokból, valamint a hegesztett
próbatestek hőhatásövezeteiből kivágott próbadarabokból.
Az TT.-15. ábrákon a hegesztés előtti és utáni
DSC görbék együttesen láthatóak 5 anyag esetében.
Megfigyelhető, hogy a DSC görbék alakja miként változik a mintakészítés és a hegesztéssel
bekövetkező hőközlés hatására. A sajtolással készített polimereken a DSC görbéken vállszerű kiszélesedés figyelhető meg. A hegesztés után viszont a DSC görbéken nem figyelhető meg ez a
vállszerű kiszélesedés, amely azzal magyarázható, hogy a hegesztés helyén a minta termikus
előélete megváltozik. A vállképződés az anyagban felhalmozódó feszültségekre vezethető visz10. ábra. A PMMA-ban keletkezett buborékok makro- és mikroszkópi felvétele
sza, amelyek a hegesztés tartományában leépülnek.
Ennek
során
az
olvadási
entalpia jelentős csökkenése következik
tományában, mely jól megfigyelhető a PS, PC és PET anyagokon.
be a morfológiai szerkezetváltozás eredményeként. Ez az effektus
Hasonlóan rideg törés figyelhető meg PA, POM, PMMA és ABS esetén,
többé-kevésbé minden szemikristályos polimeren fellelhető, de
azonban itt a törési felület környezetében feszültségfehéredés figyelhető
különösen egyértelműen megfigyelhető a PA6G mintán. Ez alapvetően
meg (5. ábra).
nem a kristályosság változására, hanem a kristályos részecskenagyság
Polipropilén esetén szintén megfigyelhető kismértékű feszültségfeés a kétfázisú szerkezetben bekövetkező változásokra vezethető vissza,
héredés, de a szakítás során megindul a nyakképződés is (6. ábra).
ahol a mintákban levő feszültséggócok nagymértékű leépülése
A vizsgált polimerek közül a polietilén mutatta a legképlékenyebb
következhet be a hegesztéssel járó hőkezelés hatására, A különböző
viselkedést, a próbatest szakadása a nyakképződés után nagymértékű
polimerek, az alkalmazott hőkezelés mértékétől függően a hegesztés
nyúlással következett be (7. ábra).
zónájában alapvetően eltérnek. Az amorf anyagok rendkívül nehezen
A hegesztett próbatestek szakításakor fellépő tönkremeneteli módok
értékelhetők, mert légzárványok keletkeznek bennük. Ezen polimerekre
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11. ábra. PA6G alapanyag és hegesztett darab DSC összehasonlító
görbéje
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12. ábra, PE alapanyag és hegesztett darab DSC összehasonlító görbéje
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13. ábra. PET alapanyag és hegesztett darab DSC
összehasonlító görbéje
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Irodalom
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[ab

ai

szilárdsági értékeiből jósági fokot számoltunk az alapanyag szakítószilárdságához viszonyítva. Megállapítottuk, hogy a hegeszthetőséget a
polimer kristályos vagy amorf szerkezete jelentősen befolyásolja. A
kristályos anyagok könnyen hegeszthetők és megfelelő jósági fok érhető
el, ez azonban nem mondható el az amorf anyagokról. Megállapítottuk,
hogy a PE, POM, PP kiválóan, a PAG és PET jól, a PC, PS és ABS
közepesen, míg a PMMA gyengén hegeszthető. A vizsgált anyag mindegyikénél találtunk hegesztési sebesség optimumot. Az alapanyagok és
a varratok környezetének tanulmányozásához morfológiai vizsgálatokat
végeztünk, valamint mikroszkópos vizsgálatokkal elemeztük a
tönkremenetel formáit. DSC mérésekkel korrelációt találtunk az anyag
szerkezete és hegeszthetősége között.
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15. ábra. PP alapanyag és hegesztett darab DSC összehasonlító görbéje

DSC-vel a hegesztés jóságára nem lehet következtetni. Ez esetben a
DSC görbéken endoterm csúcs nem figyelhető meg. A morfológiai
szerkezetben bekövetkező változás nem követhető nyomon.
Következtetések
Kilenc különböző tömeg- ill. műszaki műanyag (PE, PET, PP, POM,
PC, PS, PAG, PMMA, ABS) hegeszthetőségét vizsgáltuk számítógépvezérlésű mérőpadon a hegesztési sebesség függvényében. Az öt különböző sebességgel hegesztett kötések jóságát szabványos piskóta
alakú próbatestek szakítóvizsgálatával ellenőriztük. A kötések szakító-
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e Védőkesztyűit szerezze be nagykereskedésünktől!
e Kötött munkavédelmi kesztyűk gyártása és
értékesítése pamut, poliamid, kevlar alapanyagból.
e Import és hazai gyártású bőr, pvc, latex mártott
kesztyűk széles választéka.
e OMMF engedéllyel rendelkeznek termékeink.

A kézenfekvő biztonság
ANYAGYIZSGÁLÓK LAPJA 2001/4
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újdonságok

Vizsgálattechnikai
a IK 2001

tükrében

Tóth Péter"

Az 1952 óta megrendezésre kerülő K (Kunstoff) düsseldorfi műanyagipari kiállítás a régió és a szakma legnagyobb műanyagipari szakkiállítása, mely idén 2001. október 25.— november 1. között zajlott. A háromévente megrendezésre kerülő esemény, mint a legnagyobb ilyen jellegű szakkiállítás, a kiállítók és látogatók tömegét vonzza a műanyag- és
gumiipar területéről az alapanyag gyártóktól a feldolgozókig.
A gyártók többsége idén is erre a nagy eseményre tartogatta az
elmúlt időszak technikai újdonságainak bemutatóját. Így tett a műanyagvizsgáló berendezéseiről jól ismert, olasz Ceast SpA. cég is. Nincs olyan
terület, ahol ne találkozhatnánk jelentős technikai újítással. Ezekből
mutatunk meg néhányat, nem részletezve a berendezések műszaki jellemzőit csupán az azokat érintő technikai fejlesztéseket.

Az ütőműveken tapasztalt változások
Az ingás ütőművek terén két jelentős változtatást tapasztalhattunk:
Az automatikus belső önkalibráció jellemzi mostantól a berendezéseket. Ennek jelentősége abban rejlik, hogy a gravitáció a földrajzi
hely függvénye, így a nehézségi gyorsulásnak (g) a gyártóműnél elvégzett kalibráció során figyelembe vett értéke nem azonos a felhasználó
földrajzi területén érvényes értékkel (71. ábra). Ez mérési hibát okoz, mivel az inga L, redukált hossza egyenesen arányos g-vel. A Ceast ütőműveibe épített érzékelő automatikus meghatározza az inga Tp szabad lengésidejét, és ennek alapján az értékelő szoftver már a helyi gravitációs
tényezővel számol, így a földrajzi helytől függő gravitációból eredő mérési hibát kiküszöbölték.

