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1. Bevezetés 
 

A mai felgyorsult világban minden egyes nap rengeteg különböző gépet, járművet 
használunk. Ezeknél a szerkezeteknél a hosszú élettartam érdekében különböző típusú 
kenőanyagokat  alkalmazunk,  hogy  ezáltal  csökkentsük  a  mozgó  alkatrészek  között 
megjelenő súrlódást és kopást. A kenőanyagok az alkalmazási helytől függően 
tulajdonságaikban  eltérnek  egymástól,  mint  például  lobbanáspontban,  folyáspontban, 
dermedéspontban, sűrűségben, összetételben és viszkozitásban. Az egyik legfontosabb 
tulajdonságuk, amely jelzi azt, hogy mennyire funkcionál jól a kenőanyag az a 
viszkozitás. 

A viszkozitás értékét több tényező jelentősen befolyásolja. Az egyik a 
hőmérséklet, nagy hőmérséklet akár az anyag degradálásához is vezethet. Ezért még a 
kenőanyagok alkalmazása előtt szükséges megvizsgálni a különböző paraméterek, 
körülmények és hőmérséklet hatását a viszkozitás változásának mértékére.  

A dolgozat célja, áttekinteni a viszkozitást, a befolyásoló tényezőket és a 
viszkozitás mérési módszereket eszközöket. Az általam tervezett berendezés azt a célt 
szolgálja,  hogy  különböző  hőmérsékletek  között  a  viszkozitás  mértéke  egyszerűen 
mérhető  legyen  és  így  meggyőződhessünk  a  kenőanyag  megfelelőségéről,  vagy  más 
folyékony anyag viszkozitás rétékéről.  
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2. Tribológia 
 

A tribológia egy relatív mozgás során kölcsönhatásban lévő felületek súrlódását, 
kopását és kenését elemző viszonylag új tudományterület. A "tribológia" a görög "tribos" 
szóból származik, ami dörzsölést vagy csúszást jelent [1]. A tribológia kifejezés először 
1966 márciusában jelent meg a brit tudományos és oktatásügyi miniszter által létrehozott 
bizottság közleményében. 

Tudomásunk  szerint  az első  tribológiai  kísérlettel  kapcsolatos  írásos  emlék 
Leonardo da Vinci (1452–1519) nevéhez kötődik. A legtöbb embernek  da Vinci neve 
hallatán  a  híres  festményei  jutnak  eszébe,  mint  például  a  „Mona  Lisa”,  de  ezektől 
függetlenül lényeges kutatásokat végzett a fizika területén is. Maga a tribológia szó még 
csak körülbelül 50 éves, azonban Leonardo kísérletei már több mint 500 évesek.  

A kutatások alapján Leonardo első munkássága a tengelyek forgó ellenállásának 
és  a  csavarmenetek  mechanizmusát  célozta.  Még  sok  más  szerkezetben  felismerte  a 
súrlódás fontos szerepét. A súrlódással kapcsolatos tudását még más mechanizmusokban 
is hasznosította. Magyarázatot adott az őt körül vevő világ különböző mechanizmusaira 
[2, 3]. 

 
2.1.ábra Leonardo da Vinci kísérletei a súrlódásról [2] 

 
Leonardo da Vinci ismerte fel, hogy a súrlódás nagyban hatással lehet a különböző 

gépek működésére. Emiatt több mint 20 évet foglalkozott a témával. Megkülönböztette a 
csúszási és a gördülési súrlódást és megfigyelte, hogy a felület minősége is befolyásolja 
a súrlódás értékét. Mindezekre az információkra a különböző szerkezeteinek a 
kialakításához  volt  szüksége.  Kísérletei  során  egyszerű  tömbökkel,  csavarmenetekkel, 
kerekekkel és tengelyekkel végzett kísérleteket. 

A kísérletezéseihez kötelet, különböző csigákat és téglatesteket használt (l. 2.1. 
ábra). Kísérletei ugyanazokon az elveken alapulnak, mint a mai modern súrlódás mérők 
másnéven tribométerek. Sajnálatos, hogy kutatásait nem publikálta és a 20. század végéig 
nem kapott értük elismerést [2]. 

Manapság  a  tribológiával  foglalkozók  a  Leonardo  da  Vinci  által  lefektetett 
alapokra építkeznek. A kutatások azt mutatják, hogy a súrlódás csökkentése támogatja az 
energiafogyasztás, a gazdasági kiadások és a CO 2 kibocsátás kontrollálását. A súrlódási 
jelenségek megértése kulcsfontosságú a megbízható és hatékony kialakítással rendelkező 
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elektromos járművek, szélturbinák és orvosi implantátumok, mint például csípő 
protézisek tervezéséhez [2]. 

2.1. Kopás 

Az anyagvesztés és a teljesítményvesztesség egyik legfőbb oka a kopás. Ennek 
következményeképpen bármely csökkenés a kopás mértékében költségmegtakarításhoz 
vezet. Becslések alapján a mai energia fogyasztásunk harmada a súrlódás leküzdésére 
fordítódik. A kenés a kopás és a súrlódás csökkentésének egy hatékony módja.  

A nem megfelelő kenés, vagy a kenés hiánya a szilárd testek között az érintkező 
felületeken elkerülhetetlenül súlyos kopási sérüléseket okoz [1]. 

Az alábbiakban a főbb kopástípusokat ismertetem. 

2.1.1. Adhéziós kopás 

Az  adhéziós,  vagy  hegedéses  kopás  elsősorban  fémes  anyagok  egymáson  kis 
sebességgel,  de  nagy  felületi  nyomás  mellett  történő  elmozdulásakor  jön  létre  (l.  2.2. 
ábra). A hegedéses kopás a súrlódó felületek intenzív roncsolódását okozza. A 
tökéletesen tiszta, szennyeződéstől, oxidoktól, kenőanyagtól és egyéb adszorbeált 
molekuláktól mentes felületek érintkezésekor a felületi atomok egymással 
kölcsönhatásba lépnek, adhéziós kötés jön létre. A további elmozdulás során a lágyabb 
anyagból a szilárdabb anyag fémrészecskéket szakít ki. Az adhéziós kopás kialakulásában 
szerepet játszanak a vegyi hatások is, amelyek méretnövekedéssel, 
feszültségkoncentrációval járnak, és elősegítik a kopási részecske leválását. A hegedéses 
kopás kent felületeknél is előfordulhat, mivel az induláskor a hidraulikus kenőanyagfilm 
nem jön létre [4]. 
 

 
2.2. ábra Az adhéziós kopás folyamata [5] 

 

2.1.2. Fáradásos kopás 

Ez a súrlódó felületek elroncsolódásának mechanizmusa. Az ismétlődő 
feszültségek kifárasztják a felületi réteget, amelynek a hatására mikrorepedések 
keletkeznek, ez a felület gödrösödéséhez és lepattogzásához vezet. Az egymással 
érintkező testek tényleges érintkezési felületein kialakuló rugalmas és képlékeny 
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alakváltozások nagy igénybevételeket idéznek elő, amelyek az elmozdulás során 
állandóan ismétlődnek. A fáradásos kopást külső súrlódás esetén a szilárd test felszíni 
rétegének az ismétlődő alakváltozása okozza (l. 2.3. ábra). A felület kifáradása 
szempontjából  a  felszín  alatt,  a  felülettel  párhuzamosan  keletkező,  váltakozó  nyíró 
feszültség hatása a legkritikusabb. Normális üzemi körülmények ez a fajta kopásforma a 
között működő súrlódó kapcsolatokban gyakran fordul elő és ha más, intenzívebb hatású 
kopásformával nem párosul, akkor nem vezet gyors tönkremenetelhez [4]. 

 

 
2.3. ábra A fáradásos kopás folyamatának alakulása [5] 

 

2.1.3. Kavitációs kopás 

A kavitációs kopás a szilárd testek áramló folyadékkal érintkező olyan felületein 
alakulhat ki, ahol a kedvezőtlen áramlási viszonyok miatt a folyadékban oldott gázok igen 
kis nyomású buborékok alakjában kiválnak. A buborékok összeomlásakor erős 
folyadékütközéseket idéznek elő a szilárdtest felületén, amely ütközések jelentős 
mechanikai  igénybevételt  jelentenek.  Az  ütközések  hatására  repedések  indulnak  el  a 
felületről és továbbterjedve lyukszerű krátereket okozhatnak (l. 2.4. ábra). A kavitációs 
kopás  hosszabb  lappangási  idő  után  indul  el.  Ilyen  kopás  formával  találkozhatunk  a 
vízturbina alkatrészeinél, szivattyúknál, siklócsapágyaknál és hidraulikus rendszerekben 
[6]. 

 

 
2.4. ábra A kavitációs kopás folyamata [6] 
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2.1.4. Súrlódási korrózió (fretting) 

Ennek a kopás típusnak az előidézésében az egymáson elmozduló felületek kis 
amplitúdójú rezgőmozgása játszik szerepet. A rezgés folyamán a kontaktzónában 
alternáló súrlódás jön létre (l. 2.5. ábra). Ez a rendszeresen ismétlődő folyamat okozhat 
helyi  kopást  és  kezdődő  fáradt  repedést,  amely  a  rendszer  élettartamának  drasztikus 
csökkenését okozhatja [7]. 

 
2.5. ábra Fretting kopás [5] 

2.1.5. Abráziós kopás 

Az abráziós kopás folyamán a keményebb felületből kiálló csúcsok elmozdulás 
közben a lágyabb felületet karcolják. A súrlódási felületek érintkezésénél, ha a behatoló 
kemény idegen részecske lényegesen keményebb, mint a karcolt felület, és a behatolás 
mélysége  elég  nagy,  a  súrlódás  során  a  benyomódó  csúcsok  képlékenyen  alakítják, 
karcolják,  forgácsolják  a  lágyabb  ellenfelületet.  A  karcolt  árok  nagysága  az  érintkező 
felületek keménység különbségétől és a csúcs élességétől függ. Az árok nagyságát, s így 
a kopási térfogatot a behatoló kemény csúcs alakja (lekerekítési sugara, élessége), az árok 
hossza (súrlódási úthossz) és a behatolás mélysége (a terhelés és az anyag keménysége) 
határozza meg [4] (l. 2.6. ábra). 

 

 
2.6. ábra Ferrográfiás felvételek az abráziós kopásról [5] 

2.1.6. Eróziós kopás  

Az eróziós kopás során egy működő felületet megrongálja más a folyadékkal vagy 
gázzal áramló részecske (l. 2.7. ábra). Az eróziós kopás egyik tipikus példája a szivattyú 
lapátkerekeinek károsodása [6]. 
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2.7. ábra Az eróziós kopás folyamata [11] 

 

2.2. Kenés 

A kenés két felület között lévő vékony alacsony nyíró szilárdságú gáz, folyadék 
vagy szilárd réteg annak érdekében, hogy könnyebbé tegye az egyik felület elmozdulását 
a  másik  felületen  és  megakadályozza  azok  sérülését.  Ezek  a  különböző  anyagból  álló 
rétegek  nagyon  véknyak,  nehezen  vizsgálhatóak  és  megakadályozzák  a  szilárd  testek 
érintkezését. Általában ezeknek a rétegeknek a vastagsága egy és száz mikromilliméter 
között van, de néha ettől vékonyabb és vastagabb kenőrétegeket is használunk. 
Kenőréteget létrehozó anyaggal kapcsolatban nincsenek megkötések. Bármilyen 
folyadék, gáz és egyes szilárd anyagok is megfelelően alkalmazhatóak lehetnek erre a 
célra, viszont az anyag típusa befolyásolja a kenés hatékonyságát. Egy gáz kenőanyag 
egy gyenge kontaktus stressz esetén, viszont egy szilárd anyag alapú kenést kis sebességű 
csúszó érintkezéseknél használnak. Szakirodalmak a gáz vagy folyadék alapú 
kenőanyagokat „hidrodinamikus kenőanyagoknak” míg a szilárd anyagú kenőanyagokat 
„szilárd kenőanyagoknak” nevezi. 

A  hidrodinamikus  kenés  egy  speciális  formáját,  amely  a  érintkező  testek  és  a 
folyékony kenőanyag közötti fizikai kölcsönhatást foglalja magában, "elaszto-
hidrodinamikus kenésnek" nevezik és jelentős gyakorlati jelentőséggel bír. A kenés egy 
másik formája az érintkező testek és a folyékony kenőanyag közötti kémiai 
kölcsönhatások esetén, amelyet "határkenésnek és szélsőséges nyomású kenésnek" 
neveznek. Kenőfilm hiányában a mozgás biztosításának egyetlen megbízható eszköze az, 
hogy külső erőterekkel megfelelő távolságot tartunk a szemben fekvő felületek között. 
Ezt mágneses erők alkalmazásával is el lehet érni, amely a mágneses levitáció, vagy a 
"maglev" működési elv (l. 2.8. ábra). A mágneses levitáció rendkívül speciális 
technológia,  amelyet  már  a  hétköznapi  életben  is  alkalmaznak  több  országban  köztük 
Japánban,  akik  rendelkeznek  a  leggyorsabb  ilyen  elven  működő  vonattal.  Egy  kenési 
mód, amely azonos funkciót tölt be, az érintkező testek egymástól való szétválasztása 
súrlódás csökkentés érdekében, csak külső energiaforrással létrehozott mágneses mező 
erejével történik a szétválasztás, a "hidrosztatikus kenés" esetén, ahol folyékony vagy gáz 
halmazállapotú kenőanyagot kényszerítenek az érintkező testek közötti térbe.   
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2.8.ábra „SCMaglev” nevű „maglev” elven működő japán vonat [8] 

A  folyadék  kenőanyagok  használata  esetén  szűrők,  pumpák  és  hűtőrendszerek 
szükségesek  annak  érdekében,  hogy  hatékonyságát  az  idő  múlásával  is  fenntartsuk. 
Másrészt az elhasználódott anyagok ártalmatlanítása is szükséges a környezet 
szempontjából. Ezért a szilárd kenőanyagok alkalmazása és a felületek bevonatolása is 
aktuális  terület.  A  folyadék  alapú  kenőanyagoknak  az  egyik  legfőbb  korlátja,  hogy  a 
terhelhetőségüket nagyban befolyásolja nagy hőmérsékleten megjelenő degradáció, 
mivel  a  kenőanyag  teljesítőképessége  függ  annak  összetételétől,  a  fizikai  és  kémiai 
tulajdonságaiktól.  

Gyakorlati szempontból fontos a kenőanyag tulajdonságainak megváltozása. Bár 
az  ilyen  változások  meghatározhatók,  de  a  kenőanyag  tulajdonságainak  változásának 
megjóslásához szükséges gyakorlati tapasztalat. Az alkalmazások és megelőzésük 
lehetőségeit szemlélteti a 2.10. ábra. A pontosabb elemzésekhez számítási módszereket 
kell  alkalmazni,  de  a  szilárd  filmek  határértékeinek  meghatározására  még  további 
kutatások szükségesek [1].  
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2.9.ábra A tribológia néhány gyakorlati alkalmazása [1] 

 

2.2.1. A kenőanyag fajták 

A megfelelő kenés biztosítása nélkülözhetetlen a különböző gépipari 
berendezéseknél és a gépelemek súrlódó felületeinél. A súrlódási együttható 
csökkentésével megnövelhetjük egy gép élettartamát a kopás csökkentésének 
köszönhetően, valamint redukálhatjuk az energiaszükségletét. A kenőanyagok hővezető 
képességének köszönhetően megakadályozhatjuk a túlmelegedést, így az esetleges emiatt 
bekövetkező  roncsolódásokat  is.  A  kenőanyag  mindezek  mellett  elvezeti  az  esetleges 
kopási  maradványokat  is.  Kenéshez  különböző  alapanyagokat  használnak,  többnyire 
ásványi, növényi és állati eredetű kenőzsírokat és olajokat alkalmaznak. 

