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Az emelt szintű és a fővárosi és megyei kormányhivatalok által 

szervezett középszintű VEGYIPAR ISMERETEK ágazati szakmai 

érettségi vizsga 

Gyakorlati vizsgarészének megszervezéséhez 

Általános tudnivalók 

 

1. A vizsgálatok elvégzéséhez jól felszerelt polimeripari mérőlaboratóriumra van szükség! 

2. A vizsgázók a vizsgálatok megkezdése előtt munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatásban 

kell, hogy részesüljenek, mely megtörténtét aláírásukkal igazolják! 

3. A vizsgázók csak felügyelet mellett dolgozhatnak a laboratóriumban, és azt csak 

engedéllyel hagyhatják el! 

4. A vizsgálatok elvégzéséhez, ha a gyakorlat ezt megköveteli, a vizsgázók használjanak 

védőszemüveget, illetve gumikesztyűt! 

5. A vizsgálatokhoz tartozó, bonyolultabb matematikai számítások elvégzéséhez a 

vizsgázó használhat szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas 

számológépet! 

6. A vizsgálatokhoz tartozó speciális körülményeket, tudnivalókat az adott mérési 

jegyzőkönyv nyomtatvány tartalmazza! 

7. Úgy kell dolgozni, hogy közben a laboratóriumban tartózkodók testi épségét, illetve 

azok munkájának sikerét ne veszélyeztessék! 

8. A munkahelyet még a feladat elvégzése közben is rendben és tisztán kell tartani! 

9. A munka befejeztével a munkahelyen rendet kell rakni és azt csak megfelelően, tisztán 

lehet otthagyni! 

10. A laboratóriumban étkezni és inni tilos! 

11. A mérőlaborban legyen elsősegély láda használható állapotban, és hulladékgyűjtő 

edény! 

12. A szaktanteremben mindig legyen kéznél működőképes kézi tűzoltó készülék, tároljunk 

egy megfelelő méretű edényben homokot! 

13. Könnyen gyulladó anyagot a lefolyóba önteni szigorúan tilos! Az ilyen típusú 

vegyszereket a kísérlet elvégzése után, szedőedényben kell gyűjteni! 
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„A” tételsor 

TÉMAKÖREI 
Szükséges anyagok Szükséges eszközök, berendezések 

1. Nyomásmérés Mérendő közeg, 

milliméterpapír. 

U-csöves nyomásmérő 

Bourdon-csöves vákuummérő, 

vonalzó. 

Mérési és gépkezelési utasítás, 

mérésenként jegyzőkönyv 

nyomtatvány. 

2. Sűrűségmérés Polimer (granulátumok),  

tömény sóoldat,  

desztillált víz, 

mérendő folyadék, 

mosófolyadék, szűrőpapír. 

 

Szűrőkanál, keverőbot,  

vágóeszköz, analitikai mérleg, 

hőmérő, 

piknométer, 2000 cm3-es főzőpohár 

vagy vödör, tároló edények, aerométer 

sorozat + henger, 

Arkhimédész-törvényén alapuló 

szilárd anyag sűrűségmérője. 

Mérésenként jegyzőkönyv 

nyomtatvány. 

3. Szemcseeloszlás 

vizsgálat 

 

Vizsgálandó anyag, 

milliméterpapír, papírtörlő. 

Szitasor, (rázógép), vegyszeres kanál, 

tálca, ecset, analitikai mérleg. 

Mérési és gépkezelési utasítás, 

rázógép gépkönyve. 

4. Viszkozitásmérés Mérőfolyadék Rotációs és Höppler-féle 

viszkozitásmérő, hőmérő, vízfürdő, 

stopper. 

Mérési és gépkezelési utasítás, 

mérésenként jegyzőkönyv 

nyomtatvány. 

5. Hőmérsékletméré

s 

Plasztikus állapotú polimer, 

milliméterpapír. 

Érintésmentes hőmérő,  

maghőmérő (szúró ár). 

Mérési és gépkezelési utasítás, 

mérésenként jegyzőkönyv 

nyomtatvány. 

6. Tömegmérés 18-22 db kisméretű polimer 

termék, 

200-220 db kisméretű 

polimer termék. 