T.2

gTp
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z Pendülum perlod !
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gálat közötti ciklusidő, azaz a fentiekben ismertetett folyamat kb. 30 másodpercet vesz igénybe.
Egyetlen mintatartóba különböző típusú próbatest is elhelyezhető az
őket elválasztó ún. statiszta (dummy) fém próbatestekkel együtt. Ezek
segítségével a berendezés meg tudja különböztetni az egyes mérési
sorozatokat egymástól, és azokat külön-külön értékeli ki, A berendezésnek létezik 500 próbatest automatikus vizsgálatára alkalmas változata
is, mely négy próbatest adagolót használ,
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1. ábra. A földrajzi helytől függő nehézségi gyorsulás korrekciója

Az új Resilvis 125 Cryo (lásd a B/II. oldalon) áttörést jelent, mivel a
védőszekrénybe helyezett és termokamrával is ellátott ingás ütőmű a
nagy sorozatú Izod- és Charpy-vizsgálatok teljesen automatikus végrehajtására alkalmas. A berendezés sok értékes laboratóriumi munkaóra
és emberi munkaerő megtakarításra kínál megoldást, ezért elsősorban
olyan helyeken ajánlott, ahol nagyszámú minta rendszeres bevizsgálása
"Testor Kft.
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szükséges. A berendezés a már jól ismert új Resil Inpactor ütőmű családon alapszik (lásd lapunk ez évi 3. számában), és 0,5 — 25 J energiatartományban képes az ütővizsgálat elvégzésére. A berendezés műszerezett kialakításban is automatikusan végrehajtja az ütővizsgálatot.,
A berendezéshez illesztett hőkamrában -707C — 410097€ hőmérséklet tartományban kondícionálhatóak a próbatestek. A hevítés elektromos
hőellenállások, a hűtés szolenoid szelepekkel vezérelt mennyiségű folyékony nitrogén segítségével történik. A precíz szabályzásnak és levegőkeringetésnek köszönhetően a kamra terében a hőeloszlás egyenletes és a kívánt hőmérséklet 19€-on belül tartható.
A berendezés automata mintaadagolóval szerelt, mely egyszerre
maximum 125 próbatest tárolására, kondicionálására és adagolására
képés. A jegesedés okozta problémákat a próbatest vertikális adagolásával kerülték el. A berendezésekbe két mintatartó helyezhető be, az
egyik a próbatestek adagolását végzi, míg a másik a próbatestek temperálására szolgál.
A berendezés több opcionális kiegészítővel is ellátható:
, Mikrométerek segítségével minden próbatest vastagsági és szélességi mérete egyenként megmérhető, közvetlenül az ütővizsgálat
előtt. A méretbeli adatokat az elektronikus mikrométerek a számítógépbe küldik további kiértékelések céljából.
, A próbatestek hőmérséklete egyesével is megmérhető közvetlenül
az ütővizsgálat végrehajtása előtt, infravörös detektor segítségével. Az
érintésmentes hőmérő szintén elküldi a mért hőmérséklet adatot a számitógépnek.
. Természetesen itt is használható az Izod-mérésekhez a pneumatikus satu, mellyel reprodukálható és jól szabályozható a próbatestet
megfogó erőt.
A próbatest ütővizsgálatát követően a kalapács automatikusan meg:

Az ütve hajlító vizsgálatok próbatestjein alkalmazott bemetszés pontos és reprodukálható elkészítése a bemetszés tövének károsodása nélkül döntően befolyásolja a vizsgálat eredményét. Ceast e téren is Újdonsággal rukkolt elő.
Az AUTOMATIC Notchvis Plus (lásd a B/II. oldalon) névre keresztelt berendezés az elődjéhez - az Automatic Notchvis-hez — képest
nemcsak megjelenésében, hanem műszaki paramétereiben is megújult.
A bemetszés mélységét a pneumatikus léptetés helyett elektronikus
léptetőmotor végzi. A Ceast által kifejlesztett lineáris bemetsző mozgás
megakadályozza a túlzott felmelegedést és így a próbatest beégését, de
erre érzékeny anyagok esetén választható léghűtő is a metszőkés hegyének hűtésére.
Az egyidejűleg befogható próbatestek száma 180-ról 200-ra növekedett. Talán a legjelentősebb újítás a forgókéses próbatest-vég megmunkáló egység, mellyel a próbatest hossza pontosan elkészíthető.
Segítségével akár az általános célú, piskóta alakú próbatestből (150
3167) a szabványos 4x10x80 mm méretű próbatest is kivágható és az
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egyoldali vagy kétoldali bemetszés is elkészíthető ugyanazon a berendezésen (mindezt nagy termelékenységgel, akár 200 próbatesten egyidejűleg). Az újraélezhető, állandó profilú kések széles választéka is
kompatibilis ezzel az új berendezéssel is.
Az ejtősúlyos ütőművek terén - maradva a dinamikus törési vizsgálatoknál — a legnagyobb újdonság a vizsgálatok műszerezett elvégzésére alkalmas kivitelben tapasztalható.

2. ábra, A Fractovis műszerezelt ülőleje,
a) nyúlásmérő bélyeges, b) piezoelektromos kivitel

A Fractovis ejtősúlyos ütőmű a legjobb paraméterekkel bíró berendezés, mely akár 20 m/s ütési sebesség és 1300 J ütőenergia kifejtésére is képes. Újdonság a piszoelektromos érzékelővel és a nyúlásmérő bélyeggel szerelt ütőfejek széles választéka (2. ábra), amelyből a
felhasználó igényei szerint választhat. Az egyes fejek az ütőtestben
cserélhetőek. Mivel a fejek a Ceast SpA. saját fejlesztései, ezért a
hosszú évek tapasztalatit hasznosítva egyedi igények kielégítésére is
van lehetőségét.
A műszerezett mérések adaltgyűjtésében is lényeges változás
tapasztalható. ADAS 2000-t és annak utódját a DAS 4000-t most a DÁS
8000 váltja fel (lásd a B/II. oldalon), amely valamennyi műszerezett dinamikus vizsgálóberendezéshez csatlakoztatható. A csak az elődökhöz
képest jelentősen megváltozott paraméterek listája is beszédes:
" A nagysebességű A/D konverter felbontása 12 bit-ről 14 bit-re növekedett.
" A független adatgyűjtő csatornák száma 1-ről 8-ra nőtt.
. A gyűjtött mérési pontok száma 4000-ről 8000-re nőtt (innen ered
az elnevezés ís D.A.S. Data Acgusition System 8000 mérési pont — mely
opcionálisan 160 000 is lehet).
" A szolgáltatások kínálatát tovább növeli a be- ill. kimeneti portok
nyújtotta lehetőségek, mivel szemben az IEEE 488-cal most az USB (1
Mbit/s) RS 232 - RS 485 soros portok állnak rendelkezésre.
, Az új adatgyűjtőhöz — túl a megszokott piezo- és bélyeges nyúlásmérő szenzorokon - gyorsulásmérőt és erőmérő cellát is lehet csatlakoztatni,
" Az újítások a külsőn is nyomot hagytak: a formatervezett adatgyűjtővel a színes érintőképernyő segítségével kommunikálhatunk.

