
 
 

Kenőanyagok lobbanáspont vizsgálata  
 

  
Elméleti összefoglaló  
  
Tapasztalati tény, hogy minden folyadék halmazállapotú anyag párolog. A párolgás során a folyadék 
molekulái bizonyos mértékben a gázfázisba lépnek, ez a mérték függ az anyagi minőségtől, illetve a 
hőmérséklettől is. Minél magasabb a hőmérséklet, annál nagyobb mértékben lépnek át a molekulák a 
gázfázisba, létrehozva ezzel egy az anyagunk által kifejtett egyensúlyi gőznyomást, 
amit tenziónak nevezünk. Ha ennek az értéke eléri a külső (légköri) nyomást, akkor a folyadék felforr, 
az ehhez tartozó hőmérsékletet pedig forráspontnak nevezzük.   
 

A hőmérséklet emelésekor létezik egy olyan pont a hőmérsékleti skálán, jóval az anyag forráspontja 
előtt, ahol egy éghető vagy gyúlékony anyag gőze elér egy olyan koncentrációt, hogy valamilyen 
gyújtóforrás hatására olyan égés indul be a folyadék feletti gőztérben, mely szinte azonnal abba is 
marad. Ez a hőmérséklet a lobbanáspont, nem tévesztendő össze a gyulladásponttal, amin az égés 
önfenntartóvá válik. Egy anyagot általában gyúlékonynak nevezünk, ha a lobbanáspontja 43 °C alatti, 
éghetőnek pedig akkor nevezzük, ha 43 °C feletti a lobbanáspontja. Mivel minden anyag esetén más 
és más az a gőzkoncentráció, amin az adott anyag gőze a levegővel keveredve meggyullad, ezért 
érdemes módszert találni arra, hogy ezt a lobbanásponti hőmérsékletet megmérhessük, 
elvégre olajokkal, vagy üzemanyagokkal foglalkozva ez egy hasznos paraméter, melyből lényeges 
következtetések vonhatók le. A lobbanáspont az olajok párolgására, összetételére, a 
motorolajok hígulására, (esetleg benzinnel keveredésére) és tűzveszélyességére jellemző érték, így 
ismerete egyrészt az illető olaj felhasználhatósága szempontjából, másrészt üzembiztonsági okokból 
szükséges. Emellett az úgynevezett fáradt olajok lobbanáspont-vizsgálata érdemel még említést, 
ugyanis a fáradt olajokban az eredeti olajhoz képest sokkal nagyobb arányban vannak jelen a kisebb 
molekulák (az olaj használata során a nagyobb molekulák széttöredeznek). Az így keletkező, kisebb 
molekulákat tartalmazó fáradt olajból könnyebben kijutnak hő hatására a molekulák, így a 
lobbanáspont minden esetben csökken az eredeti olajéhoz képest.  
 

A lobbanáspont egy kísérleti érték, ugyanis több kísérleti paramétertől függ, hogy milyen értéket 
mérünk:   
- hol helyezzük el a hőmérőt a mintában,  
-kevertetjük e a mérendő anyagot vagy nem,   
-a gyújtóforrás és az anyag milyen távolságra vannak egymástól,   
-valamint attól is, hogy nyílt, vagy zárt térben végezzük a mérést.  
  
Gyakorlat menete  
  
A gyakorlat során egy nyílt terű mérést fogunk elvégezni, ilyen mérésekre egy Cleveland 
Open Cup (COC) nevű eszközt fogunk használni. A mintánkat lassú ütemben elektromosan melegítjük, 
a hőmérsékletét pedig egy megfelelő hőmérővel folyamatosan ellenőrizzük, a gyújtóforrás szerepét 
két tüske között átívelő szikra fogja betölteni közel a folyadék felszínéhez, egészen addig, amíg a 
lobbanási jelenséget nem tapasztalunk. Ha a mintánk felületén a hő hatására valamilyen hártya, vagy 
filmréteg keletkezik, akkor azt egy alkalmas eszközzel eltávolítjuk onnan, ugyanis meghamisítaná az 
eredményünket. A lobbanás pillanatában leállítjuk a berendezést, a hőmérsékletet pedig leolvassuk.  
  
 
 

  



 
 
Fogalmak  
  
Lobbanáspont:  Az a hőmérséklet, ahol az anyag gőze elér egy olyan koncentrációt, hogy valamilyen 
gyújtóforrás hatására olyan égés indul meg, ami szinte azonnal abbamarad. 
 

Gyulladáspont:   Az a hőmérséklet, ahol az anyag gőze elér egy olyan koncentrációt, hogy valamilyen 
gyújtóforrás hatására önfenntartó égés indul meg. 
 

Tenzió:  A folyadékkal egyensúlyban levő gőz nyomása. 
  
 

Kérdések 
 

1. Mit gondol? Melyik hőmérséklet a magasabb? A lobbanás-, vagy a gyulladáspont? Miért?  
2. Mit nevezünk tenziónak?  
3. Mikor forr fel egy tetszőleges folyadék?  
4. Milyen kísérleti paraméterektől függ a lobbanáspont kísérleti értéke?  
5. Általában mikor nevezünk egy anyagot éghetőnek és mikor nevezzük azt gyúlékonynak?  
6. Ismertesse a gyakorlaton elvégzett lobbanáspont-mérés menetét?   
7. Milyen irányban változik a fáradt olajok lobbanáspontja az eredeti olajhoz képest és miért?  
  
 

 


