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A terepi és laboratóriumi vizsgálatok jellemzői 
Előnyök és hátrányok 

A terepi vizsgálatok jellemzői 
Azonnal eredményt szolgáltatnak 
Mérsékelt pontosságúak 

Sokszor nem az a lényeges, hogy egy vizsgálat 
eredménye mennyire pontos, hanem hogy milyen 
gyorsan tudunk beavatkozni, ha kell 

A laboratóriumi vizsgálatok jellemzői 
Több munkát és időt igényelnek, mint a 
terepi vizsgálatok – költségesebbek  
A pontosságuk jobb, mint a terepi 
vizsgálatoké 
A vizsgálatok köre széles, számos vizsgálat 
nem végezhető el terepi körülmények között 

Az időfaktor sokszor döntő tényező (pl. OMSZ)  
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A terepi és laboratóriumi vizsgálatok kombinációja  
Kiegészítik egymást 

A vizsgálatok célja az olaj- és gépállapot-figyelés 
A terepi vizsgálatok speciális területe a 
fémmegmunkálási segédanyagok állapotfigyelése 
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A terepi vizsgálatok köre 
Az alkalmazásukat mérlegelni kell 

A viszkozitás mérése 
Höppler rendszerű, vagy 
rotációs 

viszkoziméterrel 
 
 
 
 

A pontosság általában  
elegendő 

Az ISO viszkozitási osztályok  
határai a névleges  
értéktől ± 10%-ra esnek 
Pl. az ISO VG 100 osztály határai: 
90 mm2/s < ISO VG 100 < 110 mm2/s  

Höppler rendszerű fűtött viszkoziméter  
(Parker-Kittiwake)  

Rotációs viszkoziméter  
(PCE Instruments)  
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A terepi vizsgálatok köre 
Az alkalmazásukat mérlegelni kell 

A tisztaság terepi vizsgálata 
100 ml mintát 1,2 µm névleges pórusméretű 
szabványos* szűrőpapíron átszűrnek (a mintát 
hígítani is lehet) 
A szűrőpapírt 100-szoros nagyítású 
hordozható nagyítóval vizsgálják 
A mikroszkópos képet etalon-képekhez 
hasonlítva megállapítják a tisztaság 
mérőszámait 
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*(ALBET LabScience AC típus, Millipore 
MF típus, vagy Sartorius 113, 114 típus) 



A terepi vizsgálatok köre 
Az alkalmazásukat mérlegelni kell 

A tisztaság terepi 
vizsgálata 

Hordozható lézeres 
részecskeszámlálóval 
A részecskeszámlálón 
keresztül áramoltatni kell az 
olajat, ezért a berendezéshez 
egy szivattyú is tartozik 
A rendszer kiegészíthető egy 
szűrővel, így alkalmassá válik 
kis olajtöltetek kontrollált 
szűrésére 
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Hydac lézeres 
részecskeszámláló 



A terepi vizsgálatok köre 
Az alkalmazásukat mérlegelni kell 

Egyéb lehetőségek 
Savszám meghatározása colorimetriás titrálással 
Víztartalom meghatározása erre alkalmas reagenssel 

A MOL-LUB Kft. módszere: 
Az olajhoz megfelelő mennyiségű porított 
kalcium-karbidot keverünk. Ha kalcium-karbid 
feleslegben van, a keletkező acetiléngáz 
mennyiségét az olaj víztartalma határozza meg 
Ha a reakcióhoz használt üvegedényhez U-
csöves manométert csatlakoztatunk, annak 
kitérése arányos a víztartalommal 

A helyszíni vizsgálatokhoz számos egyéb eszköz és 
reagens beszerezhető (Parker-Kittiwake, Green Lab, 
PCE Instruments, stb.) 
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Water in Oil reagensek 
(Parker-Kittiwake)  
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Ipari olajok rutin vizsgálati sora (WearCheck) 
 

Általános cirkulációs rendszerek, hidraulikus rendszerek 

Általános cirkulációs 
rendszerek 

Hidraulikus rendszerek 
Ásványi olajok Víz-glikol elegyek (HFC) Tűzálló észterek (HFDU) 

