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Low-cost iron-on grids applied to plastic strain
analysis
Tito Marin! - Gianni Nicoletto?
Abstract
Geometric moiré is suitable for relatively large strain analysis due to
its limited sensitívity. In this paper a procedure of grating preparation
using affordable iron-on paper is applied to the plastic strain analysis of
thin specimens made of low carbon steel. A companion elastic-plastic
finite element analysis is carried out to provide reference data. The aim
is to assess the range of practical applicability of the technigue and to
highlight the limits.

Összefoglalás

Superposítion of a reference (non-deformed) grating to the specimen
grating results in fringe patterns associated to the in-plane displacement
components Uj(x,y). They are determined according to the following
eguations
U,7-

8 Np-

N./f

tJ-xy

(1)

in which fand g are the reference grating freguency and pitch and N;is
the fringe order in the x and y directions, respectively. Strains are the
spatial derivatives of the in-plane displacements. Therefore, the following simple relationships between grating and fringe pattern characteristics (moiré fringe spacing Gj and fringe freguency Fj) are used:

Olcsó, öntapadós rács alkalmazása a képlékeny alakváltozás
elemzéséhez. A moiré ábra, korlátozott érzékenységgel, megfelelő a

6 7 Uy 71/72(8/G, 4 8/G)- I.EM a FMf).

viszonylag nagy alakváltozás elemzéséhez. A cikk ismerteti a sima és a

Grating preparation

középen átfúrt lapos, kis széntartalmú acél próbatestek képlékeny
alakváltozása elemzésének öntapadós ráccsal húzókísérlettel, illetve a
rugalmas-képlékeny végeselem-módszerrel számítással meghatározott
eredményeit. Az összehasonlítás célja: megállapítani az öntapadós rács
gyakorlati alkalmazhatóságának tartományát és korlátját.

Introduction
Optical methods have become fairly widespread tools in experimental strain analysis and are specifically useful when a full-field capability ís
reguired, [1]. Geometric moiré is one of the earliest optical methods and
is based on the superposítion of a reference grating and a specimen
grating. For its theoretical simplicity and ease of application it is useful
as an experimental support of the teaching of strength of materials, (2].
Due to its inherently limited sensitívity (i.e. / - 40 lines/mm) it is suited
only for relatively large strain analysis, so that typical applications concern polymeric materials, like plastics and rubber, or metals strained into
the plastic range.
In all the moiré methods the guality of the gratings is critical because
it affects the visibility of moiré fringes, moreover the grating Íreguency, f,
dictates the displacement sensitivity (1//). Gratings are regular arrays of
lines that can be produced in different ways; as a general rule the higher the freguency the higher the cost. In this paper an inexpensive grating preparation procedure is adopted and, combined with the geometric
moiré method, is applied in strain analysis of thin specimens made of
mild steel. A first tensile test of a smooth specimen is conducted in order
to establish the suited range of strain and to calibrate the procedure,
then the technigue is applied to the more challenging plastic strain analysis of a notched specimen.
The aim of the work is to test and improve on the grating preparation
procedure in order to maximize fringe visibility and contrast, and also to
determine the applicability range and the limits of the technigue.

(2)

The linear gratings used for these experiments were generated with
a simple computer routine that allows to set the spacing between adjoining lines, [3]. The reference gratings were printed on ordinary overhead
transparencies with a 600 dpi HP laser printer, while the specimen gratings were printed on Epson iron-on cool-peel transfer paper with a 600
dpi HP inkjet printer. The iron-on paper is a particular paper typically
used for customizing T-shirts by transferring printed images. It consists
of three different stacked layers, the bottom layer is paper serving as
backing material, the top layer absorbs ink and is transferred to the
specimen, [4]. The middle layer is a thin polymeric film that prevents ink
permeating to the bottom paper layer, it also separates top and bottom
layers when peeling off the paper backing after the printed layer is transferred to the specimen.
The ironing is obviously not necessary, actually the transfer of the
grating onto the specimen surface consists of the following steps:
1. A3M spray adhesive is employed to bond the grating and the specimen together. This operation must be carefully performed to align
grating lines and specimen major axes. Twisting or wrapping of the
printed paper must be avoided not to induce any initial fictitious deformations.
2. Moderate uniform pressure is applied to sgueeze out the adhesive in
excess and to minimize grating thickness.
3. After the curing time, the outer layers of the iron-on paper are then
gently peeled off while leaving only the printed grating on the specimen surface, see Figure 1. The average thickness of the resulting
coating made of the printed layer and the adhesive layer is approx. 80
um.

szet

tenslle specimen
4

Methodology

ijzny

ssel

ej

peeling-off

7

Basic of geometric moiré
linear printed grating

Iron-

In the geometric moiré method, a grating is firmly applied to the specimen so that it deforms in accordance with the specimen surface.

bonded to the specimen

Department of Industrial Engineering, University of Parma
Parco Area delle Scienze 181/A, 43100 Parma, Italy
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1. ábra. Az öntapadó rács felvitele a próbatest felületére
Fig. 1— Procedure adopled lo transfer the grating onto the specimen
surface
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Spo27228MPa; ogz 297MPa, A96-23,599). On
the specimen a grating with lines parallel to the xdirection was prepared to obtain the in-plane displacement component ÚU, and the longiítudinal
strain e, in the loading direction, y. The captured
images of the moiré fringes were subseguently
elaborated by means of a digital imaging software to reduce noise and improve the contrast.
This step is crucial, particularly when fringes are

faint. A typical fringe pattern of the tensile test is
shown in Figure 3: fringes are parallel and perpendicular to the horizontal

2. ábra. A rácskontraszt ideális (a), a próbatest felületén megjelenő (b),
illetve referencia (c) változata; rácsosztás: 169 um
Fig. 2 — a) Ideal grating, b) specimen

grating, c) reference grating.

Since the higher the grating freguency fthe higher the sensitivity, an
effort is made to obtain high Íreguency gratings of good guality. Some
spreading of ink is unavoidable but overlapping of lines is not acceptable, therefore, due to the resolution of the printers employed (600 dpi),
the best compromise was reached by printing each line separated by
three non-printed lines, [5]. This results in a grating freguency f-5.9
line/mm. Accordingly, the contour interval (displacement per fringe
order) is 7"! -169 um.
The use of a white adhesive is recommended to enhance the fringe
contrast. Itis worth noting that the laser printer could not be used for the
iron-on paper because, during the printing process, the paper gets
warmer and melts.
Figure 2 shows an ideal high contrast grating compared with the
printed gratings. The reference grating presents an optimum contrast
and the lines are perfectly spaced egually and straight. In the specimen
grating instead, the effects of roughness and porosity of the paper are
evident so that the optical contrast is guite affected, nevertheless the
lines are, in average, still straight.
Calibration
A preliminary tensile test was performed in a MTS servo-hydraulic
loading machine on a smooth specimen. The specimen (thickness-0.65mm, width W-20mm, gage length L-50mm) was machined
from a cold rolled sheet of low carbon steel (DCOt-UNI

Application
After the basic calibration, the technigue was applied to a notched
specimen, Figure 4, where a not uniform state of strain and strong gradients are expected. A parallel finite element analysis of the experiment
was also carried out in order to provide reference data for the assessment of the accuracy.

Experimental details
The notched specimen had the identical geometry of the smooth one
but with a circular 6-mm diameter hole in the centre and it was machined
from the same metal sheet. The grating lines were parallel to the x-direction to obtain the displacement component U, and the strain component
€,. The experimental procedure is the same described before.
Finite element analysis
A non-linear elastic-plastic finite element simulation of the tensile
experiment on the notched specimen was developed using the ABAGUS
code, [6], to compare the results with the experimental ones. A twodimensional model was created using guadratic 8-node plane stress elements and the constitutive stress-strain law of the tensile test was introduced point-by-point to accurately describe the material behaviour. The
displacement given by an extensometer during the experiment (gage
length £-50mm) was adopted as boundary condition in the simulation.

Z
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load direction, as

expected from a theoretical point of view. Moiré
Pitch1 69um
fringes were continuously recorded, through a
CCD, during the tensile test up to specimen rupture to determine the range of applicability of the technigue. They were
not distinguishable below a deformation of approx. 290 while the upper
limit in strain was about 1795. From then onward the fringes became less
clear. This is due to damage of the specimen grating.

neti
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3. ábra. Sima próbatesten a rácsközök megnyúlásit az ez
névleges értékénél

1199

Fig. 3— Smoolh specimen: fringe
pallern al nominal strain gl
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4. ábra. A bemelszelt próbatest
méretei

Fig. 4 — Notched specimen

5, ábra. Az ÚU, 5 AL/LO — 1,75 mim értékhez lartozó,
végeselem-módszerrel (FEM)

Fig. 5- FEM

számított

(balra), illetve

mért (jobbra)

rácsvonal-rajzolat összehasonlítása
Iringes (on the left) vs. experimental (on the right) when

geometry

www.anyagvizsgaloklapja.hu

U FALL, -I.75 mm

2004/4

VIZSGÁLATI

MÓDSZEREK

--e- EXP
E,

EZ22

(Ava.
Crit.:
75$)
- 16 .4630€-ÚL
45.,518e-01
35.,374a-Ül
- 34 ,83056-01

- rá , 286€-ŐL

—.

43. 7422-DI1
13.1998-Ül
2 ,€655a-01

(- 42.111a-01

- 41 .567e€-01
41. üz3gerül
tá. 788a-ÜZ
. -6
504a-03

-1.2

T
— -050

075

T
-025

a)
6. ábra. A nyúlás végeselem-módszerrel (FEM) számított
€, összetevője
Fig. 6 - FEM strain camponent e,

T
0.00

T
025

T
0,50

0,75

0.25

0,50

0,75

y/2yo
0.20
——s-—- EXP

t

016 7

§
NH

!

Results and discussion
Figure 5 shows the comparison between the numerical moiré fringes
with the actual image of the specimen and the experimental moiré
fringes. They are found to match in an satisfactory way. The fringes
loose definition in the immediate vicinity of the hole where the numerical
fringes show a strong strain gradient. The severity of the gradientis also
visible in the strain e, map shown in Figure 6. Application of the Von
Mises plasticity eriterion would show plastic flow zones spreading out of
the central hole in the "45" directions.
Assessment of the experiment was carried out in detail along some
vertical lines. The results presented here concern the dotted line of
Figure 6. The comparison between the experimental in-plane displacement component and the FE counterpart ís guite good especially in the
central high strained region while some deviations are observed at a distance from the mid plane, where the level of plastic strain is relatively
limited, Figure 7. From the computational point of view this condition of
initial plasticity is the most sensitive to the constitutive law.
Computed strains along the same line is mapped in Figure 7 b) to
provide direct comparison with the experiments. The local finite difference definition of strain was used to obtain strain estimate from neighbouring Íringes. The strain e, is averaged between adjacent fringes and,
despite of the shortage of them, can be extracted with reasonable accuracy. The continuous and regular variation in FE result is confirmed by
the moiré-based results. The two strain peaks symmetrically located with
respect to the centre line as well as the strong strain gradient are determined from the moiré fringes. The difference between experiment and
analysis is found in the area where the material deforms elastically and
the moiré sensitivity is not adeguate.

Conclusions
In this work geometric moiré and the iron-on grating preparation procedure were applied to plastic strain analysis of steel specimens, smooth
and notched. One of the objectives of this study was to test and improve
on the simple and inexpensive grating preparation procedure in order to
maximize fringe visibility and contrast. It can be stated that moiré fringes
are in general guite clear and stable although the sensitivity is inherently limited.
A second objective was to determine the applicability range of the
moiré method. In spite of the not sophisticated tools used, the accuracy
is guite satisfying. Based on the direct comparison to a companion elastic-plastic finite element analysis of the notch test ít is confirmed that the
resolution is appropriate for large deformations, i.e. plastic strain, and
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7. ábra. A 6. ábrán szaggatott vonallal jelölt helyek számított (FEM) és
mért értékeinek összehasonlítása: a) a síkirányú elmozdulás U,
összetevője, b) a közvetlen nyúlás E, összetevője
Fig. 7 — Comparison of experimental and FEM results along the dotted
line of Figure 6.
a) in-plane displacement component U, b) direct strain 8,

that the upper limit (about 1799) is dictated by the incipient damage of
the grating.
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A mechanikai

tulajdonságok

intelligens

adatbázisai
Lehofer Kornél

Abstract
Intelligent databases of the mechanical properties. The intelligent database stores the correlation eguations based on metal physics
correctly and concerning to the mechanical properties (e.g. fatigue or
creep strengths) of an alloy group consist of different alloys having the
same material structure character (e.g. precipitation hardened ferritic
steels). The principles of new method are presented by the high cycle
fatigue strengths of ferritic structural steels hardened with subseguent
tempering. (These steels were produced and investigated in Japan and
Hungary respectively (20, 21].) The material structure of these steels can
be also characterised by their yield strength measured at 207C [10].
Since both the yield strength and the fatigue strength depend on the
same way (linear with 1//L) the average distant (L) of precipitated particles [19] therefore the are linear correlation among the fatigue strengths
and the yield strength too (Fig. 1-3). Therefore it is good enough for this
ferritic steel group a general simplified Smith-diagram (Fig. 4) to store in
an intelligent database.

Bevezetés "
A gépészet mai fejlettségi szintjén a háztartási gépektől az
űreszközökig terjedő sokféle funkcionális igényre tervezett szerkezetek
anyagaival szemben támasztott követelmények kielégítése érdekében a
tervezőmérnök nagyszámú szerkezeti anyag közül választhat. Még ha a
nemfémes szerkezeti alap- és kompozit anyagok egyre terebélyesedő
kínálatától el is tekintünk, akkor is a szerkezeti vas- és fémötvözetek —
nemzetközi szabványokban és céges ajánlatokban rögzített — választéka igen széles. Az eligazodás általában nem könnyű, mivel a különféle
szerkezeti anyagokat a manapság korszerűnek mondott számítógépes
adatbázisok is a kémiai összetételhez kötött minőségjel szerint tartalmazzák, Így az azonos célra szóba jöhető ötvözeteknek a teherviselő
fémszerkezet szilárdsági méretezéséhez szükséges mechanikai tulajdonságainak, nemkülönben a feldolgozhatósági (pl. hőkezelés,
hegesztés), illetve a felhasználhatósági (pl. korrózióállóság) tulajdonságainak a kiválasztást segítő összehasonlító — netán gazdasági szempontokat is figyelembe vevő — érékelése sem könnyű feladat.
Nehezíti a feladat megoldást az a körülmény is, hogy az acélból és
fémötvözetekből épített szerkezetek szilárdsági méretezéséhez és biztonságos működtetésük megítéléséhez szükséges mechanikai tulajdonságok hiányosan állanak rendelkezésünkre, különösen a hosszabb,
nagyságrendileg a 107 h élettartamhoz tartozó kúszási és kifáradási
szilárdságok. Egyrészt a különböző összetételű és hőkezelési állapotú
szerkezeti anyagok nagy száma, valamint az időben változó hő- és
mechanikai igénybevételek, illetve az egyéb járulékos igénybevételi (pl.:
korróziós, neutron besugárzási) hatások sokfélesége miatt, másrészt,
mert az anyag szerkezete és mechanikai tulajdonságai közötti fémfizikai
összefüggésekről is hiányosak még az ismerteink. Ezért még akkor is
idő- és költségigényes vizsgálatokra kényszerülünk, amikor egy már
vizsgált típusú ötvözettől kissé eltérő összetételű és hőkezelésű ötvözet
tulajdonságára van szükségünk, illetve, ha a korábbi vizsgálatokhoz
képest az igénybevétel időbeni változása akárcsak kisebb mértékben is
módosul. És bár kiterjedt vizsgálatok és kísérletek folynak világszerte,
mégis, az említett okok miatt, nem hasznosodik teljes körűen az
egyébként egyre növekvő mennyiségű vizsgálati adat információ-tartalma, mégpedig a számítógépesített adatbankok létesítése ellenére sem,
mivel — mint említettük, ezek az elnevezésünk szerint elsődleges adat110

bázisok - az adatokat a kémiai összetétellel jellemzett szabványos
ötvözettípusok szerint rendszerezik és értékelik.
Az ebből fakadó bizonytalanságok feloldása, párosulva a méretezendő szerkezet várható igénybevétele hely- és időfüggvényeinek
meghatározási nehézségeivel — beleértve a szerkezet gyártása és
szerelése során visszamaradó járulékos igénybevételt is —, állítja nehéz
feladat elé a tervezőmérnököt. Ezért is nélkülözhetetlen a korábbi tervezési, gyártási és üzemeltetési tapasztalatok, valamint az anyagvizsgálati adatok rendszerezett feldolgozása és hasznosítása.
Tanulmányunk célja bemutatni, hogyan képezhetők intelligens adatbázisok a fémtanilag megalapozott ismereteink rendszerbe szervezett
alkalmazásával úgy, hogy az ötvözött szerkezeti acélokból és
fémötvözetekből tervezett szerkezetek szilárdsági méretezéséhez
nélkülözhetetlen, de idő-, költség- és vizsgáló-berendezés igényes (pl.:
kúszási, fáradási) mechanikai anyagjellemzők várható értéke
meghatározható legyen az ötvözeteken napi rendszerességgel (a
minőségbiztosítás és -tanúsítás céljából), 207€-on, szabványos szakítóvizsgálattal meghatározott folyáshatárral mint másodlagos anyagszerkezet-jellemzővel.