 

A kenőanyagokat halmazállapot szerint négyféle típusba sorolhatjuk: 

• szilárd kenőanyagok, 

• gáz halmazállapotúak, 

• folyékony halmazállapotúak, 

• plasztikus kenőanyagok. 
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2.10. ábra Kenyőanyag fajták használata gyakoriság szerint [9] 
 

 
 
 
A legnagyobb mennyiségben felhasznált kenőanyagok folyékony 

halmazállapotúak, azaz a kenőolajok (l. 2.10. ábra). Velük a súrlódó felületek könnyen 
szétválaszthatóak,  a  megfelelő  kenő-  és  hűtőhatás  eléréséhez  szükséges  térfogatáram 
egyszerűen előállítható és intenzív keringtetésével biztosítható a súrlódó rendszer 
hatékony  hűtése.  A  szilárd  felületek  súrlódása  helyett  a  kenőanyag  alkalmazásakor  a 
folyadéksúrlódás  jelenik  meg,  emiatt  nagymértékben  csökken  a  két  elmozduló  felület 
kopása  és  élettartamuk  jelentősen  nő.  A  2.11.  ábra  a  kenőanyagrétegek  mozgását 
szemlélteti az elmozduló felületpár között. 

 

 
2.11. ábra Két kent felület között a kenőanyagban a rétegek mozgása 

 
A  kenőolajok  az  elmozduló  felületek  közé  bekerülő  szilárd  részecskéket  is 

eltávolíthatják  a  súrlódó  helyről.  A  korszerű  kenőolajok  alapolajból  és  adalék(ok)ból 
állnak. A szilárd kenőanyagok közül jó kenési képességgel rendelkezik például a grafit. 

2.2.2. A kenőolajok legfontosabb jellemzői  

A  megfelelő  kenőanyag  kiválasztásához  az  anyag  különböző  fizikai  és  kémiai 
jellemzőit figyelembe kell venni, amelyekkel optimalizálhatjuk a kenést, ezáltal növelve 
a teljesítményt és az élettartamot. A vizsgálni kívánt jellemzők nagyrésze 
hőmérsékletfüggő,  ugyanis  kenés  használata  általában  súrlódó  felületek  közt  történik, 
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ahol  nagy  hőmérséklet  különbségek  is  kialakulhatnak.  Ennek  következtében  olyan 
kenőolajat célszerű választani, amelynek fizikai és kémiai jellemzői a várható 
legmagasabb és legalacsonyabb hőmérsékleten is úgy alakulnak, hogy a kenés megfelelő 
legyen. Az alábbiakban a kenőolajok néhány fontos fizikai tulajdonságát tekintjük át [10], 
[11]. 

2.2.2.1. Lobbanáspont C  

Lobbanáspontnak azt a hőmérsékletet nevezik, amelynél a fejlődő olajgőzök égő 
láng  közelítésekor  először  fellobbannak.  Kenőolajok  lobbanáspontja  a  viszkozitástól 

függően 150-280C tartományban van. Használt kenőolaj (fáradt olaj) kis 
lobbanáspontjából arra lehet következtetni, hogy az olaj üzemanyaggal hígult. A 
lobbanáspont mérése lehet nyílttéri, melynél nyílt tartályban vizsgálják az olajat, vagy 
zárttéri, amely folyamán a tartály le van fedve. 

2.2.2.2. Folyáspont C  

Folyáspont az a hőmérséklet, amelyen a kenőolaj a nehézségi erő hatására nem 
folyik. Hűtés során  egy  adott hőmérsékleten  a viszkozitás növekedése olyan mértékű, 
hogy a kenőolaj folyása megszűnik, megdermed. 

 

2.2.2.3. Dermedéspont C  

Azt a hőmérsékletet nevezik dermedéspontnak, amelyen az olaj elveszti 
folyékonyságát.  A  hidegállóságot  jellemzi.  Értéke  függ  a  kémiai  összetételtől  és  a 
viszkozitástól. A dermedéspont értéke adalékok hozzáadásával javítható. 

 

2.2.2.4. Sűrűség 

A sűrűség a tömeg és térfogat hányadosa. Jele: ρ. Mértékegysége: kg/m3 (g/cm3). 
A sűrűség függ a hőmérséklettől (2.12. ábra) és a nyomástól. A paraffin bázisú olajok 

sűrűsége kicsi, az aromásoké a legnagyobb. A kenőolajok sűrűségét 15 C vagy 20 °C-
on adják meg, átlagos sűrűségük 700-950 kg/m3 között van. 

 
2.12. ábra A levegő sűrűségének változása a hőmérséklet függvényében [12] 
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2.2.2.5. Viszkozitás 

A viszkozitás a kenőolajok legfontosabb jellemzője. A viszkozitás az olaj nyíró 
feszültséggel szembeni ellenállóképessége. A nagy viszkozitás nagy belső súrlódást is jelent. A 
kenőanyagok  viszkozitása  exponenciálisan  csökken  a  hőmérséklet  növekedésével,  melynek 
hatására a kenőképességük is csökken (2.13. ábra).  Emiatt fontos szempont  a megfelelő 
kenőanyag kiválasztásánál az anyag viszkozitásának és annak hőmérséklettől való változásának 
vizsgálata. 

 
 

 
2.13. ábra A viszkozitás és a sűrűség hőmérséklettől való függése [13]  

 
Newton  feltételezése  szerint  az  az  ellenállás,  amely  a  folyadék  rétegek  közt  fellépő 

csúszásmentességéből  ered  arányos  azzal  a  sebességgel,  melynél  a  folyadékrétegek  elválnak 
egymástól.  A  viszkozitás  a  belső  súrlódás  arányossági  tényezője,  mely  meghatározható  a 
folyással szembeni ellenállásként is. A mozgó folyadék egyszerű nyírásának modellje leírható két 
egymáshoz képest elmozduló folyadékrétegként (2.14. ábra). A két párhuzamos réteg felülete A 
[m2],  melyek  d  [m]  távolságra  helyezkednek  el  egymástól.  A  felső  y=d  réteg  U  [m/s]  relatív 
sebességgel mozdul el F [N] erő hatására az alsó (y=0) réteghez képest, melynek hatására a köztük 
lévő  folyadékban  nyírás  lép  fel.  A  felső  réteg  elmozdításához  szükséges  erő  arányos  az  A 
felülettel és az U sebességgel. A d vastagságú folyadékfilmet nagyon vékony folyadékrétegek 
alkotják. A 2.14. ábrán a rétegek sebességváltozása a két felület között lineáris [14]. 

 

 

2.13. ábra Folyadék nyírási modellje [14] 

 

A dinamikai viszkozitás (jele: ) anyagi minőségtől függő tényező, a 
nyírófeszültség  és  a  nyírási  sebesség  aránya.  A  viszkozitás  a  belső  folyadékrétegek 
egymáshoz képest történő elmozdulását akadályozó ellenállás. Az egységnyi távolságra 
lévő, egységnyi felületű folyadékrétegek egymástól egységnyi sebességgel való 
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elmozdításához szükséges erő. Mértékegysége: Pa s. Mértékegysége SI rendszerben: 1 
poise=10-1Pas 

A kinematikai viszkozitás (jele: ) a dinamikai viszkozitás és sűrűség hányadosa. 

A  gyakorlatban  40 C-n  és  100 C-n  mért  értékeket  adnak  meg.    Mértékegysége  SI 
rendszerben: m2/s. Mértékegysége CGS rendszerben: 1 St = 100 cSt= 1 cm²·s−1 = 0,0001 
m²·s−1, ahol cSt = centiStokes [15]. 

 
A  2.15.  ábra  különböző  minőségű  olajok  kinematikai  viszkozitását  mutatja  a 

hőmérséklettől  függően.  Lineárisan  csökkenő  tendencia  figyelhető  meg  a  hőmérséklet 
növelésével valamennyi esetben. 

 

2.14. ábra Kinematikai viszkozitás változása hőmérséklet függvényében [16] 

2.3. Motorolajok viszkozitás szerinti osztályozása  

A motorolajok viszkozitás szerinti kategorizálását nemzetközileg az SAE (Society 
of Automobile Engineers) végezte el. Az első csoportosítást 1926 júliusában fogadták el, 
és azóta többször átdolgozták. A viszkozitási fokozatot 10 különböző SAE szám jelöli 
(2.16.  ábra),  amelyek  nem  viszkozitásértékek,  csupán  referenciaszámok és növekvő 
sorrendben  növekvő  viszkozitást  jelentenek.  Az  SAE  szám  után  hat  osztályban  „W" 
rövidítés látható, ez hideg éghajlaton használatos olajokat jelöl, amelyeknek 
viszkozitását -30…-5°C-on is szabványosították. 

 



18 
 

 

2.16. ábra Viszkozitási fokozatok [17] 

A  többfokozatú  olajokat  két  SAE  számmal  jelölik,  pl.  SAE  10  W/40.  Ennek 
megfelelően a többfokozatú olaj viszkozitás szempontjából az üzemi kis és nagy 
hőmérsékleten is megfelel a követelményeknek. Az első szám az olaj viszkozitását jelzi 
hidegben,  a  második  szám  a  100°C-on  előírt  viszkozitásra  utal.  A  2.17.  ábrán  a 
viszkozitás hatásának karakterisztikája látható. Megfigyelhető rajta a viszkozitás 
hőmérsékletfüggése. Ha az alkalmazott olaj nagyon sűrű, akkor a gépjármű nehezebben 
indul és nem megfelelő a kenőképesség. A túl sűrű olaj nem jut el minden rendeltetési 
helyre. Ha viszont az olaj nagyon híg, akkor az egymáson elcsúszó alkatrészek közti 
olajfilm vastagsága kicsi lesz és ez megint csak kopáshoz vezethet.  

 

2.17. Viszkozitás-hőmérséklet hatásának karakterisztikája [17] 

 

2.4.A viszkozitást befolyásoló tényezők 

A viszkozitás értéke nagymértékben változik a hőmérséklet függvényében. 
Kenőanyagoknál fő szempont, hogy a viszkozitás a lehető legkisebb mértékben legyen 
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érzékeny a hőmérséklet változására. A viszkozitási index (VI) fogalmát a VT viszkozitás 
- hőmérséklet tulajdonság jellemzésére használják. Meghatározása a különböző 
hőmérsékleteken  mért  viszkozitások  segítségével  történik.  40°C-on  VI  számítása  az 
alábbi: 

 VI = L − UL − H 100, 
 

ahol  L – a VI 100 értékű, általában paraffinos olaj kinematikai viszkozitása 40°C-on, 
U – a vizsgált olaj viszkozitása 40°C-on, 
H – a VI 0 értékű, általában nafténes olaj kinematikai viszkozitása 40°C-on. 
 
A hőmérséklet mellett a nyomás is jelentős hatással lehet a viszkozitás 

változására.  Azonban  a  nyomás  növekedése  csak  a  10  MPa  nyomás  értéken  felül 
befolyásolja jelentősebben a viszkozitás értékét [16], [18]. 

2.5.  Viszkozitási modellek 

A nanofolyadékok viszkozitásának becslésére többféle módszer létezik. Az 
alábbiakban áttekintünk néhány modellt. 

2.5.1. Newtoni modell 

Newtoni folyadékról akkor beszélünk, ha a deformáció sebesség és a 
nyírófeszültség között egyenes arányosság áll fenn [19]:  τ = η dγdt , 
ahol  

dγdt   a deformáció sebesség. A newtoni összefüggés egyenes arányosságát a 2.18. 

ábra mutatja. 

 

2.18. ábra A nyíró feszültség változása a nyírási vagy deformáció sebesség 

függvényében [20] 

 

A newtoni folyadékok viszkozitása adott hőmérséklet és nyomás mellett állandó. 
Newton XVII. században leírt elmélete alapján a XIX. században fejlesztette ki Claude 
Navier  és  George  Gabriel  Stokes  folyékony  közegek  mozgásának  leírására  szolgáló 
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vektoregyenletet, melyből a vektorkomponensekre felírt egyenletrendszert Navier-Stokes 
egyenleteknek nevezzük. 

A víz és a glicerin olyan általánosan használt folyadékok, melyek eleget tesznek 
Newton  posztulátumának.  A  glicerin  viszkozitása  SI  alapegységben  1  Pas,  míg  a  víz 
viszkozitása 1·10-3 Pas, vagyis 1000-szer kevésbé viszkózus [14]. 

2.5.2. Nemnewtoni modellek 

Bármely  olyan  folyadék,  melynek  viselkedése  a  Newton-féle  egyenlettel  nem 
jellemezhető, nemnewtoni folyadéknak tekintendő. Az ilyen folyadékok folyási 
tulajdonságai eltérést mutatnak a lineáris Newton-féle modellhez képest. A viszkozitásuk 
az úgynevezett látszólagos viszkozitás, melynek jele η∗. τ = f (γ̇) ∙ γ̇ = η∗γ̇ , 
ahol τ – a nyírófeszültség,  γ̇ – a deformáció sebessége, η∗ = f(γ̇) – a látszólagos viszkozitás. 

A  nemnewtoni  folyadék  látszólagos  viszkozitása  csupán  adott  nyírófeszültség 
értékhez tartozik, ezáltal módosul annak változtatásával és nem áll fenn egyenes 
arányosság a nyírási sebesség és a nyírófeszültség között. Az anyagok folyási 
tulajdonságainak vizsgálatával a reológia foglalkozik. A nemnewtoni folyadékok 
reológiai tulajdonságait leíró viszkozitási görbék különböző karakterisztikát mutathatnak.  

A Newton-féle modell esetén η∗ = η . 
A 2.18. ábra a különböző reológiai tulajdonságú anyagokat szemlélteti. Azokat az 

anyagokat, melyek viszkozitása csökken a nyírási sebesség növekedésével, 
pszeudoplasztikus anyagoknak nevezzük. A nemnewtoni folyadékok többsége ide 
tartozik.  Így viselkednek a polimerek oldatai,  a  vér, a falfestékek és nyomdafestékek, 
valamint különösen nagyobb koncentrációnál a különböző szuszpenziók is.  

Azokat az anyagokat dilatáns anyagoknak nevezzük, amelyeknek, a 
pszeudoplasztikus anyagokkal ellentétben a viszkozitása nő a nyírási sebesség 
növelésével. 

Bingham-féle plasztikus anyagnak nevezzük azokat az anyagokat, melyek 
bizonyos  körülmények  között  szilárd  tulajdonságokat  mutatnak,  és  mindaddig  nem 
folynak, míg a nyírási feszültség egy kritikus értéket meg nem halad. Ezután newtoni 
folyadékként viselkednek, grafikonjuk egy nem origón átmenő lineáris egyenes. 

Nemnewtoni folyadékok látszólagos viszkozitására felírható viszkozitási 
modellek egyszerű nyírás esetén különböző formulával írhatók fel [30]. Az alábbiakban 
a teljesség igénye nélkül néhány nemnewtoni folyadék viszkozitási modelljét ismertetjük, 
amikor a η∗ a nyírás pillanatnyi állapotától függ. 

- Ostwald-de Waele-féle hatványmodell: η∗ = K|γ̇|n−1 = cτn−1n  , 
 

- Reiner – Philippoff modell: 
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η∗ = η∞ + [η0 − η∞kτ2 ] , 
 

- Ellis modell: η = η01 + b | ττ0|m−1 , 
 

- Carreau modell: η = η∞ + η0 − η∞[1 + (λγ̇̇)a]1−na  , 
 

- Bueche modell: η∗ = η0f(αγ̇) , 
 

- Rouse modell: η∗ = η0g(βγ)̇ ,  
ahol η∗ – a látszólagos viszkozitás, η0 – a nemnewtoni folyadék viszkozitási tényezője, η∞  – végtelenhez tartó τ0 vagy γ0̇ esetén a newtoni viszkozitási tényező határértéke, 

K, k, m, n, λ, a, b, c, α, β – a folyadék természetétől függő paraméterek. 

2.6.  Oldatok viszkozitási modelljei 

Mivel a legtöbb hagyományos hőátadó folyadéknak megvannak a maga korlátai, 
szükségessé vált egy olyan folyadék kifejlesztése, amely megfelel a hőátadó folyadékok 
iránti egyre növekvő igényeknek. A kutatók az 1990-es években javasoltak olyan hőátadó 
folyadékokat, amelyek nanorészecskék (Al, Cu, Al 2O3, CuO, SiC, CNT stb.) kolloidális 
szuszpenzióját képezik a hagyományos folyadékokban (víz, etilénglikol, motorolaj stb.), 
a különböző műszaki alkalmazásokban történő kiváló hőátadás érdekében. A 
nanorészecskék kis mérete és nagy felület/térfogat aránya nagyobb hővezető képességet, 
kevesebb eltömődést okoz az áramlási csatornában és magas hőátadást a nanofolyadékok 
hosszú távú stabilitása mellett, biztosítva ezzel a hőátadást, hogy a legjobb fűtő- vagy 
hűtőfolyadékokká váljanak.  