Olajállapot 
Viszkozitás 40 és 100 °C-on Viszkozitás 40 és 100 °C-on Viszkozitás 40 °C-on Viszkozitás 40 és 100 °C-on 

Viszkozitás index Viszkozitás index Külső Viszkozitás index 
Külső Külső pH érték Külső 

Savszám (AN)   Savszám (AN)   Részecske elemzés (0,8μ) Savszám (AN)   
    Glikol tartalom Lobbanáspont 

Szennyezők 
Víztartalom Víztartalom   Víztartalom (KF) 

Szilícium (Si), Kálium (K),  Szilícium (Si), Kálium (K),    Szilícium (Si), Kálium (K),  
Nátrium (Na), Lítium (Li), Nátrium (Na), Lítium (Li),   Nátrium (Na), Lítium (Li), 

Tisztaság, ISO kód Tisztaság, ISO kód   Tisztaság, ISO kód 
      Részecske elemzés (0,8μ) 

Adalékok 
Kalcium (Ca), Magnézium (Mg), Kalcium (Ca), Magnézium (Mg),   Kalcium (Ca), Magnézium (Mg), 

Cink (Zn), Foszfor (P), Cink (Zn), Foszfor (P),   Cink (Zn), Foszfor (P), 
Bárium (Ba), Kén (S), Bór (B), Bárium (Ba), Kén (S), Bór (B),   Bárium (Ba), Kén (S), Bór (B), 

Molibdén (Mo) Molibdén (Mo)   Molibdén (Mo) 
Kopásfémek 

Vas (Fe), Króm (Cr), Ón (Sn), Vas (Fe), Króm (Cr), Ón (Sn),   Vas (Fe), Króm (Cr), Ón (Sn), 
Alumínium (Al), Nikkel (Ni), Alumínium (Al), Nikkel (Ni),   Alumínium (Al), Nikkel (Ni), 

Réz (Cu), Ólom (Pb),  Réz (Cu), Ólom (Pb),    Réz (Cu), Ólom (Pb),  
Vanádium (V), Ezüst (Ag), Vanádium (V), Ezüst (Ag),   Vanádium (V), Ezüst (Ag), 
Mangán (Mn), Titán (Ti) Mangán (Mn), Titán (Ti)   Mangán (Mn), Titán (Ti) 
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Általános cirkulációs 
rendszerek 

Hidraulikus rendszerek 
Ásványi olajok Víz-glikol elegyek (HFC) Tűzálló észterek (HFDU) 

Feltételes vizsgálatok 
PQ (Kopás index) Víztartalom (KF) Bázikus tartalék PQ (Kopás index) 

Részecske elemzés (0,8μ) Vízelváló képesség Sűrűség   
Víztartalom (KF) Részecske elemzés (0,8μ) PQ (Kopás index)   

  PQ (Kopás index) Szennyezők, kopásfémek (ICP)   
Választható vizsgálatok (térítés ellenében) 

Analitikai Ferrográfia Analitikai Ferrográfia Analitikai Ferrográfia Analitikai Ferrográfia 
Lobbanáspont Lobbanáspont PQ (Kopás index) Habzás SI/SII 
Habzás SI/SII Habzás SI/SII   Levegőelváló képesség 

Oxidáció (FTIR) Oxidáció (FTIR)     
Vízelváló képesség Maradék élettartam (RULER)     

  Levegőelváló képesség     

Ipari olajok feltételes és választható vizsgálati 
sora (WearCheck) 
 

Általános cirkulációs rendszerek, hidraulikus rendszerek 



11 

Ipari olajok rutin vizsgálati sora (WearCheck) 
 Kompresszorok 

Ipari hajtóművek Dugattyús, rotációs Hűtő Turbo 
Olajállapot 

Viszkozitás 40 és 100 °C-on Viszkozitás 40 és 100 °C-on Viszkozitás 40 és 100 °C-on Viszkozitás 40 és 100 °C-on 
Viszkozitás index Viszkozitás index Viszkozitás index Viszkozitás index 

Külső Külső Külső, Színszám Külső 
Savszám (AN)   Savszám (AN)   Savszám (AN)   Savszám (AN)   