Uj értékelési módszer Intelligens adatbázis
Ismertes, hogy a röntgensugaras anyagszerkezet-vizsgálatok eredményei alapján a múlt század elejére tisztázódott a fémek kristályos
szerkezete. Az atomok szabályos elrendeződéséből - feltételezve, hogy
húzófeszültség hatására a kristály maradó alakváltozás nélkül valamely
atomsíkja mentén ridegen fog eltörni — számítható volt a tökéletes rácsúnak feltételezett kristályok szilárdsága. Már az első ilyen (a magyar származású Orován Emil által, az 1930-as évek elején, elvégzett) számításoknál kiderült, hogy az elméleti szilárdság mintegy két nagyságrenddel
nagyobb a polikrisztallin fémen mérhető szilárdságnál, ami az elmélet
alapján nyilvánvaló volt, mivel a krisztallíthatárokon a kristályrács szükségképpen rendezetlen. Ám az akkor előállított egykristályokon mért
szilárdság is kisebb volt a számítottnál, amiből Orován és mások is arra
következtettek, hogy a vizsgált egykristályok feltehetően rácsrendezetlenségeket, ún. diszlokációkat tartalmaznak.
A korábban csak feltételezett diszlokációk jelenlétét később sikerült,
például elektronmikroszkóppal láthatóvá tenni, és mennyiségüket is
mérni tudjuk. Mindezek megalapozták a fémek reális szerkezete és a
mechanikai tulajdonságai közti összefüggések megismerését. Ez a folyamat kísérletekkel és vizsgálatokkal ellenőrzött fémtani modellek alkalmazásával napjainkban is tart.
Mivel a fémek és ötvözeteik folyáshatárának ismerete mind a feldolgozhatóságuk mind a belőlük gyártott fémszerkezetek szilárdsági
mértezése szempontjából kiemelt jelentőségű, ezért a kezdetektől fogva
sokan modellezték és vizsgálták a polikrisztallin férnek és ötvözeteik
reális szerkezete és folyáshatára közti összefüggéseket, így ezek a
legismertebbek (lásd, pl. összefoglalóan az [í és 2]-ben). Azt is megállapították, hogy a folyáshatárt növelő technológiai műveletek (ötvözés,

hidegalakítás, . szemcsefinomítás, hőkezelés) kombinált hatása
összegződve nyilvánul meg a fémötvözet folyáshatárában. Ezek a
műveletek természetesen a fémötvözet más, a szilárdsági méretezés
szempontjából fontos mechanikai tulajdonságait is befolyásolják.
Bár a fémötvözetek mechanikai tulajdonságait leíró fémfizikai modellek ma még ugyan nem alkalmasak a tulajdonságok közvetlen
meghatározására, mert vagy nehezen mérhető -— különösen statisztikailag megbízhatóan - elsődleges anyagszerkezet-jellemzőket tar-
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talmaznak, pl. szabad úthossz, vagy nem mérhetőket, pl. a mozgó diszlokációk sűrűsége. E fémfizikai modellek azonban kifejezik az anyagszerkezetet és az igénybevételét jellemző tényezők közötti összefüggések maternatikai jellegét. Vonatkozik ez a szakítóvizsgálattal leggyakrabban mért folyáshatára is.
Az új értékelési módszer alapelve: Ha összevetjük a folyáshatárt
és a más, nehezebben mérhető mechanikai tulajdonságot (pl. a
kifáradási és a kúszási szilárdságot, a törési szívósságot) az elsődleges
anyagszerkezet-jellemzőkkel leíró modelleket, akkor minőségileg Új,
férfizikailag megalapozott és a mérési adatok átfogóbb értékelését
lehetővé tevő korrelációs összefüggésekre juthatunk a folyáshatár mint
másodlagos anyagszerkezet-jellemző és más mechanikai tulajdonságok
között.
A folyáshatár mint másodlagos anyagszerkezet-jellemző azért
alkalmazható más mechanikai tulajdonságok leírására, mert
— a folyáshatár értéke ugyan attól, a diszlokációk mozgását gátló
mikroakadály-rendszertől (pl. szemnagyság, kiválások átlagos távolsága, oldott ötvözőelemek mennyisége) függ, mint amitől a többi
mechanikai tulajdonság is;
- a folyáshatár értékében az anyag mikroszerkezetében eleve
meglévő akadályrendszer természetes átlagos hatása jut kifejezésre,
hiszen az anyag kellően nagy, makroszkópos térfogatán mérjük;
- a legmegbízhatóbban ismertek a folyáshatár és az elsődleges
anyagszerkezeti jellemzők — szemnagyság, kiválások átlagos távolsága
stb. -— közötti fémfizikai összefüggések.
Ezekhez járul egy jelentős gyakorlati szempont is, nevezetesen az,
hogy még manapság is gyakran úgy közlik valamely ötvözet nagy gonddal meghatározott kifáradási, törésmechanikai stb. jellemzőit, hogy a
vizsgált ötvözet mikroszerkezetére csak a kémiai összetételéből,
hőkezelésének technológiai adataiból és a 207C-on végzett szakítóvizsgálat jellemzőiből (így a folyáshatárábóly következtethetünk — nem
beszélve az évtizedekkel korábban, a több tízezer órás kúszásvizsgálatok igen értékes eredményeit tartalmazó közleményekről (pl. [6]). Ezek
az igen értékes adatok az elsődleges anyagszerkezet-jellemzőkkel dolgozó fémfizikai modellek számára hasznavehetetlenek!
Az együtt értékelhető ötvözetek csoportosítása: Mivel a folyáshatár összetetten, de természetes módon átlagolva minősíti az anyagszerkezetnek a diszlokációk mozgását gátló mikroakadály-rendszerét,
ezért a folyáshatárral leírni kívánt mechanikai tulajdonságokra a fémfizikai modellek összevetésével levezethető korrelációs összefüggések
az azonos bázisfémű ötvözetek meghatározott csoportjaira érvényesek.
Az azonos bázisfémű ötvözetek közül egy csoportba sorolhatók azok
a különböző összetételű és/vagy hőkezelésű ötvözetek, amelyeknek jellegében azonos a szövetszerkezete (pl. kiválásokkal keményített), de
szilárd oldat matrixuk minőségre és rácsszerkezetre azonos (pl. ferrites)
és a leírni kívánt mechanikai tulajdonsághoz rendelhető egyéb fémtani
(metallurgiai és technológiai) kritériumoknak is megfelelnek. Ebből az
következik, hogy a folyáshatárral — mint másodlagos anyagszerkezetjellemzővel — leírt mechanikai tulajdonságra érvényes korrelációs összefüggés együtthatói nagy statisztikai biztonsággal határozhatók meg,
mivel az ötvözetcsoporthoz tartozó anyagmintákon mért adatok együttesen értékelhetők! Az ily módon meghatározott korreláció az ötvözetcsoportba sorolható valamennyi ötvözetre érvényes, még ha a leírt mechanikai tulajdonságát eddig nem is vizsgálták!
Azaz, ezzel az értékelési módszerrel, az elsődleges adatbázisok felhasználásával, minőségileg új, ötvözetcsoportra érvényes intelligens
adatbázist hozhatunk létre.
Az intelligens adatbázist felhasználva valamely ötvözet a megtervezett, az előírt, vagy a vizsgálattal meghatározott fémtani jellemzői
alapján besorolható a megfelelő ötvözetcsoportba, és folyáshatárának
tervezett vagy megmért várható értékének és szórásának ismeretében
a keresett mechanikai tulajdonságának várható értéke és szórása
közvetlenül számítható a keresett tulajdonságra érvényes korrelációs
összefüggésből.
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Az azonos bázisfémű ötvözetek csoportba sorolásának alapvető
szempontja az, hogy a minőségre és rácsszerkezetre azonos szilárd
oldatú matrixuk kiválásokkal keményített-e vagy sem. Ugyanis a kiválásos keményedés hatása egy nagyságrenddel nagyobb az egyéb szilárdságnövelő hatásoknál.
További fontos szempont, hogy a csoportba sorolt ötvözet a folyáshatárával leírni kívánt mechanikai tulajdonság vizsgálati igénybevételének hőmérsékletéhez és időtartamához viszonyítva relatív stabil
hőkezelési állapotú legyen. Ez általában teljesül, mert a szerkezeti
anyagokat az igénybevétel hőmérsékletéhez és a megkívánt élettartamhoz viszonyítva relatív stabil hőkezelési állapotban használják. Ez a
gyakorlat az ötvözetek mechanikai tulajdonságainak optimalizálására
irányuló kísérletek tapasztalatait hasznosítva alakult ki, és az anyagszabványokba is bekerültek hőkezelésük ajánlott technológiái,
A kiválásosan keményedő ötvözetek jellemzése: A szerkezeti
anyagok jelentős részének anyagszerkezete kemény, inkoherens kiválásokkal — acéloknál főleg karbidokkal - keményített szilárd oldat. Ezt az
anyagszerkezetet hőkezeléssel állítjuk elő, mégpedig a növelt hőmérsékletű oldó-homogenizáló kezelést követő gyors hűtéssel — fázisátalakulással vagy a nélkül — létrehozott túltelített szilárd oldat mérsékelt
hőmérsékletű megeresztésével, Ez a műveletsor az ötvözet mechanikai

(pl.: kúszási vagy törésmechanikai [8, 9]) tulajdonságai szempontjából
akkor optimális, amikor a stabil méretű inkoherens kiválások megje-

lenésére jellemzően az Ra seg folyáshatár maximumát követő, még viszonylag nagy értéke az anyag szívósságára jellemző (és a szakítóvizsgálat során mért szilárdsági és nyúlási adatokból meghatározható [7])
fajlagos törési munka (Woo) maximum értékével párosul.
Relatív stabil állapotban az ötvözetek anyagszerkezete a 207€-on
mért folyáshatárukkal (B pg.re0! jellemezhető. Ugyanis a T hömérsék-

leten mért folyáshátáruk arányos a 2070-on mérttel, azaz Rgar

:

k.Ao rogy A k tényező a hőmérséklet függvénye, de ez a függvény
ötvözetesoportonként azonos (1983, [10, 11] és a kiválásokkal
keményített ferrites acélcsoportra a [12] Függelékében).
Az értékelési módszer elve, röviden összefoglalva: a 207€-on mért
folyáshatárral leírni kívánt mechanikai tulajdonságra a fémfizikai modellek összevetésével levezethető korrelációs összefüggés együtthatóit a
megfelelő anyagszerkezeti és fémtani kritériumok szerint képzett
ötvözetcsoporthoz tartozó anyagmintákon mért adatok együttes értékelésével nagy statisztikai biztonsággal meghatározzuk. Az ily módon
meghatározott korrelációs összefüggéssel a leírt mechanikai tulajdonság várható értéke és szórása az ötvözetcsoportba sorolható valamennyi ötvözetre érvényesen közvetlenül számítható a 207C-on mért
folyáshatáruk várható értékének és szórásának ismeretében. Azaz, ezzel az értékelési módszerrel, az elsődleges adatbázisok felhasználásával, minőségileg új, ötvözetcsoportra érvényes intelligens adatbázist
hozhatunk létre.
A módszer alkalmazásának eredményeit és előnyeit a leggyakrabban használt szerkezeti anyagok, nevezetesen az inkoherens kiválásokkal keményített, relatív stabil állapotú szerkezeti acélok és fémötvözetek felhasználása szempontjából alapvető mechanikai jellemzőiknek (kúszási, kifáradási szilárdság növelt hőmérsékleten, törési szívósság) leírásával -— négy évtizedes kutatómunkánk alapján — már
szemléltettük [13-18]. Jelen tanulmányunkban a nagyciklusú kifáradási
szilárdság példáján mutatjuk be az intelligens adatbázis létrehozásának
módszerét.

A nagyciklusú kifáradási szilárdság

leírása
A fémek és ötvözeteik feszültségfüggvénnyel vezérelt kifáradása a

Tc 0,4.Tnen hőmérsékleteken (Tnep az olvadáspont, K) a diszlokációknak az igénybevételhez képest kedvező irányú csúszási síkok mentén
végbemenő, váltakozó irányú, konzervatív mozgásának a következmé-
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Ezért várható volt az az eredmény, amelyet 7. Kawasaki és Y. Sawaki
nemesített, ötvözetlen és gyengén ötvözött szerkezeti acélokra 207C-on
végzett kiterjedt anyagszerkezeti (a karbidok átlagos méretét és távolságát A. L. Fullman ismert összefüggéseivel (5] határozták meg) és
mechanikai (szakító- és forgóhajlító) vizsgálatokkal alátámasztva megállapítottak [19], nevezetesen: mind a folyáshatár, mind a forgóhajlító
kifáradási szilárdság lineáris függvénye a karbidok átlagos távolsága
reciprok négyzetgyökének, az (1/VL)-nek. (Közbevetőleg megjegyezzük, hogy a folyáshatárra vonatkozó megállapításuk teljesen megegyező a korábbi kutatásokkal, például N. J. Petch (1953, [1]) acélokon,
vagy F. V. Lenel és G. S Ansell (1961, [2]) A-AI,Os rendszeren kapott
eredményével.)
A két összefüggés összevetéséből módszerünk fémtanilag megalapozott korrelációs összefüggése egyértelműen következik: a kiválásokkal keményített szerkezetű övöztek kifáradási szilárdsága folyáshatáruk
lineáris függvénye.
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1. ábra. A kiválásokkal keményített ferrites szerkezeti acélok 207€-on,
2.107 ciklusnál mért forgóhajlító és csavaró-lengő kifáradási szilárdsága
várható értékének változása folyáshatáruk függvényében
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Mivel a biztonsági területet határoló egyenesek egyenletei ismertek,
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Hasonlóan szoros (r - 0,97-0,98) a korreláció a 207€-on mért húzónyomó lengő és a húzó-lüktető kifáradási szilárdság és a folyáshatár
között. És mivel a kapcsolat origón átmenő egyenesekkel is
egyenértékűen leírható (2. és 3. ábra), ezért a kiválásokkal keményített
ferrites szerkezeti acélok csoportjára egy általános, egyszerűsített
(számítógépes intelligens adatbankba is bevihető) kifáradási Smithdiagram szerkeszthető, amelyből a 4. ábrán alapján meghatározható a
különböző középfeszültséghez tartozó húzó-lengő kifáradási szilárdság
207C-on várható értéke a csoportba tartozó acél 207C-on mért folyáshatára várható értékének ismeretében.
Az általános Smith-diagram használatához ismerni kel! a gépalkatrész igénybevételének AR - (Rnax — Amin/2 középfeszültségét és
nemesített acélanyagának Aozag folyáshatárát. Ezek ismeretében a
diagramban szereplő m középfeszültség-tényező számítható:

Í

ezért[ 4al legnagyobb, még megengedhető értéke az m ismeretében

I

közvetlenül kiszámítható, mégpedig:
4200

folyáshatár RpO,2/20, (MPa)

2. ábra. A kiválásokkal keményített ferrítes szerkezeti acélok 207C-on,
2.107 ciklusnál mért húzó-nyomó lengő kifáradási szilárdsága várható
értékének változása folyáshatáruk függvényében
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mz Ry! Hozyeo
és a diagramból leolvasható a kifáradás szempontjából még biztonságos feszültség-amplitúdót meghatározó amplitúdó-tényező abszolút értéke, 4al , amely az m értékéhez tartozó ordináta és a biztonsági területet határoló egyenesek metszéspontjainak a értékeiből számítható:
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2.107 ciklusnál mért húzó-lüktető kifáradási szilárdsága várható
értékének változása folyáshatáruk függvényében
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Ezt szemlélteti az 1. ábra nemesített, ötvözetlen és gyengén ötvözött
szerkezeti acélokon a japán fémipari kutatóintézetben (NRIM) és a
Csepel Művek anyagvizsgáló intézetében 207C-on mért adatok [20, 21]
együttes értékelése alapján. Az N - 2.107 igénybevételhez tartozó
forgóhajlító illetve csavaró-lengő kifáradási szilárdság várható értékeit
leíró regressziós egyenesek együtthatói; r - 0.96, azaz a korreláció
szorosnak mondható, ugyanis a részleteiben szükségképpen különböző
acélgyártási technológiák és vizsgálattechnikák ellenére a mérési adatok zöme a regressziós egyenesek - 5 rel.96-os sávjain belül vannak.

húzó-lüktető kifáradási határ, (MPa)
a
NN
N
hoz
o
kéz]
[o]
o
o

nye alapvetően. Ám a szakítóvizsgálat közben fellépő folyás ugyancsak
a diszlokációk konzervatív mozgásának eredője.

I 421 - -0,279-m 4 0,55, a 0 c m c 06242 tartományban, illetve

l4al -1-m, ha m s 06242

Az általános Smith-diagram alapján az összetartozó m és ] 4a ]
értékekkel a nemesített (ferrit-szemcsés karbid szövetszerkezetű)
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2.107 húzó-lengő igénybevételi ciklushoz tartozó általános,
egyszerűsített kifáradási Smith-diagram
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Marovisz-közlemény
A IV. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítást 2005.
április 12—15-én Egerben rendezi meg a Marovisz. Terveink szerint a Bent vagyunk! Bent vagyunk? Hogyan tovább? gondolat jegyében alakítjuk programunkat, hogy - szakmánk érdekeinek figyelembevételével - szembesítsük a belépésünket megelőző elképzeléseinket a kirajzolódó valósággal, a mintegy egyéves
tapasztalatainkkal,
Programunk módot ad a hazai és a külföldi szakembereknek, hogy napra készen bemulassák a módszer- és eszközfejlesztés eredményeit. Megfelelő áttekintéssel és hatáskörrel! rendelkező előadók bevonásával foglalkozni fogunk az
eszközfejlesztéshez szükséges gazdasági támogatások lehetőségeivel és korlátjaival; továbbá, a képzés, minősítés, akkreditálás stb. — már hagyományos -— témákban bekövetkezett változásokkal is.
Remélem, hogy e rövid előzetes programajánlat felkeltette szakmánk művelőinek az érdeklődését. Rendezvényünk részletei olvashatók a www.marovisz.hu
honlapunkon, de személyesen is érdeklődhetnek az (1) 278-0632 telefonon.
Tisztelettel: Tarnai György

Fi
A Magyar Szabványügyi Testület 2004. június 28-i tisztújító közgyűlése a
testület elnökévé választotta dr. Ginsztler János egyetemi tanárt, az MTA leve-
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lező tagját, a BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék vezetőjét, a BME
Mérnöktovábbképző Intézetének igazgatóját. Gratulálunk! Munkájához sok sikert
kívánunk!
[4
A XI. Nemzetközi Hegesztési Konferencia (egyben a 4. GTE-MHtE-DVS
közös konferenca) a Budapesti Műszaki Főiskolán 2004. augusztus 23. és 26.
között került megrendezésre. A Hegesztés az európai csatlakozás után szlogenű
konferenciát a világszerte elismert néhai Prof, Dr. Konkoly Tibor emlékének
szánták születésének 80. évfordulója alkalmából. A külföldi résztvevők ís megismerhették a hegesztés hazai fejlődéstörténetét, és eredményeit. Hazánkban a
hegesztőmérnök (EWE) és technológus (EWT) képzés megfelel az Európai Unió
követelményeinek és a diplomákat az EU tagállamai kölcsönösen elismerik. A
hegesztés és a hozzá szervesen kapcsolódó anyagvizsgálat területéről kitűnő (öt
országból nyolc) külföldi és hazai szakemberek kutatási és ipari alkalmazási eredményeit bemutató előadásait hallgathatták a résztvevők
A konferencián átadták a GTE Hegeszlési Szakosztálya által 1986-ban alapított Zorkóczy Béla-emlékérmet a hegesztés oktatása, kutatása és ipari alkalmazása terén kimagasló eredményeket elért szakembereknek. Ez évben Prof.
Dr. Artinger István (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem), Dr. Gáti József (Budapesti Műszaki Főiskola) és Dr. Pirkó József (Miskolci Egyetem) részesült a kitüntetésben. Gratulálunk!
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SIAION

kerámiák mechanikai

jellemzése

viselkedésének

ütővizsgálattal

műszerezett

Marosné Berkes Mária! - Kaulics Nikoletta? - Lenkeyné Biró Gyönygvér? - Arató Péter

Bevezetés
A Miskolci Egyetem Mechanikai Technológiai Tanszékén több éve
folynak kutatások hazai gyártású csúcstechnológiai minőségű Si N, alapú kerámiák mechanikai viselkedésének megismerésére. A fémes anyagok mechanikai anyagvizsgálatában komoly hagyományokkal és nemzetközi elismeréssel rendelkező tanszéken a kutatási profil kiterjesztését

a műszaki kerámiák irányában két szempont is motiválta. Ezek egyike
az az általánosan ismert tendencia, amely a nemfémes anyagok, ezen
belül a kerámiák egyre nagyobb mértékű felhasználását tükrözi a mérnöki szerkezetekben. A másik szempont az a magától értetődő törekvés
volt, hogy a fémes anyagok törésmechanikai vizsgálata terén szerzett
több évtizedes tanszéki tapasztalatokat hasznosítsuk ezen rideg
anyagok mechanikai viselkedésének megismerése, jellemzése céljából.

A műszaki kerámiák sorából a SiN., alapú kerámiák azáltal emelkednek ki, hogy a mérnöki alkalmazások szempontjából fontos tulajdonságok - mint például a nagy szilárdság (500-1000
MPa), a kerámiák tekintetében igen jó Ke törési
"1

szívósság (5-10

MPa:m!9), a kis sűrűség

(2,8-3,24 g/cm9), kicsiny hőtágulási együttható
(3:10-§/K) és kiváló hősokkállóság -, más
kerámiák esetén nem tapasztalható módon, egyidejűleg jellemzik, versenyképes előállítási költségek mellett [1, 2].
A kerámiák szerkezeti alkalmazása szemszö-
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1. ábra. Jellegzetes erő-idő és erő-elmozdulás görbék
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ságok meghatározásának legfőbb problémája
Ülék — Ütőél
az, hogy nagy sebességű vizsgálatoknál a
tehetetlenségi hatás okozta erőoszcilláció miatt a
2.
fenti anyagjellemzők számításához szükséges
Fmax törőerő nem olvasható ki a felvett erő-idő diagramokból [5].
A tanszékünkön elvégzett műszerezett ütővizsgálatok eddigi eredményei új lehetőséget tárnak fel a Si:N,, kerámiák szívós-rideg viselke1 PhD., egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Mechanikai Technológiai Tanszék,
MTA ME Mechanikai Technológiai Kutatócsoport
2 Ph.D. hallgató, Miskolci Egyetem, Mechanikai Technológiai Tanszék
3 Ph.D., egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Mechanikai Technológiai Tanszék
és igazgató-helyettes, Bay Zoltán Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet,
Miskolctapolca
4 Dr. habil., tudományos főmunkatárs, MTA Központi Fizikai és Anyagtudományi
Kutató Intézete
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A mérés alapelve a hagyományos Charpy-féle ütővizsgálat, amely
több mint száz éve ismert [6]. A vizsgálóberendezés felműszerezésével az
ütőmunka értékének meghatározásán túl, lehetővé vált a terhelőerő-idő
diagram és az ebből származtatható erő-elmozdulás diagram (lásd: 17.
ábra) regisztrálása, amelyek alapján számos további anyagi jellemző és a
törés folyamatára vonatkozó értékes információ nyerhető [7, 8].
A műszerezett ütővizsgálathoz használt rendszerek szokásos négy
fő eleme: az ütőgép, az erőmérő, a mérőerősítő, valamint az adatgyűjtő

12-T

határozott Kg törési szívósság mérési módsze-

gálatoknál a Kp vagy Jp dinamikus törési SZÍVÓS-

A műszerezett ütővizsgálat technikája
és információtartalma

"
£
]"

géből az egyik legfontosabb korlát a ridegség. A
szívóssági vizsgálatok tehát igen fontosak az
ilyen rideg anyagok mechanikai viselkedésének
jellemzésében. A kvázistatikus terheléssel megreinek jelenlegi széles választéka [3, 4] jelzi a
reprodukálható anyagjellemző meghatározásának igényét, valamint a technikailag gazdaságosan kivitelezhető vizsgálati módszer egyidejű
megvalósításának nehézségeit.
Ütésszerű igénybevételkor a kerámiákban
rendkívül gyorsan lejátszódó törési folyamatok
észleléséhez, a kis méretű, rideg mintákon mérhető kicsiny erő és energia jellegű mérőszámok
megbízható meghatározásához fejlett méréstechnikai eszközök, nagy pontosságú, érzékeny
műszerek szükségesek. Műszerezett ütővizs-

désének jellemzésére szolgáló anyagvizsgálati módszerek vonatkozásában. A következőkben ezekről a tapasztalatokról számolunk be,
kiemelt figyelmet szentelve a dinamikus törési szívósság meghatározási
problémájának.