1906-ban Einstein modellje volt az első, amely megadja gömbalakú 
nanorészecskéket tartalmazó szuszpenziók viszkozitását [21], [22]:  ηnf = ηbf (1 + 2,5ϕ),       (ϕ < 0,02 ), 
ahol ηnf  – a nanofolyadék viszkozitása, ηbf  – az alapfolyadék viszkozitása, ϕ – a nanorészecske térfogatszázaléka. 

Ez a modell csupán nagyon kis, 2%, vagy annál kisebb nanorészecske 
koncentrációjú szuszpenziókra áll fenn. 



22 
 

Később kutatók csoportjai vizsgálták Einstein munkáját és többen alkottak kisebb 
korrekciókkal új modelleket. Garg és csoportja [23] tanulmányozta az etilén-glikolban 
elkevert réz nanorészecskék elegyének viszkozitását, mely során felismerték, hogy az így 
kapott viszkozitási érték négyszer nagyobb volt az Einstein által meghatározott képletből 
számítottnál. 

Egy  2008-as  kutatás  során  [24]  megmérték  a  térfogatarány  és  hőmérséklet 
változtatásának hatásait desztillált vízhez kevert többfalú karbon nanocsövekre 
(MWCNT). A méréseket 5-től 65°C-ig végezték el, A kiértékelés alapján a viszkozitás a 
nanorészecskékkel való telítettséggel arányosan növekszik, amennyiben a térfogat 
százalék nagyobb, mint 0,4%. Továbbá a relatív viszkozitás jelentősen megnő a 
hőmérséklet 55°C felé történő növelésével. 

 
Egy 2002-ben végzett kísérlet alapján [25] a víz-CuO nanorészecske 

szuszpenziójának kapilláris viszkoziméterben történő mérésekor a nanofolyadék 
látszólagos viszkozitása csökkent a hőmérséklet növelésével. Azonban kimutatták, hogy 
a kapilláris csőátmérő befolyásolhatja a nanorészecskék tekintetében nagyobb 
tömegszázalékú elegy látszólagos viszkozitását, különösen alacsony hőmérsékleten. 

 
Az alábbi felsorolás néhány elméleti viszkozitásra vonatkozó modellt mutat be 

[26]. Az itt szereplő modellek nanofluidumok viszkozitásának meghatározására 
alkalmasak, azonban még további kutatások szükségesek a modellek pontosításához és 
különböző alapanyagokból felépülő szuszpenziókra felírható új modellek 
kifejlesztéséhez. 

 
- Brinkman modell [27]: ηnf = ηbf [ 1(1−ϕ)2,5 ],       (ϕ < 0,04 ). 

 
Brinkmannak  sikerült  elérnie,  hogy  Einstein  képletét  továbbfejlesztve  4%-ra 

emelje  a  térfogatszázalékot,  amelyre  a  modellje  alkalmazható,  így  szélesebb  körben 
használható nanofolyadékok viszkozitásának megállapítására. 

 
- Krieger – Dougherty (K-D) modell [28]: ηnf = ηbf ( 1 − ( ϕϕm )) −[η]ϕm , 

 
ahol ϕm  – a maximális térfogatszázalék. 

 
A K-D modell megalkotásával sikerült elérni, hogy a képlet a teljes 

részecsketartalom tartományának számítását lefedje. A maximális térfogatszázalék 
nyugalmi helyzetben 0,495 és 0,54 közé esik, míg magas nyírási sebességen 
hozzávetőlegesen 0,605. 
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- Frankel - Acrivos modell [29]: 

ηnf = ηbf 98 [  
   
 ( ϕϕm )13

(ϕm − ϕ)13ϕm13 ]  
   
  . 

 
- Nielsen modell [30]: ηnf = (1 + 1,5ϕ)e ϕ(1−ϕm )ηbf  , 

ahol ϕ > 0,02 . 
 

- Lundgren modell [29]: ηnf = ηbf (1 + 2,5ϕ + 254 ϕ2 + f(ϕ3)). 
 

- Batchelor modell [29]: 
 ηnf = ηbf [1 + 2,5ϕ + 6,5ϕ2]. 

 
- Graham modell [28]: 

ηnf = ηbf ( 
 1 + 2,5ϕ + 4,5 [  

  1( hdp (2 + hdp )) (1 + hdp )2]  
  
) 
 . 

 
Graham vezette be a viszkozitási modellbe a nanorészecske dp  rádiuszát, valamint 

a részecskék közötti h távolságot. 
 

- Kitano modell [28]: ηnf = ηbf[1 − ( ϕϕm )]2 . 
- White modell [28]: ln ηbfη0 ≈ a + b (T0T ) + c (T0T )2, 

 
ahol T0 – a hőmérsékleti paraméter referenciaérték alapján, η0 – a viszkozitási paraméter referenciaérték alapján, 

a, b, c – a folyadéktól függő paraméterek. 
 

A  fentebb  felsorolt  viszkozitási  modellek  a  nanorészecske  koncentrációjától 
függenek,  azonban  szem  előtt  kell  tartani,  hogy  a  viszkozitás  nagymértékben  függ  a 
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hőmérséklet változásától. Vagyis a folyadékoknak a fagyponthoz közelítve nő a 
viszkozitásuk, viszont a forrpontjuk felé növelve a hőmérsékletet egyre csökken. Ennek 
figyelembevételével fejlesztette ki White az utóbbi modellt, amely függ a hőmérséklettől 
is. 

A vizsgálatokból megállapítható, hogy a nanofluidok viszkozitása több 
paramétertől  is  függ,  úgy,  mint  az  alapfolyadék  tulajdonságaitól,  a  hozzáadott  szilárd 
részecskék arányától, a részecskék méretétől, alakjától és a hőmérséklettől. 

Mind az alapfolyadékok, mind a nanofolyadékok viszkozitásának mérése 
rendkívül  fontos,  mivel  a  viszkozitás  a  folyadékok  fontos  áramlási  tulajdonsága.  A 
szivattyúzás  teljesítmény,  a  nyomásesés  lamináris  áramlásban  és  a  konvektív  hő  a 
folyadékok viszkozitásától közvetlenül függ. 

3. Viszkozitás mérési módszerek és eszközök 

Ebben a fejezetben néhány viszkozitásmérő eljárást mutatok be. 

3.1. Viszkoziméterek 

 Több  különböző  viszkozitás  mérési  módszert  fejlesztettek  ki  az  évek  során.  A 
mérnöki  alkalmazásokban  a  leggyakrabban  használt  típusok  a  kapilláris  és  a  rotációs 
viszkoziméterek. Általánosságban a kapilláris viszkozimétereket folyadékok esetén 
használják, amelynek elhanyagolható a nemnewtoni viselkedésük. A rotációs 
viszkozimétereket ezzel szemben a jelentősen nemnewtoni tulajdonságokkal rendelkező 
folyadékok mérésére szokták használni. Egyes viszkoziméterek további funkciókkal is 
rendelkeznek. Ezek közé tartozik a beépített fűtés, amellyel beállíthatjuk és mérhetjük a 
viszkozitás  karakterisztikáját  a  hőmérséklet  függvényében.  Leggyakrabban  az  ilyen 
mérőeszközökben vizet használnak, a nagyobb hőmérsékleten végzendő méréshez pedig 
ásványi olajokat, etilalkoholt vagy acetont [1]. 
 

3.1.1. Kapilláris viszkoziméterek 

A kapilláris viszkoziméterek azon az elven alapulnak, hogy egy adott térfogatú 
folyadék  fog  átfolyni  a  kapillárison  egy  meghatározott  idő  alatt.  Az  adott  térfogatú 
folyadék átfolyáshoz szükséges idő meghatározása adja meg számunkra az úgynevezett 
„kinematikai”  viszkozitást.  A  mérés  során  a  folyadék  áramlásának  laminálásnak  kell 
lennie  és  a  veszteségek  számolása  során  Poiseuille-törvényeket  használjuk,  melyhez 
egyenletes  folyadék  átáramlása  szükséges.  Több  ilyen  elven  működő  viszkoziméter 
létezik, amelyekről példákat mutat az 3.1. ábra [1]. 
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3.1. ábra Általános viszkoziméterek [1] 

 

Ha feltételezzük, hogy a folyadékok newtoniak akkor a kinematikai viszkozitás 
számolható a következő összefüggéssel: 𝜐 = 𝜋𝑟 4𝑔𝑙𝑡8𝐿𝑉 = 𝑘(𝑡2 − 𝑡1), 

ahol 𝜐 – a kinematikai viszkozitás [
𝑚 2𝑠 ] 

r – a kapilláris rádiusz [m] 
l – az átlagos hidrosztatikus fej átmérője [m]  

g – a gravitációs gyorsulás [
𝑚𝑠2] 

L – a kapilláris hossza [m] 
V – a folyadék térfogata [𝑚3] 
t – a folyadék a kapillárison való átfolyásához szükséges ideje 𝑡 = (𝑡 2 − 𝑡1) 
k – a kapilláris konstans, amelyet kísérlettel szükséges meghatározni, amelynek 

értékét a viszkoziméter gyártója megadja. 
 
A  folyadék  viszkozitásának  meghatározásához  meg  kell  töltenünk  az  általunk 

választott folyadékkal a viszkozimétert a bemart gyűrűkig. Azt az időt szükséges mérni, 
amely alatt a folyadékszint az egyik alacsonyabban elhelyezkedő jelölő gyűrűtől eléri a 
tőle feljebb levő következő jelölő gyűrűt. 

 
A kinematikai viszkozitás mérhető úgynevezett „rövid csövű” viszkozimétereken 

is. A szakirodalomban efflux viszkoziméterként is ismertek. A kapilláris 
viszkoziméterekben a viszkozitás meghatározása az adott folyadékmennyiség 
kapillárison való átfolyásának az idejének a mérésével történik. A leggyakrabban használt 
viszkoziméterek  a  Redwood,  Saybolt  és  az  Engler.  A  működési  elvük  ezeknek  a 
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viszkozimétereknek megegyezik. Egyedül a nyílások méretei és az átfolyatott folyadék 
mennyisége különbözik. A Redwood viszkozimétert általában Angliában használják, a 
Saybolt-ot Európában és az Englar-t pedig főleg Kelet-Európában. A viszkozitás 
meghatározása az átfolyási idő függvényében történik ezeknél a viszkozimétereknél. A 
mértékegységeik:  Redwood  másodperc,  Saybolt  másodperc  és  Engler  szög.  Ezek  a 
mennyiségek átválthatók centistokes-ba [1].  

3.1.2. Rotációs viszkoziméterek 

A rotációs viszkoziméterek azon az elven alapulnak, hogy a folyadék viszkozitása 
kapcsolatban áll azzal az erővel, amellyel nyírást hozunk létre két kenőanyaggal 
elválasztott  felület  között.  Ezekben  a  viszkoziméterekben  az  egyik  felület  rögzített 
állapotban  van,  míg  a  másik  felületet  és  a  folyadékot  egy  külső  hajtás  segítségével 
forgatjuk. A mérés során vagy egy állandó nyomatékot használunk és mérjük a 
mozgásváltozást vagy egy állandó sebességet használunk és mérjük a nyomaték 
változását. Ezek a viszkoziméterek az úgynevezett „dinamikai viszkozitást” adják meg. 
Két fő típusa van ezeknek a viszkozimétereknek. Az egyik a „forgó henger” a másik a 
„kúp a tányéron” viszkoziméterek.   
 

 

3.2. ábra Sematikus ábrája a „rövid csövű” viszkozimétereknek 

 

3.1.2.1 Forgóhengeres viszkoziméterek 

A forgóhengeres viszkoziméter vagy más néven „Couette viszkoziméter”, két 
koncentrikus hengerből áll, ahol a gyűrű alakú hézag folyadékkal van feltöltve (l. 3.3. 
ábra.). A belső henger rögzítve van míg a külső hengert állandó sebességgel forgatjuk. A 
hengerek  közt  elhelyezkedő  folyadék  nyírásához  szükséges  erőt  mérjük.  A  henger 
sebessége változtatható úgy, hogy a folyadék viszkozitásának változása nyírási 
sebességgel  értékelhető  legyen.  Általában  ezek  a  szerkezetek  newtoni  anyagokhoz 
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vannak kalibrálva. Különböző folyadékokhoz különböző sugárirányú hézagokkal 
rendelkező hengereket használnak. Newtoni folyadékok esetén a dinamikai viszkozitás 
megbecsülhető a következő formulával: 𝜂 = 𝑀 ( 1𝑟 𝑏2 − 1𝑟𝑐24𝜋𝑑𝜔 ) = 𝑘𝑀𝜔 , 

ahol 𝜂 – a dinamikai viszkozitás [Pas] 𝑟𝑏 , 𝑟𝑐  – a belső, illetve külső henger sugara [m] 

M – nyíró feszültség a belső hengeren [Nm] 𝜔 – a szögsebesség [
𝑟𝑎𝑑𝑠 ] 

d – a henger belső mélysége [m]  

k – a viszkozitási konstans, álltalában a gyártó által megadott érték [𝑚−3] 

 

Abban az esetben, amikor európai és észak amerikai körülmények között motor olajokat 
használunk szükségünk van -18°C mért adatokra, hogy megállapíthassuk a motor hogyan 
fog  indulni.  Az  ilyen  a  mérésre  egy  speciálisan  erre  a  célra  kialakított  forgóhengeres 
viszkozimétert használnak, melyet a szakirodalomban „hidegindítás szimulátor” -ként is 
ismernek [1]. 

A másik lehetőség a mérés elvégzésére a „Searle” típusú mérés, amikor a belső 
hengert forgatjuk míg a külső hengert rögzítjük, amelyet a 3.3. ábra mutat. 
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3.3. ábra Forgóhengeres viszkoziméternek sematikus ábrázolása. A baloldali a Couette, a 

jobboldali a Searle típusú mérés [31] 

 

 

3.4. ábra A „hidegindítás szimulátor” sematikus ábrázolása [1] 

 

3.1.2.2. Kúp-tányér viszkoziméterek 

A kúp-tányér viszkoziméterek egy kúpos felületből és egy lapos lemezből állnak, 
kialakítását a 3.5. ábra mutatja. Ezek közül bármelyik felület forgatható. A kúp és a lemez 
közötti  hézag  folyadékkal  van  feltöltve,  a  kúpszög  pedig  állandó  nyírási  sebességet 
biztosít a hézagtérben. A viszkoziméter használatában nagy előnyt jelent, hogy a teszt 
elvégzéséhez csak nagyon kevés folyadék szükséges. Egyes típusaiban szabályozható a 
folyadék hőmérséklete tesztelés közben. A szükséges melegítést vagy hűtést a 
tányérrészen átvezetett előmelegített vagy hűtött folyadékkal érik el. Ezek a 
viszkoziméterek  használhatók  nemnewtoni  anyagok  viszkozitás  mérésére  is,  mivel  a 
nyírási sebesség megközelítőleg állandó a résben [32].  

A dinamikai viszkozitása becsülhető a következő formulával: 𝜂 = 3𝑀𝛼𝑐𝑜𝑠 2𝛼(1−𝑎 22 )2𝜋𝜔𝑟 3 = 𝑘𝑀𝜔 , 

ahol 𝜂 – a dinamikai viszkozitás [Pas], 
r – a kúp sugara [m], 
M – nyomaték a belső kúpon [Nm], 𝜔 – a szögsebesség [

𝑟𝑎𝑑𝑠 ], 𝛼 –a kúp szöge [rad], 
k – a viszkozitási konstans, a gyártó által megadott érték [𝑚−3]. 
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3.5.ábra A kúp-tányér viszkoziméter sematikus ábrája [32] 

 

3.3. A viszkoziméterek piackutatása 

3.3.1. Nano tribométer (NTR3) 

Ez  a  tribométer  arra  lett  tervezve,  hogy  vizsgálja  a  felületi  kölcsönhatásokat 
igazán alacsony nyomású érintkezéseknél, főleg, ahol a puhább olyan esetekben, ahol a 
puhább  anyagok  vannak  előtérben.  A  pin-on-disk  tribométerek  alapelveit  használja 
sokkal nagyobb pontossággal, új szintre emelve a nano-tribológiát [33]. 