Bázisszám(BN)       
Szennyezők 

Víztartalom Víztartalom (KF) Víztartalom Víztartalom 
Szilícium (Si), Kálium (K),  Szilícium (Si), Kálium (K),  Szilícium (Si), Kálium (K),  Szilícium (Si), Kálium (K),  
Nátrium (Na), Lítium (Li), Nátrium (Na), Lítium (Li), Nátrium (Na), Lítium (Li), Nátrium (Na), Lítium (Li), 

Részecske elemzés (0,8μ) Tisztaság, ISO kód Tisztaság, ISO kód   
    Részecske elemzés (0,8μ) 

Adalékok 
Kalcium (Ca), Magnézium (Mg), Kalcium (Ca), Magnézium (Mg), Kalcium (Ca), Magnézium (Mg), Kalcium (Ca), Magnézium (Mg), 

Cink (Zn), Foszfor (P), Cink (Zn), Foszfor (P), Cink (Zn), Foszfor (P), Cink (Zn), Foszfor (P), 
Bárium (Ba), Kén (S), Bór (B), Bárium (Ba), Kén (S), Bór (B), Bárium (Ba), Kén (S), Bór (B), Bárium (Ba), Kén (S), Bór (B), 

Molibdén (Mo) Molibdén (Mo) Molibdén (Mo) Molibdén (Mo) 
Kopásfémek 

Vas (Fe), Króm (Cr), Ón (Sn), Vas (Fe), Króm (Cr), Ón (Sn), Vas (Fe), Króm (Cr), Ón (Sn), Vas (Fe), Króm (Cr), Ón (Sn), 
Alumínium (Al), Nikkel (Ni), Alumínium (Al), Nikkel (Ni), Alumínium (Al), Nikkel (Ni), Alumínium (Al), Nikkel (Ni), 

Réz (Cu), Ólom (Pb),  Réz (Cu), Ólom (Pb),  Réz (Cu), Ólom (Pb),  Réz (Cu), Ólom (Pb),  
Vanádium (V), Ezüst (Ag), Vanádium (V), Ezüst (Ag), Vanádium (V), Ezüst (Ag), Vanádium (V), Ezüst (Ag), 
Mangán (Mn), Titán (Ti) Mangán (Mn), Titán (Ti) Mangán (Mn), Titán (Ti) Mangán (Mn), Titán (Ti) 

PQ (Kopás index) 

Kompresszorok, ipari hajtóművek 
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Kompresszorok 
Ipari hajtóművek Dugattyús, rotációs Hűtő Turbo 

Feltételes vizsgálatok 
PQ (Kopás index) PQ (Kopás index) PQ (Kopás index) Tisztaság, ISO kód 
Tisztaság, ISO kód Részecske elemzés (0,8μ) Vízelváló képesség Részecske elemzés (0,8μ) 

Víztartalom (KF)   Víztartalom (KF) Víztartalom (KF) 
Vízelváló képesség   Vízelváló képesség 

Választható vizsgálatok (térítés ellenében) 
Analitikai Ferrográfia Analitikai Ferrográfia Analitikai Ferrográfia Analitikai Ferrográfia 

Lobbanáspont Lobbanáspont Fenolos oxidációgátlók (FTIR) Lobbanáspont 
Habzás SI/SII   Oxidáció (FTIR) Habzás SI/SII 

Oxidáció (FTIR)   Levegőelváló képesség Oxidáció (FTIR) 
    Habzás SI/SII   
    Gőzemulziós szám   
    Oxidációs stabilitás (RPVOT)   
    Maradék élettartam (RULER)   
    Lakkosodási hajlam (MPC)   

Kompresszorok, ipari hajtóművek 

Ipari olajok feltételes és választható vizsgálati 
sora (WearCheck) 
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Ipari olajok rutin vizsgálati sora (WearCheck) 
 

Turbinák, transzformátorok, hőközlő rendszerek 

Turbinák 
Transzformátorok Hőközlő rendszerek Gőzturbinák Gázturbinák 

Olajállapot 
Viszkozitás 40 és 100 °C-on Viszkozitás 40 és 100 °C-on Viszkozitás 40 °C-on Viszkozitás 40 és 100 °C-on 

Viszkozitás index Viszkozitás index Külső, Színszám Viszkozitás index 
Külső, Színszám Külső, Színszám Savszám (AN)   Külső 
Savszám (AN)   Savszám (AN)   Átütési feszültség Lobbanáspont 