EE
kondenzátor]

Mérőhíd

ábra. A műszerezett ütőmű és a mérőrendszer felépítése

és -tároló eszközök. Az így összeállított vizsgálati rendszer (2. ábra) segítségével, az anyag viselkedésétől függően, a következő mérőszámok
határozhatók meg:
— Erő jellegű mérőszámok: F, , a képlékeny alakváltozás megindulásához tartozó erő (rideg anyagoknál nem jelentkezik); F say a repedés
megindulásához tartozó, azaz a törés közben mérhető legnagyobb erő;

— Szilárdsági mérőszámok. M)a dinamikus hajlítószílárdság; Ay
dinamikus folyáshatár;

- Szívóssági mérőszámok; KV, ütőmunka; E au az ütőmunkának az
F-s, erő-elmozdulás diagramból számítógéppel kiértékelt értéke, amely
az ütésre fordított összes energia; Kip dinamikus törési szívósság
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Kísérleti munka
A kísérlet célja
A Si N, kerámiákon végzett műszerezett ütővizsgálataink célja kettős volt. Egyrészt kerámia anyagon kívántunk tapasztalatokat szerezni a
mérési módszer technikájára és információ tartalmára, az adott mérési
eljárással meghatározható anyagi mérőszámokra vonatkozóan, másrészt célunk volt a vizsgált anyag mechanikai viselkedésének jellemzése
dinamikus terheléskor, továbbá egyes mérési paraméterek hatásának
vizsgálata és az elektro-emissziós technika kipróbálása.
Kísérleteink során bemetszetlen és bemetszett próbatesteken Szilárdsági és szívóssági mérőszámok meghatározásával, valamint azok
megbízhatóságának elemzésével foglalkoztunk, továbbá vizsgáltuk a
terhelési sebesség hatását a mért anyagjellemzőkre. Tekintettel arra,
hogy a Kg dinamikus törési szívósság meghatározása rideg anyagok
nagysebességű vizsgálatánál a törési idő előzőekben említett mérési
problémái miatt korlátozott, a vizsgálatok legfontosabb célja ezen
anyagjellemző meghatározása volt az elektro-emissziós mérés kísérleti
megvalósításával.

A vizsgált anyag és a vizsgálati minták jellemzői
Vizsgálatainkat a Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai és
Anyagtudományi Kutató Intézetében készült SijN, alapú kerámiákon
végeztük. A próbatesteket, a polietilén-glikol szerves adalékot is tartalmazó masszából, egytengelyű sajtolással formázták téglalap alapú
hasábokká. Sajtolás után az adalékot levegőn, 6009€-on távolították el.
A próbákat HIP berendezésben, kétlépcsős gáznyomású szintereléssel

égették ki. A próbatestek összetétele: 9095 SiN,, továbbá 499 Al,Os és
690 YO, szinterelési adalék.
A vizsgált minták méretüket, anyagminőségüket tekintve két sorozatot alkottak. Az első mintasorozat azonos névleges összetételű, de kétféle gyártótól származó alapanyagú, bemetszés
nélküli próbatestekből állt, amelyek között kis- ő
mértékben alak-, illetve mérethibás darabok is
voltak. Ezeket a vizsgálati módszer megismerésére használtuk, Ebben a csoportban a próbates-

meghatározását célzó kísérletekhez a második mintasorozatú, homogén

összetételű és szerkezetű próbatesteteket használtuk. Az összetétel
homogenitását az azonos gyártótól származó Si N, por alapanyag, míg
az egyéb jellemzőkét (sűrűség, porozítás, mikroszerkezet és a geometriai jellemzők) az előállítási technológia kiforrottsága biztosította. Az
anyagi jellemzők meghatározására szolgáló kísérleteket 2J-os kalapácscsal, összesen 30 db próbatesten végeztük el. A próbatestek közül
15 db bemetszett és 15 db bemetszetlen volt. Az anyagi viselkedést
háromféle (kvázistatikus, kis és nagy sebességű dinamikus) terhelési
sebességgel, sebességi fokozatonként 5-5 db próbán vizsgáltuk. A
minták hossza L - 49,05 - 491 mm, szélessége W - 4.88 - 49 mm,
vastagsága B - 3,22 - 3.25 mm között változott.
A bemetszés névleges méretét szakirodalmi utalások (5, 9,10] alapján a/W- 0,5 értékűre
választottuk. A bemetszéseket a próbatestek ütési felületével
átellenes oldalán 50
mm átmérőjű, 0,15
mm vastagságú gyémánt tárcsával készítettünk, amellyel átlagosan t - 02 mm
szélességű
bemetszéseket — hoztunk
létre. A bemetszés
jellemző alakját a 3.
ábra szemlélteti, ahol
az a repedésméretet
3. ábra, A bemetszés geometriája
a — törésmechanikai
próbatesteknél megszokott módon értelmezzük [11]. A próbákat a
gyártótól kapott köszörült állapotban vizsgáltuk.

7

(bemetszett, rideg próbákon); Jp dinamikus J-integrál (bemetszett,
kissé képlékeny anyagoknál).
- Egyéb jellemzők: t,, a törés teljes időtartama; s max A próbatest
maximális behajlása.
A kísérleteinkhez használt berendezés tartozéka volt továbbá a kalapácson a 2. ábra szerint elhelyezett kondenzátor, amely elektro-emissziós jelek érzékelésére alkalmas. Ennek oka, hogy a rideg anyagoknál
kapott erő-idő diagramok nem minden esetben teszik lehetővé a tepedés megindulásához tartozó t,. idő leolvasását, amely elektro-emissziós
méréssel arra alkalmas anyagoknál ilyen esetekben is mérhetővé válik.
E módszer fizikai háttere, hogy a törés pillanatában egyes anyagokban
olyan anyagszerkezeti változások zajlanak, aminek hatására megváltoznak a körülöttük lévő elektromos tér tulajdonságai. Míg fémes anyagoknál töréskor mindig megfigyelhető az elektro-emissziós jelek kibocsátása, műanyagok és a kerámiák esetén csak bizonyos anyagok
viselkednek hasonlóan, tehát a mérési lehetőséget az anyagi viselkedés
korlátozza.

Az alkalmazott vizsgálóberendezés és a vizsgálat
körülményei
A statikus anyagjellemzőket a vizsgált anyagot kifejlesztő és gyártó

Központi Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézetben mérték. A műszerezett ütővizsgálatokat a Miskolci Egyetem Mechanikai Technológiai
Tanszékének Ányagvizsgáló laboratóriumában végeztük egy 15 J maximális ütési energiájú, Ceast 25/15/2 típusú ütőművön. A kalapács ütőélének két oldalán nyúlásmérő bélyegeket, az ütőél előtt pedig elektroemissziós érzékelőt helyeztünk el (4. ábra). Az erő-idő diagramokat
méréskor egy oszcilloszkóp képernyőjén jelenítjük meg, illetve a későbbi szoftveres feldolgozás céljából számítógépen digitálisan rögzítjük.
Az ütés során L - 40 mm-es támaszközt alkalmaztunk, a próbák a

berendezés ülékében a keskenyebb oldalukon támaszkodtak fel (ld.: 5.
ábra).

f
Í
[/
[/

tek hossza / - 48 mm, szélessége W - 4,8 mm,

vastagsága pedig B - 3.6 mm, illetve 3.2 mm
volt. Ez az ún. bemetszetlen mintasorozat 25
próbatestből állt, amelyek közül a 15 J maximális
ütési energiájú kalapáccsal 5-5 db próbát vizsgáltunk a lehetséges minimális és maximális terhelési sebességgel, míg a 2J-os kalapáccsal 6,
illetve 9 db próbán végeztünk méréseket kis és
nagy ütési sebességgel.
Az anyag viselkedését jellemző mérőszámok

2004/4

4. ábra. A műszerezett ülőél és az oszcilloszkóp képernyője
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tama is nő, amint az a 6. a) és c) ábrákból is kitűnik. Ez a változás a

A mérések során kétféle tömegű, azaz egy 2,219 kg-os és egy
0,4734 kg-os kalapáccsal dolgoztunk, amelyek maximális ütési energiája rendre 15 J illetve
Támaszok
2 J volt. A dinamikus
Próbates
t
1
vizsgálatok esetén a
terhelési sebességet
a lehetséges mini-

kisebb tömegű kalapács esetében (6:/c és d ábrák) kifejezettebb.

A kalapács tömegének hatása az F, tőrőerő és az Era
törési energia értékére

Val

A repedés keletkezéséhez szükséges F ,,ax erő a vizsgált esetekben
kalapács esetén 0,53-1,01 kN között, míg 2J-os kalapács használatakor
0,55-1,05 kN tartományban változott.
Az ütőműről leolvasható (KV, mért), illetve az erő-elmozdulás diagram alapján meghatározott (Ea a ütési energiák értékének relatív

mális és maximális
értékre választottuk,

azaz a 15J-os kalapács esetén 0,992

ré

illetve

[

aA — 0,5

AE, ——

a 2J-os kalapácsnál
pedig
0,776 mis

ütőéle

W

eltérését a

ms illetve 3,677 mis,

Kalapács

2.875

a

hő-

mérséklet 25 3 3 "C,

a vizsgálati közeg atmoszférikus nyomású levegő volt.

5. ábra. A próbatest elhelyezése a berendezés
ülékében

Vizsgálati eredmények és értékelés

A mért és számított ütőmunkák kapcsolata

A kísérletek részletes eredményei és azok kiértékelése korábbi
munkákban megtalálhatók [12, 13]. Jelen cikkben az eddigi kutatások
során szerzett legfontosabb tapasztalatokat mutatjuk be és összegezzük.

Az ütőgépről leolvasott KV ütőmunkák és a műszerezett ütővizs-

gálattal számítógépes úton meghatározott E, energiák adott terhelési
sebességnél mért átlagértékeit tünteti fel az 7. táblázat. A KV ütőmunka
átlagos értéke a 15J-os kalapács használatakor közel 4090-kal kisebb
volt, mint a 2J-os esetben. (Az ütőmunka leolvasására csak a maximális
sebesség esetén van lehetőség.) Ugyanakkor a különböző v,,., terhelési

Bemetszetlen próbatestek vizsgálata
Erő-idő diagramok
Bemetszetlen próbatesteken 15J-os és 2J-os maximális ütési energiájú kalapáccsal felvett jellegzetes erő-idő diagramokat szemléltetnek
a 6. ábra a)-d) részletei. A diagramok jól illusztrálják a kerámiára jellemző rideg viselkedést. A nagyobb sebességű vizsgálatoknál — lásd 6.
b) és d) ábrákon — jelentős erőoszoilláció jelentkezik a próbatest és
kalapács közötti dinamikus kölcsönhatások miatt. Ilyen esetekben az erő
maximális értékének, a repedésterjedés kezdetének, s ezzel egyes
anyagi mérőszámok - mint például a dinamikus törési szívósság — meghatározása bizonytalanná válik. A sebesség csökkenésével nemcsak a
periodikus rezgéshullámok amplitúdója csökken, hanem a törés időtar-

08
06

F, kN

1. táblázat. A leolvasott és számított ütési energiák átlaga

Kalapács

Sebesség
mis

15

Vnax 157 5677 ]
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a
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t ms

, ms
AKVmaz z15]
v50992m/s
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B.KVmax- 15]

v-3Ó77més
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v-0.77TŐMmÍs

t,
]

Enax átl.

0.078

0,113

Vin, 157 0.992
Vnax.27 2875

z
0115

0,0856
0.104

Vmin, 27 0,776

-

0,085

Elektro-emissziós jelenségek
A kísérletek egyik igen fontos eredménye volt
annak megállapítása, hogy a SiN, kerámiák
törésekor a körülöttük lévő elektromos tér kimutathatóan megváltozik, így ezen anyagoknál lehetőség van arra, hogy a repedésterjedés kezdetét, rideg anyagnál pedig értelemszerűen a f, törési időt az elektro-emissziós méréstechnikával
jelöljük ki, A repedés megindulásának pillanatára
az elektro-emisszós jel hirtelen megváltozása
utal. Ilyen változás lehet a mért jel értékének
a.
2
a.
.
£
4
csökkenése vagy növekedése, vagy például a

]

ms

e
AKVYmax—- 2]

KVén,

sebesség mellett az erő-elmozdulás diagramokból számítógépi úton meghatározott E
energiák értéke igen jó közelítéssel azonos volt a
pontosabbnak minősített 2J-os kalapáccsal mért
értékkel a kalapács tömegétől függetlenül.
Ugyancsak függetlennek mondható a kalapács
tömegétől a v., terhelési sebességek esetén
meghatározott törési energiák átlagos értéke.

1
08
06
zag 04
ur 02
o

1

(1)

hányadossal jellemezve a 15J-os kalapács esetén a relatív eltérés
átlagosan AEg - 4039 volt, míg 24-os kalapács esetén mindössze
11,890. A jelentős különbség magyarázata, egyrészt az, hogy a nagyobb
tömegű kalapács használatakor a mért értékek leolvasási pontossága
(1072 J) közel azonos nagyságrendű az anyagra jellemző 0,01-0,1 J
nagyságú ütőmunka értékekkel, továbbá a mért értékek igen alacsonyak
a méréstartományhoz képest. Ezért a vizsgált SiN, alapú kerámiák
műszerezett ütővizsgálatához a 2 J maximális ütési energiájú kalapács
javasolható, ahol a mérési pontosság 103J és a mért értékek a méréstartományon belül kedvezőbben helyezkednek el.

m/s

értékűre.
A vizsgálati

[E —,
7-KFI [/]

[ HKVmaxz

2]

v5:2.8751n/s

törést megelőző időszakban regisztrált zaj perio]

dicitásának megváltozása.

Az erő-idő diagramok

6. ábra. A bemetszetlen próbák kis és nagy sebességű ütővizsgálatakor kapott jellegzetes
erő—idő diagramok

és a regisztrált elektro-emissziós jelek közötti
kapcsolat látható a 7. ábra a) kis sebességű, és
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15

ábra a) és b) részletei bemetszetlen próbatest

14

diagramján mutatják az Fu erő kijelölését.

045

!

03

08

z c 045

azz 9.2

18

98

mo]

Bemetszett próbatesteknél a c) ábrarészleten lát-

ható jelentős erőoszcilláció és ebből adódóan az
ún.
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Hárompontos hajlítószilárdság
A

02

hajlítószílárdságra

kiegészítve

vonatkozó

a gyártótól

kapott

kvázistatikus vizsgálatok eredményeivel a 2.
táblázat tünteti fel. A hajlítószilárdsági értékek a
bemetszés hatására egy nagyságrenddel csök-
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.
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ki
jelentke 0
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a maximális erő értéke.

próbatestek a) kis sebességű és b) nagy sebességű vizsgálatakor
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7. ábra. Az erő-idő diagramok kapcsolata az elektro-emissziós jelek változásával bemetszetlen
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képviselnek.

Az E. törési energia
Az E ax törési energiák értékei az Fax erő

Próbatest jeleá9334-36

említett meghatározási problémái miatt szintén
csak bemetszetlen próbatestek esetén értékelhetőek, Ezekben az esetekben a terhelési sebesség növelésével Ex értéke kismértékben nőtt
(ld.: 3. táblázat), ami összhangban van korábban
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ma
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ve ms 52.93

94 (

végzett méréseink eredményeivel [13] és a felté-

4

2.

telezetten
0) Bemetszelt próba, v- 0,776 m/s

d) Bemelszell próba, v— 2.875 in/s

E

.

z

a

ridegebb anyagi

értékek

relatív

4

:

viselkedéssel.

szórása

bemetszetlen

Az
pró-

max

bák esetén 11,399, illetve 7,199 volt, ennek csökkentésére és az eredmények megbízhatóságá-

8. ábra. Az F,,, erő kijelölésének problémája

b) nagy sebességű vizsgálat során. Az ábrák jól illusztrálják az F-t j nak növelésére a későbbiekben az F-t diagram erő oszcillációjának
diagramokból, illetve az elektro-emissziós méréssel meghatározható f, ! szűrése javasolt.

törési idő egybeesését,

3. táblázat. Az E, törési energia mért értékei

Bemetszett és bemetszetlen próbák összehasonlító

E

vizsgálata

Próba típusa.

! Sebesség, m/s [—
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Á
Ó volt a
erőő-idő
idő diagramok
alapján
a tízÍ esetben meghatározható
repedésterjedés kezdetéhez tartozó erő, míg a bemetszett mintáknál az
Fmax értéke tíz esetből mindössze egy alkalommal volt kijelölhető. Az
te dilá né

ij

Bemetszetlen

Az Fax törőerő meghatározásának problémája

,

Variancia, 9

Á

páccsal kétféle, vz 0,776 mis illetve vz2875 mis terhelési sebességgel
végeztünk vizsgálatokat az M, dinamikus hajlítószílárdság, az Ea törési energia és a Kp dinamikus törési szívósság értékének összehason-
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9. ábra. A Si,N., kerámia ütési válaszgörbéi
különböző ütési sebességek esetén [211
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" A statikus értékek szórása kicsi volt, a relatív szórás értéke 2,1299-

ra adódott, míg a dinamikus törési. szívósságoknál ez az érték egy
nagyságrenddel nagyobb volt és a sebesség növelésével nőtt;
A diagramokból meghatározható egyetlen Fa érték alapján az adott
próbatestnél összehasonlítottuk a statikus összefüggésből, illetve a DKC
módszerrel számított jellemzőket. Az előző Ka 5.03 MPa.m!?, míg

az utóbbi Knoxe7 5.66 MPa.m"? értékre adódott, vagyis a DKC mód-

szerrel a vizsgált anyagra meghatározott értékek reálisak, a hagyományos módszerrel kapott értékek körül mozognak.
esse

Fax erő eléréséig lecsillapodjanak és a maximális terhelő erő értéke
megbízhatóan leolvasható legyen a diagramokból.
Rideg anyagok, így kerámiák esetén is, különösen nagyobb terhelési
sebességek használatakor azonban általában nem teljesül ez a feltétel.
Ezekben az esetekben a dinamikus törési szívósság meghatározására
két másik eljárás használható: az ún. ütési válaszgörbe — impact response curve, (IRC) [15, 17, 5, 7] és a dinamikus kulcs-görbe — dynamic
key-curve, (DKC) [17 - 20] módszer. Mindkét eljárás a tf. törési idő
ismeretét igényli a K. számításához.
Az IRC módszer esetén a vizsgált anyagra előzetesen felvett, különböző sebességhez tartozó ütési válaszgörbéket, vagy mestergörbéket (9.
ábra) használunk a Kp dinamikus törési szívósság meghatározására [21].
A DKC módszer előnye az ütési válaszgörbe módszerrel szemben
az, hogy nem igényel előzetes méréseket a dinamikus törési szívósság
meghatározásához, hanem adott geometriai méretű próbatestre
vonatkozóan az alábbi összefüggéssel számítható a Kp [17, 18]:
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Y(a/W): geometriai függvény, amely az alábbiak szerint írható fel;
,

x

Statikus jellegű képlet

t:

Összefoglalás
A Si N, alapú kerámiák műszerezett ütővizsgálatával szerzett ta-

törési idő;

körn; dinamikus kulcs-függvény, értéke a törési idő függvénye.
A felsorolt paraméterek számításának módja részletesen megtalálható a hivatkozott közleményekben. Itt csak a bemetszett próbatesteken
meghatározott törési idők érékét és a bemutatott DKC módszer alapján
számított Kp törési szívósság értékeit valamint azok statisztikai
jellemzőit közöljük (4. táblázat).

pasztalataink az alábbiakban összegezhetők:
19 A SiN, kerámiák dinamikus törési folyamatának tanulmányozására,
anyagjellemzőinek meghatározására az elektro-emissziós méréssel
kiegészített műszerezett ütővizsgálat eredményesen és sokoldalúan
alkalmazható;
2) A vizsgált kerámián kielégítően pontosan meghatározhatók az

4. táblázat. A törési idő valamint a K., és Kp törési szívósság

az M,p dinamikus hajlítószilárdság, valamint a Kg dinamikus törési
szívósság;
3) A kalapács tömege a vizsgált esetekben nem befolyásolta a mérhető
maximális erőt, és a számítással meghatározott E ax energia értékét,
de jelentős szerepet játszik az ütőmunka leolvasási pontossága, megbízhatósága szempontjából;

erő-idő, valamint erő-elmozdulás diagramok, az E

statisztikai jellemzői
t, törési idő

Kg és Ky törési szívósság

Sebesség, mis ] Átlag, ! Szórás, Variancia,!