 
Műszaki jellemzők: 

• A kettős négysugaras erőkonzol egyedi kialakítása a torzió által okozott 
hibajelzés minimalizálása érdekében 

• Két  független  nagy  felbontású  kapacitív  érzékelő  normál  és  súrlódási 
terhelés mérésére 

• Piezo  aktuátor  a  normál  erő  pontos  szabályozásához  5𝜇𝑁  és  1000mN 
között rendkívül gyors visszajelzéssel  

• Forgó,  lineáris  oda-vissza  mozgatható  és  forgó  mintamozgatási  módok 
állnak rendelkezésre 

• Opcionális videomikroszkóp modul az egyszerű kopásnyom-hibaelemzés 
érdekében 
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3.6. ábra Nano tribométer [33] 

 

3.3.2. Pin-on-disk tribométer (TRB3) 

 

Az  elmúlt  35  év  során  világszerte  több  mint  1000  beüzemelt  készülékkel,  az 
Anton  Paar  pin-on-disk  tribométere  az  ipari  szabvány  a  súrlódás,  a  kopás  és  a  kenés 
mérésére.  Tesztparamétereinek  széles  tartománya,  kontakt  geometriája  és  kiegészítő 
lehetőségei  lehetővé  teszik  a  felhasználók  számára,  hogy  olyan  tribológiai  teszteket 
végezzenek amelyben minden lehetséges üzemi feltételt szimulálnak, mint pl. a különféle 
mozgás  módok  (lineáris,  vagy  dugattyú  mozgás),  kontakt  módok,  sebesség,  kenés, 
használt anyagok, magas hőmérséklet, páratartalom, stb [33]. 

Műszaki jellemzők: 

• Két  súrlódás  mérő  szenzor  a  termikus  sodródás  által  okozott  hibák 
elkerülésének érdekében. 

• Független normál terhelés alkalmazása és súrlódási erőmérő, hogy 
elkerüljük a különböző erőhatások kölcsönös befolyásolását.  

• Beépített hőmérséklet és páratartalom mérő szenzor a valós idejű 
környezet folyamatos ellenőrzése érdekében 

• Egyszerű súrlódási erő és forgási sebesség kalibráció 
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3.7 ábra Pin-on-disk tribométer [33] 

 

3.3.3. Magas hőmérsékletű tribométer (THT 1000°) 

Az anyagok súrlódási és kopási tulajdonságainak elemzése emelt hőmérsékleten 
egyre fontosabb, főleg a robbanómotorok és az erőművek alkatrészei minőség-
ellenőrzéséi fejlődésének függvényében. A magas hőmérsékleti feltételek mellett nyert 
kvantitatív adatok ebből eredő szükségessége miatt az Anton Paar kibővítette pin-on-disk 
tribométereinek  termékskáláját  egy  hatékony  magas  hőmérsékletű  verzióval,  amellyel 
pontosan szimulálhatók az üzemi feltételek [33]. 

 
Műszaki jellemzői: 

• A két súrlódásérzékelő minimalizálja a termikus drift hibájának hatását a 
súrlódásmérésre a szobahőmérséklettől az 1000 C-ig terjedő 
tartományban. 

• A vízhűtéssel kombinált környező fűtőelemek akár 1000 °C-ig pontos és 
homogén mintahőmérséklet-szabályozást biztosítanak. 

• Gondosan tervezett minta- és golyótartók a nagyon magas hőmérsékleten 
végzett tribológiai vizsgálatok egyszerű konfigurálásához 

• A normál terhelés és a súrlódási erő mérésének egymástól független 
alkalmazása a különböző erők jelei közötti áthallás elkerülése érdekében 

• Egyirányú forgás vagy szögben történő, váltakozó irányú mozgás módok 

• Magas pontosságú rugalmas kar súrlódási terhelés mérése 
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3.8 ábra Magas hőmérsékletű tribométer [33] 

 

3.3.4. Vákuum és magas hőmérsékletű tribométer (THT V) 

A vákuum tribométert az önkenő bevonatok csúszási élettartamának 
meghatározására használják, illetve a szilárd anyagok vagy kemény bevonatok súrlódási 
és  kopási  viselkedését  átlagolási  idő,  érintkezési  nyomás,  sebesség  és  hőmérséklet 
szempontjából vákuum-feltételek mellett [33]. 

Műszaki és egyéni jellemzői: 

• Magas vakum környezet, 10−2mbar − 10−7mbar 

• Legfeljebb háromféle gázkeverék, pontos nyomás vagy anyagmozgás 
visszajelző rendszerrel 

• Független  normál  terhelés  alkalmazása  és  súrlódási  erő  mérése  úgy 
kialakítva, hogy elkerüljük a különböző erőjelek kölcsönös 
befolyásolását  

• Lineáris és rendkívül precíz rugalmas kar a súrlódási terhelés mérésére 
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3.9. ábra Vákuum és magas hőmérsékletű tribométer [33] 

 

3.3.5. Relatív páratartalom tribométer (TRB RH) 

Magas minőségű relatív páratartalom kamrával szimulálható a súrlódás és a kopás 
különböző  páratartalmak  és  hőmérsékletek  esetén.  Ennek  segítségével  a  különböző 
anyagok viselkedése könnyen megfigyelhető a páratartalom változása esetén [33].  

 
Műszaki jellemzői: 

• Duplafalú  hőszigetelt  párakamra  a  homogenitás  garantálása  érdekében,  hogy 
megelőzzük a víz lecsapódást 15-95%-os páratartalmú környezetben.  

• Homogén hőmérséklet kontroll a kamrában 10 és 40°C között. 

• Független normál terhelés alkalmazása és súrlódási erő mérése úgy kialakítva, 
hogy elkerüljük a különböző erőjelek kölcsönös befolyásolását  

• Lineáris és rendkívül precíz rugalmas kar a súrlódási terhelés mérésére 
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3.10. ábra Relatív páratartalom tribométer [33] 

 

3.3.6. Ball-on-three-plates (T-PTD200) 

A „három lemezre helyezett golyó” elrendezés bevett módszer a kenőanyaggal 
ellátott és a száraz tribológiai rendszerek mérésére egyaránt. Különböző mérési 
geometriák (lemezek, hengerek) állnak rendelkezésre az adott mintára vonatkozó 
igényeknek megfelelően. Ennek a konfigurációnak a lelke a T-PTD 200 tribológiai cella, 
amely biztosítja a precíz illesztést, ezáltal pedig a vizsgált mintára ható merőleges erők 
homogén  eloszlását  is.  A  kenőanyagok  viselkedését  csapágyon,  illetve  magának  a 
csapágyaknak  a  karakterizálásához  a  T-PTD 200  tribológiai  cella  felszerelhető  forgó 
csapágy  tartozékkal  is.  Ezzel  a  konfigurációval  különböző  csapágyak  vizsgálhatók 
tengelyirányú terhelés alatt [33]. 

 
Műszaki és egyéni jellemzői: 

• Néhány nanométer/másodperctől 3,3 m/s állítható a csúszási sebesség 

• érintkezési nyomás néhány kPa és 1,2 GPa között állítható 

• Széleskörű felhasználás – élelmiszerektől és italoktól  a kenőanyagokon, 
zsírokon át teljesen fémmegmunkáló folyadékokig stb. 

• Mintadarabok és tartók széles választéka egyedi alkalmazásokhoz  

• A Peltier fűtési rendszer kiváló hőmérsékletszabályozást tesz lehetővé -
40°C és 200°C között 



35 
 

 

3.11. ábra Ball-on-three plates tribométer [33] 

 

3.3.7. MCR tribometer 

Pontos normálerő és mozgás szabályozás a tribológiai mérések közben. 
Széleskörűen  állíthatóak  a  tesztkörülmények  és  a  érintkező  felületek  geometriája  a 
széleskörű használat érdekében. 

 
Műszaki jellemzői: 
Zökkenőmentesen  méri  a  kiszakító  erőket,  valamint  a  száraz  és  kent  érintkező 

felületek statikus és limitáló súrlódását. 

• Néhány nanométer/másodperctől 3,3 m/s állítható a csúszási sebesség 

• Széleskörű felhasználás – élelmiszerektől és italoktól a kenőanyagokon, 
zsírokon, műanyagokon át teljesen a biogyógyszerekig stb. 

• Széleskörű atmoszféra kontrol  

• Állítható hőmérséklet -160°C-tól 600°C-ig  

• Állítható páratartalom 5%-tól 95%-ig 
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3.12. ábra MCR tribométer [33] 

 

 

3.3.8. MCR 702e 

Az MCR 702e egy csúcs modell, amely „Cone-On-Disk” típusú mérőeszközök 
közé  tartozik.  A  szerkezet  kombinált  motorátviteli  módban  használható  hála  a  két 
légcsapággyal felszerelt forgóhajtó egységnek. Ezzel növelve a gép mérési pontosságát. 
Az ellenmozgásos üzemmódban a reométer mind légcsapágyazott EC-motorokat használ 
meghajtóként, mind nyomatékátalakítókat. Mindkét motor könnyen beállítható úgy, hogy 
ellentétes irányban mozogjon, ami pl. arra használható, hogy egy rögzített stagnálási síkot 
hozzon létre a mintában a nyírás alatt álló anyagok mikroszkóp segítségével történő fejlett 
szerkezetelemzéséhez. 

Ami  a  sebességet  illeti,  az  ellenmozgás  üzemmódban  kár  6000  fordulat/perc 
maximális  sebességkülönbséggel  mérhetünk,  amely  jelentősen  kiszélesíti  a  mérhető 
nyírási sebességtartományt [33]. 
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3.13. ábra MCR 702e tribométer [33] 

 

3.3.9. Rhopoint Paintlab+ Cone & Plate Viscometer 

A  Rhopoint  Paintlab+  Cone  &  Plate  Viscometer,  amely  a  kúp-tányér  típusú 
viszkoziméterek közé tartozik és egy kis teljesítményű nagy fordulatszámmal rendelkező 
könnyű  viszkoziméter.  Méréseket  pedig  kis  viszkozitású  newtoni  és  nem  newtoni 
festékekre és bevonatokra tud elvégezni (l. 3.25. ábra). 
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3.14. ábra Rhopoint Paintlab+ Cone & Plate Viscometer [34] 

 

4. A viszkozitásmérő berendezés tervezése 

Ebben a fejezetben az általam tervezett berendezés tervezésének menetét írom le. 
Először  összefoglalom  a  tervezés  célját,  a  tervezett  funkciókat  és  azok  értékeit.  Ezt 
követően  a  berendezés  elemeinek  kiválasztását  mutatom  be.  Az  elemek  kiválasztása 
során  összefoglalom  az  egyes  elemek  által  ellátott  funkciókat,  a  kiválasztás  okát  és  a 
kiválasztott elem tulajdonságait.  

4.1. A tervezés elvei, a berendezés alapkövetelményei 

Az általam választott alapkonstrukció a 3.25. ábrán bemutatott Rhopoint 
Paintlab+ Cone & Plate Viscometerhez hasonlóan a kúp-tányér típusú viszkoziméter és 
egy hasonló kis teljesítményű nagy fordulatszámmal rendelkező könnyű viszkoziméter. 
A kúp-tányér viszkoziméter típusának nagy  előnye, hogy a mérés  elvégzéséhez kevés 
alapanyagot  igényel,  a  szerkezetben  közvetlenül  melegíthető  és  hűthető  az  alapanyag 
mérés közben annak érdekében, hogy megfigyelhető legyen a vizsgált folyadék 
viszkozitásának a viselkedése valós körülmények között is, illetve a kis anyagmennyiség 
miatt  kis  energia  befektetése  mellett  rövid  idő  alatt  változtathatjuk  meg  a  kísérlet 
folyamán  alkalmazott  hőmérsékletet.  Másrészt  a  használt  kúpos  fej  és  a  vizsgálat 
folyamán használt tányéros felület cseréje könnyen elvégezhető. Célom a szerkezetet úgy 
megtervezni, hogy széles intervallumban tudjunk vele méréseket végezni ISO és DIN 
szabványoknak megfelelően.  

Az általam tervezett konstrukció célja, hogy festékektől és bevonatoktól nagyobb 
viszkozitású anyagok mérésére is alkalmas legyen. Mivel a legtöbb viszkoziméter, amik 
könnyen  hordozhatóak  és  a  piacon  beszerezhetőek  csak  kisebb  mérési  tartományban 
tudnak méréseket elvégezni és a mérés folyamán csak kis mértékben befolyásolhatók a 
kísérlet körülményei, mint pl. a hőmérséklet vagy fordulatszám.  
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Az általam tervezett berendezésnek számos funkcióval rendelkeznie kell annak 
érdekében,  hogy  az  elképzelt  céloknak  megfeleljen.  Kisebb  és  nagyobb  viszkozitású 
folyadékokat  is  szeretnénk  vele  mérni  úgy,  hogy  a  mérés  hőmérséklete  és  a  fordulat 
száma  állítható  legyen.  A  funkciók  és  beállítások  kezelésére  a  hozzá  csatlakoztatható 
számítógép szolgál, amelyen a valós idejű eredmények azonnal láthatóak mérés közben 
is, továbbá pontosan állítható a mérőfej magassága, a kívánt hőmérséklet és a 
fordulatszám. 

A forgató motornak legalább 3000 fordulat/perc fordulatszámot kell biztosítania. 
Piackutatásom során azonos típusú viszkoziméterek fordulatszáma is körülbelül ezt az 
értéket közelítették meg. A motor nyomatékának pedig körülbelül 0,2-0,3 Nm között kell 
lennie annak érdekében, hogy megfelelő teljesítménnyel rendelkezzen a mérendő 
viszkozitás értékéhez. A motor nyomatékát és fordulatszámát egyszerű és megbízható 
módon  kell  továbbítanom;  a  mérőfejnek  könnyen  cserélhetőnek  és  tisztíthatónak  kell 
lennie, amely egy könnyen oldható kötéssel érhető el. 

A viszkozitásmérés során nagyon fontos tényező a hőmérséklet. A hőmérséklet 
nagy  hatással  van  a  viszkozitás  értékére,  mert  a  viszkozitást  a  hőmérséklet  jelentősen 
befolyásolja. Szilikonolajok esetén például a szilikonolaj degradálásához is vezethet a túl 
nagy  hőmérséklet.  Emiatt  mérés  szempontjából  lényeges,  hogy  a  tervezett  gép  képes 
legyen  mérés  során  is  viszonylag  stabilan  tartani  a  hőmérsékletet.  Ezáltal  el  tudjuk 
kerülni,  hogy  mérésünk  pontatlanná  váljon.  A  hőmérséklet  befolyásolásához  a  gép 
tányérja alatt helyezem el a fűtő-hűtő rendszert. Így közvetlen közelről lehetőségem lesz 
beállítani a mért anyag hőmérsékletét. A hőmérséklet növelésére fűtőpatront alkalmazok, 
mivel  ez  kis  méretű  és  az  általunk  használandó  anyagmennyiséget  rövid  idő  alatt 
felmelegíti. A hőátadás és a hűtés hatékonyságának fokozására pedig Peltier elemeket 
szeretnék  használni,  mellett  mivel  kis  méretűek  és  csak  elektromos  áram  szükséges  a 
működtetésükhöz. Fontos gondoskodnunk a szellőzés biztosítsásáról használat közben és 
gondoskodni a megfelelő hőleadásról. Ezért a Peltier elemhez rögzítek egy hűtőbordát, 
hogy a mért anyagtól felvett hőt könnyen leadhassa a környezetének és tovább hűthesse 
a mért folyadékot szükség esetén. 

A mérés során a kúpos szerszámot tartalmazó fejrészt fel-le kell tudni mozgatni. 
A fej mozgatását egy kis menetemelkedésű lineáris vezeték biztosítja. Így a magasság 
változtatásánál igen nagy pontosság elérhető, amely szükséges a mérések pontos 
elvégzéséhez. Másrészt a mozgatható fejjel egyszerűen cserélhetjük a 
mérőberendezésben a kúpos fejet és mérőtányért. 

 

4.2. Az ISO 3219 szabvány  

A következőkben az áramlási mező és az lapáramlással kapcsolatos levezetéseket 
mutatom be az ISO 3219-es szabványnak megfelelően, amely az általános alapelveket 
tartalmazza a viszkozitás számításokhoz forgó és oszcillációs mérés esetén [31]. 
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4.2.1. Az áramlási mező  

Az  áramlási  mező  leírható  gömbi  koordináta  rendszert  használva  𝑟, 𝜑, 𝜃.  A 
folyadék a felületi feszültségi erők a mérőrésben tartják, viszkoelasztikus anyag esetén 
pedig a normál erők is ott tartják. 