Újdonságok a reológiai

vizsgálóberendezéseknél
A HDT-Vicat berendezéseken jelentős fejlesztéseket végeztek.
A Vicat 500-D berendezés (lásd a B/II. oldalon) kívül belül átalakult,
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és olaj nélkül működik. Az eddig forgalmazott Vicat berendezések mindegyike olajat használ hevítő közegként. Ennek sok hátránya van: többek
közt környezetszennyező, nagy az energiaigénye, a kádnyi olajnak nagy
a hőtehetlensége (így a ciklusidő is hosszú), és vannak olyan anyagok
is, amelyek vizsgálati hőmérséklete már olyan magas, amit olajjal nehéz
vagy lehetetlen elérni (füstöl, oxidálódik). A Ceast innovatív fejlesztéseinek köszönhetően - először ezen a berendezésen alkalmazták — az
új hevítő közeg a réz felületű tányér. Az eljárását
már a vonatkozó ISO szabványok is elfogadták,
Az új megoldás előnyei pedig a következők:
" Vicat-tesztet akár 500 7C-ig is lehet végezni,
" gyorsabb a hűtés, mint az olaj közegben,
" a berendezés méretei kisebbek,
, kisebb az energiaveszteség és a szükséges
energia, Így a fogyasztás is,
e rövidül a ciklusidő,
. a réz felületek hőstabilitása jobb, mint az olajé
(402 "C szemben az eddigi 0.5 9C-kal), és
kombinált levegő-víz hűtésű.
A Vicat 500 berendezésen hat önálló mérőhely
van, így egyidejűleg hat mérés végezhető.
Zárt rendszerű hűtőberendezést fejlesztett ki a
Ceast, mely valamennyi HDT-Vicat berendezéshez csatlakoztatható. Alkalmazásával
csökken a hűtővíz-felhasználás. Ez elsősorban
olyan országokban lehet lényeges, ahol a
vízhálózat szegényes vagy az ivóvíz korlátozott
mennyiségben áll rendelkezésre illetve nagyon
drága. A fő probléma az, hogy az IS0 75 szabvány szerint minden mérést 23-t2 "C hőmérsékletről kell indítani. Ez azt jelenti, hogy minden mérést követően a hevítő
közeget, a kb. 20 kg tömegű, akár 200-300 "C-os olajat le kell hűteni
erre a hőmérsékletre. Egy hat mérőhelyes berendezésben az olaj
29097€-ról 30 "C-ra 30 perc alatt hűthető le, ami kb. 650 liter, 14 "C-os
hűtővizet igényel (mérésenként!). Ezt elkerülendő mostantól válaszható
tartozék a zárt rendszerű hűtőberendezés,
A Rheologic 5000-twin berendezés megjelenése jelenti a
reométerek terén az igazán nagy újdonságot, mivel egyszerre két
hengerben végzi a mérést (3. ábra). Természetesen mindkét dugattyún
külön-külön méri az erőt.

3. ábra. A Rheologic 5000-twin iker-mérőhelye

Az újdonságok felsorolást még sokáig folytathatnánk. Itt csak egy-két
jelentősebb újdonságot emeltünk ki. Mint látható a fejlődés a méréstechnikában is permanens és a felhasználók újabb és újabb igényeit elégítik
ki.
ANYAGVIZSGÁLÓK
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Ma fantasztikum, holnap gyakorlat
. K 2001, Düsseldorf
A ,K" az idén tizenötödször megrendezett szakvásár a világ műanyag- és gumigyártóinak óriási seregszemléje. A feldolgozógép-, az
alapanyaggyártók, a fólia- és késztermék előállítók, a vizsgálóberendezéseket gyártók s mindenki, aki a számit a szakmában, az idén is itt volt.
A több mint. 100 országból felsorakozó 2 885 gyártót Európa, Amerika és a Távol-Kelet fejlesztői, oktatói, de elsősorban ipari szakemberei

keresték fel, és árgus szemekkel figyelték az újdonságokat bőven kínáló
partnereket, no meg a konkurenciát.
Aki ellátogatott a K 2001 kiállításra meggyőző képet kaphatott arról, hogy még koránt
sem merült ki a polimerek nyújtotta műszaki és
gazdasági előnyök tárháza. A fejlesztők
törekvései, a ma álmai a holnap, a minden-

napok része lehet. Így például a 450 "C-on is
ellenálló. műanyagok a fémeket helyettesítő
kompozitok felhasználási körét bővíthetik; vagy
a nagymértékben polimerizált műanyag villamos vezetőképessége szobahőmérsékleten
megközelítheti a rézét, így azt funkcionálisan
helyettesítheti az elektronikai alkatrészgyártásban. Vagyis a műanyagok a társadalmi igények
gazdaságos kielégítésben állják a versenyt. A
műanyagok alkalmazási körét bővíteni törekvő
fejlesztési törekvéseket szimbolizálják a K 2001 honlapjáról is letölthető
képsorok, mélyék műanyag célszámunk cimoldalának M betűjét is formázzák.
Cégünk szakemberei elsősorban a műanyagok jellemzőinek vizsgálatára kifejlesztett berendezések és műszerek újdonságait keresték,

mindenek előtt partnercégünkét. A Ceast fejlesztési újdonságairól az
előző cikk ad ízelítőt.
Egy szóval, érdemes volt ellátogatni a K 2001 kiállításra. A szervezők
ezúttal is mindent megtettek annak érdekében, hogy naponta a kisváros:
nyi látogató (28 ezer ember) a lehető legkönnyebben bejuthasson a kiállításra.
A regisztrációs sorban állást internetes előkészítéssel kerülhettük el.
A kínálaton végigsétálni több nap. A profi szervezők remekül működő, minden sarokra kitett

számítógépes kereső terminálokkal siettek
segítségünkre, mely egyébként az interneten
előzetesen is igénybe vehető volt. Segített a
pavilonok tematikus egysége is. A fóliások
például három emelet magas, komplett
gyárakat építettek fel, melyeket háromkonténernyi kiegészítő klímaberenezés szolgált ki, és
a villástargoncák alig győzték elhordani a
megtermelt fóliát.
A sajtótájékoztató adatai szerint a megkérdezett látogatók jelentős része (3990) az új
alapanyagok iránt érdeklődve, illetve egyharmaduk a műanyag és gumi műszaki termékek,
szerkezeti elemek újdonságai miatt jön el
háromévente a ,K"-ra, a kiállítók döntő többsége (9490) pedig jó üzlet
reményében hozza el újdonságait ide. A K 2001-ről is így vélekedtek.
A világ legnagyobb polimerpiaca 2004 októberében újra megnyitja
kapuit.
Szappanos György

KÖNYVISMERTETÉS
Száva János", Ciofoaia Vasile", Luca-Motoc Dana", Curtu loan":

Kísérleti módszerek a szerkezetek dinamikájában
Metode experimentale ín dinamica structurilor mecanice
A könyv a Brassói Transzilvánia Egyetem nyomdájában látott ez évben
napvilágot az egyetem tanárainak (7), illetve adjunktusának (/") tollából. A
kisérleti mechanika módszereit tíz fejezetre bontva foglalja össze a 262 oldalas könyv a következőképpen:
Az első fejezet, Bevezetés a méréstechnikába, taglalja a SI alapmérték-

egységeket, valamint a főbb fizikai mennyiségeknek (lineáris-, Ill. szögelmozdulások, lingáris-, ill. szögsebességek, gyorsulás, erő, nyomaték, nyomás, hőmérséklet) a mérési elveit.

