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1. Bevezetés, célkitűzések 

A polietilén csövek alkalmazása gáz- és vízvezetékként közel fél 
évszázados múltra tekint vissza. Rendkívül alacsony beépítési 
költségeiknek köszönhetően egyre többen választják az új hálózatok 
kiépítéséhez. 

A poliolefin gyártásban fennálló erős verseny következményeként egyre 
újabb típusú csőanyagok kerülnek piacra, melyek egyre nagyobb termikus 
és mechanikai igénybevételt képesek elviselni. A legújabb csőanyagot a 
bimodális molekulaszerkezetű polietilén képviseli, mely szabványainak, 
előírásainak kidolgozása folyamatban van, a neves alapanyaggyártók (a 
Borealis, a Solvay, az Elenac és a Fina) közös együttműködésével. A 
felhasználás nő, azonban az ebből gyártott csövek vékonyabb 
falvastagságának következtében kétségek merültek fel a típus sikerét 
illetően. 

A polietilén csövek tulajdonságainak, az élettartamát befolyásoló 
tényezőknek a vizsgálata napjainkban is széles körben kutatott terület. 
Ennek oka egyrészt az, hogy a jelenleg érvényes tervezési szabványok nem 
ilyen ismeretekre alapozva készültek. Másrészt a téma aktualitását az adja, 
hogy számos európai országban az elsőként lefektetett PE csövek 
élettartama lassan eléri, vagy már elérte a tervezett 50 éves élettartamot, és 
nem tudhatjuk, hogy ténylegesen milyen élettartamig üzemeltethetők 
biztonságosan.  

Gyakorlati szempontból a polietilén csövek legkritikusabb része a 
hegesztett kötés (a tapasztalatok szerint a legtöbb károsodás itt következik 
be), így leggyengébb helyként viselkedve valószínűleg ezek határozhatják 
meg a csövek élettartamát. Magyarországon a műanyaghegesztés elméleti 
problémáival kevesen foglalkoztak, a kötések tulajdonságaival kapcsolatos 
ismeretek hiányosak, szerkezetéről található információk ellentétesek és 
nem megalapozottak.  

A kutatómunkám célja a hegesztés hatásának vizsgálata a polietilén csövek 
szerkezetére és tulajdonságaira.  
Ezen belül egyrészt célul tűzöm ki a napjainkban, a gáziparban alkalmazott 
különböző minőségű polietilén csövek szerkezetének pontosabb 
feltérképezését, különös tekintettel a hegesztett varratra és környezetére.  
Másrészt feladat a tompahegesztett kötések mechanikai viselkedésének 
tanulmányozása, a hegesztetlen alapanyag és a hegesztett kötés 
tulajdonságai közötti lehetséges különbségek feltárása és azok okainak 
elemzése. 
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2. Tudományos tevékenység összefoglalása 

A kísérletek során az Uponor Műanyag Csőrendszer Kft., Upogas PE 80 és 
PE 100 jelű, 160 mm névleges külső átmérőjű, 9.8 mm névleges 
falvastagságú gázcsöveit és tompahegesztett kötéseit vizsgáltam. 
A korábban bevezetésre került PE 80 jelű csövek alapanyaga nagy 
sűrűségű polietilén, a TVK Rt. által gyártott Tipelin márkanevű, hexén-1 - 
polietilén kopolimer. A PE 100 csövek alapanyaga bimodális 
moltömegeloszlású HDPE, a Borealis HE 2490 márkajelű kompaundja.  

A vizsgálatok során nehézséget jelentett, hogy egy 160 mm névleges külső 
átmérőjű cső esetén a hegesztett kötés szélessége csupán 1 – 2 mm, így a 
különböző tulajdonságok meghatározásához megfelelő módszereket kellett 
találnom, illetve fejlesztenem.  

A szerkezet meghatározása során elsődleges jelentőséget tulajdonítottam 
azon jellemzők vizsgálatának, melyek a hegesztés folyamata során 
megváltozhattak; illetve elsődlegesen hatást gyakorolnak a törési 
viselkedésre. Ezek a szerkezeti jellemzők elsősorban a kristályos hányad, a 
lamella vastagság, és a kötőmolekulák száma. 

A kristályos hányad meghatározására kétféle módszert használtam; a 
Röntgendiffrakciót (XRD), mely esetben a kristályos reflexiók területéből; 
illetve a Differenciál Scanning Kalorimetriát (DSC), ahol a kristályos 
olvadáshő alapján származtatható a kristályos hányad. Annak ellenére, 
hogy mindkét módszerrel kristályos hányadot határozok meg, a kétféle 
eredmény soha nem lehet azonos, mivel a Röntgendiffrakció egy 
szobahőmérsékleten lévő, míg a DSC hőközlés hatására, az olvadáspont 
körüli kristályos hányadot mutatja. 