 
4.1. ábra Gömbi koordináta rendszer koordinátái [31] 

 
A 4.1. ábra jelöléseivel 𝜃  poláris szög a gömbi koordináta-rendszerben, 𝜑  azimutális szög a gömbi koordináta-rendszerben, 

r  radiális koordináta a gömbi koordináta-rendszerben, 𝜔   szögsebesség, 𝛼   kúpszög, 
R   kúp sugara. 

 
Az azonos szögsebességű felületek oldalirányú kúpos felületek, amelyekre 𝜃 = állandó.  Egy  határfelület  (a  lemez)  a 𝜃1  és  az 𝛼  kúpszöggel  a  következők  szerint 

meghatározott: 𝜃1 = 0,  𝜃2 − 𝜃1 = 𝛼.  
Az R lemezsugár és kellően kis kúpszög ( 𝛼 < 0,05 rad, azaz 𝛼 < 3° ) esetén az 

ún. áramlási mező együttható közelítéssel a következőképp adható meg [31]: 𝑘 = 3𝛼𝑓(𝛼)2𝜋𝑅 3 = 3𝛼2𝜋𝑅 3, 

ahol  𝑓(𝛼) = 12𝛼 [𝑡𝑎𝑛 𝛼𝑐𝑜𝑠 𝛼 + 12  𝑙𝑛 ( 1+𝑠𝑖𝑛 𝛼1− 𝑠𝑖𝑛 𝛼 )]    𝑓(𝛼) = 1,0006  akkor, ha 𝛼 = 2° . Mi 𝑓(𝛼) = 1 közelítést veszünk. 

4.2.2. Az áramlási jellemzők 

A  kúp-tányér  mérési  geometriában  az  azonos  szögsebességű  felületek  egyben 
azonos nyírási sebességű és azonos nyírási feszültségű felületek is. A nyírási sebesség 𝛾̇(𝜃) és a hozzá tartozó nyírási feszültség 𝜏(𝜃) csak kis mértékben változik a kúp-tányér 
mérési geometria teljes mérési hézagban, ha 𝛼  <  3°  az 𝜔  szögsebességgel 𝛾̇(𝜃) = 𝜔𝛼 𝑓(𝛼) 𝑐𝑜𝑠 2𝜃 = 𝜔𝛼 , 𝜏(𝜃) = 3 𝑀2𝜋𝑅 3 𝑐𝑜𝑠 2𝜃 = 3 𝑀2𝜋 𝑅 3. 
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4.2.3. A kúp-tányér viszkozitási módszer előnyei 

A kúp-tányér mérési összeállítás előnyei az alábbiak [31, 32]: 

• Abszolút mérési értékek meghatározása. 

• Kisebb kúpszögek esetén a nyírási nyúlás vagy nyírási sebesség a kúpos résben 
kellően állandónak tekinthető. 

• Gyorsabb tisztítás a koaxiális hengerekhez és a dupla réses mérési geometriákhoz 
képest. 

• Kisebb töltésmennyiség, mint a koaxiális hengeres mérési geometriák esetében. 

• A  kúplemezes  mérési  geometria  méreteinek  változtatásával  az  alacsony  és  a 
magas  viszkozitástól  a  magas  viszkozitásokig  terjedő  viszkozitási  tartomány 
lefedhető. 

• A koaxiális hengeres mérési geometriákhoz képest alacsony tehetetlenségi 
nyomaték, azaz a rövid távú hatások jobb kimutatása, pl. oszcillációs, kúszási és 
relaxációs kísérleteknél. 

• Rövidebb hőmérséklet-szabályozási idő és nagyobb fűtési és hűtési teljesítmény 
a koaxiális hengerekhez és a kettős réses mérési geometriákhoz képest. 

4.2.4. A kúp-tányér viszkozitási módszer hátrányai 

1. A résszélesség lényegesen kisebb, mint a koaxiális hengeres mérési 
geometriáknál,  ami  korlátozza  a  diszpergált  anyag  maximális  méretét.  (pl. 
részecskék, cseppek). 

2. Diszpergált rendszerekben csak akkor használható, ha a diszpergált anyag (pl. 
részecskék, cseppek) átmérője legfeljebb a lapos kúpcsúcs és a lemez közötti 
távolság 1/10-ének felel meg. 

3. Az oldószer esetleges elpárolgásának erős hatása a minta térfogatához képest 
nagyobb határfelület miatt (oldószercsapda használata minimalizálja a hatást). 

4. Nagyobb hatás az alul- és túltöltés miatt a koaxiális hengerekhez és a kettős 
réses mérési geometriákhoz képest. 

5. A résszélesség változásának nagyobb hatása a hőmérsékleten keresztül. 
6. A felületi érdesség változásának nagyobb hatása, pl. a koptató minták vagy a 

helytelen tisztítási eljárás révén. 
7. Nem alkalmas üledékes mintákhoz. 

4.3. A kúp-tányér viszkozitás mérési számítások 

4.3.1. Nyírófeszültség meghatározása  

A nyíró feszültség a viszkozitás meghatározásához szükséges, amelyet az alábbi 
képlettel lehetséges: τ = 3⋅M2π⋅R 3 = Css ⋅ M, 

ahol 
M  a nyomaték [Nm], 
R a kúp sugara [mm], 
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τ a nyírófeszültség [Pa], Css  konstans [ PaNm ]. 
A 𝐶𝑠𝑠   értékét  a  R  kúp  sugara  befolyásolja.  Az  R  növelésével  pontosabban 

eredményeket tudunk kapni kisebb nyírási feszültségek mérése esetén.  

4.3.2. Nyírási sebesség meghatározása 

Elsősorban szükséges a mérőfej geometriája ahhoz, hogy a nyírási sebességet a 
kúp-tányér mérőberendezés mérőfejénél meghatározhassuk. A nyírási távolság „h” 
növekszik  a  „r”  távolság  növekedésével  teljesen  amíg  el  nem  éri  a  maximális  „R” 
távolságot [32]. 

A mérőfej vázlata a 4.2. ábrán látható, ahol R a mérőfej teljes sugara és ℎ𝑚𝑎𝑥 = tan 𝛼  ⋅ R. 
 

 
4.2. ábra A kúp-tányér mérőrendszer vázlata  

 
A kerületi sebesség 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝑅 ⋅  ω . 
Ezekből meghatározhatjuk a nyírási sebesség változást: 𝛾̇(𝑅) =  𝑣𝑚𝑎𝑥ℎ𝑚𝑎𝑥 = 𝑅⋅ω𝑅⋅tan 𝛼 = 𝜔tan 𝛼 . 

Mivel a mi esetünkben kis szögeket alkalmazunk (1° ≤ 𝛼 ≤ 3° ) emiatt a tan 𝛼 =𝛼 közelítés megengedett. Az ISO és DIN szabványok alapján, ha 𝛼 < 0,05 𝑟𝑎𝑑 , akkor 
megengedett ez a kerekítés.  

Az előzőek alapján: 𝛾̇(𝑅) = 𝜔tan 𝛼 = 𝜔𝛼 = 2⋅𝜋⋅𝑛𝛼 = 𝐶𝑠𝑟 ⋅ n. 

A 𝐶𝑠𝑟  konstans csak az 𝛼 kúpszögtől függ.  𝐶𝑠𝑟 = 2𝜋𝛼  [𝑅𝑎𝑑] = 2𝜋⋅180𝛼⋅π  [°]. 
Egyszerűsítve az előző képlet: 𝐶𝑠𝑟 = 2𝜋⋅180°60⋅α⋅π = 6𝛼. 

Így ezeknél a kis szögeknél a 𝐶𝑠𝑟  konstans értéke a 4.1 táblázat szerint számítható. 
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4.1. táblázat 𝐶𝑠𝑟 értékének változása az α szögtől függően [32] α 0,5° 1° 2° 3° 𝐶𝑠𝑟  12 6 3 2 

 
Összefoglalva, a τ nyírófeszültség a M nyomatékkal arányos, a 𝛾̇ nyírási sebesség 

változás pedig az n fordulatszámmal. Tehát a viszkozitás mérőberendezés esetén az M 
értékét kell mérni és a fordulatszámot kell beállítani. 

4.3.3. Áramlási instabilitás és másodlagos áramlási hatások  

Másodlagos  áramlási  hatások  léphetnek  fel  alacsony  viszkozitású  folyadékok 
mérésekor nagy nyírási értéken. Ez turbulens áramlási viselkedéshez és ennek 
következtében növekvő áramlási ellenálláshoz vezethet. A turbulens áramlási viselkedés 
akkor jelenik meg, ha a folyadék tehetetlenségi hatásai miatt elérjük a kritikus Reynolds-
számot (Re).  

Egy kúpos rés esetében - amely kifelé nyitott - azonban nem lehet hasznos értéket 
megadni a "jellemző hosszra", mivel az "áramlási csatorna" geometriájára nincs állandó 
érték. Turbulens áramlás megjelenésekor a nyitott kúpos résen a folyadék centrifugális 
erői, illetve tehetetlenségi hatásai miatt az alacsony viszkozitású folyadék 
ellenőrizhetetlenül kifolyik. Ebben az esetben jobb, ha hengeres mérőrendszert 
használunk [32]. 

4.3.4. Kúpcsonkolás és résbeállítás 

A reológiai vizsgálatok elvégzéséhez ajánlott a kúp-tányér mérőrendszer kúpját 
csonka csúccsal használni. Itt pontos hézagbeállítás szükséges a kúp és az alsó lemez 
közötti maximális ℎ távolságra (l. 4.2. ábra). A ℎ mérőszám az a távolság, amelynél a 
képzeletbeli kúpcsúcs pontosan érintené az alsó lemezt. Ez a követelmény a kúptávolság 
kézi beállításakor pontos működés érdekében nagy odafigyelést követel meg a 
felhasználótól.  (A  kereskedelemben  kapható  legtöbb  modern  reométert  automatikus 
résbeállítás funkcióval szerelték fel.)  

A kúpcsonkolás mértékére vonatkozóan különböző koncepciók léteznek. Egyes 
gyártók  a  kúp  és  az  alsó  lemez  közötti  távolságot  mindig 𝑎  =50 μm  meghatározott 
távolságban határozzák meg minden olyan közös kúp-tányér mérőrendszer esetén, amely 𝛼=1°, vagy 2° kúpszöget mutat. (Ez egy emberi hajszál vastagsága.) A kisebb szögeket, 
például 𝛼 =0,5°-ot mutató kúpokat gyakran 𝑎 =25um-ra tervezik; nagyobb szögek esetén 
pedig az 𝑎 értéke ennek megfelelően nagyobb. 

A kúp csonkolás egyik oka, hogy így nincs a két mérőfelület között érintkezés, 
vagyis nincs kopás és a felületek felszíne nem változik minden egyes mérés elvégzése 
után. A csonkolt kúp miatt nincs közvetlen súrlódás a kúp és a tányér között, ezért nem 
keletkeznek  plusz  erők  a  statikus  vagy  kinetikus  súrlódás  következtében,  amelyek 
zavarnák a mérési eredményeket. Másrészt így minden anyag egy adott részecskeméret 
eléréséig mérhető [32]. 
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4.3.5. Vizsgálandó anyag maximális részecske mérete 

Abban  az  esetben,  amikor  kúp-tányér  mérőberendezést  használunk  szükséges 
odafigyelni  arra  is,  hogy  a  mérendő  anyag  részecskéinek  van  egy  maximuma.  Emiatt 
fontos, hogy ezt az adott maximális méretett ne lépjük túl, hiszen nem lenne elegendő 
szabad  hely  a  vizsgálandó  anyag  részecskéi  között.  A  részecskék  közötti  szabad  hely 
hiánya pedig befolyásolná az anyag deformációját és folyási viselkedését. Ez vonatkozik 
olyan  mérendő  anyagokra  is  mint  például  kristályokat,  rostokat  vagy  egyéb  merev 
struktúrákat tartalmazó folyadékok. A gyakorlati felhasználók számára a mérési 
tapasztalatok alapján ajánlott maximálisan megengedett részecske átmérő 𝑑𝑚𝑎𝑥 : 𝑑𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑎5 , vagy a 𝑑𝑚𝑎𝑥  ne legyen nagyobb a résméret 20%-nál, 

ha 𝑎 a csonkolt kúpfej és a mérőtányér közötti távolság. Például, ha 𝑎=100μm 
akkor a részecskeméret nem lehet nagyobb mint 20 μm [32]. 

4.3.6. A kúp-tányér mérőrendszer megfelelő anyagtöltése  

 

 
4.3. ábra Optimális töltés mértéke kúp-tányér mérőrendszernél [32] 

- Megfelelő, de valós mérésekhez nem megfelelő 
- Ajánlott, megfelelő töltöttség 

- Alultöltött 

 
Abban  az  esetben,  amikor  rotációs  viszkozitás  méréseket  végzünk  alacsony 

viszkozitású  anyagokkal  figyelembe  kell  vennünk,  hogy  a  tesztanyag  eltávozhat  a 
mérőrésből  a  rá  ható  tehetetlenségi  erők,  illetve  a  centrifugális  erők  hatása  miatt.  A 
viszkoelasztikus tulajdonságokkal rendelkező anyagoknál pedig speciális hatások 
jelentkezhetnek az anyagra ható normál erők és elasztikus hatások miatt. Ilyen például a 
felületi hatás, vagy a műanyagokra jellemző „olvadék törés”. Annak az érdekében, hogy 
ilyen ne következhessen be ajánlott túltölteni a vizsgálandó anyaggal a  mérőfej élétől 
körülbelül egy milliméterrel (l. 4.3.b. ábra) [32]. 

4.4. A mérőberendezésben a mérőfej lineáris mozgatás megvalósítása 

Az  előzőekben  a  mérőberendezésre  vonatkozó  szabványt  és  a  számításokat 
ismertettem.  A  továbbiakban  a  berendezés  elemeit  és  azok  kiválasztását  mutatom  be. 
Ezek a lineáris vezeték és a hozzá tartozó szervomotor, a szervo és az útmérő. 
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4.4.1. A lineáris vezeték és tartozékai 

A lineáris vezeték fő feladata, hogy a mérőfejet és a hozzátartozó szervomotort 
függőleges  irányba  mozgassa.  Ezáltal  beállíthatóvá  válik  a  mérőtányér  és  a  mérőfej 
közötti távolság nagy pontosággal. 

A lineáris vezeték kiválasztásánál a pontossága a legfontosabb szempont mivel a 
mérés  előtt μmm    pontossággal  szükséges  beállítani  a  távolságot  a  mérőfej  és  a 
mérőtányér között. Másrészt pedig szükséges tartani tudni ezt a távolságot.  

A  nagy  pontosság  érdekében  golyósorsóval  felszerelt  lineáris  egységek  közül 
választottam. Az általam választott motor tömegének akár majdnem tízszeres terhelését 
is kibírja. Ez egy kisebb méretű. A lehető legolcsóbb, de egyben egy magas pontossággal 
rendelkező szervomotoros lineáris egységet választottam.  

A  kiválasztott  lineáris  vezeték:  YSO100  lineáris  vezeték  a  szervomotorral  és 
útmérő [35]. 

 

 
4.4 ábra YSO100 lineáris vezeték [35] 
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4.5 ábra Az YSO100 méretei [35] 

 
 
 

Az eszköz teljes hossza a 100mm-es lökethossz mellett 320mm.  
A lineáris vezeték fogja mozgatni a méréshez szükséges motort, a mérőfejet, a 

kettőt összekapcsoló szorítópatronos tokmányt és a motort a lineáris vezetéket összekötő 
motortartó egységet. Emiatt szükséges a gyártó által a lineáris vezetékhez ajánlott motor 
teljesítményét  ellenőriznem.  Amely  a  Simtach  60A  Széria  RSMA-M06J1330A  AC 
szervomotor. 