Átlag, ] Szórás, Variancia,

ms
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ütési energia,

4) Nagy sebességű vizsgálatok során a repedés instabil tovaterjedését

okozó Fmax erő és a hozzátartozó t, törési idő bemetszett próbáknál
az erő-idő diagramok alapján a műszerezett ütővizsgálat szokásos
technikájával általában nem határozható meg;

A vizsgált SiN, kerámia kisebb sebességű (Von - 0.776 m/s)

5) A vizsgált Si N, kerámiánál törési idő meghatározására az elektro-

dinamikus ütővizsgálatakor a t, törési idő 0,029 — 0,062 ms közé esett.
Háromszoros sebességnövelés hatására a törési idők egy nagyságrenddel csökkentek, értékük 0,0039 - 0,0082 ms között változott,
A kvázistatikus és dinamikus törési szívósság értékeket a szemléletesség kedvéért a 10. ábrán grafikusan bemutatjuk, amely alapján a
következő megállapítások tehetők:
" A Kg törési szívósság értékei az anyagra jellemző nagyságrendbe
estek, azon belül a felső tartományban mozogtak, ami a vizsgált anyag
kiváló szívóssági tulajdonságaira utal;
" A terhelési sebesség növelésével a törési szívósság értékek, az
egyes sebesség fokozatokban drasztikusan (50-5099-kal) csökkentek,
azaz az anyag jelentősen ridegedett. A kapott értékek az irodalomban
közölt azonos sebességre vonatkozó ütési válaszgörbe módszerrel
meghatározott eredményekkel [21] jó egyezést mutatnak;

emissziós méréstechnika alkalmazható, így nagy sebességű ütővizsgálatoknál a Kp törési szívósság számítására a dynamic K-curve
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(DKC) módszer alkalmazható;

6) Az így meghatározott törési idők és szívóssági mérőszámok az
anyagra jellemző intervallumba estek és az irodalomban publikált
eredményekkel jó egyezést mutattak.
Az eddigi kísérletek eredményei alapján a kutatás további iránya a
mért értékek megbízhatóságának javítása és a vizsgálati módszer szabványosítása műszaki kerámiákra.

Köszönetnyilvánítás
A szerzők ezúton mondanak köszönetet a kutatásokhoz az OTKAT

37437, T043704, T046467 programok, valamint a Bolyai János kutatási
ösztöndíj keretében nyújtott pénzügyi támogatásokért.

www.anyagvizsgaloklapja.hu
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BESZÁMOLÓK

A 21. Duna-Adria kísérleti mechanika szimpózium
Jelentős nemzetközi érdeklődéssel, minden eddigi Duna-Adriák legnagyobb részvevői létszámával (135 fő) rendezte a Horváth Mérnökegylet immár a 21. nemzetközi kísérleti mechanikai szimpóziumot a festői Brijuni szigeten, Horvátországban, szeptember 29. és október 2. között,
A vizsgálat célját tekintve az előadások a következő csoportokba sorolhatók: anyagvizsgálat, anyagszerkezet, kifáradás, tönkremenetel (37); építmények szilárdsági, valamint rezgésvizsgálata (9); gépészeti szerkezetvizs-

gálat (21); műanyag szerkezetek vizsgálata (16); biomechanika (17); törésmechanika (7); rezgéstannal kapcsolatos alapkutatás (5); MEMS (nano- és
mikroszerkezetek) vizsgálat (1).
A szimpózium szakmai munkájának elemzése alapján néhány általános
megjegyzést tehetünk, mégpedig:
a) Jelentős mértékben növekedett azon dolgozatok száma, amelyek elsősorban az igen jelentős és gyors fejlődést mutató mikro-elektronikának
köszönhetően - az általános mérnöki gyakorlat tekintetében rendkívüli kis

méretű (1 mm, vagy annál kisebb) alkatrészek vizsgálatát, megbízhatóságának elemzését tűzték ki feladatul, Ezek különleges méréstechnikát és vizsgálóeszközöket igénylő feladatok, amelyek a hagyományos értelemben vett
klasszikus anyagvizsgálati technikákkal és berendezésekkel nem oldhatók
meg. Minden esetben az adott probléma vizsgálatára alkalmas célkészülék
az, amely a felvetett kérdés megoldásában segítséget jelent.
b) Az akusztikus emisszió, az ultrahangos mérési technikák kiterjesztése
az eddig nem alkalmazott feladatok megoldására, különösen a műanyagok,
az erősített műanyagok és a ragasztott kötések vizsgálatára. A kapott vizsgálati eredmények számos esetben már minősítésre is alkalmasak, pl. egy
kötés határállapotának meghatározására, vagy akár egy kompozit alkatrész

2004/4

(kiterjesztve biomechanikai területekre is) porozitás-változásának nyomon
követésén keresztül annak időben változó szilárdságának a meghatározá-

sára,
c) Ismét előtérbe került az utóbbi esztendőkben kisebb szerepet kapó
Modál-analízis, kiegészítve egyéb gyorsulásmérési feladatokkal, a szerkezetek stabilitásának, különleges körülmények közötti viselkedésének meghatározására,
d) Egyre inkább érzékelhető a hagyományosan értelmezett makro-szerkezetek vizsgálatára alkalmas technikák kiterjesztésének igénye a mikro- és
a nano-szerkezetek területére. Az igény kapcsolódik a törésmechanikai
elemzésekhez, a repedés képlékeny zónájában lezajló folyamatok nyomon
követése, különös tekintettel a klasszikus értelemben vett anyagtörvények
és anyagtulajdonságok értelmezési tartományainak korlátjaira. A mikro-szerkezetek világának a hely függvényében pontról-pontra változó anyagtulajdonságait leíró elméletek még váratnak magukra, így a klasszikus értelemben vett feszültség és nyúlás viszonyok értelmezése ebben a rendkívül kis
méretű környezetben számos bizonytalanságot tartalmaz.
A rendezvény időbeosztása, szakmai programja, az előadások kétoldalas kivonata a rendezvény CD melléklettel ellátott Proceedings-jében található (ISBN 953-96243-6-3). A http/Avww.studiohrg.hr/21danubia-adria/ honlapon a rendezvénnyel kapcsolatos valamennyi információ elérhető.
A 22. Duna-Adria Szimpózium házigazdája Olaszország. A rendezvény
első körlevelét a Szervezőbizottság tagjai már kézhez kapták. A tervezett
időpont 2005 szeptemberének utolsó hete, a helyszín: Párma.
Dr. Borbás Lajos
a DAS Szervezőbizottság magyar tagja

www.anyagvizsgaloklapja.hu
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Instron-újdonságok

—

az n kitevő és az r érték meghatározására vonatkozó EN 10130 szabványokban előírtaknak.

Korszerű video-extenzométer

Az érintés nélküli nyúlásmérés előnyei — különösen a fémszalagok,
fém- és műanyag fóliák, textilek, papírok, gumik, bioanyagok vizsA BluehilI"M szoftvercsomag
gálatakor - ma már közismertek. Ezért az Instron Co., amely 1991-ben
Könnyen elsajátítható és egyszerűen kezelhető, tartalmas, a szabváelsőként hozta forgalomba a video-extenzométert, hasznosítva az eltelt
nyosított mechanikai anyagvizsgálat egészét átfogó, modulokból felépíidőszak vizsgálati tapasztalatait és figyelembe véve a felhasználók
tett szoítvercsomagot fejlesztett ki az Instron Co. (2. ábra). Az új szoftigényeit, kifejlesztette a video-extenzométer új, korszerű változatát (AVE
vermodulok célszerűen telepíthetők a már korábban üzembe helyezett
— Advanced Video Extensometer). Mivel ez - természetesen — nem tarInstron típusú vizsgálógépek mindegyikének számítógépére is. A progtalmaz mozgó elemet, ezért a nyúlásmérés eredményét nem terheli a
ram automatikusan felismeri a vizsgálómozgó alkatrész mechanikai tehetetlengépek különböző tartozékait (pl. az erőségéből és kopásából adódó hiba (7. ábra).
mérő cellákat, a felcsíptethető és az érinAz új AVE nagy teljesítményű és feltésmentes nyúlásmérőket). Az új szoftverbontású, digitális kamerát és korszerű,
modulok nemcsak a szabványosított, havalós idejű képfeldolgozási eljárást: alkalnem - interaktív kezelői beavatkozással —
maz. Ezek segítségével nem csak - az ez
még az egyedi vizsgálati feladatokat is
ideig általánosan szokásos — tengelyirányú
automatikusan vezérlik, és a kellő gyakoalakváltozást, hanem — igény esetén — a
risággal, valós idejűen begyűjtött összetarkeresztirányú alakváltozást is mérni
tozó adatokból meghatározzák a kijelölt
lehet. A mért adatokból így nemcsak az
mechanikai jellemzőket, a számítógép
alakváltozás választás szerinti jeltávra voképernyőjén folyamatában követik grafikunatkoztatott, vagy valódi (logaritmikus)
san a vizsgálat menetét, vagy táblázatba
fajlagos értéke, illetve a folyásgörbe n ke1. ábra
foglalva megjelenítik az eredményeket,
ményedési kitevője határozható meg, havalamint az előzetesen kiválasztott formában jegyzőkönyvet készítenek a vizsgálatról és azt a kiválasztott,
Lankford-szám is kiszámítható a vizsgálatot vezérlő számítógépbe
hálózatba kapcsolt felhasználókhoz továbbítják.
telepített, új BluehillTM Metals Testing szoftvermodulját alkalmazva.
A BluehillM arculatát web-szerűen tervezték meg, így aki jártas az
A célszerűen formatervezett és a vizsgálógépre könnyen felszerelheinterneten az otthonosan érezheti magát a program használata közben.
tő új, korszerű AVE kifejlesztői a mérés pontosságát kedvezően befolyáTöbb szoftvermodul telepítése esetén
soló technikai megoldásokat alkalmaztak. Az AVE szerves részea nagy
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könnyíti meg. Az új szoftvercsomag
LED megvilágító rendszer, amely a
kifejlesztésekor természetesen figyekörnyezeti fényviszonyok között is opCain
lembe vették az Instron gépekre kotimális kontrasztot biztosítva világítja
rábban telepített Series IXTM és a
meg a próbatest jeltávozott felületét,
mivel a beépített új fényszűrű teljesen
MerlinfM . szoftvercsomagok közkedmegszünteti a próbatest felületéről
velt elemeit. Az ezekben a progravisszaverődő fények mérési kontraszmokban tárolt módszer- és adattot lerontó hatását. Továbbá, a kamefájlokat a BluehillíM automatikusan
átveszi telepítésekor. A BluehitlTM
ra és a próbatest közötti levegő gondos ellenőrzésével megszüntették a
rendszerben kijelölt szövegek, tábser
lázatok vagy ábrák átvihetők a szálégáramlásból eredő fényvisszaverőI EZZÁNETRON
dések okozta zajt is. A digitális kamera
mítógépbe telepített Microsoft Word,
Exel vagy PowerPoint programokba.
videoképét - amely az IEEE 1394 in2. ábra
Az adatok szokásos módon levédheterfészen át jut a PC-be — valós idejűen feldolgozó algoritmussal pedig követhető a próbatest felületére rajtők az ASC I fájlban, vagy bevihetők a statisztikai szoftvercsomagba,
zolt, véges szélességű vagy átmérőjű jelek közepe, és ezzel elkerülhető
vagy adatbázisba.
a jelek megnyúlásából és torzulásából eredő mérési hiba. Ugyanakkor a
A szoftvermodulok a vizsgálati igény szerint válaszhatók. Ezek a
jeltávozás hibájából eredő pontatlanság is megszűnt, mivel a jelenleg is következők:
általánosan használatos, kizárólag relatív mérésre alkalmas extenzoméA szakítóvizsgálat (Tension Testing), a nyomóvizsgálat (Compresterekhez képest az új AVE abszolút távolságmérésre alkalmas; azaz a
sion Testing) és a hajlítóvizsgálat — három- és négypontos elrendezésvizsgálat megkezdése előtt a kezdeti jeltáv pontos hosszát az AVE autosel — (Flexural Testing) modulok használatával a különböző fémes és
matikusan leméri. Pontosan méri, mivel az AVE hosszúság etalonnal kanemfémes anyagminőségek és termékeik szabványos mechanikai vizslibrálható, mégpedig kétdimenziós pontráccsal, kiküszöbölve ezzel az
gálatai — a befogástól a jegyzőkönyvezésig — elvégezhetők.
érintés nélküli mérőrendszer optikájának hibáiból eredő hosszmérési
A TestProfil modul használatával a különféle anyagok ciklikusan
hibát.
ismétlődő húzó és/vagy nyomó igénybevétellel vizsgálhatók. Az igényMindezek eredményeként az új, korszerű AVE mindenben megfelel
bevételi ciklust a kezelő programozhatja, és megjelenítve ellenőrizheti a
a vonatkozó szabványok előírásainak, nevezetesen: a műanyagok és
képernyőn; azaz tetszőleges terhelési blokk felépíthető.
kompozitok szakítóvizsgálatakor az IS0 527, és az ASTM D 638 és 882,
A Metals Testing modul a fémek és ötvözeteik, és azok termékei
illetve nyomóvizsgálatakor az ISO 604, és az ASTM D 695 és 1621
valamennyi szabványos (EN 10002-1; EN 10130; IS0 6892; ISO 10113;
szabványokban előírt alakváltozás-mérési követelményeknek, továbbá
I50 10275) mechanikai vizsgálatának elvégzéséhez használható,
gumik szakítóvizsgálatára az IS0 37 és az ASTM D 412, valamint a
beleértve a folyásgörbe n keményedési kitevőjének, illetve a lemezek anfémek szakítóvizsgálatára az 150 6892, EN 10002-1, ASTM E
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KÉSZÜLÉKEK, BERENDEZÉSEK
hasznosítva az Instron fél évszázados tapasztalatait, korszerű megoldásokkal elégíti ki a
rugógyártók és felhasználók igényeit.

Itt jegyezzük meg, elsősorban az utóbbi két

modulhoz kapcsolódóan, hogy. bár a BluehillTM
szoftverek több száz szabványos kiértékelő
számítást tartalnaznak, mégis lehetővé teszik,

Az SF600 robosztus állványra, előfeszített

hogy a kezelő az ún. User-Defined Calculations-on keresztül egyedi igény szerinti kiértékelő képleteket használjon. Támogatottak az
algebrai, a tiigonometriai, a logaritmikus és az
exponenciális egyszerű függvények. Továbbá,

golyósorsóval szerelt, szervo meghajtású, asztali vizsgálórendszer (3. ábra). Az állvány teherbírása 2 kN, a fő mérőcella mérési tartománya:

5N-2 KN; a mérési pontosság a legnagyobb
terhelés 190-nál:; -0,59.
Az SF1240 robosztus, kétoszlopos (oszlopköz: 420 mm), € 40 mm-es, előfeszített golyósorsóval és két 2 50 mm-es, precíziós vezetőoszloppal szerelt vizsgálórendszer (4. ábra).
Az állvány legnagyobb teherbírása 25 KN, a fő
mérőcella mérési tartománya: 1 - 25 kN; a
mérési pontosság a legnagyobb terhelés 199nál: 0,59.
Mindkét rendszernél a vizsgált rugók terhelés alatti nagasságának mérési pontossága:
0,02 mm, a gép és a cella rugalmas deformációja, a rendszer elektronikájával automatikusan végrehajtott korrekciójának eredménye-

BluehilífM szoftverek azt is lehetővé teszik,
hogy a kezelő módosítsa a vizsgálat értékelési
rendjét. Például, a képernyőn megjelenített
szakítódiagram kurzorral megjelölt pontjában
tangensének) a meghatározását.
A hántó- (a 907-os, a 1809-os és a T típusú), tépő- és súrlódás-vizsgálat (PTF - Peel,
Tear and Friction Testing) modul a különféle
rétegelt, ragasztott anyagminták, hántolással,
tépéssel felnyitható csomagolások és hasonló
termékek vizsgálatához kifejlesztett programokat tartalmazza.
A Texture Profile Analysis (TPA) modul a
különféle élelmiszerek, különösen a gyümölcsök, zöldségek érettségére, rugalmasságára,
állagára (textúrájára), rághatóságára stb. jellemző szabványos mérőszámok meghatározásához használható.
Az Asphalt Direct Tension Applications
modult az aszfalt kötését jellemző tulajdonságoknak a vizsgálatához fejlesztették ki az
AASHTO-TP3-98 előírásainak megfelelően.
A kiemelt ellenőrző (Enhanced Control)
modul kiegészítés képen lehetővé teszi a szabványokban nem szereplő vizsgálati paraméterek ellenőrzését. Például a keresztfej moz-

3. ábra

ként. A mérőcellák védettek a mechanikai és
villamos túlterheléssel szemben. A munkavé-

delmi előírásnak megfelelően: nyitott védőrácscsal a rendszer nem indítható.
Mindkét rendszert a rugók vizsgálatára tervezett Partner szoftver vezérli, amely könnyen
kezelhető, érthető, a Microsoít$ Office-hez
illesztve működik; gyűjti, értékeli az adatokat és
jegyzőkönyvezi a vizsgálat eredményét, lehetővé téve annak továbbítását a kezelő által megjelölt és hálózatba kapcsolt helyekre.
A vizsgálórendszerek működése egyszerű.
A vizsgálat előírt paramétereinek beadása, valamint a rugó vizsgálati helyzetbe hozását követően zárva a védőrácsot az indítógomb megnyomásával a rendszer automatikusan végrehajtja a vizsgálatot. A vezérlés és az adatgyűjtés jellemzői:
-— A 24 bit felbontású jelátalakító lehetővé teszi

gásának ellenőrzése a terhelés, a feszültség, a

nyúlás vagy a valódi nyúlás függvényében.