A második fejezet, Rugalmasságtani alapfogalmak, feleleveníti a sík-, ill.
térbeli rugalmasságtan főbb elemeit, melyek segítségével a következő
fejezetekben taglalt fogalmak könnyen érthetővé vállnak.
A harmadik fejezet, Mechanikai és optomechanikai mérőeszközök,
elemzi a főbb, már klasszikussá vált, nyúlásmérő eszközöket. Bemutatja a

mérőórákat, az optikai nagyítással ellátott elmozdulás-mérőket, illetve a
pneumatikus, az akusztikus, a rögzített pontok (Pfender-féle mérőóra) és a
rezgő húr elven alapuló elmozdulás-mérést.
A negyedik fejezet, Elmozdulások mérése, bemutatja a főbb, immár

klasszikussá vált eljárásokat, Így viszonylag részletesen tárgyalja a villamos
ellenállás-változás elvén alapuló nyúlásmérő bélyegeket és alkalmazásukat,
de a félvezető, a kapacitív, az induktív, illetve piezoelektromos hatásra alapozott méréstechnikákról is nyerhet alapismerteket az olvasó.
Az ötödik fejezet, Fotoelaszticitás (Fotorugalmasságtan), a sarkított
fényre alapozott modellezéssel megoldható főbb feladatokat tárgyalja. A sík-

beli feladatokon túlmenőén, a szerzők röviden ismertetik a térbeli feladatok
megoldási lehetőségeit is.
A hatodik fejezet, Fotoelasztikus bevonatok, repedő lakkok, bemutatja e

két módszer elvét, előnyeit és hátrányait a feszültségmező kiértékelésnél,
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A hetedik fejezet, Moiré-sávok módszere, elemezi mind a sík-, mind
pedig a térbeli elmozdulás-mező kiértékelési lehetőségeit.
A nyolcadik fejezet, Interferometrikus módszerek, bemutatja a lézerre
alapozott metrológia elvit, a holografikus interferometriát, ennek előnyeit a

klasszikus holográfiával és interferometriával szemben, valamint a holografikus interferometria, a fotorugalmasságtan, illetve a Moiró-sávok módszerei-

nek a kombinációit, melyek növelik a módszer alkalmazhatósági területét.
Röviden ismertetik a szemcseholográfiát is, ennek előnyeit és hátrányait
mérnöki szempontból.
A kilencedik fejezet, Ultrahangos roncsolásmentes módszerek, bepillantást enged az ultrahangok ilyen irányú felhasználásába is, melynek segítsé-

gével nemcsak a belső hibákat, de az anyagjellemzőket is meg lehet
határozni.
Az utolsó, tízedik fejezet, Ultrahangos jelek feldolgozása, kiegészíti az
előzőt, matematikai alapokra helyezvén az ultrahang jelek adatbázisának feldolgozását.
A két utolsó fejezet kizárólag a Luca-Motoc Dana szakmai felkészült-

ségét dicséri, míg az első nyolc fejezet a többi három szerző közös munkája. Minden fejezetet viszonylag gazdag példatár és esettanulmány (példák,
illetve különböző műszaki problémák mérnöki megoldásai) szemléltet, melynek egy része a szerzők saját kísérleteiteredményeit tükrözik, de ugyanakkor magyar (dr. Borbás Lajos és dr. Thamm Frigyes), illetve külföldi kutatók kigmelkedőbb eredményeire is utalnak a szerzők. A könyvet szakmailag

Száva János koordinálta.
A viszonylag gazdag és aktuális szakirodalmat a szerzők fejezetenként
sorolják fel annak érdekében, hogy a könyvben tárgyaltakat az olvasó ki
tudja magának tetszése szerint egészíteni.
— ferko 145

SZABVÁNYOSÍTÁS
Uj, érvényes nemzeti szabványok

-MSZ

. A Magyar Szabványügyi Testület által, a Szabványügyi Közlöny 2001/9.—
2001/11, számaiban közzétett és szakterületünket érintő érvényes szabványok a következők:

- MSZ IS0 471:0990; Gumi próbatestek szabványos kondicionálási és vizsgálati körülményei.
ű
— MSZ ISO 1399:1990; Gumik gázáteresztő képességének meghatározása
állandó térfogatos módszerrel

01 Általános előírások. Terminológia
- MSZ EN 1792:2001; Hegesztés. A hegesztés és rokon eljárásai többnyelvű szakkifejezés-jegyzéke
17 Metrológia és méréstechnika. Fizikai jelenségek

-MSZ

EN 1IS0 2064:2001;

vastagságmérésre

vonatkozó

Fémes és más szervetlen bevonatok. A
fogalom-meghatározások

és megállapo-

dások.
- MSZ EN 150 2178:2001; Nem mágnesezhető bevonatok mágnesezhető
alapfémen. A bevonatvastagság mérése. Mágneses módszer.
- MSZ EN 180 3497:2001; Fémbevonatok. A bevonatvastagság röntgenspektrometriás mérési módszere.
- MSZ EN ISO 3543:2001; Fémes és nemfémes bevonatok. A bevonatvastagság mérése béta-visszaszórásos módszerrel,
19 Vizsgálatok
- MSZ EN 583-2:2001; Roncsolásmentes vizsgálat, Ultrahangos vizsgálat;
2. rész: Erzékenység: és geometria beállítása.
.

- MSZ EN 12084:2001; Roncsolásmentes vizsgálat. Örévnyáramos vizsgálat. Általános irány- és alapelvek.

- MSZ EN 12668-2:2001; Roncsolásmentes vizsgálat. Az ultrahangos vizs:
gálóberendezés ellenőrzése és jellemzése. 2. rész: Vizsgálófejek.

-MSZ EN 13018:2001; Roncsolásmentes vizsgálat. Szemrevételezéses
vizsgálat, Általános alapelvek,
- MSZ

EN

13184:2001;

EN

13185:2001;

Kemény

műanyaghabok

vizsgálata.

- MSZ 1S0 1795:1993; Természetes kaucsuk és műkaucsuk. Mintavételi és
-előkészítési eljárások.
-MSZ ISO 2285:1994;

Gumik

vagy termoplasztikus

elasztomerek.

A

maradó nyúlás meghatározása normál és nagy hőmérsékleten.
- MSZ ISO 3384:1994; Gumik vagy termoplasztikus elasztomerek. A feszültségrelaxáció meghatározása összenyomáskor környezeti vagy nagy

hőmérsékleten.
- MSZ 11263-1:1977; Azbeszt-gumi lemez vizsgálata. Húzószilárdság.
A betonvizsgálati örábatestek készítésére és mechanikai vizsgálatára
vonatkozó számos szabványt visszavonták. A részletes jegyzék a

Szabványügyi Közlöny 2001.11. számában olvasható. Felvilágosítást ad:
Kutassy László, telefon:456-6849.
- MSZ 4301:1978 Fémek hegeszthetősége
,
-MSZ 4308-1:1982; Acélok hegeszthetőségi vizsgálata. Átmeneti
hőmérséklet meghatározása ütővizsgálattal.
- MSZ 4309-1:1983; Acélok hegeszthetőségi vizsgálata. Próbadarabok
mechanikai vizsgálatokhoz.
-MSZ 4310-3,-6 és -8:1983-87; Hégesztett kötések roncsolásmentes vizs-

gálata. Szemrevételezés.