Vízelváló képesség Maradék élettartam (RULER) Dielektromos veszteségi tényező Savszám (AN)   
Maradék élettartam (RULER) Lakkosodási hajlam (MPC)   Kokszolási hajlam, Conradson 

Szennyezők 
Víztartalom Víztartalom Víztartalom (KF) Víztartalom 

Szilícium (Si), Kálium (K),  Szilícium (Si), Kálium (K),    Szilícium (Si), Kálium (K),  
Nátrium (Na), Lítium (Li), Nátrium (Na), Lítium (Li),   Nátrium (Na), Lítium (Li), 

Tisztaság, ISO kód Tisztaság, ISO kód   
Részecske elemzés (0,8μ) Részecske elemzés (0,8μ)   

Adalékok 
Kalcium (Ca), Magnézium (Mg), Kalcium (Ca), Magnézium (Mg),   Kalcium (Ca), Magnézium (Mg), 

Cink (Zn), Foszfor (P), Cink (Zn), Foszfor (P),   Cink (Zn), Foszfor (P), 
Bárium (Ba), Kén (S), Bór (B), Bárium (Ba), Kén (S), Bór (B),   Bárium (Ba), Kén (S), Bór (B), 

Molibdén (Mo) Molibdén (Mo)   Molibdén (Mo) 
Kopásfémek 

Vas (Fe), Króm (Cr), Ón (Sn), Vas (Fe), Króm (Cr), Ón (Sn),   Vas (Fe), Króm (Cr), Ón (Sn), 
Alumínium (Al), Nikkel (Ni), Alumínium (Al), Nikkel (Ni),   Alumínium (Al), Nikkel (Ni), 

Réz (Cu), Ólom (Pb),  Réz (Cu), Ólom (Pb),    Réz (Cu), Ólom (Pb),  
Vanádium (V), Ezüst (Ag), Vanádium (V), Ezüst (Ag),   Vanádium (V), Ezüst (Ag), 
Mangán (Mn), Titán (Ti) Mangán (Mn), Titán (Ti)   Mangán (Mn), Titán (Ti) 
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Ipari olajok feltételes és választható vizsgálati 
sora (WearCheck) 
 

Turbinák, transzformátorok, hőközlő rendszerek 

Turbinák 
Transzformátorok Hőközlő rendszerek Gőzturbinák Gázturbinák 

Feltételes vizsgálatok 
PQ (Kopás index) PQ (Kopás index) Részecske elemzés (0,8μ) Víztartalom (KF) 
Víztartalom (KF) Víztartalom (KF) Oxidáció (FTIR) 

Választható vizsgálatok (térítés ellenében) 
Analitikai Ferrográfia Analitikai Ferrográfia Határfelületi feszültség Fenolos oxidációgátlók (FTIR) 

Fenolos oxidációgátlók (FTIR) Fenolos oxidációgátlók (FTIR) Szennyezők (ICP) Maradék élettartam (RULER) 
Oxidáció (FTIR) Oxidáció (FTIR) Tisztaság, ISO kód   

Oxidációs stabilitás (RBOT) Oxidációs stabilitás (RBOT)     
Levegőelváló képesség Levegőelváló képesség     

Habzás SI/SII Habzás SI/SII     
Gőzemulziós szám       

Korróziógátló hatás acélon       
Lakkosodási hajlam (MPC)       



A kulcsfontosságú laboratóriumi vizsgálatok 
 

Viszkozitások 
40°C és 100 °C hőmérsékleten 
Szabvány: ASTM D 7279-08 

Víztartalom 
A víz jelenléte csökkenti az olaj élettartamát. 
A víz a levegő páratartalmából is bekerülhet 
az olajba, ami sokszor (különösen 
gőzturbináknál) elkerülhetetlen. 
A víztartalom megengedett értékében eltérő 
ajánlásokkal találkozunk: 

ISO/TS 11366:2011 → 0,1 % (1000 ppm) 
ALSTOM → 0,05 % (500 ppm 

Az alkalmazott módszerek: 
MOL-LUB M-61:2007  
Karl-Fischer módszerek: 
‒ volumetrikus: ASTM D1533 (Method A), 