A BluehilífM minden tekintetben felhasz-

nálóbarát szoftvercsomag. A már említett szolgáltatásai mellett kiemelt jelentőségű az ernyőképek szélén megjelenő társított felhasználói
egyetlen mérőcella használatát.
kérdezz-felelek tanácsadó készlet, amely segíti
- 500 Hz-ig az adatgyűjtés sebessége teljesen
a kezelőt, például a kiválasztott vizsgálati
szinkronizált mind a magassági, mind a tereljáráshoz szükséges feltételek közlésében. A
helési csatornán.
vizsgálati módszer kiválasztást segíti, illetve az
-A két szabad analóg csatornához további
jelátalakítók (terhelési, pozicionáló) csatelőírt vizsgálati szabvány megtekintését a
4. ábra
BluehilífM . szabványgyűjtemény könyvtár,
lakoztathatók.
amelyben megtalálhatók az ISO, az EN, az ASTM vizsgálati szab— A jelátalakítókat az elektronika automatikusan felismeri és kalibrálja.
ványok, valamint szabványos vizsgálati minták.
A kétúj sorozatszámú rugóvizsgáló rendszer műszaki adatait a
Továbbá, az éppen folyamatban lévő vizsgálat közben előkészíthető
táblázat tartalmazza.
a következő vizsgálat. Például bevihetők a következő próbatest jellemző
Megnevezés
Az SF600 széria !
Az SF1240 széria
adatai (jelzés, méretek stb.), vagy megtekinthető és kiválasztható az
ho
]. SF601 ! SF602 !SF1241 ! SF1242 ] SF1243
eredményeket közlő diagram, táblázat, jegyzőkönyv stb. formája. És
Terhelés, kN
05 I 20
] 5
] 10
25
még számos, a vizsgálati eredmény értelmezését és kiemelt bemuMax/min. vizsgálati sebesség,
1000/0.05
1000/0.01
tatását segítő szolgáltatást nyújt az új szoftvercsomag. Kezelésének
mmimin
!
KGN
elsajátítását segíti az interaktív módon szerkesztett oktató CD.
Akereszítej max. mozgása,
400
885
935
Mindezeken túl igénybe vehetők az Instron szolgáltatásai, amelyekről a
wwwáinstron.com/services vagy a www.instron.com/support honlapokon
Szélesség x mélység, mm
382xX500 — / ———
905x700
tájékozódhatnak az érdeklődök.
Magasság, mm
I 1250 ! 1300
1593
Befejezésül megemlítjük, hogy a szoftvercsomag BluehilííM neve
Tömeg, ka
138
] 42 5]
225
az első éghajlat-kutatásra 1885-ben alapított Blue Hill Obszervatóriumra
Energia-igény", VA
b.
170 ! 300.
] 400 ] 600
1000
(Milton, Massachusetts, USA) emlékeztet, amelynek története a
www.bluehill.org honlapon olvasható.
"120 vagy 240 V 1099, 47-60 Hz
A vizsgálórendszerek működési hőmérséklet-tartománya: 10 — 38
oC. A rendszerek megfelelnek a vonatkozó EN szabványok előírásainak
Gépesítet rugóvizsgáló rendszerek
és a CE minőségi jel előírásainak.
Az új, SF600 és SF1240 szériaszámú rugóvizsgáló rendszerek,
Lehofer Kornél
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Fáradásos

repedésterjedés

különböző

típusú

kompozitokban
Dr. Lukács János!- Csomós Zílial- Dr. Gácsi Zoltán2- Karcagi Rita!- Magyar Anita3- Tomolya Kinga?
1. táblázat. A vizsgálatokhoz használt kompozit anyagok
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sajtolás és állandó
hőmérsékletű szin-

kohóalumínium, Al99.99

Panex 33, Incofiber 12K20
és Incofiber 12K50 [11]

terelés [10]

és GDAISI9Cu3
poliészter

folyékony infiltráció

, karbon szál
! E-üveg szál

pullwinding

A vizsgálatokat I igénybevételi módban, a [12] előírásra alapozva,
MTS gyártmányú univerzális anyagvizsgáló berendezésen, állandó terhelésamplitúdóval (RA - 0.7), szinusz alakú terhelési függvénnyel,
szobahőmérsékleten és levegőn végeztük. A terjedő repedést optikai
és/vagy compliance módszerrel követtük, amelyből előbbit — a SIC karbid részecske erősítésű, AI99.5 mátrixú kompozitból készült próbatest
példáján - a 2. ábra szemlélteti.

éz

a]

a

107-—

s

Fáradásos repedésterjedési sebesség, mm/ciklus

-

A repedéseket, illetve repedésszerű hibákat tartalmazó szerkezeti
elemek megbízhatóságát a szerkezeti elem és a hiba geometriája, a terhelési feltételek, valamint a felhasznált anyag repedésterjedéssel szembeni ellenállása határozza meg. Az 1. ábra különböző fémes és nemfémes anyagok fáradásos repedésterjedéssel szembeni viselkedését
mutatja [1]. Amint az az ábrából látható, a különböző anyagcsoportokra
- és azokon belül a különböző, karakterisztikusan eltérő anyagminőségekre - meghatározott kinetikai diagramok a feszültségintenzitási tényező tartományának (AK) más nagyságrendjében helyezkednek el és alakjuk is részben eltérő.

I

10

Feszültségintenzitási tényező tartománya, AK, MPam!?
1. ábra. Különböző anyagok fáradásos repedésterjedéssel szembeni
viselkedése (Mg-PSZ: Zr-mal részlegesen stabilizált Mg; MS/TS:
közepes/nagy szívósság; OA: túlöregített) [1]

Fáradásos repedésterjedésre érvényes tervezési görbéket — fémekre, ötvözeteikre és hegesztett kötéseikre — több dokumentum és szabvány [2 — 6] tartalmaz. Saját vizsgálatok eredményeit foglalják össze a
[7 - 9] közlemények, utóbbiban a fémes anyagokra javasolt metodikát a
nemfémes anyagokra is kiterjesztették. A [9] munkában ennek megfelelően kerámiákra és polimerekre meghatározott tervezési görbéket
találhatunk, a hivatkozott publikációk többsége szól továbbá a repedésterjedés előrejelzéséről is. Ez utóbbi a szerkezetek élettartam gazdálkodása szempontjából fokozott figyelmet érdemel.
Mindezek alapján közleményünk célkitűzései a következők:
— bemutatni a fáradásos repedésterjedés néhány sajátosságát
különböző típusú (erősítő fázis, mátrix) kompozitokban;
- összefoglalni a saját vizsgálatok legfontosabb eredményeit és tapasztalatait;
— kijelölni a további kutató munka irányait, különös tekintettel a fáradásos repedésterjedésre érvényes tervezési görbék származtatására és
meghatározására.

Vizsgált anyagminőségek,
vizsgálati körülmények

Miskolci Egyetem Mechanikai Technológiai

122

Fáradásos repedésterjedés különböző
tipusú kompozitokban,

vizsgálati eredmények

A kompozitok tulajdonságait, így azok fáradásos repedésterjedéssel
szembeni ellenállását, a repedések terjedési mechanizmusát — kölcsönösen egymásra is hatva — az alábbi tényezők befolyásolják:
— a mátrix anyagminősége és tulajdonságai;
— az erősítő fázis típusa, anyagminősége, mennyisége és tulajdonságai;
-— a kompozit előállítási technológiája, valamint a technológia paraméterei;
— a mátrix és az erősítő fázis közötti határfelület tulajdonságai.

Részecske erősítésű, fém mátrixú kompozitok

A fáradásos repedés terjedési sebességét az 7. táblázatban összefoglalt anyagminőségeken vizsgáltuk.
Tanszék!, Fémtani és Képlékeny-

alakítástani Tanszék?, Analitikai Kémiai Tanszék?

2. ábra. A terjedő repedés mérése optikai módszerrel
(erősítő fázis: SIC részecske, mátrix: A199.5)

A fáradásos repedésterjedés részecske erősítésű, fém mátrixú kom-

pozitokban a 3. ábrán szemléltetett mechanizmusok szerint mehet
végbe: (a) — a repedés, megkülönböztetés nélkül, keresztezi a mátrixot
és az erősítő részecskéket; (b) — a repedés kanyarog a mátrixban, elkerülve az erősítő részecskéket; (c) — a repedés úgy halad, hogy kölcsönhatásba lép az erősítő részecskékkel [13].
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5. ábra. Szál erősítésű, fém mátrixú kompozitok károsodásának mikromechanikai modelljei [14],

3. ábra. A fáradásos repedés terjedése fém mátrixú részecske erősítésű
kompozitokban [131

Saját vizsgálatainkhoz SIC részecske erősítésű, AI99.5 mátrixú kompozitokat hasznátunk, amelyek főbb jellegzetességeit — a próbatestek
jelöléseivel együtt — a 2. táblázatban foglaltuk össze. A vizsgálatokat a
piskóta alakú próbatestek négyszög keresztmetszetű részein végeztük,
három pontos hajlító elrendezésben (2. ábra).
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6. ábra, Szál erősítésű, fém mátrixú kompozitok törési mechanizmusai

I

[14], [151
átmérője (D) és a I igénybevételi módú feszültségintenzitási tényező (K)
függvényében - kijelölhetők a fém mátrixú szál erősítésű kornpozitok
törési mechanizmusai. Ezt a kapcsolatot szemlélteti a 6. ábra, ahol az
egyes tartományok jelentése a következő: A — mátrix képlékeny alakváltozás és száltörés; B - korlátozott méretű határfelületi repedés és
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Régián A

2. táblázat. A vizsgált SIC részecske erősítésű, AI99.5 mátrixú
kompozitok főbb jellegzetességei
.
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száltörés; C — jelentős méretű határfelületi repedés és száltörés; D -

"
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szál áthidalás [14], [15].
A fáradásos repedésterjedés szálerősítéses fém mátrixú kompozitokban a 7. ábrán látható mechanizmusok szerint mehet végbe. Az a)
ábrarészlet azt az esetet mutatja, ahol a száltörés a meghatározó, amely
,erős" határfelület és gyenge" erősítő szál esetén fordul elő; a b) részleten ábrázolt esetben a határfelületi dekohézió a domináns, ami
,gyenge" határfelület és ,gyenge" erősítő szálak esetében jellemző; míg
a c) ábrarészleten szemléltetett mechanizmus a szál áthidalás, amely
,gyenge" határfelület és ,erős" erősítő szálak esetén fordul elő [15].
A vizsgálatokhoz karbonszál erősítésű, alumínium mátrixú kompozitokat használtunk, amelyek főbb jellegzetességeit a 3. táblázattan
foglaltuk össze. A karbonszál Zoltek gyártmányú, Panex 33 típusú (rövid
jellel: P33), illetve Inco Ltd. gyártmányú Incofiber 12K20 és Incofiber

GÜNIÉT

Igénybevételi szám, ciklus

4. ábra. A vizsgált SIC részecske erősítésű, A199.5 mátrixú kompozitok
karakterisztikus repedésméret-igénybevételi szám görbéi

A 4. ábrán karakterisztikus repedésméret-igénybevételi szám (a-N)
görbéket mutatunk be. Az ábra alapján is látható, hogy az előkészítés
során alkalmazott keverés befolyásoló hatása nem volt szignifikáns, a
szemcsék mennyisége és mérete azonban- hatott a repedésterjedés
mechanizmusára. A nagyobb mennyiségben és kisebb méretű szemcséket tartalmazó próbatestben (K 2) a repedés a 3. ábrán látható (c)
mechanizmus szerint haladt, szemben a többi esetnél tapasztalt (b)
mechanizmussal.
malrix
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utatrix
Tier
Szál erősítésű, fém mátrixú kompozitok
A szál erősítésű, fém mátrixú kompozitok
károsodásásnak mikromechanikai modelljeit az
slúling Es
5. ábra foglalja össze. Az ábra bal oldali részén a
JÉ
EI
EI
mátrix lokális alakváltozása, középső részén a
határfelületi kötés megszakadása, jobb oldali
részén pedig a(z egyedi) szál áthidalás látható
[14], [15].
A mikromechanikai modellekre alapozva — a
4
/
eriek front
fnterfártzraok
grack front
Üler (racinre
keielgérl xan
Uvbaniuz
határfelületi kötés megszakadásához tartozó 1 a)
b)
projutzalion
slebendinp
c)
nyírófeszültség (rj), a szál törési feszültsége
7. ábra. A fáradásos repedésterjedés mechanizmusai szál erősítésű, fém mátrixú
(c), a mátrix szakítószílárdsága (9), a szál
kompozitokban: a) szállörés; b) felületi dekohézió és repedésterjedés; c) szál áthidalás [15]
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8. ábra. Kompozit mikroszerkezetek: a) felületi kezelés nélküli szál AI99.99 mátrixban;
K50 nikkel bevonatú szál b) A199.99 mátrixban, illetve c) GDAISI9Cu3 mátrixban

12K50 típusú (rövid jelek: I12K20 és I 12K50) volt. A Panex 33 szálakat
kezelés nélkül, valamint KTiF6, illetve KezrE e oldatban kezelve
helyeztük a mátrixba, azok sűrűsége 1.81 g/cm? volt. Az Incofiber 12K20
és Incofiber 12K50 szálakra a gyártó CVD eljárással vitte fel a nikkel

10. ábra. Kohóalumínium mátrixú, karbonszál erősítésű, kompozit
próbatestek a fáradásos repedésterjedési sebesség vizsgálata után

bevonatot, a szálak sűrűsége 2.2 g/cm? és 2.7 g/em? volt. A 8. ábra há-

Panex 33

20

Panex 33
AI99.99

GDAISI9Cu3

40

20-26 tömeg9o Ni bevonat

Incofiber 12K50

20, 40

42-48 tömeg Ni bevonat

Incofiber 12K20

8

20-26 tömeg9e Ni bevonat

Incofiber 12K50

8

42-48 tömege Ni bevonat

Panex 33

8

kezelés K ZrF., oldatban

A fáradásos repedésterjedési sebességet három ponton terhelt
hajlító próbatesteken vizsgáltuk. A 9. ábrán a vizsgált kohóalumínium
mátrixú kompozitok repedésméret-igénybevételi szám (a-M) görbéit
láthatjuk, a 10. ábra pedig a próbatesteket mutatja a vizsgálatok után.
A 11. ábrán bemutatjuk a feszültsgintenzitási tényező tartományának

értékeit a vizsgálatok végén (AK erezd a 12. ábrán pedig Összefoglaljuk a fáradásos repedésterjedés meghatározott kinetikai diagramjait (da/dN-AK).
A feszültségintenzítási tényező tartományának befejező értékei és a
kinetikai diagramok egyaránt azt igazolják, hogy a vizsgált kompozitok
esetében a határfelület tulajdonságai befolyásolták dominánsan a
fáradásos repedés terjedését (6. ábra C tartomány, illetve C és D tartományok határa).

Szál erősítésű, polimer mátrixú kompozit
A szál erősítésű, polimer mátrixú kompozitok törési mechanizmusait
a 13. ábrán foglaljuk össze: a — száltörés; b — mátrixtörés; c — szálki4
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9. ábra. A vizsgált karbonszál erősítésű, kohóaluminium málrixú
kompozitok repedésméret—igénybevételi szám görbéi
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11. ábra. A feszüllséginlenzitási tényező tartománya a karbonszál
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erősítésű, alumínium mátrixú kompozitok vizsgálatainak végén

20.40 ] felületi kezelés nélkül 7

Incofiber 12K20 Í

93120 [EE

Panex 33
Panex 33
Panex 33

v2hnso

kohóaluminium

mennyiség, ! felületkezelés
térfogat 9
20
17.9 tömeg9e Ni bevonat
20
48.9 tömeg? Ni bevonat
20
kezelés K.TiF, oldatban

7

típus

PI3XIZrÉn

Mátrix

JI2K ZU

A karbon szál jellemzői

az

[EE
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12. ábra. A vizsgált karbonszál erősítésű, alumínium mátrixú
kompozitok kinetikai diagramjai

húzódás; d — mátrix-alakváltozás; e -— határfelületi kötés

megszakadás [16].
A vizsgálatokhoz E-üvegszál erősítésű, poliészter
mátrixú kompozitot használtunk, amelyben a száltartalom 52 térfogat9o volt. Tekintettel az előállítási módszerként alkalmazott pullwinding
eljárásra — pontosabban a
felületi keresztszálakra — teljes termék keresztmetszetű,
hengeres, három ponton ter13. ábra. A szál erősítésű, polimer
helt hajlító próbatesteket
málrixú kompozitok törési
alkalmaztunk. A vizsgálatok
mechanizmusai [16]
során regisztráltuk a repedés
szétnyílását, majd repedés-szétnyílás tartomány-igénybevételi szám
(4COD-N) diagramokat szerkesztettünk. Ezeket a görbéket mutatja a
14. ábra és a 15. ábra, ahol a Z 1 jelű próbatest esetében azt is
láthatjuk, hogy a mérés során az erő tartományát szakaszosan növeltük.
Az előző két ábrán látható diagramokat három szakaszra oszthatjuk:
a COD tartomány gyors növekedése, a COD tartomány hosszabb, lassú
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14. ábra. E-üvegszál erősítésű, poliészter mátrixú kompozitok
repedés-szétnyílás-igénybevételi szám görbéi (Z 1] és Z 4 próbatestek)
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15. ábra. E-üvegszál erősítésű, poliészter mátrixú kompozitok repedésszétnyílás-igénybevételi szám görbéi (Z 2, Z 3 és Z 5 próbatestek)

növekedése és végül, a COD tartomány ismételt, gyors növekedése.
(Megismételjük, hogy a Z 1 jelű próbatest vizsgálata során az erő tartományát szakaszosan növeltük.) Valószínűsítjük, hogy a COD tartományának befejező, gyors növekedése a hosszirányú szál/mátrix
kapcsolat megszakadásra utal, vagyis a próbatest tönkremenetelének
harmadik szakaszában hosszirányú, határfelületi repedések növekedtek
és vezettek töréshez. A 716. ábra három próbatestet mutat a vizsgálatok
után.
Megjegyezzük, hogy a felületi keresztszálak — céljukból adódóan és
értelemszerűen - lényeges hatással voltak a tönkremenetel lefolyására.

iz

Mini:

16. ábra. Három próbatest a fáradásos repedésterjedési sebesség
vizsgálatok befejezése után (jobbról balra: Z 3.7 4észZ 5)
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A tárgykörben végzett kutató munka, valamint a cikk célkitűzései
alapján a következőket fogalmazzuk meg.
A fáradásos repedés terjedése fém mátrixú, részecske erősítésű
kompozítokban elsődlegesen három típus szerint mehet végbe: a repedés keresztezi a mátrixot és a részecskét; a repedés kanyarog a mátrixban, elkerülve a részecskéket; a repedés kölcsönhatásba lép a részecskékkel,
A vizsgált SIC részecske erősítésű, AI99.5 mátrixú kompozit anyagok
esetében a fáradásos repedés különböző mechanizmusok szerint terjedt. A gyorsabb repedésterjedést a nagyobb tömegszázalékban kisebb
méretű szemcséket tartalmazó kompozíitban tapasztaltuk.
A fáradásos repedés terjedése szál erősítésű, fém mátrixú kompozitokban alapvetően szintén három mechanizmus (száltörés, felületi dekohézió és repedésnövekedés, illetve szál áthidalás) szerint mehet végbe,
amely elsődlegesen a mátrix és az erősítő fázis relatív szilárdságától,
valamint a határfelületi nyírószilárdságtól függ.
A vizsgált karbonszál erősítésű, alumínium mátrixú kompozit anyagok esetében a határfelület tulajdonságai befolyásolták legerősebben a
fáradásos repedés terjedését.
A szál erősítésű, polimer mátrixú kompozitokban a tönkremenetel
különböző formákban következthet be: száltörés, mátrix törés, szálkihúzódás, mátrix alakváltozás és határfelületi kötés megszakadás.
A fáradásos repedésterjedés folyamata a vizsgált F-üvegszál erősítésű, poliészter mátrixú kompozitban három szakaszra osztható, ahol
a harmadik szakasz a kapcsolatok hosszirányú megszakadása
(hasadás) a szál/mátrix határfelületen.
A kutató munka további irányai — különös tekintettel a tervezési görbék meghatározásának igényére és tekintettel a nagyon különböző kompozitok között fellelhető közös vonásokra is — a következők szerint fogalmazhatók meg.
- A [7], illetve (9] publikációkban bemutatott metodika kompozit
anyagok esetén is alkalmazható, ugyanakor kiemelt figyelmet kívánatos
fordítani a statisztikai minták elemszámára.
— A kompozit anyagszerkezetek többparaméteres voltából kiindulva,
egy-egy anyagtípus esetén több tervezési görbe származtatása valószínűsíthető, illetve indokolt. Megfontolás tárgyát kell hogy képezze a
tervezési görbék repedésterjedési mechanizmusok szerinti elválasztása,
illetve azok összevont kezelése.
- A fáradásos repedésterjedés más törésmechanikai paraméterekkel
(például K, G vagy J) való jellemzésére és azokra alapozott tervezési
görbék megalkotására további vizsgálatok szükségesek.
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17. ábra. E-üvegszál erősítésű, poliészter mátrixú, bemetszett próbatest
kvázistatikus hajlítóvizsgálatának erő-idő diagramja
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Jól példázza ezt az a kvázistatikus igénybevétellel elvégzett vizsgálat,
amelyet a termékből kimunkált, felületi keresztszálak nélküli, négyszög
keresztmetszetű, ugyancsak három ponton terhelt hajlító próbatesten
végeztünk. A 17. ábra a vizsgálat során regisztrált erő-idő (F-i) diagramot, a 18. ábra pedig a tönkrement próbatestet mutatja.
A 17. ábrán látható diagram és a 18. ábrán bemutatott próbatest jó
összhangban van a [17] közleményben leírtakkal, azzal az értelemszerű
különbséggel, hogy az általunk használt próbatest bemetszett volt.
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Szerzők köszönetüket fejezik ki az Országos Tudományos Kutatási
Alapprogramok-nak (OTKA T034503 és T037437) és a Magyar
Tudományos Akadémiának (Bolyai János Kutatási Ösztöndíj) a kutató
munka támogatásáért.
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SZEMLE
Műanyag mágnes szobpahőmérsékleten
Az Univesity of Durham (UK) fizikusai: Naveed Zaidi és kollégái megalkották az első műanyag mágnest, amely szobahőmérsékleten működik.
A mágnes anyaga egy új polimer: a PANICNG, amelyet a fémszerűen
vezető, smaragdzöld polianilin (PANi) és (a szabad gyökök forrásául szolgáló) tetraciano-guinodimetán (TCNG) egyesítésével állítottak elő. Méréseik szerint ez az anyag ferromágneses, Curie-hőmérséklete 350 K
feletti. Az anyag mágneses természetét a mágneseserő-mikroszkópos
vizsgálatok is igazolták, miszerint az egymást követő képeken megfigyelhető volt a mágneses doménfalak mozgása. Továbbá, a röntgendifírakciós vizsgálatok szerint a mágnesesen rendezett állapot anyagszerkezetváltozással — valószínű a polimerláncok fokozatos csoportosulásával —
létrejön. A PANICNG mechanikai szilárdsága jelenleg kb. 1/00-a a fémmágnesekének, de a szilárdsága növelhető lesz - remélik a kutatók.
(CERN Courier October 2004, p. 17.)