Legfeljebb

50

mm

vastag

acéllemezek

hegesztett tompakötéseinek radiográliai vizsgálata. Folytonossági hiányok

vizsgálat. Szivárgásvizsgálat,

lelrendszere ultrahangos vizsgálatokhoz,
-MSZ 6870-2:1988; Aüsztenítes Cr-Ni-atél hegesztési varratok ferrittar-

Roncsolásmentes

vizsgálat. Szivárgásvizsgálat.

talnának meghatározása. Összehasonlító minták alkalmazása.
- MSZ 7865-1:1976; Ultrahang-vizsgáló készülékek ellenőrzése.
ellenőrzőtest és alkalmazása.

Jelzögázos eljárás.
— MSZ EN 13477-1-2:2001; Roncsolásmentes vizsgálat. Akusztikus emiszszió. A berendezés jellemzése. 1. rész: A berendezés leírása. 2. rész: A
működési jellemzők igazolása.
23 Általános rendeltetésű hidraulikus és pneumatikus rendszerek és

egységei
-— MSZ EN 977:2001; Föld alatti, üvegszál-erősítésű műanyag (GRP) tartályok. Az egyik oldalán folyadékkal érintkező tartályfal vizsgálati módszere.
25 Gyártástechnika

-MSZ EN ISO 10289:2001; Az alapfém fémes és más szervetlen bevonatainak korróziós vizsgálata. Korróziós vizsgálatnak alávetett próbatestek és késztermékek értékelése.
71 Vegyipar
— MSZ CR 10299:2001; Hullámhossz-diszperzív röntgeníluoreszcens spektrometriás módszer esetén a szabványos rutlineljárás előkészítésének
alapelvei.
83 Gumi- és műanyagipar
-MSZ EN ISO 179-1I:2001; Műanyagok. Charpy-féle ütési jellemzők

meghatározása. 1. rész: Nem műszeres ütésvizsgálat.
- MSZ EN ISO 180:2001; Műanyagok. Az Izod-féle ütő-hajlító szilárdság

meghatározása.
87 Festék- és színezékipar
— MSZ EN ISO 1520:2001; Festékek és lakkok. Mélyhúzási vizsgálat.
— MSZ EN 180 3668:2001; Festékek és lakkok. A festékek színeinek vizuális

összehasonlítása.
91 Építőanyagok és építés
-MSZ EN 12504-2:2001; A beton vizsgálata szerkezetekben. 2. rész:
Roncsolásmentes vizsgálat. A visszapattanási érték meghatározása.

Nemzeti szabványok visszavonása
A textil- és bőripari alapanyagok és termékek, illetve textilipari anyagvizsgáló

készülékek számos vizsgálati szabványát vonták vissza. A részletes Jegyzék
a Szabványügyi Közlöny 2001. 9., illetve 11. számában olvasható.
Felvilágosítást ad: Horváth Szép Mihály, telefon: (1) 456-6846, illetve Drozda
Béla, telefon: 456-6855.
- MSZ EN 61:1999; Üvegszál erősítésű műanyagok. A húzási jellemzők

meghatározása.
-MSZ EN 62:1999; Uvegszál erősítésű műanyagok. Szabványos kondicionálási és vizsgálati légterek.
,
— MSZ 7257-1-3:1984; Műbőrök. Vizsgálati módszerek. Általános előírások.
— MSZ 7527:1984; Műanyagok viszkozitásának meghatározása Höpplerreoviszkoziméterrel
— MSZ 7760-8:1976 és -14:1979; Szuszpenziós PVC por vizsgálati mód-

-MSZ

7878:1986;

1. Sz.

Felületek folyadékbehatolásos vizsgálórendszerének

ellenőrzése.

- MSZ 12370:1977; Réz és rézötvözetű csövek vizsgálat örvényárammal,
Új, kedvező árú szakítógép termékcsoport
a húzó-, nyomó- és hajlítóvizsgálatok elvégzéséhez
ZWICK Basicline - kedvező megoldás az alkatrészvizsgálatra
Az utóbbi időben egyre nagyobb igény mutatkozik az anyagilag kedvező
vizsgálóberendezések iránt a rutin, illetve a standard vizsgálatok elvégzéséhez. Ezért fejlesztette ki az anyagvizsgáló berendezéseket gyártó
ZWICK cég a Basicline termékcsoportját, mely az ipar sok területén jól
használható és elvégezhető velük az alapanyagokon és késztermékeken az
összes szabvány szerinti vizsgálat, például:
— az elektronikai iparban a csatlakozó kontaktusok vizsgálata;
— a finommechanika különböző sajtolási folyamatainak vizsgálata, a rugók húzó- és nyomóvizgálata, a nyúlás és a szakadási idő mérése;
— a csomagolástechnika, a papíripar igényeire a szakadási jellemzők, a
nyomás ellenállás, a kartondobozok, a hullámkartonok vizsgálata;
— a textíliparban a varrások szilárdságának vizsgálata, az anyagjellemzők
meghalározása;

— a műanyag- és gumiiparban a szakítószilárdság, a fajlagos nyúlás
meghatározása, a hiszterézis vizsgálata,
A ZWICK Basicline termékcsoportjának tagjai különböző komponensekből a felhasználó által rugalmasan összeállítható anyagvizsgáló-berendezések, így könnyen illeszthetőek a felhasználó specifikus vizsgálati előírásaihoz, ugyanakkor a TestXpert? software segítségével alkalmasak s0rozat-, illetve szabvány szerinti vizsgálatok elvégzésére is.
A csoport 500 N (egyoszlopos) és 5, 10, 20 KN terhelhetőségű anyagvizsgáló gépeket tartalmaz. Robosztus felépítésük miatt jól használhatóak az
iparban, hosszú élettartamúak. Megfelelnek a biztonsági és az ISO 9001
előírásoknak.
A vizsgálóberendezések működtethetők számítógépről, illetve anélkül. A
TestXpert? software egyszerűen kezelhető, mégis nagy komformitást és
flexibilitást biztosít. A standard vizsgálati szoftverek az attraktív ár/teljesítmény viszony mellett garantálják a szabványos vizsgálatok elvégzését,
míg a mester vizsgálószoltverek segítségével egyedi vizsgálatok építhetők
fel, Szükség esetén beállítható az , egygombos kezelés" is, így a vizsgálatokat kevésbé képzett ember is elvégezheti.
A ZWICK Basicline új kihívás az egyszerű minőségi alkatrészvizsgálatok terén; modulokból összeállítható, kedvező árú és igen rövid szállítási
határidejű (1 hét) anyagvizsgáló berendezés.