A röntgendiffrakciós vizsgálatok során a mintákat Cu / Co Kα sugárzással 
vizsgáltam, 40 kV gyorsítófeszültséggel. A reflexiókat 2Θ = 5 - 55° 
tartományban gyűjtöttem, 5 s gyűjtési idővel. 
A DSC méréseket 40 - 180°C hőmérséklettartományban végeztem.  
A kristályos egységek merevítő hatást gyakorolnak az amorf 
tartományokra. Ennek következtében a kristályos hányad változása esetén 
rugalmassági modulusz különbségnek kell jelentkezni, melyet Dinamikus 
Mechanikai Analízissel vizsgáltam. A vizsgálati frekvencia 1Hz, a 
hőmérséklettartomány: -140 - +100°C volt. 
A kristályos egységeket felépítő lamellák vastagságát a DSC módszerrel 
megállapított kristályos olvadáspontból számítással határoztam meg, 
Wunderlich – Kreitmeier egyenlete alapján. 
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A lamellavastagságból megkíséreltem következtetéseket levonni a 
kötőmolekula koncentrációval kapcsolatban. 

A mechanikai viselkedés feltárásához dinamikus és statikus vizsgálatokat 
használtam, mivel Magyarországon a hegesztési varrat kis sebességű 
vizsgálatára vonatkozó előírások szabványosak és az iparban is elterjedtek, 
azonban a nagy sebességű vizsgálatokra vonatkozóan kevés adat áll 
rendelkezésre. 

A statikus tulajdonságok meghatározását szakítóvizsgálatokkal végeztem. 
A varratok vizsgálata során fontos, hogy a tengelyirányú húzóterhelést 
milyen mértékben képes a kötés felvenni. A polimerekre jellemző 
viszkoelaszticitás és az ebből adódó időfüggő mechanikai viselkedés miatt 
a vizsgálatok eredményeit a hőmérséklet és a sebesség igen erősen 
befolyásolják, ennek következtében a meghatározást különböző 
hőmérsékleten, különböző terhelési sebességgel végeztem. 
A vizsgálati hőmérsékletek -40°C és szobahőmérséklet, a húzási 
sebességek 5 és 50 mm/perc voltak. A károsodási mechanizmus pontosabb 
elemzéséhez a szakadási felületek SEM felvételeit használtam. 

A dinamikus viselkedés, ezáltal a ridegtörési folyamatok meghatározására a 
legalkalmasabb módszernek a műszerezett ütővizsgálatot találtam, melynek 
során nemcsak az ütésre fordított energiát határozhatjuk meg, hanem az 
erőt is regisztráljuk a vizsgálat közben, így lehetőségünk van az anyagok 
viselkedéséről, a törési folyamatokról több információt nyerni.  
A hegesztett kötések dinamikus terhelés hatására mutatott viselkedésének 
meghatározása magába foglalta a hegesztetlen alapanyagok és a varratok 
összehasonlítását, az orientáció, a hőmérséklet, és a terhelési sebesség 
hatásának megítélését, mivel a műanyagok viszkoelasztikus természetének 
köszönhetően ezek a paraméterek nagymértékben befolyásolják a 
károsodási folyamatokat. Emellett a csővezetékek esetén fontos az 
üzemelési körülmények közötti viselkedés vizsgálata. 
Az alapanyagok és varrataik, illetve a különböző orientációk 
összehasonlítását szobahőmérsékleten, 3.7 m/s ütési sebességgel végeztem. 
A terhelési sebesség és a hőmérséklet hatásának vizsgálatát 3 különböző 
ütési sebességnél (1, 2, és 3.7 m/s), illetve -100 – +28°C között végeztem. 
A kristályos szerkezet jellemzői nagymértékben befolyásolják a 
repedésterjedés folyamatát. A törési viselkedés pontosabb feltárásához 
elvégeztem a töretfelületek elemzését makrofényképek és Scanning 
Elektronmikroszkópos (SEM) felvételek alapján. 
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3. Új tudományos eredmények 

1. Tézis: 
A tompahegesztett nagy sűrűségű polietilén csőben a hegesztett varrat és 

a hőhatásoktól mentes anyag szerkezete között kismértékű különbségek 
találhatók. A tompahegesztés hatására megváltozik a molekulaorientáció. A 
csőben axiálisan orientált molekulák és a kristálylamellák a megömlött 
csővégek egyesítésekor nagyrészt radiális irányba rendeződnek.  