Szupravezetővé tett szénszálak
Új, szupravezető huzalok készíthetők a szénszálból, ha felületét —
eddig még nem alkalmazott — Mg-C-Ni vegyülettel vonják be. Az eljárás
lényege: a nikkel-bevonatú szénszálakat magnéziumgőzben hevítve
annak felületén szupravezető MgCNi, vegyület képződik. Ily módon egy
könnyű, nagy szilárdságú és nagy áramvezető huzalt állítottak elő a
Louisiana State University munkatársai: Phil Adams és David Young.
Becslésük szerint az ilyen huzal az abszolút nulla fokon 40 MA/cm?
áramsűrűséget képes vezetni, amely 15 T mágneses térnek fele! meg,
és a szupravezetés kritikus hőmérséklete: T. " 8 K, de szupravezetés

mechanizmusa még nem tisztázott.
(CERN Courier October 2004, p. 17.)

Konferencia felhívás
2005. szeptember 13—-16-án hazánkban kerül megrendezésre a 8.
Polymers for Advanced Technologies nemzetközi szimpózium. A

konferencia célja bemutatni a legfrissebb kutatási eredményeket az

13-16 September 2005. Budapes, Hungary

új anyagok és technológiák fejlesztése területén. Így külön szekció
foglalkozik többek
között a biodegradábilis
polimerekkel
a
nanokompozitokkal, az intelligens anyagokkal, a nagy teljesítményű
kompozitokkal, a legújabb módszertani fejlesztésekkel és vizsgálati
technikákkal.

Bővebb
lapon.
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Summary
Investigation of coronary stents.
(Percentage Shortening on Expansion),
tics of the endovascular prothetics.
Biocompatibles, Biodivysio PC coated

The authors write about PSE
recoil and surface characterisFour stents were examined:
stent; Sorin Biomedica Tecnic

Carbostent; Guidant Multi-Link Zeta uncoated stent; Boston Scientific LP

uncoated stent. In the discussion we compared them.

Bevezetés
Hazánkban a szív koszorúereinek betegsége az egyik leggyakrabban előforduló és gyakran infarktushoz, esetleg korai halálhoz vezető
megbetegedés (7. ábra).

A halálokok százalékos megoszlása

1. ábra. A keringési rendszer betegségei az elhalálozások fő okozói
(1. keringési rendszer megbetegedései; 2. daganatos megbetegedések; 3.
baleset, erőszak; 4. emésztőrendszer betegedései;
5. légzőrendszer betegségei; 6. egyéb)

A betegség megelőzhető, vagy ha már kialakult, úgy előrehaladása
lassítható, sőt vissza is fordítható. Kutatások szerint pusztán az étkezési
szokások megváltoztatásával a korai halálozás mintegy 309o-kal csökkenthető lenne. A szív-és érrendszeri megbetegedések elleni küzdelemben a kutatások két, egymással kapcsolatban lévő elemből állnak: monitoring és egészségnevelési intervenció. A monitoring infarktus- és agyvérzésregisztert, valamint célzott szűrővizsgálatokat tartalmaz a kockázati tényezők előfordulási gyakoriságának feltárása céljából [6].
Ha egy betegnél elvégezték a ma már egyre inkább elterjedő szívkatéteres vizsgálatot, annak eredménye alapján a betegen háromféle módon lehet segíteni: vagy gyógyszeres terápiában részesül, vagy koszorúér-tágítást végeznek rajta, vagy ún. bypass műtétre kerül sor. A koszorúér-tágítás (PTCA: percutan transluminalis coronaria angioplastica) előnye, hogy viszonylag könnyen kivitelezhető, a beteget kevésbé terheli,
mint a műtét, továbbá nem fájdalmas. Hátránya a nagy visszaszűkülési
(restenosis) arány, viszont könnyebben ismételhető, mint a műtét [1].
A szív- és érrendszeri betegségek már Kr.e. 3009 évvel is gondot je-

" Bognár Eszter és Ring György —- a BME Gépészmérnöki Karán az orvostechnika modul V. évfolyamos hallgatói.
"" Dobránszky János — az MTA-BME Fémtechnológiai Kutatócsoport tudomátapasztalatok alapján című NKFP-3A/042/04 projekt egyik vezető szakértője.
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lentettek: elsőként az egyiptomiak végeztek kísérleteket, különféle csöveket használva. Ma a sztent kifejezésről olyan eszközre asszociálunk,
amely az érfal kítámasztásáról gondoskodik a ballonkatéterrel tágított
érszakaszon, és amely meggátolja annak visszaszűkülését [8].
Az angioplastica fő eszközei a vezetődrótok, a ballonkatéterek és az
előbbi kettő segítségével az érbe juttatott sztentek. A sztentek olyan hálós szerkezetű implantátumok, amelyek az érfal kitámasztásáról gondoskodnak. Rendeltetésük az, hogy meggátolják az ér visszaszűkülését. A
sztentek előgyártmánya általában cső, illetve huzal. Jellemző rájuk a nagyon precíz megmunkálás és az igen jelentős ár (200-2500 euró). A vékony falú csőből lézersugaras vágással alakítják ki a hálós szerkezetet.
A huzalból készült sztenteket az alapanyagból szövéssel, fűzéssel, csévéléssel vagy hegesztéssel alakítják ki. A sztentek anyagukat tekintve
készülhetnek rozsdamentes acélból, nitinolból, tantálból, Co-Cr ötvözetből, különleges polimerekből [1].
A ballonos tágítású sztentek a szűkült érszakaszba ballonkatéterrel
juttathatók be, majd a ballont nagy nyomás alá helyezve (folyadékkal, pl.
vízzel feltöltve) nyerik el a sztentek a végleges formájukat, tartást adva
a kitágított érnek. Az ,öntáguló" sztentek rugalmas ötvözetből készült
fémharisnyaszerű szerkezetek, amelyek az érintett érszakaszban a takaróhüvely lehúzásával érik el eredeti formájukat [2]. Léteznek speciális
kialakítású sztentek, amelyeket különböző elváltozások esetén alkalmaznak, például az aneurizma kezelésére. Ezek PTFE-bevonatú sztentek, de a különleges kialakítás nemcsak a bevonatra, hanem például a
sztentet alkotó cellák számára is vonatkozhat. A jelenlegi kutatások a
ballon-expandált típusú sztentekre összpontosítanak, különösen ezek
felületi bevonására.
A bevonatok a vérlemezkék aktivációját akadályozzák meg. Ez azért
fontos, mert a tágított érszakaszon sztent nélkül is megnő a trombocitaaktiváció. A bevonat, anyaga szerint, lehet aktív vagy passzív. Az aktív
bevonatnak a szabályozott gyógyszerleadású rendszereket nevezzük,
amelyek a hatóanyagot adott időtartamon belül, előre meghatározott
sebességgel adják le a felhasználási helyen.
Biztosítani kell, hogy a testtel érintkező polimer tulajdonságai ne változzanak. Lebomló polimereknél a bomlástermékek nem lehetnek mérgezőek vagy rákkeltő hatásúak. A kioldandó gyógyszerfelületen való
megkötésére több módszert is kidolgoztak. Heparin (véralvadásgátló) felvitelére két lehetőség van ionos vagy kovalens kötés létrehozásával (5].
A passzív bevonatok lehetnek nemesfémek (arany), oxidos, nitrides
és karbidos bevonatok (pl.: SiIO,, TIO,, TIN, SIC); szilikongyanták, gélek
és más polimerek (PE, PP) valamint gyémántszerű filmek (Diamond Like
Coating).

Minőségi követelmények
Tekintettel arra, hogy a sztentek a cardiovascularis rendszerbe ültetett endoprotézisek, komoly, három fő csoportba sorolható: gyártástechnológiai, orvostechnikai és funkcionális követelményeknek kell megfelelniük. A követelményeket az 1. táblázat rendszerezi, de az abban felsorolt - olykor egymással ellentétes - követelmények nyilvánvalóan nem
minden sztentre általános érvényűek. A sztent mint termék gyártásához
kötődő minőségi követelmények változhatnak a sztent anyagának (korrózióálló acél, Co-Cr ötvözet, Ni-Ti ötvözet, Ta, polimer, Mg-ötvözet stb.)
nak a kifáradással szembeni ellenállása tíz éves időtartamra garantált
kell legyen. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a Ni-Ti ötvözet anyagú,
öntáguló sztentekre egészen
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1. táblázat.

bevonat tartósságára, homogenitására és más

A sztentekkel szemben támasztott követelmények

fizikai tulajdonságaira
Gyártástechnológiai
minőségi követelmények

Orvostechnikai
követelmények

Funkcionális
.— ] követelmények

;,
;,
Méretpontosság

Profilméret
(beültetéskori átmérő)

sistrs
Haemokompatibilitás

Bordavastagság, bordaszélesség ] Flexibilitás
Kis radiális visszarugózás
Felületi érdesség
Feltolhatóság
Kis fémmel fedett felület
Szemcseszerkezet
Rönlgensugaras lálhatóság ! Kis lágulási rövidülés
Csíramentesség, sterilitás
. Radiális szilárdság ————— " Non-trombotikus —
Bevonatmegtartás
Egyenletes kinyílás
1 Szabályozott gyógyszerkibocsátás
Kis hőhalásövezet

! Biodegradábilitás

Endothelizáció

]

irányul. A biológia

vizs-

gálatok pedig a felület és az azt körülvevő sejtek
interakcióját kutatják [9].
A műszaki tulajdonságokat szemrevételezéssel, optikai mikroszkópokkal, pásztázó elektronmikroszkóppal és az ahhoz csatolt X-EDS-analizátorral (energiadiszperzív röntgenanalízis)
rendszerrel vizsgáltuk. Az optikai mikroszkópos
mérések eredményét digitális fényképezőgéppel
rögzítettük. Számítógépes képfeldolgozó rendszerek

segítségével

számítottuk

ki a sztentek

tágulási jellemzőit.
ballonos tágítású sztentekre, amelyek alapanyaga jellemzően AISI
316LVM ausztenites acél,

A Biodivysio PC-bevonatos sztent vizsgálata
Általában, ha egy idegen anyagot helyeznek a szervezetbe, az ,kilö-

ki" az idegen testet, amelyet az őt körülvevő folyadék proteinnel, lipidekkel és egyéb anyagokkal von be. Ha a vér idegen anyaggal találkoZik, véralvadási folyamat indul be. A Biodivysio szabadalmaztatott bevonata a PC (phosphorylcholine) bevonat (2. ábra). Ez a polimer vonzza a
vizet, amelyet szorosan megköt maga körül. Ennek eredményeképpen,
ha PC-bevonatot alkalmazunk, a proteinek és lipidek lerakódása jelentősen lecsökken, a véralvadási folyamatok minimalizálódnak [4].
A PC tulajdonképpen egy szintetikus másolata a vörösvértest külső
membránjának. A phospholipidek több mint 9096-a tartalmaz PC-t. Tehát
a PC egy kémiai főcsoport neve, amely a lipidrétegek külső és belső
részét alkotja. Pozitív és negatív töltéseket is tartalmaz, és elektromosan
teljesen semleges, széles pH-skálán. Mivel semleges természete párosul azzal, hogy meg tudja kötni a vizet, így figyelemreméltó a biokompatibilitása is [4].
A Biodivysio PC-bevonatos sztentet cső előgyártmányból, lézersugaras vágással készítették. Az utólagos sor-

A sztentek vizsgálata
A vizsgálati programot 2-2 db bevonatos, illetve bevonat nélküli
sztent vizsgálatával! alakítottuk ki. A vizsgálati mintákat, amelyek meg-

egyeznek a forgalomba hozott, klinikai alkalmazásokban használtakkal,
az MTA-BME Fémtechnológiai Kutatócsoport szerezte be vizsgálati célból. A vizsgálat közben nyert eredmények alapján pontosítottuk a sztentvizsgálati metodikát. Ezt a vizsgálati rendszert a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Anyagtudomány és Technológia Tanszékén dolgoztuk ki a különböző gyártóktól származó minták kutatási
célra történő tanulmányozására. A vizsgált sztentek jellemzőit a 2. táblázat foglalja össze.
A sztenteknek mind műszakilag, mind pedig biológiailag meg kell
felelniük az elvárásoknak, ezért a méréseket két csoportra lehet osztani.
A műszaki szempontok vizsgálata elsősorban a felület minőségére, a
2. táblázat. A vizsgált sztentek geometriai adatai
Jellemzők

Biodivysio

5
Méretek ballonra helyezve

PC-coated !( Carbostent ] Multi.link Zeta:

Falvastaaság

simítást

elek-

damentes acél (AIS! 316LVM). A fémhidak, illetve

bordák (strut) téglalap keresztmetszetűek, élei
lekerekítettek. A bevonatot bemártással vitték fel

1dimm

] — I0ímm — (

3.58 mm

3.82mm

] — 4.15mm

3.39 mm

Hosszúság

14.19 mm
3.45 mm

25 mm

3.74 mm

177/őmm

; — 8.19mm

3.24 mm

szétnyílt.

Belső álmérő
Jágulási rövidülés —.

3.27 mm
4.139

3.27 mm
09

3.43 mm
1719

2.96 mm
29892

Felfújás előtt a bevonat minőségének megállapítására. optikai mikroszkópos vizsgálatokat

Visszarugózás (recoil)

36390

29

45896

4589

alkalmaztunk. Ezen a sztenten a bevonat a kezdeti állapotban egységes, egybefüggő volt. Jól
látható, hogy kezdeti állapotban a fémhidak
bizonyos helyeken összeérnek, a bevonatuk
össze van ragadva (4. ábra). Ez tágulási problémákat okozhat expandálás során. Ezáltal
deformálódhat a sztent, mert a strutok nem
tudják felvenni a megfelelő helyzetüket és a
sztent alakja eltérhet az eredeti cső alaktól. Így
áramlási zavarokat okozhat, amely a trombózis
és újraszűkülés előidézője lehet.
A sztenten felületi hibák mutatkoztak, karcolásokat, rovátkákat, gödröket lehetett megfigyelni,
amelyeket vagy a tisztítási folyamat vagy pedig
az elektropolírozás okozott. Főleg a repedések a

3
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:

LP stent

felületi

1 lemn

VT

—

008mm

Guident — : Boston Scientific

a

0,09 mm

ENNE

0,09 mm

)

illetve

tropolírozással végezték. A sztent anyaga rozs-

0.11 mm

Külső álmérő —
-Méretek tágítás után
Külső átmérő
—

!

Tecnic

jalevágást,

3.96 mm

Tt

[3]

A ballont a bepumpált vízzel felfújva a sztent
először a pumpa felőli oldalon kezdett tágulni,
majd középen, végül a ballon csúcsa felől. 5 bar

nyomásnál kezdett el szétnyílni (3. ábra), és
ugyanezen a nyomásértéken teljes hosszában

veszélyesek,
3. ábra. Biodivysio PC-bevonatos sztent 5 bar nyomásnál, a tágulás kezdetekor

128

www.anyagvizsgaloklapja.hu

mert

töréshez

vezethetnek

az

expandálás után. Az eltört fémhidak könnyen
megsérthetik, esetleg kilyukaszthatják az ér falát.
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Sorin Biomedica Tecnic Carbostent

4. ábra.

Strutok összeragadva

5. ábra.

a Biodivysio PC-bevonatos sztenten

A Tecnic Carbostent (72. ábra) jellemzője, hogy közel
nulla a visszarugózása. Növelt a haemo- és biokompatibilitása: gyémánthoz hasonló szerkezetű szénréteggel
van bevonva, amely igen tartós, passzív bevonat, meggátolja az ér visszaszűkülését. A sztent minden egyes
cellája megfelelően tud reagálni az expanzióra, a
hajlításra, illetve a csavarásra, speciális geometriájának
köszönhetően. A lekerekített sarkok nagyobb simaságot
eredményeznek, ezért könnyebb a testbe bejuttatni,
továbbá szinte az összes görbületen képes túlhaladni. A
sztent cső előgyártmányból, lézersugaras vágással

Felületi repedés a Biodivysio
PC-bevonatos sztenten

A többi felületi hiba is könnyen az
érfal sérüléséhez vezethet (5. és
6. ábra).
A felfújás után szintén észlelhetők voltak a sztent felületén
karcolások, de emellett tisztán
látható volt, hogy a bevonat már
nem egységes, levált a felszínről
és helyenként hártyaként lebeg a
sztenten. A leszakadt bevonat az
ér más részein fennakadva újra
6. ábra. Gödör a Biodivysio
PC-bevonatos sztent felületén
szűkülethez — vezethet.
Ha
keményebb,
akkor
áramlás
közben megsértheti, esetleg kiszakíthatja az érfalat, Ahonnan hiányzik a
bevonat, és a vér érintkezik a kevésbé haemokomnpatibilis alapanyaggal,
ott megkezdődik a vér alvadása a felületen. Ez szintén növeli a
restenózis és trombózis esélyét (7. és 8. ábra).
Pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat során 25 kV-os elektronsugárral gerjesztettük a sztentet. Ennek segítségével jól láthatóvá váltak a
szemcsehatárok, a képlékeny alakváltozás okozta csúszási vonalak, a
felületi karcolások, gödrök. A látható sötétebb foltok valószínűleg a
sztent tisztításához használt alkohol száradási nyomai (9. és 10. ábra).
Energiadiszperzív röntgenspektroszkópos mikroelemzéssel (X-EDS)
határoztuk meg a bevonat, illetve a felületen található anyagok pontos
összetételét. A felületen lebegő részekről bebizonyosodott, hogy
valóban a bevonat vált le — hatalmas C-csúcsot mutatott -, és nem
szenynyeződés van a felületen. A vizsgálat szerint foszfor (P) is nagy
mennyiségben van jelen, amely szintén a bevonat jellemző alkotója (17.
ábra).
A sztent tágulási rövidülése és visszarugózása a cég által megadott
értéknek megfelel, azonban a tágítást követően a bevonat megrepedezett, rengeteg helyen levált az alapanyagról, illetve leszakadt róla,
pedig a bevonat épsége, homogenítása nagyon fontos követelmény.
Hozzá kell azonban tennünk, hogy a ballonos tágítást szárazon végeztük, és valószínűsíthető, hogy normál esetben, az ér folyadékközegében
ezek a repedések nem alakulnak ki.
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7. ábra. A leszakadt bevonat a Biodivysio
PC-bevonatos szlenlen fellfújás után
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8. ábra. Hídszerű leválás a Biodivysio
PC-bevonatos sztenten felfújás után
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14. ábra.
13. ábra.