Senselektro Kft.

szerel.
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A méretál-

h

Roncsolásmentes

Nyomásváltásos eljárás.
-MSZ

10192-1I:1988;

landóság meghatározása.
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MÉRFÖLDKÖVEK
Dr.

Bodor

Géza

(1930 - 2001)
Élete és munkássága a polimerek fizikai tulajdonságainak
vizsgálatához kapcsolódott. 40
éven át dolgozott a Műanyagipari
Kutató Intézetben, 1961-től az
általa létrehozott polimer mikromorfológia osztály, majd 1980tól a polimerfizikai főosztály vezetőjeként. Közvetlen munkatársai
számára megteremtette a kutatómunka szervezeti és tárgyi feltételeit, ezáltal biztosítva az intézet többi részlegének azt a biztos tudo-

mányos hátteret, ami az alkalmazás- és feldolgozás-technikai kutatásoknál nélkülözhetetlen. Nagyon sokat tett azért, hogy a polimer kutatások a helyüket megillető rangot vívják ki a hazai és nemzetközi tudományos életben. Nyugalomba vonulása után 1992-től 1999-ig a BME
Gépészmérnöki Kar polimertechnika és textiltechnológia tanszékén
kutatóprofesszorként oktatta a jövő gépészmérnökeit. 1991-től a Műanyag és Gumi szerkesztőbizottságának elnökeként a hazai szaksajtó
munkáját irányította élete utolsó napjáig.
Nagy- és kisszögű röntgen- és lézerdiffrakciós technikával kutatta a
szálas anyagok szerkezetét. Kidolgozta az amorf orientáció meghatározásának új módszerét, bevezette az ún. fajlagos amorf orientáció fogalmát, amely szoros összefüggésben áll a szálak mechanikai tulajdonságaival. A polipropilén szál szerkezete és gyártástechnológiája közötti
összefüggéseket vizsgálva elsőként mutatta ki, hogy a polipropilén szál
kristályossága nem függ az előállítási paraméterektől, amint az Natta és
munkatársai gondolták, hanem a kristályos részecskenagyság szabja
meg a feldolgozhatóság feltételeit. A kristályos részek méret-eloszlását

50 éves a H.V. Karpenko
Az ukrajnai Lvivben működő intézet alapításának 50. évfordulójára
Actual Problems of Materials Mechanics: physicochemical aspects and
diagnostics of materilals properties címmel rendezett jubileumi, nemzetközi konferencia ígen jó alkalmat ad arra, hogy visszatekintsünk egy olyan
félévszázadra, amely egy tudományterület fejlődését döntően befolyásolta a
volt Szovjetunió területén és számottevő hatást gyakorolt a világ tudományos életére is.
A jelenleg mintegy 530 főt alkalmazó, 1951-ben alapított intézet munkatársai közül hat fő az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia (UNTA) tagja,

33 fő a tudomány doktora, 117 fő a tudomány kandidátusa és 150 fő a kutatók száma. Hazai és nemzetközi szakmai ismertségük és elismertségük
egyik jellemzője, hogy alapításuk óta mintegy 220 könyvet adtak ki, illetve az
intézet jelenlegi igazgatójának - V.V. PANasYuk akadémikus — munkáiból a

Cambridge Scientific Database-ben 179 szerepel (2001. június 2-i állapot).
Az intézet első igazgatója, a Kirgiz Tudományos Akadémia tagja, M. M,
SHUMILOVSKI (1951-1952) volt, majd őt az UNTA tagja, H.V. KARPENKO követte
(1952-1971). Tiszteletére az ő neveét vette fel az intézet 1980-ban.
Az intézet tevékenysége három nagy tématerületet öleli fel:
- Az anyagok rideg törésének fizikai, kémiai és mechanikai folyamatai,

beleértve a hidrogén és a folyékony fém okozta elridegedést.
technológiák kidolgozása és bevezetése (polimerek, egy és többrétegű fémes bevonatok, inhibitorok, felületszílárdító eljárások).
- Heterogén rendszerek fizikai mezőinek megismerése, ezekről adatok
gyűjtése a roncsolásmentes vizsgálatok fejlesztése érdekében.
Az intézet rendszeresen szervez (akadémikus munkatársainak irányításával) szemináriumokat a rideg törés ( V.V. PANAsYUK), a fémek korróziója és
korrózióvédelme (V.I. PoOKHMURSKYI), a hidrogén és alacsony hőmérséklet

okozta elridegedés (0, YE. ANDREIKIV), a heterogén közegek fizikai mezői és
az anyagok roncsolásmentes vizsgálata (Z.T. NAZARCHUK), a szerkezetek integritása és az anyagok szilárdsága növelt hőmérsékleteken (O.M. ROMANIV
és H.H. MAksYmovYvcH) témakörökben.

Az intézetben az elmúlt 50 évben 67 doktori és 530 kandidátusi disszertációt védtek meg sikeresen. Az intézet 1965-től jelenteti meg kéthavonta a
Physichochemical Mechanics of Materials című folyóiratát, amelyet a Kluwer
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a diffrakciós profil Fourier-analízisével adta meg. A polimerek molekulatömeg-eloszlásának tanulmányozása kapcsán lerakta a keresztírakcionálási eljárás alapjait. E vizsgálati módszerek elválaszthatatlanul kötődnek a nevével fémjelzett tudományos iskolához. Nagyszámú szakcikkében, majd a Polimerek szerkezetvizsgálata című magyar és angol
nyelvű szakkönyveiben, valamint Polimer anyagszerkezettan című
egyetemi jegyzetében adott számot széles körű ismereteiről.
Tudományos munkásságát 1962-ben Munka

Érdemrenddel,

1974-

ben Akadémiai Díjjal, 1987-ben Eötvös Lóránd-díjjal ismerték el.
Évtizedeken át aktívan vett részt a hazai és nemzetközi tudományos
életben. Elnöke volt az MTA Kémiai Tudományok Osztálya műanyagfizikai munkabizottságának, az anyagtudományi és technológiai komplex
bizottságnak, valamint a Műszaki Tudományok Osztálya szál- és rostkémiai albizottságának. Több nemzetközi tudományos konferencia szervezését irányította. Ezek révén sok barátságot kötött a világ számos
országának tudósaival.
Csendes, szerény emberként fél évszázadot töltött a makromolekulák hazai és nemzetközi kutatóinak és tudósainak világában. Nem
törekedett és nem vágyott felső vezetői beosztásokba, tehetségét és
szorgalmát a kutatómunkában kamatoztatta. Fontos feladatnak tekin-

tette fiatal kollégáinak pályára állítását, szakmai karrierjük megalapozását, végül kutatóprofesszorként életének gazdag tudományos tapasztalatait az egyetemi hallgatókkal és a doktoranduszokkal osztotta meg.
Erős akarattal vette tudomásul a sors által rámért betegséget. Mindvégig
az egész életében rá jellemző szelíd humorral viselte a megpróbáltatásokat és hagyott el örökre bennünket.

Így őrizzük meg emlékezetünkben, Isten veled Géza!
Dr. Macskási Levente

Fizikai-Mechanikai

Intézet

Academic/Plenum Publishers is kiad angol nyelven Material Science néven.