Polimer granulátum 

mérőfolyadék 

Analitikai mérleg, üvegeszközök, 

vonalzó,  

méréshez edények, gyorsmérlegek. 

Mérésenként jegyzőkönyv 

nyomtatvány. 

7. Próbatest 

készítése 

Polimer, vázerősítő anyagok, 

közvetítő anyag, 

tisztítószerek, 

formaleválasztó. 

 

 

Vulkanizáló prés, 

vulkanizáló formák: 

- laphoz, 

- textilszál erősítéses polimerhez, 

- acélszál erősítéses polimerhez, 

- kopásvizsgálathoz, 

- polimer-polimer rendszer tapadás 

vizsgálatához. 

Próbatest kivágó gép,  
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csípőfogó, olló, szike, gumikesztyű, 

hőálló kesztyű. 

Mérési és gépkezelési utasítás, 

vulkanizáló prés gépkönyve,  

mérésenként jegyzőkönyv 

nyomtatvány. 

 

„B” tételsor 

TÉMAKÖREI 
Szükséges anyagok Szükséges eszközök, berendezések 

1. Reológiai 

vizsgálat 

Polimer Reométer, fólia, olló, csipesz, 

gyorsmérleg, gumikesztyű, hőálló 

kesztyű. 

Mérési és gépkezelési utasítás, 

reométer gépkönyve, 

jegyzőkönyv nyomtatvány, 

nyomtatási lehetőség. 

2. Keménységmérés Referencia minták + 

oldószerrel duzzasztott 

minták; 

Referencia minták + UV 

fénnyel öregített minták; 

Referencia minták + ózonnal 

öregített minták; 

Referencia minták + 

ásványolajjal kezelt minták. 

Polimerlap minták 

Keménységmérő, tolómérce, 

vastagságmérő, 

jelölő. 

Keménységmérő használati/mérési 

utasítása, jegyzőkönyv nyomtatvány. 

 

3. Szakítószilárdság 

mérése 

Szakító próbatest polimerből, 

Polimer-nemfémes anyag 

minták, 

Polimer-polimer minták, 

Polimer-fém minták, 

Referencia minták + 

fárasztott minták, 

Referencia minták + 

ásványolajjal kezelt minták, 

Referencia minták + ózonnal 

öregített minták, 

Referencia minták + UV 

fénnyel öregített minták. 

 

Szakítógép: 

- Relatív nyúlásmérő egység, 

- Polimer-nemfémes anyag 

szétválasztásához befogópofa, 

- Polimer-fém szétválasztásához 

befogópofa, 

- Polimer-polimer szétválasztásához 

befogópofa, 

- Kezelt, öregített mintákhoz 

befogópofa, 

jelölő. 

Mérési utasítás, 

szakítógéphez gépkönyv, mérésenként 

jegyzőkönyv nyomtatvány. 

4. Maradó nyúlás 

mérése 

Rugalmas polimer minták  Maradó nyúlásmérő, 

tolómérce vagy mérő etalonok, 

jelölő, stopper. 

 

Jegyzőkönyv nyomtatvány 

5. Vastagságmérés Polimerlap minta Vastagságmérő, mikrométer, jelölő. 

 

Jegyzőkönyv nyomtatvány 
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6. Mintavétel 100 db kisméretű polimer 

termék, 

legalább 200 dm3 por 

(szemcsés szilárd anyag) 

minta, 

legalább 200 dm3 folyadék 

hordóban vagy tartályban, 

papírtörlő. 

 

Keménységmérő, 

ömlesztett porból porminta vevő, 

mintatároló edények, 

gyorsmérleg,  

folyadék mintavevő, mintatároló 

edények, 

gumikesztyű, 

areométer + henger. 

 

Jegyzőkönyv nyomtatvány 

7. Térhálósodás 

vizsgálata 

Térhálósítható polimer minta Térhálosódásmérő + kiíró + papír, 

fólia, olló, csipesz, gyorsmérleg 

vonalzó, gumikesztyű, hőálló kesztyű. 

Gépkezelési utasítás, 

jegyzőkönyv nyomtatvány.  

8. Kopásvizsgálat Kopásvizsgálathoz polimer 

minta  

Koptatógép, analitikai mérleg, jelölő. 

Mérési, gépkezelési utasítás, 

jegyzőkönyv nyomtatvány. 

 