A Differenciál Scanning Kalorimetriás kísérletek alapján 
bebizonyítottam, hogy a hegesztett varrat közepén a legmagasabb a 
kristályossági fok (2 – 5 % különbség a hegesztetlen anyaghoz 
viszonyítva). 

A csőfalban axiális irányban orientált molekulák hosszirányú 
szakítókísérletnél nagymértékű nyúlást, ütővizsgálatnál nagyobb maximális 
behajlás értékeket tesznek lehetővé. Ezzel szemben a varratban jórészt 
radiális irányba orientált molekulastruktúra hosszirányú szakítókísérlet 
során jóval kisebb nyúlásra képes, ütővizsgálatnál kisebb maximális 
behajlás értékeket eredményez (a szakadási nyúlások eltérése 5 – 60 %, a 
maximális behajlás értékek eltérése 30 – 50 %). 

2. Tézis: 
Dinamikus Mechanikai Analízissel igazoltam, hogy a nagy sűrűségű 

polietilén cső hegesztett kötésének rugalmassági modulusza nagyobb, mint 
a hegesztetlen anyagé. Tehát a kristályossági fok növekedésével nő a 
rugalmassági modulusz. 

3. Tézis: 
A műszerezett ütővizsgálatok alapján megállapítottam, hogy a nagy 

sűrűségű polietilén csövek hegesztett kötéseinek dinamikus terheléssel 
szembeni ellenállása kisebb, mint a hegesztetlen anyagé. Mind az 
ütőszilárdság, mind a plasztikus deformációra való hajlam csökken a 
hegesztés hatására (az ütőszilárdság szobahőmérsékleten 35 – 40 %-kal 
csökken). A hegesztetlen anyagok és a varratok rideg – szívós átmeneti 
hőmérséklete hasonló (Tka körülbelül 0°C), viszont a hegesztett kötések 
átmenete az alapanyaghoz viszonyítva szélesebb hőmérséklettartományban 
következik be. 
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4. Tézis: 
A bimodális molekulaszerkezetű nagy sűrűségű polietilén kristályos 

tartományát nagyobb méretű kristályos egységek alkotják, mint a 
„hagyományos” nagy sűrűségű polietilénét.  

Ezt igazolja, hogy a DSC mérések alapján meghatározott kristályos 
lamellák a bimodális molekulaszerkezetű anyag esetén vastagabbak 
(átlagban 20 %-kal).  

A Scanning elektronmikroszkópos felvételek alapján megállapítható, 
hogy a bimodális molekulaszerkezetű anyag ridegtörése nagyobb kristályos 
platókon játszódik le. 

5. Tézis: 
Dinamikus terhelés hatására a „hagyományos” nagy sűrűségű polietilén 

csőanyag ütőmunkája az átmeneti hőmérséklet alatt alig függ a terhelési 
sebességtől, míg a bimodális molekulaszerkezetű csőanyag esetén a 
sebességfüggés jelentős.  

Alacsony hőmérsékleten a bimodális molekulaszerkezetű polietilén 
dinamikus igénybevétellel szembeni ellenállása lényegesen felülmúlja a 
„hagyományos” nagy sűrűségű polietilénét (az ütőszilárdság közel 
kétszerese). 
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4. Az eredmények hasznosítási lehetőségei 

A dolgozat eredményei elsősorban az ipari gyakorlatban hasznosíthatók. 
Emellett szélesítik a kristályos polimerekkel kapcsolatos ismereteket, így 
lehetőség van kutatásban, oktatásban történő alkalmazásra is. 

Magyarországon a TVK Rt. tervei között szerepel a bimodális 
molekulaszerkezetű polietilén gyártásának indítása, melynek 
megvalósításához a vállalat új gyáregységeket épít. Az alapanyag előírások 
és szabványok kidolgozása során segítséget nyújthatnak a dolgozat 
vizsgálati eredményei. 

A Dunagáz Rt. néhány éve elkezdte a polietilén csövek szilárdsági 
anyagjellemzői adatbankjának összeállítását, melynek bővítéséhez a 
dolgozat – elsősorban mechanikai tulajdonságokkal kapcsolatos – 
eredményei hozzájárulhatnak.  

Másrészről a társaság nagymértékben foglalkozik műanyaghegesztő 
szakemberek oktatásával, továbbképzésével, így a polietilén csövek 
hegesztésével kapcsolatos elméleti ismeretek bővítéséhez is hasznosíthatók 
a disszertáció fejezetei. 
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