 

 
4.6 ábra Simtach 60A Széria RSMA-M06J1330A AC szervomotor [36] 
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 4.7. ábra Simtach 60A Széria RSMA-M06J1330A AC szervomotor [36] 

 
4.2. táblázat A Simtach 60A Széria RSMA-M06J1330A AC szervomotor adatai [36] 

Motor modell száma RSMA-M06J1330A 
Teljesítmény [W] 400 
Áramerősség [A] 2,1 

Feszültség [V] 220 
Fordulatszám [ford./perc] 3000 

Maximális fordulatszám [ford./perc] 5000 
Nyomaték [Nm] 1,27 

Tömeg [kg] 1,26 
 

 
A  további  szükséges  kiegészítők  egyike  a  lineáris  egységhez  az  inkrementális 

útmérő a pontos pozicionálás érdekében. 

 
4.8. ábra. Inkrementális útmérő G S2000 [37] 

 
Ez  az  egység  segíti  a  mérőfej  megfelelő  pozicionálást  a  mérési  folyamatot 

megelőzően. 
A másik szükséges kiegészítő elem a SIMTACH RS485 szervomeghajtó, amely 

kezelni fogja a lineáris egység motorjának küldött feladatokat. Megbízhatósága mellett 
rendkívül nagy teljesítménnyel és gyors válaszidővel rendelkezik. 
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4.9.  ábra. SIMTACH RS485 szervomeghajtó [36] 

4.5. A mérőfej  

A mérőfej fő feladata, hogy biztosítsa a mérésnél a megfelelő geometriát, mivel 
ennek  a  viszkozitás  mérőberendezésnek  a  legfőbb  előnye  a  többi  mérő  berendezéssel 
szemben,  hogy  a  nyírási  sebesség  állandó  a  kúpos  mérőrésben.  A  kúpos  mérőfej 
méreteinek kiválasztásánál a fő tényező a mérendő anyag viszkozitása. Nagy viszkozitású 
anyagokhoz kis sugárral rendelkező mérőfejet  ajánlanak, kis viszkozitású anyagokhoz 
pedig nagy sugárral rendelkező mérőfejet ajánlanak [32]. 

A kúp-tányér mérőrendszer egy majdnem lapos, kúpos mérőfejből és egy teljesen 
lapos tányérból áll. Általában a kúp a rotor és a mérési geometria felső része, az alsó pedig 
a  lemez  az  álló  rész,  amelyet  a  vázra  szerelnek.  A  méretek  az  enyhén  kúpos  terület 
méreteit  a  kúp  R  sugara  és  az  α  kúpszög  határozza  meg  (lásd  4.10.  ábra).  Az  ISO 
szabványban az α = 1°-os szög használata javasolt. Nagyobb szögek is alkalmazhatóak, 
de az ISO szabvány szerint α < 4°. A sugár méretére 10mm ≤ R ≤ 100mm az előírás. 

 

 
4.10. ábra A mérőrendszer vázlata [32] 
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A kúp felületét tekintve a homokfúvott vagy profilozott felületek nem 

használhatók  a  mérőfej  kialakítása  során,  mivel  ezután  a  durva  eljárás  után,  a  pontos 
geometriai  feltételek,  mint  például  a  kúpfelület,  a  kúp  szöge  és  a  kúp  méretei  és  a 
csonkolásának méretei már nem garantálhatók.  

Ha a mérőrendszer felületei között olyan hatások lépnek fel, mint a csúszás, akkor 
célszerű  az  általában  sima  és  polírozott  felület  helyett  érdes  felületű  mérőeszközt 
használni, hogy a minta és a mérőeszköz fala közötti tapadás garantált legyen és ezen 
minták esetén többnyire homokfúvott felületű lemezeket használnak. Az ISO 6721-10 
szabványnak  megfelelő  a  sima  lemezfelületek  esetén  a  0,25  µm  maximális  érdesség 
ajánlott. Módosított felületek esetén, vagy csak a felső felületet vagy mindkét felületet 
érdesítik.  

Minden  olaj-  és  zsírtartalmú  minta  esetében  ajánlott  homokszórt  felületeket 
használni  legalább  a  mérőrendszer  azon  részén,  amelyik  rögzítve  van.  Ez  számos 
gyógyszeripari, kozmetikai, orvosi és élelmiszeripari mintára vonatkozik és érvényes sok 
petrolkémiai anyagra is, mint például kenőzsírok, viaszok és vazelinek. A nagyon csúszós 
minták (gélek, viaszok, elasztomerek, gumik), valamint a csúszós merev szilárd anyagok 
esetében néha szükség van profilozott vagy fogazott felületű mérőrendszer használatára.  

A nem sima felület zavarja a lamináris áramlási viszonyokat és turbulens áramlás 
keletkezhet, ami örvényeket okozhat a folyadékminta és a mérőeszköz közötti 
határrétegben. Azonban a lamináris áramlás előfeltétele a newtoni viszkozitási 
törvénynek. A kapott mérési értékek néha nagyon közel esnek egymáshoz az érdes és a 
sima felületű mérési eszközzel végzett mérésekre. Főként, ha a nyírási sebesség alacsony 
[32]. 

  
4.3. táblázat A tervezett mérőfej adatai 

Kúp sugara - R [mm] 25 

Kúp szög - 𝛼 [°] 1 

Nyírási rés – h [mm] 0,4364 
Minimális nyírási rés a csúcsnál – 

a [μm] 
100 

Anyag AISI 420 rozsdamentes acél 

Felületi érdesség [μm] 0,25 

 
 

4.5.1. A mérőfej befogása 

Ennek  az  alkatrésznek  a  legfőbb  feladata,  hogy  a  hajtást  átvigye  a  motorról  a 
mérőfejre. A legfontosabb szempont, hogy a hajtás átvitele csúszás nélkül történjen meg 
és a kötés könnyen oldható legyen abban az esetben, ha a mérőfejet cserélni szükséges.  

A  kiválasztott  befogó:  A  mérőfej  könnyű  cserélhetősége  érdekében  egy  ER16 
típusú  szerszámbefogó  adaptert  választottam.  Ezzel  a  mérőfej  könnyen  rögzíthető  és 
cserélhető, illetve tisztítás esetén könnyen eltávolítható a szerkezetből. 
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4.11. ábra ER16 szerszámbefogó adapter tengelyre [38] 

 

4.5.2. Villanymotor a mérőfej forgatásához 

Ennek a kis méretű villanymotornak a feladata, hogy leadja a megfelelő 
nyomatékot az előre meghatározott fordulatszámon a mérőfejnek a mérés elvégzésének 
érdekében. A kiválasztás legfontosabb szempontjai a fordulatszám és a nyomaték értéke. 

4.6. Villanymotorok 

Az egyenáramú (DC) motor olyan típusú elektromos gép, amely az elektromos 
energiát mechanikai energiává alakítja. Az egyenáramú motorok egyenárammal veszik 
fel az elektromos energiát, ezt az energiát mechanikus forgássá alakítják, a létrehozott 
elektromos áramból keletkező mágneses mezőt használják, amely a kimeneti tengelyen 
rögzített  rotor  mozgását  hajtja.  A  kimeneti  nyomaték  és  fordulatszám  az  elektromos 
bemenettől és a motor kialakításától is függ. 

 
4.12. ábra. Egyenáramú villanymotor [39] 
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4.6.1. Villanymotor kiválasztása  

A motor kiválasztása adja a kiindulási pontot a szerkezet többi részéhez. A motor 
előállítja  elő  a  méréshez  szükséges  nyomatékot,  illetve  a  lineáris  egységet  is  ennek  a 
tömege alapján szükséges kiválasztanunk. 

A motor maximális fordulatszámát 3000 ford./perc értékre választottam, mivel a 
piackutatásom során megismert mérőberendezésekben is hasonló fordulatszámot 
alkalmaztak.  

A motor által leadott nyomaték a második fontos szempont. Az irodalom 
kutatásom során a 4.4. táblázatban összegyűjtött információkat találtam ezzel 
kapcsolatban az Anton Paar oldalán. 

 
4.4. táblázat Anton Paar készülékek nyomatéka [33] 
 Mértékegység MCR102e MCR302e MCR502e 

Power 
Minimál

is nyomaték 
(rotációs mód) 

 
nNm 

 
5 

 
1 

 
100 

Maximál
is nyomaték 

mNm 200 230 300 

 
A táblázat alapján a tervezett berendezéshez szükséges motor maximális 

nyomaték  értékének  körülbelül  230mN  m  körül  kell  lennie,  annak  érdekében,  hogy 
anyagok  széles  körével  lehessen  méréseket  végezni.  Azonban  itt  is  ettől  érdemes 
valamennyivel nagyobb nyomatékkal rendelkező motort választani, hogy a szerkezet ne 
menjen tönkre egy esetleges túlterhelés miatt. A fenti információk miatt az ISV57T-180 
DC szervomotorra esett a választásom. 

 

 
4.13. ábra Az ISV57T-180 DC szervomotor [40] 
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Az  ISV57T-180  DC  szervomotor  viszonylag  kis  méretű  és  tömegű,  emellett 

könnyen rögzíthető. A motor adatait a 4.5. táblázat mutatja.  
 
4.5. táblázat ISV57T-180 DC szervomotor adatai [40] 
A motor típusa ISV57T-180 
Teljesítmény [W] 180 
Nyomaték [Nm] 0,6 
Maximális nyomaték [Nm] 1,5 
Fordulatszám [Ford./perc] 3000 
Maximális fordulatszám [ford./perc] 4000 
Feszültség [V] 36 
Tömeg [kg] 1,54 

 

 
4.14. ábra Az ISV57T-180 DC szervomotor méretei [40] 

 

4.7. Mérőtányér  

A mérőtányér biztosítja azt a stabil alapot a mérés folyamán, amelyre felkerül a 
mérendő anyag. A méreteinek kiválasztása folyamán a fő szempontok, hogy a síkfelület, 
amelyet biztosit nagyobb legyen, mint a mérőfej átmérője és elég vastag legyen ahhoz, 
hogy a fűtőpatron és a hőmérő beszerelhető legyen.  

A mérőtányérnak a megfelelő mérések érdekében viszonylag nagy szilárdsággal 
és hővezető képességgel kell rendelkeznie, illetve magas hőmérsékleten is 
használhatónak  kell  lennie.  Mivel  a  legtöbb  alumínium  ötvözet  erre a  célra  nem 
megfelelő, ezért erre a célra az EN AW 7075-T651 (AlZn5,5MgCu) alumínium ötvözetet 
választottam.  Ez  200  °C  fölött  is  nagyon jó  fizikai  tulajdonsággal  rendelkezik,  emiatt 
használjak a gépgyártásban, repülőgépgyártásban és alkatrészgyártásban is [41]. 
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4.6. táblázat A EN AW 7075-T651 alumínium ötvözett általános fizikai 
tulajdonságai [41] 

Sűrűség [g/cm3] 2,810 

Olvadáspont [°C] 570 

Hőtágulás [nm/°C] 23,6 

Rugalmassági modulus [GPa] 71,1 
Hővezető képesség [W/mK] 130 

Fajlagos elektromos ellenállás 
[Ω/m] 

0,052 

Névleges folyáshatár 0,2% [MPa] 560 
Szakítószilárdság [MPa] 500 

Brinell-féle keménység [HB] 150 
 
A könnyű összeszerelhetőség miatt a mérőtányér átmérőjét 130mm-ra 

választottam  és  vastagságát  20mm-re.  Így  elhelyezhető  benne  a  fűtőpatron,  a  hőmérő 
szenzor és magasabb hőmérsékleten is elég merev lesz a mérési folyamat elvégzéséhez. 

 4.7.1. A fűtés és hűtés megoldása 

Az anyagok viszkozitását nagy mértékben befolyásolja a hőmérsékletük. Emiatt 
egy  viszkozitásmérő  berendezésnél  szükséges  tudnunk  befolyásolni  a  hőmérsékletet, 
illetve méréssel meghatározni az értékét. A következő eszközök kiválasztásánál fontos 
szerepet játszik a teljesítmény, mivel a teljesítményük értéke határozza meg, hogy milyen 
gyorsan tudjuk a mérendő anyagot hűteni vagy fűteni szükség esetén. 

4.7.2. Fűtőelemek 

A fűtőelem a Joule-féle fűtés elvén alapuló olyan anyag vagy eszköz, amely az 
elektromos  energiát  közvetlenül  hővé  vagy  hőenergiává  alakítja.  A  Joule-fűtés  az  a 
jelenség,  amikor  egy  vezető  hőt  termel  az  elektromos  áram  folyása  miatt.  Ahogy  az 
elektromos áram átfolyik az anyagon, az elektronok vagy más töltéshordozók ütköznek a 
vezető ionjaival vagy atomjaival, ami atomi szintű súrlódást okoz. Ez a súrlódás aztán hő 
formájában  jelentkezik.  Joule  első  törvénye  (Joule-Lenz-törvény)  a  vezetőben  áramló 
elektromosság által termelt hőmennyiség leírására szolgál: P = I²R, azaz a keletkező hő 
mennyisége az áramerősségtől és a feszültségtől, illetve a vezető ellenállásától függ. A 
fűtőelemek tervezésénél az ellenállás a fontosabb tényező. 

A Joule-féle fűtés minden vezető anyagban különböző intenzitással jelentkezik, 
kivéve egy speciális anyagtípust, az úgynevezett szupravezetőket. Általában az 
elektromosan vezető anyagok esetében kevesebb hő keletkezik, mivel a töltéshordozók 
könnyen át tudnak áramlani; míg a nagy elektromos ellenállású anyagok esetében több 
hő keletkezik. A szupravezetők viszont lehetővé teszik az elektromos áram áramlását, de 
nem  termelnek  hőt.  (A  vezetőkből  származó  hőt  energiaveszteségnek  minősítik.  A 
meghajtott berendezések meghajtására használt elektromos energia rézveszteség 
formájában felesleges melegedést generál, amely végül nem termel hasznos munkát.) 
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Az elektromos fűtőelemek bizonyos értelemben majdnem 100%-os 
hatékonyságúak, mivel az összes szolgáltatott energiát a rendeltetésszerű formába 
alakítják  át.  A  fűtőelemek  nemcsak  hőt  vezethetnek,  hanem  fény  és  sugárzás  útján  is 
átadhatnak energiát. Ez azonban csak az ideális ellenállásokra igaz. A kis veszteségek az 
anyag saját kapacitásából és induktivitásából eredhetnek, amelyek az elektromos energiát 
elektromos,  illetve  mágneses  mezővé  alakítják  át.  A  fűtőrendszer  egészét  tekintve  a 
veszteségek a folyamatból vagy magából a fűtőberendezésből a külső környezetbe történő 
hőleadásból származnak. Ezért ezt a rendszert szigetelni kell, hogy az összes termelt hőt 
hasznosítani lehessen [42]. 

 

  
4.15. ábra Fűtőpatron [43] 

 

4.7.3. Fűtőpatron kiválasztása 

A tervezett berendezés lényeges eleme a fűtőpatron, amely a mérőtányért és a rajta 
elhelyezett  mérendő  anyagot  fogja  fűteni.  A  viszonylag  gyors  fűtési  idő  érdekében 
szükséges meghatározni a szükséges fűtőpatron teljesítményét. A hőátadási tényezőt a 
következő képlettel számoltam: Q  =  m  ∙  Cp  ∙  d𝑇 , 
ahol 

dT – a hőmérséklet különbség, a hőátadás előtti és utáni hőmérsékletkülönbség. 
Q – a szükséges hőmennyiség,  
m – a rendszerben lévő felfűtendő folyadék tömege,  
Cp – fajlagos hőkapacitás, a hőátadásra használt folyadékra jellemző termodinamikai 
tulajdonság.  

 
Ha a gépészetben alkalmazott olajokat tekintjük, azok fajhője körülbelül 1,8 és 

2,5 
𝑘𝐽𝑘𝑔 𝐾  közé esik. Emiatt a számításaim során 𝐶𝑝 = 2,5 𝑘𝐽𝑘𝑔 𝐾  értékkel számolok. 

A legnagyobb hőmérséklet különbség a mérés során a szobahőmérséklet 25°C és 
az elérendő maximális 150°C mérési hő mellett dT=125°C.  
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Az alábbiakban a 4.16. ábra alapján a fűtendő anyag tömegének értékét határozom 
meg a mérőfej méreteinek ismeretében.  

 

 
4.16. ábra Vázlat a számításokhoz  

 
A háromszögre felírt összefüggések alapján tan 1 = yR = h25mm , ahonnan  h = 0,4364mm , tan 1 = ax2 = 0,1mmx2 ,    ahonnan  x2 = 5,729mm . 