A Tecnic Carbostent 3,5 bar nyomáson, a tágulás kezdetekor

Gödrök a Tecnic Carbostent felületén
felfújás után

kezdett el szétnyílni és ugyanezen a nyomásértéken teljes hosszában
szétnyílt (13. ábra).
Ennél a sztentnél! a bevonat teljesen összefüggő volt, felületi sérüléseket alíg tartalmazott. A kezdeti vizsgálatoknál a szennyeződések minimálisak voltak, amelyek a csomagolás során kerülhettek rá. Felfújás
után a bevonat is teljesen ép, összefüggő, folytonos maradt, egyáltalán
nem akadtak leszakadt, levált bevonati rétegek. Csúszási vonalakat, apróbb gödröket találtunk, ám ennél nagyobb felületi hibát nem (714. ábra).
Érdekes módon felületi szennyeződések is alig voltak rajta a kísérlet
végén.
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Pásztázó elektronmikroszkópban vizsgáltuk a sztentet, és megfigyeltük a képlékeny alakváltozás hatására láthatóvá vált szemcsehatárokat
(15. ábra). A belső ívekben a lekerekedések az elektropolírozás miatt
keletkeztek. A sztent tágítás után is megtartotta egységes bevonatát,
felületi sérüléseket nem találtunk rajta, a visszarugózás egészen kicsi,
;

15. ábra. Elekironmikroszkópos felvétel a Tecnic Carbostent felületéről
felfújás után

készült. Az utólagos sorjalevágást, illetve a felületi simítást elektropolírozással végezték. A sztentre a bevonatot bemártással vitték fel.
A sztent anyaga rozsdamentes acél (316LVM), carbofilm bevonattal. A
fémhidak téglalap alakúak, lekerekítettek. Tágulási rövidülése (PSE) a
cég adatai szerint 090, amely a mérési eredmények alapján valóban igaz
[3].
A felfújás során jól lehet látni, hogy a sztent a pumpa felőli oldalon
kezdett tágulni, majd középen, végül a túlsó oldalán. 3,5 bar nyomásnál

Guidant Multi-Link Zeta sztent
A Guidant Multi-Link Zeta ballonos tágítású sztent (716. ábra) 316.
rozsdamentes acélból készült, hullámos-gyűrűs mintára kivágva.
Megfigyelhető, hogy a ballon felfújódása a pumpa felöli végénél
kezdődik. 3,5 bar nyomásnál telítődik a ballon először levegővel, majd —
a nyomást folyamatosan növelve - folyadékkal (17. ábra).
A Multi-Link Zeta sztenten már a tágítás előtt is sok felületi hiba volt
megfigyelhető: pontszerű anyaghiányok, nagyobb gödrök, amelyek az
elektropolírozásnak tulajdoníthatók (78. ábra). A sztent ballonra való
rányomkodásakor az anyag képlékenyen deformálódott, 50-szeres
illetve 100-szoros nagyításnál már láthatóvá váltak a csúszási vonalak.
A ballon felbpumpálása után a felületi hibák
száma megnőtt, a kanyarulatokban — ahol az
anyag a legnagyobb igénybevételnek volt kitéve
- a szemcsékben újabb csúszási vonalak jelentek meg. Az anyag felülete helyenként egyenetlenné vált, narancsosodás volt megfigyelhető,
és a felületen árkok, rovátkák voltak láthatóak
(19. ábra).
A pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálat
során a sztent felületén, sok helyen szennyeződések voltak tapasztalhatóak, amelyek nagy
része a gyártás során kerülhetett az anyagra,
hiszen a többi — azonos körülmények között vizsgált és tárolt — sztent vizsgálatakor nem tapasztaltunk ilyen szennyeződéseket. Minden kanyarulatban megfigyelhetők voltak csúszási vonalak,
amelyek jól kirajzolták a szemcsehatárokat (20.

17. ábra.

130

A Guidant Multi-Link Zeta sztent 3,5 bar nyomásnál

www.anyagvizsgaloklapja.hu

ábra).

2004/4

ANYAGOK

18. ábra, A Guidant Multi-link 19. ábra. A Guidant Multi-Link Zela sztent
Zeti sztent felületén található
gödrök:a felfújás után
felülete a ballon felbpumpálása után

ZETT

Boston Scientific LP sztent
A Boston Scientific LP sztentje ballonos tágítású, csőből kivágott
sztent (21. ábra). Kémiai maratással kombinált, a legjobb minőségű
316L

rozsdamentes

acélból,

a

Photo-Mask-and-Etch-on-a-Tube

(PMEOAT) néven ismert egyedi gyártási folyamat biztosítja, hogy a fém
felülete teljesen feszültségmentes és a lehető legsimább legyen, ami
kitűnő hajlékonyságot és nyomásállóságot nyújt. A kémiai maratás kis
hőmérsékleten végbemenő folyamat, amely nem csökkenti a végtermék
szakítószilárdságát. Az LP sztent egyedi, trapéz alakú keresztmetszete
lehetővé teszi, hogy a sztent fémhídjai kis erővel és kevesebb, nyomás
által okozott sérüléssel ágyazódjanak be az érfalba. Az LP sztentek
további kiváló tulajdonságai a nagy radiális terhelhetőség, a minimális
visszarugózás és a minimális tágulási rövidülés.

Az LP sztent esetében a ballon mindkét vége felől felfújódik. A
nyomást 4,2 barról minimálisan növelve hirtelen telítődik a ballon (22.
ábra).
Felfújás előtt az LP sztent felületén jól láthatók voltak az utólagos
mechanikai megmunkálás következtében keletkezett sérülések. Itt főleg
a mikroköszörülés okozta horzsolásszerű felületi hibák voltak megfigyelhetők, de észlelni lehetett a maratás következtében előforduló
gödrösödést, anyaghiányokat is (29. ábra).
A ballon felpumpálása következtében a sztent anyaga képlékenyen
deformálódott, csúszási vonalak jelentek meg, és megfigyelhető volt a
narancsosodás jelensége is, azonban az implantátum felülete nem változott meg jelentősen.
Az LP sztent pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálata is alátá-

20. ábra.

En]

FAUT)

KLTE

Csúszási vonalak a Guidant Multi-Link Zeta sztent
felületén

masztotta, hogy a sztent felülete rendkívül sima. A ballonnal történt — a
névleges tágítási nyomás fölötti — felbpumpálása után sem lehetett találni rajta újabb jelentős szerkezeti károsodásokat. Megfigyelhető volt
azonban - a fémmikroszkóppal is látható, az utómegmunkáláskor
keletkezett sérüléseken kívül - egy kanyarulatban lévő gödör, ami a

gyártáskor keletkezhetett. A kémiai maratás során esetleg egy nagyobb
szemcse vagy egy kis szennyeződés szakadhatott ki az anyagból (24.
ábra).

Összefoglalás
Vizsgálataink elsősorban a 2-2 db bevonatos, illetve bevonat nélküli

sztent tágulási jellemzőinek, valamint feltágítás előtti és utáni állapotuk
felületi minőségének meghatározására vonatkoznak.
Megállapítottuk, hogy a felület minőségi követelményeinek leginkább
a Tecnic Carbostent, valamint a Boston Scientific LP sztentje felelt meg.
Egyik sztent felülete sem változott meg jelentősen a feltágítást követően.
Mindezek megállapításában elsősorban a pásztázó elektronmikroszkópos felvételek nyújtottak segítséget, valamint az optikai mikroszkóppal
készített képek. A feltágítás után észlelt csúszási vonalak és narancsosodás a képlékeny alakváltozás következménye, ám ez a felhasználhatóságát döntően nem befolyásolja. A narancsosság elkerülése miatt is
kívánatos a finomszemcsés anyagok használata.

A Biodivysio PC-bevonatos sztentjéről a feltágítás következtében
több helyen is levált a bevonat, azonban hozzá
kell tenni, hogy a kísérleteket levegőn végeztük.
Bizonyosra vehető, hogy in-vivo körülmények
között a bevonat épsége megmaradt volna. A
Multi-Link Zeta sztenten a feltágítás következtében újabb felületi hibákat találtunk, amelyeken esetleg a vér alakos elemei megtapadhatnak, így növelhetik a restenosis esélyét.
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22. ábra.
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jelenleg már alkalmazzuk más sztentek tágulási viselkedésének részletes jellemzésére.
ZA
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[1] Gyenes Gábor: Az angiographia és angioplastica kézikönyve,
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[3] M. J. B. Kutryk, P. W. Serruys: Coronary Stenting Current Perspectives, A Corporation to the Handbook of Coronary Stents, Martin
Dunitz Ltd., London, 1999;
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24. ábra. A Boston Scientific LP sztent egy kanyarulatában kelelkezett
gödör

A bemutatott vizsgálatok végeredményei alapján dolgoztuk ki a
sztentek anyagainak, bevonatainak és szerkezeti kialakításának
minősítésére is alkalmas anyagvizsgálati módszert, amely makroszkópos, optikai és pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatokból, valamint
in-situ, a folyamatok közben változó geometriai méreteknek a digitális
képfeldolgozásra épülő meghatározásából áll. Ezt a vizsgálati metodikát

[6] Boronyák

Veronika: Koronária beteg felépülésének elősegítése,

www.c3.hu/-etinfo;

[7] Dobránszky János, Major László: Korszerű orvostechnikai ötvözetek
és gyártástechnológiájuk európai és hazai elterjedése, MTA
Közgyűlési előadások 2004. megjelenés alatt;
[8] Puskás Zsolt, Major László: Ausztenites acélból készült sztent érprotézisek felületi jellemzőinek és bevonatainak vizsgálata, Bányászati
és Kohászati Lapok 134. évf. 5. szám 191-196, 2001. május.
[WD] Szabó Erzsébet: Gyógyszerbevonatos sztentek alkalmazási
lehetőségei, Diplomaterv BME Gépészmérnöki kar 2002.

BESZÁMOLÓK

ICEM 12 - kísérleti mechanika tárgykörű nemzetközi konferencia
Az ICEM (International Committee of Experimental Mechanics) világrendezvénye a kísérleti mechanika témakörében az egyik legátfogóbb
konferencia, amely ezúttal, hatesztendei szünet után, 12. alkalommal
Olaszországban, Báriban került megrendezésre, 2004. augusztus 28. és
szeptember 2. között.
A konferencia szakmai sokszínűségét a szekciók témái is jól
tükrözik, nevezetesen:
- biomechanika; biorendszerek és bioanyagok;

— kompozit anyagok és kompozitok károsodása és törése;
- MEMS - mikro-méretű elektromechanikai rendszerek vizsgálata;
-— nanotechnológia: mechanikája és anyagai, nano-kompozitok, nanoméretű csövek, maradó feszültségek mérése a nano-méretű képlékeny tartományokban;

— optikai eljárások: képalkotás, fotomechanika makro- és nano-technológiai alkalmazásai; egyéb optikai mérések; specle interferometria;

-— nyúlásmérő eljárások: elektromos ellenállások, optikai nyúlásmérés,
száloptikás nyúlásmérő szenzorok; elmozdulás mérések;
— alkalmazott optikai feszültségvizsgálat; modell analízis;
— feszültségmérés: hibrid módszerek, hőfeszültségek mérési eljárásai,
emlékező anyagok feszültséganalízise;
— törésmechanika; szerkezetek megbízhatósága; dinamikus ütővizsgálatok;. gördülő elemek érintkezésének problérnai, kifáradás;

- mérés és minőség-ellenőrzés; időfüggő anyagtulajdonságok vizsgálata; roncsolásmentes eljárások; nyomásvizsgálatok.
Jól érzékelhető, hogy témakörök lefedték a kísérleti mechanika szinte valamennyi ágát. A máshol még nem publikált, ezért újszerűnek
mondható témák és eredmények a következők;
— Új típusú, magneto-polariszkóppal üvegek feszültségállapota vizsgálható.
- Repedés megindulásának, ill. terjedésének mérése mikron nagyságrendű, speciális elektromos ráccsal eljárás törésmechanikai jelentősége a mikroszerkezetek vizsgálatánál nyílván való.
— A digitális mérő- és képfeldolgozó eljárással kiegészített interferometriát a. különlegesen nagy érzékenység és felbontás jellemzi. Alkalmazásával akár a mikroszerkezetek deformációja is elemezhető.

132

Értékelve a rendezvény szakmai anyagát, a következő megjegyzések tehetők;
-— a kísérleti mechanikában - a hagyományos eljárások mellett — a különleges mérési és az optikai eljárások térhódítása jelentős.
— nőtt az alkalmazások sokszínűsége, különösen a hibrid módszerekkel;
- fejlett a mérési adatgyűjtés és adatfeldolgozás;
— az anyagok és szerkezetek anyagjellemzőinek meghatározása;
- előtérbe került a mikroszerkezetek, a nanotechnológia vizsgálata;
— új anyagok kifejlesztése a mikro- és a nanostruktúrák szintjén;
— a biomechanika jelentős térhódítása, új anyagok és újszerű mérési eljárások bemutatásával.
A korábbi kísérleti mechanikai konferenciák szakmai anyagától eltérően jelentősen megnőtt az optikai eljárások részaránya, különösen a
különböző interferometriai módszereké. Alapvető anyagvizsgálati
jellemzők (kifáradási határ és az azt befolyásoló különböző paraméterek
hatásának) meghatározása mellett helyet kaptak a hagyományos anyagok és a szálerősítésű kompozitok törésmechanikai jellemzőinek pontosabb vizsgálatára irányuló törekvések is. Teljesen új, és egyre jelentősebben fejlődő, meghatározó területként tekinthetjük a mikro- és nanoszerkezetek vizsgálataival kapcsolatos kérdések, eljárások megjelenését, időnként kombinálva a biostruktúrák tulajdonságainak vizsgálati lehetőségével. Mindezek előrevetítik a hazai kísérleti mechanika szakterü-

leteinek szükségszerű átrendeződését, igazodva és alkalmazkodva a
világban megjelenő irányzatokhoz.
A rendezvényre bejelentett előadásokat a világ 26 országából választott 95 fős nemzetközi Tudományos Testület (Scientific Board) lektorálta és minősítette, a McGraw-Hill pedig 808 oldalas kiadványában
(ISBN 88 386 6273-8) jelentette meg az elfogadott 410 előadás két oldalas összefoglalóit. Az előadások teljes (maximált 8 oldalú) anyagát a
kiadványhoz csatolt CD mellékletben szintén a részvevők rendelkezésére

bocsátották.

Az

érdeklődők

az

interneten

a

http:

/Nwww.ingegneriapoliba.191.it cím alatt kaphatnak további információkat.
Dr. Borbás Lajos

www.anyagvizsgaloklapja.hu

2004/4

RmV-HELYZETKÉP

A szemrevételezéses vizsgálat térhódítása"
Szűcs Pál"

A szemrevételezéses vizsgálat az elmúlt évtizedben általánosan
alkalmazott szelektáló vizsgálattá fejlődött. A szemrevételezés hagyományos alkalmazása során a féltermék/bejövő árú ellenőrzéskor, vagy a
gyártászszerelés során, illetve a végátvételkor bizonyos tulajdonságok
meglétét igen-nem rendszerben ellenőrzik. Az üzemelő berendezések
ciklikus felülvizsgálatakor, a meghibásodások vizsgálatakor már nem
csak a meghatározott eltérések/ elváltozások megjelenését kell észlelni,
de az üzemszerűtől eltérő körülmények nyomait, hatását is észlelni,
értelmezni kell. Ilyen nyomok a megfolyások, kizáródások, kopások, csúszásnyomok, alakváltozások.
A hagyományos alkalmazás mellett a 97/23 EC irányelv életbelépésével általánossá vált, hogy a 10090-ban előírt szemrevételezéses
vizsgálat (VT) nem csak a felületi eltéréseket jelöli ki, de ellenőrzi, hogy
a felület előkészítése, minősége megfelel-e a technológiában előírt
érzékenységű felületi (PT, MT) vagy térfogati (UT, RT) vizsgálatnak.
A hazai gyakorlatban a szemrevételezéses vizsgálatot sokszor a hegesztő vagy a minőségellenőr végzi, és nem tanúsított anyagvizsgáló [1]

[2].
A szemrevételezéses vizsgálat a legrégebben használt roncsolásmentes vizsgálat, de annyira magától értetődőnek vélték, hogy az
ellenőrzés ezen módját nem tekintették külön vizsgálatnak. Az EN 473
szabvány első változata nem is sorolja még tételesen fel a roncsolásmentes vizsgálatok között. Pedig a szemrevételezést csak az tudja jól
elvégezni, aki az adott területen alapos és mély ismeretekkel rendelkezik. Ezért nehéz vizuális anyagvizsgálókat képezni, főleg ha kellő
gyakorlat nélküli kollégákat kell tanítani.
Miért tolódott a hangsúly a térfogati vizsgálatokról a felületi (VT, PT)
és a felület közeli (MT, ET) vizsgálatokra?

Az egyik ok az acélgyártás fejlődése. A klasszikus acéloknál a
folyáshatár a szakítószilárdság 45-60 95-át érte el. Az emelt folyáshatárú
acélok esetén a folyáshatár a szakítószilárdság 75-80 96-ára
emelkedett. Ez két dolgot jelent: ugyanazt a funkciót vékonyabb, azaz
kevesebb anyagból előállított, könnyebb szerkezet tudja ellátni; illetve
túlterhelés, meghibásodás esetén szűkebb biztonsági tartomány áll rendelkezésre, amelyben maradó alakváltozással figyelmeztethet a
szerkezet a katasztrófa előtti állapotra.
A teherviselő keresztmetszetek csökkenése és a leszűkült biztonsági tartomány már önmagában is indokolja, hogy az anyagvizsgálat alaposabb munkával derítse fel az anyaghibákat.
Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a törésmechanikai elemzések
alapján ugyanabból a típusú hibából a felületen durván fele akkora
méretű engedhető meg, mint az anyag belsejében, indokolva látjuk a
felületi vizsgálatok, köztük a szemrevételezés (VT) térhódítását.
Részletesebben kifejtve megtalálható dr. Tóth László egyik korábbi cikkében [3].
A szemrevételezéssel szemben a legfőbb ellenvetés, hogy nem elég
objektív. Sokáig nem állt rendelkezésre egységes felületi eltérés rend-

1. ábra Laza pecsenye

különböző termékterületeken is megjelentek az egységes eltérés-értelmezést lehetővé tevő rendszerek.
Az öntvények területén az Öntvényhiba atlasz [4] rendszerezve,
anyag- és öntéstechnológia szerint csoportosítva, magyarázó ábrákkal

szer, amire hivatkozva, az észlelt eltérés jellemző méreteit megadva ob-

jektív besorolás és mérőszám lett volna rendelhető egy-egy eltéréshez.
Ma már más a helyzet! A szemrevételezéses vizsgálat alapfogalmait
az MSZ EN 13018 szabvány, a használandó eszközökkel szemben
támasztott követelményeket az MSZ EN 13927 szabvány tartalmazza. A
" Elhangzoll a Me-Test 4. Mérés és Vizsgálat Szakkiállítás keretében megtartott,
A körvizsgálatok szerepe és lehetőségei című Marovisz szakmai napon, 2004.
szept. 10-én.
2. ábra Gödör

"" okt. fizikus, Orszak BT.
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5. csoport: Alak- és méreteltérések
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5. ábra

és bőséges fényképes példával magyarázza a lehetséges öntvény- ! [2] Szűcs Pál: A roncsolásmentes vizsgálók képzési rendszere és
hibákat. Erre mutat példát az 7. ábra.
tanúsítása Magyarországon, XI. Nemzetközi Hegesztési Konferen.
Aképlékenyen alakított elő- és félgyártmányok felületi hibáit az MSZ
cia, GTE Budapest, 2004. 08. 23-26.
17780 és MSZ 12374 szabványok csoportosítva, magyarázó ábrákkal ! [3] Dr. Tóth László: Miért a felületi hibák vizsgálata fontosabb? Anyagés illusztráló fényképekkel segítenek azonosítani (pl.: 2. ábra).
vizsgálók Lapja 6. (1996) 2. 43 - 45 o.
Felületi rendszert legalaposabban a hegesztett kötésekre dolgoztak ( [4] H. Reuter— Ph. Schneider: Öntvényhiba atlasz