Éves periodicitású 1996-tól a Fizikai módszerek és berendezések a környezet, a szerkezetek és az anyagok állapotának ellenőrzésére című és 1992től A szerkezetek és anyagok károsodásának mechanikája és fizikája című
kiadványaik.
Egy ötven éve sikeresen működő intézet szakmai tevékenységét igen
nehéz néhány mondatban összefoglalni. De az intézet már említett folyóirata International Editorial Board-jának tagként szerzett ismereteim alapján reménnyel kísérelhetem meg röviden kiemelni azon területeket, amelyeken az
intézet munkatársai nemzetközi mércével mérve is maradandót alkottak.
Az intézet alapításának első éveiben a kontinuum-mechanika gyakorlati
alkalmazása volt a domináns irány. Az akkor alapított alkalmazott rugalmasságtan osztály— élén M, JA, LeoNov, akadémikussal — és a rugalmasságtan
matematikai elmélete osztály— élén a nemzetközileg is jól ismert G. M, SAVIN
akadémikussal — munkássága alapozta meg, az azóta világhírnévre szert
tett, törésmechanikai iskolát. Tevékenységük jelentőségét jellemzi a

Cambridge Scientific Database-ba felvett publikációik nagy száma, valamint
a közegnek az anyagok szilárdsági, alakváltozási és repedésterjedési ellenállására gyakorolt hatásának megismerésében, ezek modellezésében és a
káros hatások csökkentésére alkalmas technológiai eljárások (mintegy 700

szabadalommal védett) kidolgozásában elért eredményeik. Az orosz törésmechanikai szakirodalom első összefoglaló könyvét is az intézet jelenlegi
igazgatójának vezetésével adták ki 1968-ban. Az utóbbi tíz évben a mikroelektronika jelentős térhódítása magával hozta a roncsolásmentes vizsgálatok rohamos fejlődését. E területen egyrészt a vizsgálati módszerek elméleti
megalapozásában, másrészt készülékek kifejlesztésében számottevő az
előrelépésük. Ezt tükrözi könyvkiadásuk is. A 80-as évek végén és a 90-es
évek elején kiadott négykötetes törésmechanikai sorozat a roncsolásmentes
vizsgálatokkal foglalkozó ötödik kötettel bővült 2001-ben.
Ukrajna jelenleg kétségtelenül meglevő gazdasági nehézségei ellenére
is az intézet igyekezett megőrizni aktivitását. Ennek eredményeit az ötven
éves ,születésnapi" rendezvényhez kapcsolódó kiadványok száma és
minősége tükrözi,
Dr. Tóth László - egyetemi tanár
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ESEMÉNYNAPTÁR
AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Rt.
Oktatásszervezési Osztály
1211 Budapest, Gyepsor u. 1. Tel./Fax: 278-0756

agmi
Tanfolyam típusa

A
Új

Az ORSZAK BT, 2002 lovaszán roncsolásmentes anyagvizsgáló (RmAv) tanfolyamokat
szervez oz eljárások széles skáláján mind az OKJ, mind az MSZ EN 473 szabvány követelményeil

Tervezelt kezdés

l

TANFOLYAMOK

ANYAGYIZSGÁLÓ SZAKKÉPESÍTŐ,

o

1.

ORSZAK BT.
1752 Budapest, Pf. 101. Fax: 277-6226, Mobil: 06-20/9582-6559

kielégítő tamatikákkal,
Az RinAv-tonfolyamak alapozó tárgytit — anyagyizsgálat, anyug- és gyártásismeret — előzetesen kell

82.aúnt

02. 18. és 11. Ú4.

elsajátítani az alapozó tanfolyamokon, illelve a mentességet adó szakirányú felsőfokú végzettséget,
vagy érvényes anyagvizsgáló képesítést igozolni kell.

Megkeresésre részletes tájékoztatást adunk a szakterület megválasztásához, a tanfolyainokról ésa Jélénikezés felléteteíről, illetve az étkeztetés és a szállás lehetőségeiről; lelentkezési lapot és részletes programot
küldünk. A tanfolyamok hallgatói megkapják a nyomtatott jegyzeteket, ill. oz érvényes szabványok, az
MHIE-tematikák és vizsgakérdések jegyzékét.

Célunk, hogy. hallgatóink föl elsajátítsák az adott eljárás elméletét és. gyakorlati fortályait. Ennek

trdekében tanfolyamainkon szakképesített és nagy gyakorlattal rendelkező előndék oktatnak; a gyakor-

tai fogtalkozások az MSZ EM 45001 szarint ukkreditált vizsgáló labotatóriumokban folynak. TanfoIyamaink legeredményesebb hallgatóit hasznos anyagvizsgáló eszközöket tartalmazó csomogyal ajándékozzuk meg.

3002. 1. félév

ANYAGVIZSGÁLLÓ TANFOLYAMAINK PROGRAMJA:

2002.
1. télév

2002, I, félév

és
[radiográtiai anyagvizsgálók részére)

12.

2002. 03. 04. és 11. 18.

ADR

Alapozó tanfolyam az 1. fokozathoz: 2002. 01. 7-8.
Alapozó tanfolyam a 2. fokozathoz: 2002. 02. 2526.
Tömörségvizsgüló LT-1: igény szerint
Rezgéselemző VAT-2, az 5KF Ri-vel együllműködve: 2002. 03. 18-29.
Rezgéselemző VAT-1, uz 5KF Rt-vel együttműködve: 2002. 05, 6—17

Mágnesezhető poros MT-I: 2002. 01. 9-1, vizsga: 01. 22-13.
Fölyudékbehatolásos PT-1: 2002, 01. 14-14, vizsga; 01. 22-23.
Vizuális VT-1:2002. 01. 17-21, vizsga: 01. 22—23.
Ultrahangos ÚT-1: 2002. 01. 28.— 02. 13., vizsga: 02. 14-15.

Mágnesezhető poros MT-2: 2002. 02. 27. — 03, 1., vizsga: 03. 12-13.
Folyadékbehatolásos PT-2: 2002. 03. 4-6., vizsgat 03. 12-13.
Vizuális VT-2: 2002. 03. 7-1, vizsga: 09. 12-13.
Ultrahanyos UT-2: 2002. 03. 19-27, vizsgo: 03. 28-29.
Tömörségvizsgáló LT-2: 2002. 02. 18-27., vizsga: 02. 28. — 03. 1.
KONDICIONÁLÓ TANFOLYAMOK:
MT-2, PT-2 és VT-2: 2001. dec. 3-B.; UT-2: 2001. dec. 10-14.
RT-2: 2002, jun, 7-1, és LT-2::2002. febr. 11-14.

A kondicionáló tanfolyamokat az 1996-97-ben 2. fakozatú vizsgát tett kollégöknak ajánljuk. Ismertetjük
oz új vizsgálott stabványokot, eljárásokat és eszközöket. A tanfolyam a tanúsítványuk meghosszabbítá-

sához is hasznos segílség.