D1744, D4377 (Method B) 
‒ coulometrikus: ASTM D1533 (Method B), 

D4928, D6304 (Method A). 
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A kulcsfontosságú laboratóriumi vizsgálatok 
 

Víztől való elválási hajlam  
Szabvány: ASTM D 1401-10, ASTM D1401-12 (Az ALSTOM előírása szigorúbb) 
40 cm3 olajból, és 40 cm3 desztillált vízből emulziót készítenek, majd 54°C 
hőmérsékleten tartva 60 perc után feljegyzik a szétválás útján keletkezett fázisok 
térfogatát.  
Ha 60 perc után az olajos és vizes fázis mellett, csupán 3 cm3 térfogatú emulziós 
fázis maradt, a víztől való elválási hajlam megfelelő.  
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Savszám 
A savszám az 1 g anyagban lévő szabad savak 
semlegesítéséhez szükséges kálium-hidroxid 
mg-ban kifejezett mennyisége (mg KOH/g). 
A magas savszám korrózióveszélyt idéz elő, 
növeli az elektro-erózió veszélyét. 
A savszám mérésével nem jutunk elegendő 
információhoz ahhoz, hogy az olajtöltetben 
elindult-e a lakkosodás folyamata, vagy nem. 
Szabvány: ASTM D 664-11a (potenciometrikus 
titrálás) 
 



A kulcsfontosságú laboratóriumi vizsgálatok 
 

ISO tisztaság 
Szabvány: ISO 4406:1999 (lézeres 
részecskeszámlálás) 
Meghatározzák az 1 cm3 olajmintában 
található 4 μm-nél, 6 μm-nél és 14 μm-
nél nagyobb méretű részecskék 
számát. 
A darabszámokhoz kódokat rendelnek 
Példa: Ha egy cm3 olajmintában  
‒ 80.000 db 4 μm-nél nagyobb,  
‒ 6.000 db 6 μm-nél nagyobb, és  
‒ 600 db 14 μm-nél nagyobb méretű 

részecske van,  
az  ISO tisztasági kódja: 17/13/10 
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Részecske darabszám 
határok ISO 

kódszám 
Alsó határ Felső határ 

1.000.000  2.000.000  21 
500.000 1.000.000 20 
250.000 500.000 19 
130.000 250.000 18 
64.000 130.000 17 
32.000 64.000 16 
16.000 32.000 15 

8.000 16.000 14 
4.000 8.000 13 
2.000 4.000 12 
1.000 2.000 11 

500 1.000 10 
250 500 9 
130 250 8 

64 130 7 
32 64 6 
16 32 5 

A lakképződés útján képződött 
részecskék döntő része nem mutatható 
ki ezzel a módszerrel 
 



A kulcsfontosságú laboratóriumi vizsgálatok 
 

Mechanikai szennyeződés tartalom 
Vizsgálati módszer: MOL-LUB M-65:2007 
Egyszerű, gyors, de nem szabványos. A szabványos változata: MPC teszt 

MPC teszt (Membrane Patch Colorimetry Test) 
A vizsgálat során 50 cm3 olajmintát szűrnek át 0,45 μm finomságú membránszűrőn. 
A legfontosabb információ a szűrőmembrán elszíneződésének mértéke (MPC 
index), amit egy erre a célra kifejlesztett eszközzel határoznak meg. 
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A kulcsfontosságú laboratóriumi vizsgálatok 
 

MPC teszt 
Alkalmas a lakképződés folyamatának figyelemmel kísérésére 
A lakkosodás útján keletkezett (degradációs) részecskék általában szabad 
szemmel nem láthatók. A fémfelületeken bevonatot képeznek, amely egyszerű 
módszerekkel gyakorlatilag eltávolíthatatlan → alkatrészcsere, drága mulatság 
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Lakkosodott vezérlőelemek 



A kulcsfontosságú laboratóriumi vizsgálatok 
 

MPC teszt (Membrane Patch Colorimetry Test) 
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API  bázisolaj kategóriák 

Csoport 
Kéntartalom, 

tömeg % 
Telített szénhidrogének, 

tömeg % 
Viszkozitás 

Index 
Group I > 0,03 és/vagy < 90 80 - 119 

Group II < 0,03 és > 90 80 - 119 

Group III < 0,03 és > 90 > 120 

Group IV Poli-alfa-olefinek (PAO) 

Group V Egyéb szintetikus bázisolajok 

Az utóbbi években terjednek a Group I+ Group II+ Group III+ jelölések, amelyek 
valamilyen jellemzőben jobbak, mint a + nélküli kategóriák, szűkebb tartományban 

elégítik ki a követelményeket. 