Az MSZ

EN

ISO 6520-1

szabvány a kódszámokat,

JT TT

az eltérések

I

Ezért a minőségi szint ismeretében (B, C, D) az MSZ EN 150 5817
szabványból kell kikeresni az eltérés jellemző méretét és megengedhető
mértékét (pl.: 4. ábra).
Az MSZ 4310/3 szabvány a hibamegadásra egységes jelrendszert is
tartalmazott, például:
1021-25

[
[

4

szöveges és képes jellemzését tartalmazza. Személy szerint én I td
sajnálom, hogy hiányzik a jellemző méret oszlop, ami az MSZ 4310/3 /
a
szabványban még megtalálható volt.
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A KÉSZ Kft. az ország egyik vezető építőipari vállalata, kecskeméti telephelyére munkatársat keres
az alábbi pozícióba:

Il . ULTRAHANGOS

ANYAGVIZSGÁLOÓ

k Amit várunk:
I? Közép-, vagy felsőfokú végzettség

2017-3; 6

1 Érvényes EN 473 szerinti UT 2 fokozatú vizsgálói bizonyítvány

3011-10x2
508-15

I s Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
e B kategóriás jogosítvány

A felületi eltérések jellemző méreteinek gyors és kényelmes ! :. Önálló munkavégzés; flexiblítás

meghatározására speciális eszközök születtek, ezek egy részét — példaként — az MSZ EN 970 szabvány függeléke tartalmazza, (pl.: 5/a és b
ábrák)..
Hazánkban a szemrevételezés oktatása már az 1980-as években
elkezdődött [1] [2]. A gyakorlat ellenben felveti, hogy nem kéne-e bővíteni az oktatott témaköröket? Az USA-ban a szemrevételezéses tanfolyam (VT) anyagában szerepel a replika és a hőkréta használata. A

l
Előnyt jelent:
1
Egyéb érvényes EN 473 szerinti vizsgálói bizonyítványok
(VT2, MT2, PT2)
I
1 $ Angol és/vagy német nyelvtudás
1 Néhány éves szakmai tapasztalat előnyt jelent, de pályakezdők
jelentkezését is várjuk.

követelmények megváltozása felveti a felületi érdesség mérése (össze- ; Amit nyújtunk:
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fasorítással műszere! és akeménység mérése (őaolp, Morodut; [a versenyképes javadalmazás és vonzó juttatások

amknikueenl
szmsmetezesmlomal
ss
sra vre
e ee

ki. Az MSZ EN 970-es szabvány — amelyből példaként a 3. ábra mutat
részletet — még a hozzáférést, a vizsgálat terjedelmét, a vizsgálati
jegyzőkönyv minimális tartalmát is felsorolja.

s Dinamikusan fejlődő, fiatalos csapatban való részvétel

tndtszl

Egy laboratóriumok között szervezett körvizsgálat felméri a szakma § ,, kulturált munkakörülmények

Hivatkozások

[1] Szűcs Pál: Vizuális anyagvizsgáló képzés Magyarországon, Ányagvizsgálók Lapja 9. (1999.) 4. 141-142. o.
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További álláslehetőségeinkről és a KÉSZ Kft.-ről a www.kesz.hu
honlapon tájékozódhat.

L.. sms sámán szláv is Elam tő sz házak. tg ii [Lal

www.anyagvizsgaloklapja.hu
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felkészültségét, de egyben ráirányítja a figyelmet az eljárás apró rész- I
teteire, az eddig elnézett pongyolaságokra is. Egy jól előkészített, átgon- ! Amennyiben az álláshirdetés felkeltette érdeklődését, kérjük küldje el 1
dolt körvizsgálat csak javíthat az eljárás általános színvonalán.
I szakmai önéletrajzát és bizonyítványai másolatát Györe Rita részére
a következő elérhetőségek valamelyikére: e-mail: cvEkesz.hu, levéli cím: KÉSZ Kft., Kecskemét, 6000, Izsáki út 6.
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AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Rt.

OKTATÁS ÉS RENDEZVÉNY SZERVEZŐ,
ADATSZOLGÁLTATÓ. ÉS KIADVÁNYGONDOZÓ BT.
Kamarai azonosító: 345597; Regisztrációs szám: 07-0290-02
1752 Budapest, Pf.101 s Tel.: 402-4098 e Fax: 402-4099
Mobil: 06-20-958-2659 e E-mail: orszakXaxelero.hu

Oktatásszervezési Osztály
1211 Budapest, Gyepsor u. 1. Tel.: 278-0755, Fax. 278-0756
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.. AKTUÁLIS KÉPZÉSI PROGRAMUNK ku
Tanfolyam

típusa

Ullrahangos

1. szint fgtartá

anyagvizsgáló

(UT)

Táp 2. szint [docArtam, nap

máj. 30. 15

Örvényáramos anyagvizsgáló (ET)
gráliai anyagvizsgáló (RT)
Mágneses anyagvízsgáló (MT)
Folyadékbehalolásos anyagvizsgáló (PT)
Vizuális : anyagvizsgáló w)

máj, 30./ 18

febr. 7.1 10
jan. 10/ 18
febr. 7.78
febr. 77 8
febr. 7/7

"1

ö LT1 és 2]. 10
s
zzák ze árámemetreeeti
ETT,
E-Z. áló (VATT és 2]. 10

vechanikai any
A

BEN

Az ÉMI-TÜV Bayern Kft. állal MS 00124-056 számon MSZ EN ISO 9001:2001 szerint

febr. 77 18
jan, 104 18
márc, 7-7 10
márc. 718
márc. 7.78

kh

lanúsított képző intézmény.

Az ORSZAK BT, a 2004 téli, 2005 lavaszi időszakban roncsolásmentes anyagvizsgáló (RmAv) tanfolyamokat szervez az eljárások széles skáláján, és egyszerre nyújlja mind az 50/1999. (IX.10.) GM, téndelelben előír OKJ-s bizonyílványt, mind az EU-ban esismerl MSZ EN 473 szabvány szerinli lanúsítványi.
Az RmAv lanfolyamok alapozó lárgyait — anyagvizsgálal, anyag- és gyártásismerel - előzelesen kell
jálílani
az alapozó
tanfolyamok
, illetve a
get adó
felsőfokú vé
vagy az érvényes anyagvizsgáló képesítést
a bizonyítvány fényrásolalával igazolni kell.

Te

k
az

Lélszámlüggő

(413 napos és 27 15 napos],
ízsgáló (1 és.2/ 15
k

Tánlolyaaink hallgatói nyomtátólt jégyzelekel, az érvényes szabványok listájál, vatamini ebődél kaptak
a szorgalmi időszakban. Kérésre szállás! is biztosítunk félpanzióval (kélágyas, fürdöszobás szaba; reg-

EURÓPAI HEGESZTÉS FELÜGYELŐ TEWIPJ KÉPZÉSE EK 2005-ben

gel, vácsara).

.Európai
hegeszlés felügyelő mérnök (EWI-E), 33 napos
Európai hegesztés felügyelő—
jógus (EWI-T), 33 napós

Európai hegeszlés felügyelő- specialista (EWI-5), 21 napos

Európai kiemelt
hé
és - felügyelő (EWI-P), 15 napos
NI
.
. BIZTONSÁGTÉCHNIKAI TANFOLYAMOK 2005-ben
Alapfokú sugárvédelmi, 2 napos
! Atanfol
Bővített fokozatú sugárvédelmi, 3 napos
; indítjuk, 7
Sugárvédelmi lovábbképző: alap (2 napos), III. bővített (3 napos)
indítjuk
Bövíleit fokozatú súgárvédelmi továbbképző
január 10.
(
gi
anyagvizsgál
részére), 4 nap

kal május 9-én

MÉRÉSÜGYI KÉPZÉSEK 2005-ben —

A

ga alapjai, 3 napos

április 4.

AZ Rm ANYAGVIZSGÁLÓ TANFOLYAMAINK PROGRAMJA

" Merralágia. 3 napos

NYOMÁSTARTÓÉS TARTÁLYTECHNIKAI TANFOLYAMOK 2005-ben

Tartályviízsgáló, 10 napos

A lanfolyam- és vizsgaköltség a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható!

A lanfolyamokal jan. 31-én,
ill. máj. 2-án indíljuk.

Tartályvizsgáló "€7 modul, 3 napos
Tartályvizsgjáló "ecmogul 4 "AV kiegészítő, 5 napos

Tartályvizsgátó új
ilő, 3 napos
Nyomástarlóedöny gépész, OKJ 32 5252 04; 28 napos

Alapozó tanfolyam az 1. szinthez: jan, 10-11.
Alapozó tanfolyam a 2. szinthez: febr. 21-22.
Tömörségvizsgáló LT: "febr. 21. - márc. 3., gyakorlati vizsga márc, 3.
Tö
folyam:
febr. 1-4,

] Teli. 1., I. máj.3.
Létszámfüggő

Rezgésel

0
MINŐSEGIR NYITÁSI KÉPZÉSEK 2005-ben
Minőségetlenőr, OKJ 51 5401 01; 10 napos
máj, 30.

Minőségbizlosítási felülvizsgálá-és tanúsító, OKJ 53.5401 05; 10-napos. ] febr. 28.
JÁTSZÖSZER SZAKEMBER KÉPZÉSEK 2005-ben
JálszóSZer gyártó, 10 napos
ri

Imázó és telepítő, 10 napos

Létszámíü

zer fenntartó, 11 napos

15 napos
EGYÉB TANFOLYAMOK 2005-ben
Kü
i szakelőadó, OKJ 53. 5470. 03, 40 napos
E.
EÖgÜz 0KJ.53 548301, 10 napos
Értékesít ési menedzser, 10 napos

SPECIÁLIS KÉPZÉSEK Cégek részére, kihelyezett

— Hökezelő

lovábbkép

fesak tájákoztató jellegűfi
[77

— Aulóipan méréses és minősítéses vizsgálat

jN

Lélszámlüggő

RENDEZVÉNYEK

I

—

- Akluális rendezvényeinkről az AGMI Rt. honlapján
Lélszámíüggő
(hitp:/www.agmi.hu) is tájékozódhal
Képzéseinkel megfelelő létszám esetén indítjuk
A tanfolyamok helye:
AGMI RL Anyagvizsgáló épülel (1211 Budapest, Gyepsor u. 1.)
Szállás és étkezés:
igény szerint biztosítunk
Szakképzési hozzájárulás: Képzéseink az OKÉV állal nyilvántartásba kerültek, így a tanfolyami köllségek elszámolása kérelmezhető a szakképzési hozzájárulás terhére.
KIHELYEZETT TANFOLYAMOK, KÉPZÉSEK, RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE.
Részletes tájékoztatás: AGMI Rt Oktatásszervezési Osztály (1751 Budapesl, Pf. 114.)
Tel.: (06-11425-0761, (06-1)278-0755
Fax: (06-1)278-0756
Honlap: hitp:/fwww.agmi.hu
E-mail: oklatasídagmi.hu
Szeretettel várjuk tanflolyamainkon!
Martin Erika — mb. osztályvezető

Hazai rendezvények 2005-ben
IV. Roncsolásmentes Ányagvizsgáló Konferencia és Klállítás, Eger, április 12-15.
Szervezi a Marovisz (I. a 113. old.). Részlelek a www.marovisz.hu honlapon olvashatók.
8. Polymers for Advanced Technologies nemzetközi szimpózium, Budapest, szeplember
13-16. Kiemell témák: biodegradábilis polimerek, nanokompozítok, intelligens anyagok, nagy
teljesítményű kornpozitok, a legújabb módszertani lejleszlések és vizsgálali technikák.
Bővebb információ és előregiszlráció a www.brne.hu/pat2005 honlapon.
V. Országos Anyagtudományi, Anyagvizsgálati és Anyaglnformatikal Konferencia és
Kiállítás, Balatonfüred, október 9-11. Szekciók: Az új évezred anyagai és technológiái;
Korszerű anyagkutatási és -vizsgálati módszerek; Modellezés és anyaginformatika; Innovalív
termékek és technológiák. Tájékozlalást ad a konferencia lilkársága: lilkarsagídoaaakk.hu;
www.oagakk.hu. Dunaferr Ri Innovációs Menedzsment OAAAKKS5, 2401 Dunaújváros PI.

110., lel.: (25) 584-329.

Nemzetközi rendezvények 2005-ben
Engineering Aspects of Nanomaterlals and Technologies — Nanotechnológia szeminárium, Budapest, BME A ép. ísz. (í111 Bp. Egry J. úl 22.), január 25-26. Tárgykörök:
nanoanyagok, nanotechnológia és alkalmazásuk a biológia, az információ-lechnológia és
rokon területeken. A szeminárium hivatalos nyelve: angol. A részvétel ingyenes. Szervezi a
Magyar Koreai Műszaki Együllműködési Központ Álapílvány a koreai Dankook Egyetemmel
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Segílséget adunk az MSZ EN 473:2001
szabvány szerinti csoportosításban
a termék
szektor
(c, f, w,
ip, hő 2) és a belőlük felépülő ipari
i szektorok megválasztásához, öl falaoczó la az 1 és 2. szintű roncsoly
való
lyam, orvosi alkal
jagyizog
s
fal
k részleság, alapké,
kortati idő, felmentések). Kivánságra jelenik ési lapot és a l
y
tes programját elküldjük faxon vagy e-maitben.
Lehetőségel adunk a:9/2001. (IV. 5.) GM rendetet (27-87/EC direktíva) 6. melléklet 3.1.3 pontja szerinti kiegészítő szakképzás megszerzésére. Ezek az ún. PED-Lanfolyamok az MPV-lanfolyamok második hetében végezhelők el!
Célunk, hogy lanfolyamaink hallgatói jó! elsajálílsák az adott eljárás elméletél és gyakorlati fortélyait.
Ennek érdekében lanfolyamainkon 3. vagy 2. szintű képesítéssel és nagy gyakorlaltal rendelkező előadók
oklalnak, a gyakorlali fogtalkozások MSZ EN ISO/IEC 17025 szerint akkreditált vizsgáló laboratóriumokban folynak. A tanfolyamok legeredményesebb hallgalóil hasznos anyagvizsgáló eszközökel lartalmazó
csomaggal ajándékozzuk meg.

]

ő VAT-1, az SKF Rt-vel közösen jan. 24-26., gyakorlati vizsga jan, 27.

Rezgéselemző
VAT-2, az SKF Rt-vel közösen ápr, 11-21., gyakorlati vizsga: ápr. 21.
Má
hető poros MT-1: jan 12-14, gyakorlali vizsga jan 27.
Folyadékbehatolásos PT-1: jan. 17-19., gyakorlali vizsga jan. 27.
Vizuális VT-1: jan. 24-26., gyakorlati vizsga jan. 27.
Ultrahangos UT-1 (Krautkrámer, Sonalesl, Panamelrics): jan. 31. — febr. 17., gyakorlati vizsga febr. 17.
Mágnesezhető poros MT-2: febr, 23-25. , gyakorlati vizsga márc, 10.
Folyadékbehatolásos PT-2: febr. 28, - márc, 2., gyakorlati vizsga márc. 10.
Vizuális VT-2: márc, 7-9., gyakorlali vizsga: márc. 10.
PED-tanfolyam t vizsga: dec. 29.; ill. jan. 21., márc. 4., és ápr. 16.
Ultrah
UT-2 (Kraulkrá
Sonalesl, Pi
ics): márc, 16-25., gyakorlali vizsga: márc, 25.
Akusztikus emissziós AET-2 úframinősítő: ápr. 4-16,, vizsga ápr. 15-16.
Kondicionáló tanfolyamok: RT-2 bővített sugárvédelmi Ismerettet jan. 10-14. (jelentkezés dec. 19-ig,
A 16/2000, (VI.8.) EüM rendelet szerinti bövítetl sugárvédelmi lanfolyam és vizsga magában is leljesílhelő!). A tanfolyamok helyszíne: Dunaföldvár, Hídfő Panzió (panzió, kétágyas, zuhanyzófülkés elhelyezés).
A kondicionáló tanfolyamokat az 1999-ben 2. szintű vizsgát lett kollégáknak ajánljuk, A foglalkozásokon
felírissítjük a szakma alapjait, ismertetjük az elmúlt években megjelent szabványokat, (MSZ EN, MSZ EN
150...) és az új vizsgálati üljárásokal, vizsgálóanyagokal, -eszközökel és -készülékekel. Segílségel nyújlunk a lanúsílványaik meghosszabbításához.
Legalább 6 főji
ése esetén induló tanfolyamok: Színképelemző SPT-1, SPT-2 (acél, színesfém); Akusztikus emissziós AET- 1, AET-2 és Örvényáramos ! ET- 1, ET2 szakokon
Vállafalok, társaságok részére kihelyezett
ket kielégítő képzési
formákat is
szervezünk- nemcsak anyagvizsgálóknaki— hanem: tartályvizsgáló, nyomáslartó berendezést vizsgáló, minőségellenőr, minőségbiztosítási felülvizsgáló és tanúsító, kisgép-, könnyűgép- és nehézgépkezelő szakokon.
Tanfolyamainkal évről-évre azonos időszakban szervezzük, kurzusaink már 5-6 jelenlkező esetén is elindulnak, ezérl velünk évekre előre tervezhet!
Küldjön egy névjegykártyát, és kérje részletes ismerlelő füzelünket!
Forduljon hozzánk bizalommal!

Súr)
Szűcs Pál

Tt
bérnél

Dénes Gáborné

(www.dankook.ac.kr) közösen. Tájékoztatást adnak, ill. a részvételi szándék bejelentését
kérik a szervezők: dr. Czoboly Ernő ügyvezető főlilkár, illetve Gimesy Mária ügyintéző.
Levelezési cím: Budapest 1521. Telefon: 463-3447 illelve 463-2976, Fax: 463-3446, E-mail:
czobolydeik.bme.hu illetve gimesy2eik.bme.hu
SÍN int, Conf. on NDT and Microanalysis for the Diagnostics and Conservation of
Cultural and Environmental Heritage — Art "05, Lecce, Olaszország, május 15-19.
Tájékoztatást ad: Concetlo Parisi, AlPnD., CP 30059 - RM 47, 100100 Rome, Italy. Tel./Fax:
439 06 3200 438; e-mail: ci.ppi€olin.it.
22. Danubia-Adria Symposium - kísérleti mechanika, szeptember utolsó helében, az
olaszországi Pármában. Tájékozlalásl adnak a szervezőbizottság magyar lagjai: dr. Thamm
Frigyes: fihammEmm, bme,hu, vagy dr. Borbás Lajos: borbasokge.bme.hu.
elh International Conference of the Slovenlan Sociely for Non-Destructive Testing,
szeptemberi-3., Porloroz, Szlovénia, Téma: az NDT módszerek alkalmazása napjainkban.
Tájékoztatási ad: Prol, Dr. Janez Grum, Facully of Mechanical Engineering, Askerceva 6,
1000 Ljubljana, Slovenia. Tel: 4386 1 4771 203; Fax: 4386 1 4771 .225; E-mail;
janez.grumCdis uni1j.si

Előzetes 2006-ra
gin European Conference on NDT (ECNDT), 2006. szeptember 25-29., Berlin.
Tájékozlatás: DGZÍP, Max-Planck-Str 6, 12489 Berlin, Germany. Tel: 430 678 07 120;
Fax: 430 678 07 129; E-mail: info-dDdgzÍp.de; websile: hllp-/Awww.ecndt2006.inlo/

www.anyagvizsgaloklapja.hu
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2"d Ouality

Testing

International

Your special fair at the 16th world fair SCHWEISSEN 8. SCHNEIDEN will open up for you new worldwide
customer contacts in the fields of metrology, materials testing and guality assurance.
As part of the global visitor canvassing campaign, the leading fair SCHWEISSEN 8 SCHNEIDEN offers
the OTI an outstanding communications platform. According to independent visítor surveys, over 3096 of
the 70,000 visítors to the SCHWEISSEN 8. SCHNEIDEN 2001 were interested in the Ouality Testing
International.
You have the opportunity in Essen to present yourself and your products to a world forum.
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MESSE ESSEN GmbH
Postfach 10 01 65 - D-45001 Essen
Tel. 449 (0) 201.72 44-232
Fax 149 (0) 201.7244-448
hansen
2 messe-essen.de
www.messe-essen.de
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