Tehát a mérendő folyadék térfogata a kúp és a síkfelület között: V = R 2 ⋅ π ⋅ y − ( R2⋅π⋅y3 − x22⋅π⋅a3 ), V = (25mm) 2 ⋅ π ⋅ 0,4364mm − ( (25mm) 2⋅π⋅0,4364mm3 − (5,729mm) 2⋅π⋅0,1mm3 ) =574,684mm3. 
A  mérőberendezésbe  töltendő  folyadék  térfogatánál  a  túltöltés  miatti  körgyűrű 

térfogatot is figyelembe véve 26mm külső és 25 mm belső sugárral és h magassággal: 𝑉 =(575+69) mm3≈ 645 mm3. 
A  mérendő  folyadék  tömegének  meghatározásával  kiszámíthatom  a  szükséges 

teljesítményt: 𝑚 = 𝑉 ⋅ ρ = 645 ⋅ 10 −9𝑚3  ⋅ 902 kgm 3 = 0,518 g, 𝑄 = m  ∙  Cp  ∙  d𝑇 = 0, 000581𝑘𝑔  ⋅ 2000 JkgK ⋅ 125 K = 145,445 J , 𝑃 = 𝑄𝑡 = 145,445J1 𝑠 = 145,445 𝑊 . 

Egy 145W-os fűtőpatron egy másodperc alatt képes lenne felfűteni 150°C-ra a kis 
anyagmennyiséget.  Azonban  a  fűtőpatront  és  a  mérendő  anyagot  egy  10mm  vastag 
alumínium lap választja el a fűtőpatrontól annak érdekében, hogy a patron a szerkezet 
belsejében rejtve maradhasson és ennek vezetéke ne zavarja a mérést. Emiatt szükséges 
kiszámolni,  hogy  az  alumínium  lapot  mekkora  teljesítményű  fűtőpatron  melegíti  fel 
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150°C-ra. A kis mennyiségű mérendő anyag körülbelül azonnal felveszi az alumínium 
mérőtányér hőmérsékletét, másrészt a viszkozitás mérések során lépcsőzetesen haladunk 
felfelé a hőmérséklettel (pl. 25°C, 40 °C, 50°C stb). Emiatt, ha a szerkezet csak 600 s alatt 
éri el a maximális hőmérsékletét: Q = m alu ⋅ Cp ⋅ dT malu = 1302mm ⋅ π ⋅ 10mm ⋅ 2,7 gcm3 = 1433,508 g Cp = 897 JkgK Q = 1,433508kg  ⋅ 897 JkgK ⋅ 125 K = 160732,1661 J  P = Qs = 160732,1662 J600 s = 267,8 W 

Tehát  ha  10  perc  alatt  szeretnénk  felmelegíteni  szobahőmérsékletről  a  kívánt 
150°C-ra a rendszert, akkor egy 268W-os fűtőpatronra van szükség. Azonban biztonsági 
okok miatt ettől egy nagyobb fűtőpatront választottam, amellyel akár hét és fél perc alatt 
is elérhetem a kívánt hőmérsékletet. Az általam választott fűtőpatron a Szinimpex F19-
01-04-1B 350W-os teljesítménnyel. 

 

 
4.17. ábra Szinimpex fűtőpatron 350W 230V [44] 

 
4.7. táblázat Szinimpex fűtőpatron adatai [44] 

Cikkszám F19-01-04-1B 
Átmérő [mm] 6 
Hossz [mm] 80 

Feszültség [V] 230 
Teljesítmény [W] 350 

Vezeték hossza [mm] 300 
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4.7.4. Hőmérsékletmérő szenzor típusok 

A  hőmérséklet-érzékelők  elektromos  jelek  segítségével  mérik  a  hőmérsékletet. 
Két fémet tartalmaznak, amelyek a hőmérsékletváltozás hatására elektromos feszültséget 
vagy  ellenállást  generálnak.  Az  egyik  típusa  az  érintkezési  hőmérséklet-érzékelők, 
amelyek  egy  tárgy  vagy  forróságának,  vagy  hidegségének  mértékét  mérik  közvetlen 
érintkezés útján. A másik típus pedig az érintkezés nélküli hőmérséklet érzékelők. Ezek 
a hőmérsékletmérők soha nem érintkeznek közvetlenül tárgyakkal vagy anyagokkal, ezért 
széles körben használják veszélyes környezetben, például  erőművekben.  Egy hőforrás 
által kibocsátott sugárzáson keresztül mérik, hogy valami mennyire meleg vagy hideg 
[45]. A hőmérséklet szenzor határozza meg az anyag aktuális hőmérsékletét. A 
kiválasztás során a fő szempont a hőmérőszenzor hőmérséklet tartománya, hogy mérés 
során ne érjen el a megengedettől nagyobb hőmérséklet. 

A fűtőpatron kiválasztása után még két kiegészítőt szükséges választani. Az egyik 
a hőérzékelő szenzor, amely magas hőmérsékletet képes mérni. A fűtőpatron 
kialakításához hasonló hőmérséklet érzékelőt választottam, amely az ISO által kalibrált, 
TCS típusú, Emko hőmérséklet érzékelő. 

 
4.18. ábra Emko hőmérséklet érzékelő [46] 

 
4.8. táblázat Emko hőmérséklet érzékelő [46] 

Gyártói szám TCS-M06-L060-
K02 

Méret [Ø mm x H mm] 6 x 60 
Hőmérséklet 

tartomány [°C] 
-50 - +200 

Kábelhossz [mm] 2000 
Érzékelő típusa  TCS 

 
Ezen kívül még szükséges a hővezető paszta. Mivel a hőpatron és a hőmérséklet 

érzékelő is egy-egy furatba fog kerülni és szeretném elkerülni, hogy kisebb rések miatt 
romoljon a hatékonyságuk. A választásom pedig a SMA TS580 hővezető pasztára esett. 
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4.19. ábra SMA TS580 hővezető paszta [47] 

 

4.7.5. Peltier elem  

A  termoelektromos  hűtők  a  Peltier-effektus  alapján  működnek.  A  hatás  két 
elektromos csomópont közötti hőátadással hőmérséklet-különbséget hoz létre. Az 
összekapcsolt vezetőkön feszültséget kapcsolunk, hogy elektromos áramot hozunk létre. 
Amikor az áram átfolyik a két vezető kapcsolódási pontjain, az egyik kapcsolódási ponton 
hő távozik, és hűtés következik be. A hő a másik csomópontban lerakódik. A Peltier-
effektus fő alkalmazási területe a hűtés, azonban fűtésre vagy a hőmérséklet 
szabályozására  is  használható.  Minden  esetben  egyenfeszültségre  van  szükség. Az 
elemekben váltakozó n-  és p-típusú félvezetők sorozata található. A különböző típusú 
félvezetők Peltier-koefficiensei egymást kiegészítik. Az elemek tömbje két kerámialemez 
közé van forrasztva, elektromosan sorba, termikusan pedig párhuzamosan. A 
termoelektromos hűtőket használó bármely egység hűtő hatása arányos a használt hűtők 
számával.  Általában  több  termoelektromos  hűtőt  kapcsolnak  egymás  mellé,  majd  két 
fémlemez közé helyezik.  

A Peltier-féle hőelnyelés a következőképpen adódik: Q = P (Peltier-együttható) I 
(áram) t (idő). Egy egyfokozatú termoelektromos hűtő körülbelül 70  °C-os maximális 
hőmérsékletkülönbséget  tud  produkálni.  A  termoelektromos  hűtők  környezetvédelmi 
szempontból biztonságosabbak, mint a piacon kapható más hűtőegységek [48]. 

Nagy előnyük közé tartoznak, hogy 

• nincsenek klór-fluor-szénhidrogének vagy hűtőközeg kibocsátásuk, 

• alacsony karbantartási igényük van, 

• hosszú élettartamúak, 

• szabályozhatóak. 
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4.20. ábra. Peltier elem [48] 

 
A  hűtőborda  és  ventilátor  célja  a  fölösleges  hő  elvezetése  a  mérőtányérról.  A 

kiválasztásuk során a cél az volt, hogy a lehető legrövidebb idő alatt a lehető legtöbb 
fölösleges hőt tudják elvezetni szükség esetén. 

A berendezés tervezése  során a  fölösleges hő elvezetéséhez egy Peltier  elemet 
használtam. Feladata a hőelvezetés a mérőtányérról a hűtőbordákra és nem a hő leadása 
a környezetnek. A gyors és hatékony hőelvezetés érdekében választottam egy nagyobb 
teljesítménnyel rendelkező Peltier elemet. Az elvezetett hőfölösleg leadását a Peltier elem 
alá  beépített  hűtőborda  és  ventilátor  feladata.  Így  a  mérőfelületen  lévő  fölösleges  hő 
sokkal gyorsabban képes elhagyni a mérőfelületet, ezáltal növelve a hűtés hatékonyságát 
szükséges esetben.  

Az  általam  választott  hűtőborda  a  200mm  hosszú  ABLcomponents  150AB. 
Amely egy stabil csavarral stabilizálható és jó tulajdonságokkal rendelkező alumínium 
hűtőborda.  

 

 
 4.21. ábra 150AB hűtőborda [49] 
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4.22. ábra 150AB hűtőborda méretei [50] 

 
A másik kiválasztott elem a Quick-Cool High-Tech Peltier elem. Magas 

követelmények kielégítésére tervezett, emiatt nem csak általános alkalmazásokra 
alkalmas. 

 
4.23. ábra Quick-Cool Peltier elem [46] 

 
4.9. táblázat Quick-Cool Peltier elem adatok [46] 

Elnevezés QC-127-2.0-15.0M 
Névleges feszültsége [V] 15,5 

Áram erősség [A] 15 
Hőteljesítmény [W] 110W 

Méret [mm] 50 x 50 x 3,6 
 
Az utolsó elem egy nagyobb teljesítménnyel rendelkező ventilátor, ami nagyban 

elősegíti a fölösleges hő leadását és kivezeti azt a rendszerből. Ezáltal kíméljük a rendszer 
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többi  alkatrészét  melyek  nem  lennének  képesek  működni  magas  hőmérsékleten.  Az 
általam kiválasztott ventilátor a Sunon márkájú EEC0252B1-A99 ventilátor. 

 

 
 4.24. ábra Sunon ventilátor [46] 

 
4.10. táblázat Sunon ventilátor adatai [46]  

Megnevezés SUNON EEC0252B1-A99 
Feszültsége [V] 24 

Áram erősség [A] 0,207 
Teljesítmény [W] 5 

Méret [mm] 120 x 120 x 25 
Fordulatszám [ford./perc] 3100 

Tömeg [g] 350 
 

4.7.6. Hőszigetelő réteg 

Egy hőszigetelő réteg választja el a fűtő-hűtő elemeket a gép többi részétől. Így 
akadályozva  a  hő  továbbterjedését  nem  kívánatos  területekre.  A  kiválasztás  során 
lényeges  volt  figyelembe  venni,  hogy  az  anyag  megfelelő  szigetelő  tulajdonságokkal 
rendelkezzen és hő hatására ne deformálódjon.  

Így  ki  lett  választva  a  szerkezethez  szükséges  hűtőborda,  ventilátor  és  Peltier 
elem. Azonban a szerkezetnek egy nagyon fontos része, hogy a korábban tárgyalt fűtő és 
hűtő részeket valamilyen módon elválasszuk a szerkezet többi részétől, hogy a gép egyéb 
fontos részeit, mint például a nagy pontosággal rendelkező nyomatékmérőt, mivel az is a 
hűtött fűtött mérőtányér alatt helyezkedik el. Emiatt szükség van egy olyan 
szigetelőanyagra, amely elég alacsony hővezetőképességgel és hőtágulással rendelkezik, 
illetve nem deformálódik nagyobb hő hatására. Ezeket a tényezőket figyelembe véve a 
textilbakelit mellett döntöttem. Mivel jó szigetelőanyag, hő hatására is merev marad és 
alacsony a hőtágulási tényezője.  
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 4.25. ábra Textilbakelit lap [51] 

 
 

4.8. Nyomatékmérő 

A nyomatékmérő a viszkozitás értékének a meghatározásához szükséges 
nyomatékot méri a mérési folyamat közben. A kiválasztása során a mérőfejet meghajtó 
motor által kifejtett nyomatékot kell figyelembe venni, hogy a legrosszabb esetben se 
kapjon nagyobb terhelést, mint a maximálisan megengedett. 

4.8.1 Nyomatékmérő működése 

A  nyomatékérzékelő,  nyomatékátalakító  vagy  nyomatékmérő  olyan  átalakító, 
amely egy forgó vagy  álló rendszer, például motor, forgattyús tengely, sebességváltó, 
sebességváltó, sebességváltó, rotor vagy kerékpár forgattyúra ható nyomatékot egy másik 
fizikai változóvá, ebben az esetben elektromos jellé alakítja, amely mérhető, átalakítható 
és  szabványosítható.  A  statikus  nyomaték  viszonylag  könnyen  mérhető.  A  dinamikus 
nyomatékot  viszont  nem  könnyű  mérni,  mivel  általában  valamilyen  (elektromos  vagy 
mágneses) hatás átvitelére van szükség a mérendő tengelyről egy statikus rendszerre.  

A nyomatékérzékelők vagy nyomatékátalakítók általában a forgó tengelyre, vagy 
tengelyre  alkalmazott  nyúlásmérőket  használnak.  Ennél  a  módszernél  szükség  van  a 
nyúlásmérő  híd  táplálására,  valamint  a  forgó  tengelyről  érkező  jel  fogadására.  Ez 
megvalósítható  csúszógyűrűk,  vezeték  nélküli  telemetria  vagy  forgótranszformátorok 
segítségével. A nyomaték mérésének egy módja a csavarási szögmérés vagy 
fáziseltolódás  mérése,  amelynek  során  az  alkalmazott  nyomatékból  eredő  csavarási 
szöget két szöghelyzet-érzékelő használatával és a köztük lévő fázisszög mérésével mérik 
[52, 53]. 
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 4.26. ábra Nyomatékérzékelő [52] 

 

4.8.2. Forgatónyomatékérzékelő 

Nyomatékérzékelőt  olyan  alkalmazásokban  használják,  ahol  a  nyomatékmérést 
forgó tengelyen, motoron vagy álló motoron kell elvégezni. Ebben az esetben a 
jelátalakítónak  a  tengelyhez  csatlakoztatva  kell  forognia.  A  forgó  nyomatékátalakítót 
csúszógyűrűvel  vagy  vezeték  nélküli  elektronikával  szerelik  fel,  hogy  forgás  közben 
továbbítsa a nyomaték jelet, és így érintkezés nélküli nyomaték-érzékelőként működjön. 

A  forgatónyomaték-mérő  a  forgó  tengelyre  ható  terhelés  hatására  előidézett 
nyomatékot  méri.  Egyes  forgásérzékelők  beépített  dekódolókkal  vannak  felszerelve. 
Ezek  a  dekódolók  mérik  a  vizsgálat  során  keletkező  szöget  és  sebességet.  A  torziós 
mérések nyomon követhetők egy helyi digitális kijelzőn, például egy panelmonitoron, 
egy kézi kijelzőn, egy PLC-hez csatlakoztatva, vagy egy digitális USB-eszköz 
segítségével egy PC-re streamelve. 

A  rotációs  nyomatékátalakító  a  dinamométereknek  fontos  része  is,  mivel  a 
nyomatékmérés és a szögsebesség (fordulatszám) segítségével könnyen kiszámítható a 
kimenő  teljesítmény,  lehetővé  téve  a  motor  vagy  a  motor  teljesítményének  pontos 
kiszámítását KW-ban vagy LE-ben, valamint annak elektromechanikai hatásfokát [53]. 

 

 
4.27. ábra Forgatónyomatékmérő vázlat [53] 
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4.8.3. Reakciónyomaték érzékelő 

A reakciónyomaték-érzékelő (nem LVDT elmozdulásérzékelő és nem 
húzóhuzalos érzékelő) két rögzítő karimával rendelkezik (karima-karima érzékelő). Az 
egyik  oldalt  a  talajhoz  vagy  egy  merev  szerkezeti  elemhez,  a  másik  pedig  a  forgó 
tengelyhez vagy forgóelemhez van rögzítve. A forgás nyíróerőt generál a peremek között, 
amelyet az érzékelővezetékekhez ragasztott fóliás nyúlásmérő mérőelemek érzékelnek.  