Akusztikus emissziós AET-2 újraminősítör 2002. ápr. 8-17., vizsgo: ápr. 18-19.
LEGALÁBB HAT FŐ JELENTKEZÉSE ESETÉN INDULÓ TANFOLYAMOK:
— Színképelemző, SPT-1 és SPT-2, — Akusztikus emissziós, AET-1 és AET-2;

vezetők részére

- Hőkezelő.
Vállalatok, társaságok részére kihelyezett tanfolyamokat, ill. speciális igények szerinti képzést is Szervezünk, Válloljuk szakmai napok szervezését is új termékek és eljárások bemulatására.

szákelőató
és szállító

Forduljon hozzánk bizalo mal! , —
Hare
-S4urt2)
Szűcs Pál
Dénes Gáborné

AuloCad (kezdő és haladáj) foly

kezdődnek.

Képzéselnket megfelelő létszám esetén indítjuk

A tanfolyamok helya: AGMI At, Anyagvizsgáló Épőlete (1211 Budapest, Gyepsor u. 1.)

— Szállást és éikezési igériy szerlnt biztosítunk. Tanfolyamot kihalyezett formában is vállalunk.
Érdeklődni lehet: ÁGMI RL, Oktatásszervezősi Osztály, 1751 Budápest, Pl. 114.
Tel: 425-0761, 278-0755, E-mail: agmiviggomatavnet.hu
SZERETETTEL VÁRJUK TANFOLYAMAINKON!

Hazai rendezvények 2002-ben
Korrózióvédelelem és anyagvizsgálat - XII. Roncsolásmentes szemínárium és kiállítás, május 7-8. Budapest, MTESZ Budai Táchnika Háza (II. Fő u.
68. 7. em.) a korróziós káresetek és a korrózióvédő fémes és nemfémes bevonatok korszerű roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatáról és ellenőrzéséről. Előadók jelentkezési határideje az előadásvázlat egyidejű megküldésével
2002, január 15, A szeminárium CD:kiadványá az előadások teljes szövegét
tartalmazza. Részvételi díj; 25 000,. Ft sáfa. Előadók, kiállítók és a résztvevők
Jelentkezését várják a szeminárium szervezői: a GTE Korróziós és Anyagvizsgáló Szakosztályai. Felvilágosítást ad a GTE Rendezvény irodán Berzy Judith,
tel. 457-O728, 214-6041, fax: 457-0727; Internet: http:/www.gte.mtesz.hu,
e-mail: berzy.gteomtesz.hu

Törésmechanikai szeminárim, október 2-5., Miskolc. Tájékoztatást ad: dr.
Tóth László, 3519 Miskolctapolca, Iglói u. 2. tel: 46-560-110; fax: 46-369-438,
e-mail; tlaszlodalpha.bzlogi.hu.

Nemzetközi rendezvények 2002-ben
Zerstörungsíreier Prüfungen an Laufwerk und Schiene. 2. Fachtagung
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ZÍP in Eisenbahnwesen, Wittenberge, Németország, 2002. március 19-21.
Részletek a DGZÍP www.dgzíp.de honlapján.
New Trends in Fatigue and Fracture, Metz, Franciaország, április 8-9. Cím;
Prof. Guy Pluvinage, Laboratorie de Fiabilíté Méchanigue University of Metz, Ile
du Saulcy F-57045 Metz Cedex 01, tel; 133-387-31-52-77, fax: 333-387-31-5803, e-mail: pluvina€olfm.sciences.univ-metz.fr.
VI. Int. Conf. and Exhibition on Problems of Corrosion and Protection of
Structural Materials -— CORROSION-2002, Lviv, Ukrajna, június 4-6.
Cím"Corrosion-2002". Organising Committee, 5 Naukova St. 79601 Lviv,
Ukraine
8. ECNDT

- európai

roncsolásmentes

anyagvizsgáló

konferencia,

Barcelona, Spanyolország, 2002. június 17-21. Részletek az EFNDT/ AENDT

rendező szervezetek honlapján: www.efndt.org vagy a spanyol AENDT szervezetnél tel: 434 913 612 585; fax: 134 913 614 761;
e-mail: informacionpaend.org; website: www.aend.org
1ath European Conference on Fracture, Krakkó, Lengyelország, szeptember
8-18. Cím: Prol. Krzysztof Golos, Warsaw University of Technology, Institute of
Machine Design Fundamentals, 84 Narbutta Str. 02-524 Warsaw, Poland,
tel.: 1048 22 660 82 86, fax: 1048 22 660 86 22,
e-mail: mailtozecft4Osimr.pw.edu.pl, HomaPage: http://ecfl4.simr.pw.edu.pl
IV International Symposium on Tribo Fatigue, Ternopil, Ukrajna, szeptember
23-27 , Cím: Prof. P.V. Yasniy, Ternopil 1. Pulyuy Technical University, Ruska Str.
56 Ternopil, 46001 Ukraine, Tel./Fax: 438-0352-25-36-74,
e-mail; yasniydtu.edu.te.va, http:/Awww.tu.edu.te.va/istf.htm
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Az ön partnere

EI

Ipari Kereskedelem —

GRIMAS

ANYAGVIZSGÁLATI

[

Eszközök és műszerek kereskedelme

ö

Metallográfiai gépek és anyagok
Ipari mikroszkópok, mérőmikroszkópok
Képkiértékelő szoftverek és hardverek
Keménységmérő és szakítógépek
Egyszerű és precíziós hosszmérőeszközök
Felület-, alak-, és helyzetellenőrző

mérőműszerek
1214 Budapest, Puli sétány 2-4.

Telefon: 420-5883 Fax: 276-0557
E-mail: grimasOmatavnet.hu
Látogassa meg weboldalunkat,
vegyen részt akciónkban!
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E-mail: ketech Celender.hu
Honlap: www.ketech.hu
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ZWIEK cég roncsolásos anyagvizsgáló készülékei

TONI TECHNIK. cég építőanyag-vizsgáló berendezései

ROELL AMSLER cég speciális vizsgálórendszerei
— univerzális szakítógépek
(nyomó- és hajlítógépek),
speciális vizsgálatok
elvégzésére is,

— próbatest-kivágók, próbatestmarók,

— keménységmérők
(Rockwell, Vickers, Brinell,

Knoop, Shore A, Shore D),
— Melt-index mérők,
— Ingás ütőművek,
— automatikus fonálszakítók,

— kopásvizsgáló,
— kapillár reométer,
— bármely típusú használt
szakítógépek felújítása,

modernizálása,
:
— felújított gépek forgalmazása
— Vicat készülék,
— Blaine mérőkészülék,
— nyomó-hajlító berendezés,

— beton, bitumen stb. építőanyagok
vizsgálatához komplett
laboratóriumi berendezések,
eszközök,
— habarcskeverők

— betontörő berendezések
modernizálása

— nagyfrekvenciás
vizsgálóberendezések,
— szervohidraulikus univerzális
vizsgálóberendezések,

— ingás ütőművek, ejtőművek,
— mélyhúzhatóság vizsgáló
berendezések
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Forgalmazás, márkaszerviz, szaktanácsadás:
SENSELEKTRO Kft.
1064 Budapest

Vörösmarty u. 33.

Tel./Fax: (36-1) 342-79-82
Telefon; (36-1) 351-43-17

e-mail: senselektrodinterware.hu