Klasszikus kőolaj-
finomítási 

technológia 

Hidrogénezési 
eljárás 

Hidrogénezési 
eljárás 

(hidro-izomerizálás) 

A Group II bázisolajokból készült kenőolajok a leghajlamosabbak 
lakképzésre, Group I bázisolajból készült turbinaolajban is tapasztaltunk 

de hosszú üzemidő után lakkosodást. 



A kulcsfontosságú laboratóriumi vizsgálatok 
 

RPVOT (Rotating Pressure Vessel Oxidation Test) 
Korábbi elnevezése RBOT (Rotating Bomb Oxidation Test) 
Szabvány: ASTM D 2272 
A vizsgálati paraméterek: 
‒ A minta (teszt olaj) mennyisége: 50 g 
‒ A hozzáadott desztillált víz mennyisége: 5 g 
‒ Gáztöltet: 6,0 bar nyomású oxigén (felmelegedés után ~ 6,3 bar) 
‒ Az olajfürdő hőmérséklete: 150 °C 
‒ Katalizátor: vörösrézhuzal-tekercs 
‒ Értékelés: a nyomás stabilizálódása után 1,8 bar nyomásesésig eltelt idő, perc. 
Az oxidáció-gátló adalék – amíg le nem épül – védi az olaj bázisolaját az 
oxidációtól. A víz gyorsítja az adalékok leépülését, a réz katalizátor pedig az 
oxidációt segíti elő. Ha az RPVOT vizsgálat során a minta még meglévő oxidáció-
gátló adaléktartalma kimerül, megindul a bázisolaj oxidációja. Az oxigén tehát 
beépül a szénhidrogén vegyületekbe, emiatt a gáztöltet nyomása intenzív 
csökkenésbe kezd. 
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RPVOT (Rotating Pressure Vessel Oxidation Test) 
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Az RPVOT készülék vázlata 



Levegőelváló képesség, LAV (ASTM D3427 vagy IP 3B) 
A buborékok eltávozásának gyorsaságát jelenti 

Mérőedénybe töltött, 50°C hőmérsékletű, 180 ml térfogatú olajba kalibrált 
átmérőjű fúvókán át hét percen keresztül 200 mbar nyomású levegőt juttatunk 
A befúvás megszűnése után a buborékok távozása miatt az olaj sűrűsége 
folyamatosan növekszik. 
Merülőtestes sűrűségmérő segítségével mérjük azt az időt, amely alatt a 
sűrűség 0,2% eltéréssel megközelíti az eredeti értéket. 
Az eltelt idő percben kifejezve a levegőelváló képesség mérőszáma 

Habzási tendencia (habzási hajlam) és habstabilitás (ASTM D892) 
Meghatározott mennyiségű és hőmérsékletű olajba porózus kerámiafejen (habkő) 
keresztül öt percig 95 ml/perc térfogatáramú levegőt juttatunk. 
A levegőbefúvás végén azonnal, majd tíz perc után ismét leolvassuk a habfázis 
térfogatát (V0, V10) 
A mérőszámot V0/V10 módon adjuk meg. 
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Habzási tendencia és habstabilitás (folytatás) 
A szokásos mérési eljárások 
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Az eljárás 
jele 

A minta 
mennyiség

e, ml 

A minta hőmérséklete, 
°C 

Sequence I. 
(SI) 190 

50°C-ra történő 
felmelegítés után a 

méréshez  24°C-ra hűtjük 
a mintát 

Sequence II. 
(SII) 180 93°C 

Sequence 
III. 