  
 

 
4.28. ábra Reakció nyomatékmérő vázlat [53] 

 

Nyomatékmérő  kiválasztásnál  az  első  szempont,  amelyet  figyelembe  kellett 

vennem  a  kiválasztás  folyamán  az  a  nyomatékmérő  helye.  Mivel  amellett  döntöttem, 

hogy  a  nyomatékmérőt  a  mérőtányér  alá  helyezem.  Így  a  mérés  során  pontosan  azt  a 

nyomatékot fogom mérni egy álló nyomatékmérő használatával amire szükségem van a 

viszkozitás meghatározásához, hiszen a mérés során keletkező nyomaték a mérőtányért 

próbálja majd elforgatni, amely nyomatékot a tányér alá rögzített reakciónyomaték mérő 

fogja mérni [53]. 

A választott nyomatékmérőt mutatja a 4.28. ábra. 
 

 
4.29. ábra Futek fsh04379 reakciónyomaték mérő [53] 
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4.30. ábra Futek fsh04379 reakciónyomatékmérő méretei [53] 

 
4.11. táblázat Futek fsh04379 reakciónyomaték mérő adatai [53] 

Elnevezés fsh04379  
Nyomaték [Nm] 1,1 

Működési hőmérséklet [°C] -50 - 93 
Tömege [kg] 0,397 

 
Az a nyomaték, amely maximálisan érheti a nyomatékmérőt az a ISV57T-180 DC 

szervomotor  által  leadott  nyomaték,  ha  feltételezzük  a  mérendő  folyadék  tökéletesen 
átadja a nyomatékot a férőfejről a tányérra. Mivel a választott nyomatékmérő 
terhelhetősége  1,1  Nm,  de  a  motor  által  leadott  nyomaték  csak  0,6  Nm  lehet  így  a 
nyomaték mérő megfelelő és egyszerűen nem túlterhelhető. 

 

4.8.4. Nyomatékmérő közdarab 

A nyomatékmérő és a fölötte elhelyezkedő szigetelőlap, hűtőborda Peltier elem és 
mérőtányér közé helyeztem el egy plusz elemet, amely összeköti a szerkezet két részét. 
A plusz elem célja az, hogy egyszerűen szerelhető legyen és ne okozzon problémát a 
szétszerelés és összeszerelés. Másrészt a berendezés működése közben keletkező hőnek 
így hosszabb utat kell megtennie ezáltal a nyomatékmérő berendezésig, így csökkentve 
az esélyét annak, hogy a nyomatékmérőt túl nagy hőmérsékletnek tesszük ki. 
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4.31. ábra Összekötő elem modellje  

 

4.9. Az állvány, alaplap és burkolat 

A berendezés váza fogja tartani az elemek tömegét. A fő szempont, amely szerint 
megterveztem,  hogy  könnyen  szerelhető  legyen  és  elég  erős  ahhoz,  hogy  az  elemek 
tömegét probléma nélkül elbírja. 

A vázat a „Bosch” által gyártott 20x20-as méretű alumínium profilokból 
építettem, amelyek összekötését és rögzítését a profilokhoz gyártott összekötő elemeket 
használtam. Így az alumínium profilok és a rögzítőelemek kompatibilisek egymással. 

 

 
4.32. ábra Bosch alumínium profil modellje [54] 

 

 
4.33. ábra A Bosch alumínium profil vázlata [54] 
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A  berendezés  „belsejét”  a  „Bosch”  alumínium  profilokhoz  ajánlott  univerzális 

lappal fedtem el. 
 

 
4.34. ábra Bosch univerzális lap [54] 

 
A  berendezés  vázára  pedig  két  darab  alumínium  lapot  helyeztem  el.  Ezekre 

helyeztem  el  és  rögzítettem  a  legtöbb  alkatrészt,  mivel  az  alumínium  profilok  csak  a 
szerkezet  vázát  képezik.  Erre  a  célra  egy  jó  szilárdsági  tulajdonsággal  rendelkező 
alumínium ötvözetet választottam, amely a ENAW 6082-T651 (AlSiMgMn).  

Ezt az ötvözetet széles körben felhasználják, mint például nagy igénybevételnek 
kitett alkalmazások, merevítő tartók, daruk, hidak, gépgyártás és szivattyú alkatrészek. 

 
4.12. táblázat A EN AW 7075-T651 alumínium ötvözett általános fizikai 

tulajdonságai [41] 

Sűrűség [g/cm3] 2,70 

Olvadáspont [°C] 555 

Hőtágulás [nm/°C] 24 

Rugalmassági modulus [GPa] 70 
Hővezető képesség [W/mK] 180 

Fajlagos elektromos ellenállás [Ω/m] 0,038 
Névleges folyáshatár 0,2% [MPa] 240 

Szakítószilárdság [MPa] 275 
Brinell-féle keménység [HB] 84 

 

4.10. A csavarok és tengelyek ellenőrzése 

4.10.1. Csavarok terhelése nyírásra 

A csavarkötés a leggyakoribb oldható kötések egyike, ezt több helyen használtam 
a berendezés tervezése során. Emiatt ellenőrző számításokat végeztem a terhelés 
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szempontjából  kritikus  helyen  elhelyezkedő  csavarokra,  hogy  megbizonyosodhassak 
arról, hogy sehol se teszem ki a csavarokat túl nagy terhelésnek. 

A  kritikus  pozícióban  lévő  csavarok,  amelyek  a  mérőtányért  kötik  össze  a 
szigetelő textilbakelittel. A csavarokra ezen a helyen a DC szervomotor maximum 1Nm 
nyomatékot tud kifejteni. 

Az egy csavarra ható erő a nyomatékból számítva: 𝐹𝑛𝑦 = 2⋅𝑀𝑛𝑦𝑧⋅𝐷4  . 
Egy csavarszárában ébredő nyírófeszültség: 𝜏𝑛𝑦 = 4⋅𝐹𝑛𝑦𝐷52⋅𝜋  . 

A megengedett csavarra ható nyírófeszültség: 𝜏𝑚𝑒𝑔 = 0,4 ⋅ 𝑅𝑒 , 

ahol 𝑀𝑛𝑦   a tengelyre ható nyomaték, 

z  a csavarok száma, 𝐷4   a csavarok lyukkörátmérője, 𝐷5  a csavarszár átmérője, 𝑅𝑒   a csavar anyagának folyáshatára (8.8-as csavar). 
 
A 𝜏𝑚𝑒𝑔 = 𝜏𝑛𝑦  feltételből az alábbi összefüggés kapható: 𝑀𝑛𝑦 = 0,05 ⋅ π ⋅ z ⋅ 𝐷4 ⋅ 𝐷52 ⋅ 𝑅𝑒  𝑀𝑛𝑦 = 0,05 ⋅ π ⋅ 2 ⋅ 105mm ⋅ (8𝑚𝑚) 2 ⋅ 640MPa = 1351,136 Nm.  
A számítások alapján a kritikus helyeken is bírni fogják a csavarok a rájuk ható 

nyomatékot [55]. 

4.10.2. A mérőfej szár minimális átmérőjének a meghatározása 

A mérőfej szárára hat a legnagyobb terhelés, amit a szárnak könnyen el kell tudnia 
viselni annak érdekében, hogy a méréseinket probléma nélkül végezhessük. Az 
alábbiakban határozom meg a minimális tengelyátmérőt. 

A tengelyre ható maximális nyomatékot és fordulatszámot az ISV57T-180 DC 
szervomotor adja. Ezáltal a motor maximális fordulatszámával és nyomatékával fogom 
végezni a számításokat. 

A tengelyt terhelő maximális nyomaték a motor adatok alapján 𝑀𝑐𝑠 = 1,5 𝑁𝑚.  
Ez a csavarónyomaték a tengely minden egyes keresztmetszetére hatással van. 
A tengelyt csak csavarónyomaték terheli. Emiatt a szükséges legkisebb átmérő 

meghatározása csak tiszta csavarásra történő méretezéssel történik. A csavarásból 
származó feszültség: 𝜏𝑐𝑠 = 𝑀𝑐𝑠𝐾𝑝 ,   𝐾𝑝 = 𝑑𝑡3𝜋16 , √3  ⋅ 𝜏𝑐𝑠 = 𝜎𝑟𝑒𝑑 ≤ 𝜎𝑚𝑒𝑔 = 𝑅𝑒ℎ𝑛 . 
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Behelyettesítés és átrendezés után a következő összefüggést kapom: 𝑑𝑡 = √√3 ⋅ 16⋅𝑀𝑐𝑠 ⋅n𝑅𝑒ℎ ⋅π3
, 

amely n=2 biztonsági tényező és 𝑅𝑒ℎ = 1482𝑀𝑃𝑎  (a 4.3. táblázatban megadott 
AISI420 rozsdamentes acél) esetén 𝑑𝑡 = √ √3 ⋅ 16 ⋅ 1500Nmm ⋅ 21482𝑀𝑃𝑎 ⋅ π3 = 2,6 𝑚𝑚. 

A számítások alapján legalább egy 8 mm átmérőjű szárat szükséges választanom 
a mérőfejnek annak érdekében, hogy a motor legnagyobb nyomatékát is kibírja 
biztonságosan [55]. 

4.11. Az eszköz számítógépes irányítása  

Az irányítás folyamatához több lehetőség is rendelkezésre áll, viszont 
foglalkozási területtől függően eltérő lehet. A parancsok megadásához általában érintő 
kijelzőn  keresztül  történik,  ezért  egy  számítógépet  csatlakoztatnak  a  berendezéshez, 
amelyre telepített illesztőprogramok segítségével irányítjuk az eszközt. A 
viszkozitásmérő  irányításához  számítógépet  használok  a  kezelhetőség  érdekében.  A 
berendezést  tekintve  hasonlít  az  egy  tengelyű  CNC  fúrógépekre.  Azonban  az  általam 
tervezett viszkozitásmérő berendezésben egy nyomatékmérő is el van helyezve a 
viszkozitás meghatározására. 

A berendezés működtetése folyamán több eszközt kell párhuzamosan kezelni a 
gép megfelelő működésének érdekében. Amelyek a következőek: 

• Futek reakció nyomaték mérő a mérés közben keletkező nyomaték 
meghatározásához, 

• lineáris vezetékhez tartozó szervomotor a lineáris mozgatás, pontos pozicionálás és 
tartásához, 

• a lineáris mérőegységhez tartozó szervomotor a meghatározott fordulatszám tartása, 

• a fűtőpatron és a hőmérséklet szenzor a megfelelő hűtés fűtés érdekében. 
 

Az irányítás elvégzéséhez több megoldási lehetőség közül választhattam: 

• Mikrovezérlők (pl. arduino, raspberry) 

• PLC A kompakt plc egyedi ipari célgépek kialakításánál használatosak (rendelkezésre 
állt) 

• Célirányosan gyártott elektronika 

• CNC mozgásvezérlő 
 
A berendezés irányításához PLC használatát választottam, mivel ez az iparban is 

elterjedt  irányító  rendszer  és  így  számítógéphez  kapcsolva  irányíthatom  a  viszkozitás 
mérés folyamatát. Ez alól kivételt képez a ISV57T szervomotor, mivel ebbe a motorba be 
van integrálva az irányítás emiatt hozzá nem szükséges külön PLC-t csatlakoztatni.  

A  PLC,  a  programozható  logikai  vezérlők  rövidítése,  ipari  automatizáláshoz 
használt  számítógépek.  A  mikrokontrollerekhez  hasonlóan  a  PLC-k  a  bemeneteket  és 
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kimeneteket figyelik, hogy logikai alapú döntéseket hozzanak az általunk megírt program 
alapján,  a  folyamatok  automatizálására,  valamint  gépfunkciók  és  egész  gyártósorok 
vezérlésére. 

 

 
4.35. ábra 1214 DC/DC vezérlőegység [46] 

 
A PLC-k egy processzorból, I/O modulokból, tápegységből és egy külső 

programozóeszközből állnak. A processzor a PLC agyaként szolgál, és előre 
programozott  vezérlési  funkciókat  hajt  végre  a  csatlakoztatott  bemeneti  eszközöktől, 
például érzékelőtől, kapcsolótól vagy hőmérőtől kapott adatok alapján. Ha például egy 
hőmérő alacsony hőmérsékletű adatokat küld a PLC-nek, amely processzora elemzi az 
adatokat,  meghatározza  a  megfelelő  választ,  és  végrehajtja  a  fűtőelem  bekapcsolására 
vonatkozó parancsot. 

A PLC I/O moduljai fizikailag kapcsolódnak a beépített eszközökhöz, és ezen a 
fizikai kapcsolaton át kapja a bemeneti adatok, illetve adja le a kimeneti parancsokat. Az 
I/O modulok lehetnek analóg vagy digitálisak és az alkalmazásnak megfelelően 
keverhetők és illeszthetők egymáshoz. 

A PLC-ket kifejezetten úgy tervezték és szigorúan tesztelték, hogy azok 
ellenálljanak az ipari környezetben való működésnek, ahol ütésnek rezgésnek, zajnak, 
maró anyagoknak és szélsőséges hőmérséklet-ingadozásoknak lehetnek kitéve. A PLC-
ket hosszú élettartamra tervezték. A PLC-ket általában évekig támogatják, ami 
megkönnyíti a rendszerek szervizelését és szükség esetén a cserealkatrészek beszerzését. 
Abban  az  esetben,  ha  egy  PLC-modell  megszűnik,  általában  egyértelmű  migrációs 
útvonalak állnak rendelkezésre a modernebb hardverre, így nem kell teljesen újraírni a 
programokat. Az összes PLC-programra vonatkozó IEC61131 szabványok további előnyt 
jelentenek, amelyek konzisztenciát biztosítanak a rendszerek között, és egyszerűsítik a 
hibaelhárítást. 
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Összességében egy ipari gyártási környezetben, ahol a hatékonyság, a biztonság 
és a bizonyított megbízhatóság a vezérlők legfontosabb prioritásai, a PLC még mindig a 
legjobb választás a mikrokontrollerrel szemben [56]. 

 

4.12. A mért viszkozitás meghatározása 

A viszkozitás meghatározása a beállított fordulatszám és a nyomatékmérő által 
mért nyomaték adataival határozható meg 𝐶𝑠𝑟  𝜂 = 𝜏𝛾 ̇= 3⋅M⋅α2𝜋⋅𝑅 3 ⋅ω = 𝐶𝑠𝑠  𝑀𝐶𝑠𝑟  𝑛 , 

ahol a tervezett mérőberendezés adataival 𝐶𝑠𝑠 = 32𝜋⋅𝑅 3= 30570m-3  és   𝐶𝑠𝑠 = 6. 
 
 

Összefoglaló 
A  diplomatervben  bemutattam  a  viszkozitás  mérés  történeti  fejlődését  az  első 

kísérletektől és áttekintettem az ipari fontosságát. Részleteztem a különböző viszkózus 
folyadékok tulajdonságait. A célom volt egy viszkozitásmérő berendezés megtervezése, 
illetve a mérőberendezésről egy 3D modell elkészítése. 

A korai mérőberendezések bemutatása után a kenőanyagok fontoságát foglaltam 
össze, illetve összegyűjtöttem a különböző kenőanyagok fontosabb jellemzőit. A 
legfontosabb jellemzők közé tartozó viszkozitást befolyásoló tényezőit, illetve a 
meghatározására használt modelleket is. A tervezés megkezdése előtt piackutatást 
végeztem a napjainkban használt viszkozitás mérőberendezésekről, hogy 
megkezdhessem a tervezést. A viszkozitás mérőberendezés tervezése folyamán 
összegyűjtöttem a szükséges elemeket, illetve azok különböző típusait. Így 
kiválaszthattam minden egyes eszköz közül a számomra legmegfelelőbb típust. 
Részleteztem a különböző alkatrészek fontosságát, tulajdonságát és a kiválasztásuk okát 
és kiválasztottam a hatékonyabb működtetés érdekében szükséges kiegészítőket. Emellett 
számításokat végeztem a mérhető maximális nyomaték meghatározásáról. 

A tervezett mérőberendezés összeállítási rajzát és 3D ábráját a diplomamunkához 
mellékletekben és DVD-n csatoltam. 
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