(SIII) 
180 

A mérést a Sequence II. 
mérésére  használt 

mintával végezzük el úgy, 
hogy a mintát 24°C-ra 

hűtjük le 

A habzási tendencia és habstabilitás mérésére szolgáló 
készülékek  
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Lobbanáspont 
Az a hőmérséklet, melyre a mintát előírt körülmények között melegítve, abból annyi 
gőz keletkezik levegővel keveredve, hogy gyújtó láng közelítésére lángra lobban de 
nem ég folyamatosan  
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Nyílt terű lobbanáspont-mérő berendezés 
Cleveland, Marcusson  

Zárt terű lobbanáspont-mérő berendezés 
(Pensky-Martens) 

Ugyanazon anyag nyílt téri lobbanáspontja 5-10°C értékkel magasabb a zárt térinél. A 
különböző módszerrel mért értékek nem számíthatók át egymásba. 
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ICP elemanalízis 
Szabvány: ASTM D 5185-09 
Az ICP az angol Inductively Coupled 
Plasma kifejezés rövidítése. Az ICP elem-
analizátor valójában egy AES (atom-
emissziós spektroszkóp, Atomic Emission 
Spectroscopy) készülék. 
A plazmába porlasztott vegyületek 
atomokra esnek szét, az atomok 
gerjesztett állapotba kerülnek 
Az ICP végső soron színképelemző 
készülék 
A beporlasztott vegyületek kémiai 
elemeinek sugárzás-intenzitása arányos 
azok tömegarányával 
A mértékegység ppm, vagy ppb 
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ICP elem-analizátor 
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FT-IR spektroszkópia 
Az olajban lévő különféle vegyületek (pl. adalékok, bejutott idegen anyagok, az 
olaj degradációs termékei, stb. vizsgálatára szolgál 
A különböző kémiai kötéseket tartalmazó vegyületek más-más hullámhosszok 
mellett nyelik el intenzíven a rajtuk áthaladó infravörös sugarakat. Az elnyelési 
karakterisztika egy-egy vegyület „ujjlenyomata”  
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Olyan szennyező 
vegyületek azonosítására 
és koncentrációjuk 
meghatározására 
alkalmazzák, amelyek 
nem tartalmazzák az ICP 
spektrofotométer által 
észlelni képes kémiai 
elemeket 
A használatához óriási 
gyakorlat kell 



A kulcsfontosságú laboratóriumi vizsgálatok 
 

FT-IR spektroszkópia 
A módszer lényege, hogy a speciális üveglapok között elhelyezkedő, vékony 
filmet alkotó vizsgálandó mintát az infravörös sugárzás tartományába eső 
elektromágneses sugárzással átvilágítjuk, és a mintán áteső, a minta 
molekuláris tulajdonságai által módosított sugárzás változását vizsgáljuk 
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Analitikai Ferrográfia 
A kopásrészecskék az olajjal 
együtt gravitációs és mág-
neses erőtérben mozognak.  
Miután a részecskék nyuga-
lomba kerültek, az olajat 
oldószerrel eltávolítják. 
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Kilépés Belépés Csatorna 

Kis  
részecskék 

Nagy 
részecskék 

Olaj belépés 
Olajminta 

Tárgylemez 

Mágnes 
Gyenge 

mágneses hatás 
Erős mágneses 

hatás 

Az olaj folyásának iránya 

Nagy részecskék 

Kis részecskék 
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Analitikai Ferrográfia 
Milyen anyagból lehet ez a kék 
színű részecske? 
Acélból, csak hőkezelték. 
A részecskék vizsgálatára használt 
mikroszkóp (ferroszkóp) is sok 
lehető-séget nyújt:  
Alsó vagy felső megvilágítás, 
színszűrők alkalmazása, poláros 
fény használata, stb. 
A kopásrészecskék méreteiből, 
számából és alakjából következ-
tethetünk a kopásformákra 
(adhéziós, abrazív, stb.), a kopás 
intenzitására, vagy az esetleges 
meghibásodások okaira 
A külső szennyezők (pl. 
porszemcsék is tanulmányozhatók 
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Egy mikroszkópos kép 



Köszönjük a megtisztelő figyelmet! 
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Juhász Ilona kenéstechnikai szakértő, Kenőanyag szerviz vezető 
Telefon:  +36 20 455 5754 
E-mail: ijuhasz@mol.hu  
 
Kisdeák Lajos Kenéstechnikai szolgáltatás vezető 
Telefon: +36 20 945 4695 
E-mail: lkisdeak@mol.hu  
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