
A villanymotorok, ventillátorok, stb., zsírkenésű csapágyainak kenése látszólag egyszerű 
feladat. A gyártó általában ellátja a csapágyházakat úgynevezett zsírzószemmel, ame-
lyen keresztül akár egyszerű kézi zsírzókészülék segítségével utánkenhetők a csapágyak. 
Akkor hát mi a probléma?

A mindennapi gyakorlatban bonyolultabb a helyzet. Gondoljunk a következőkre: 
 Eszébe fog-e jutni a karbantartó munkatársaknak, hogy a számos – esetleg több száz 

– zsírkenésű csapágy közül melyiket mikor kell utánkenni?
 Ha nem feledkeznek el róla tudni fogják-e, hogy az üzemben használt többféle kenő-

zsír közül melyikkel végezzék az utánkenést?
 Számon tartják-e, hogy az egyes – különböző méretű és kialakítású, különböző for-

dulatszámú – csapágyakat milyen mennyiségű kenőzsírral kell utánkenni? Egyáltalán 
rendelkeznek-e olyan eszközökkel, amelyek alkalmasak az éppen megfelelő mennyi-
ségű kenőzsír bejuttatására?

 Egy nehezen megközelíthető helyen hogyan fogják elvégezni az utánkenést?

A legutóbbi kérdéssel foglalkozzunk még egy kicsit. Egy zsírzószem felülete az 
utánkenést követően zsíros marad. Természetes, hogy a környezet pora rárakódik a zsí-
ros felületre, és stabilan megtapad azon. Az utánkenést a zsírzószem gondos megtisztí-
tásával kellene kezdeni. Ennek hiányában az utánkenés a lerakódott pornak a csapágy-
ba történő bejuttatásával indul, és csak ezután kerül a csapágyba megfelelő tisztaságú 
kenőzsír. 

A tisztításra gyakran nem kerül sor, különösen akkor, ha a zsírzószem ráadásul nehe-
zen megközelíthető. Vajon mi lenne a jobb: elhagyni az utánkenést, és beletörődni abba, 
hogy a csapágy kenése nem kielégítő, vagy minden utánkenés során újabb szennyező-
dést juttatni a csapágyakba? Nehéz a választás, mivel tudjuk, hogy a csapágy mindkét 
esetben idő előtt tönkre fog menni.

Az automatikusan működő kenőberendezések megoldják a gondjainkat. 
A MOL-LUB Kft. a PERMA Lubrication Germanbased GmbH „Classic” nevű termékére 

alapozva, MOL Favorit 2 kenőzsírral töltött automatikus kenőberendezéseket kínál  part-
nereinek, egyszerűbb kenési feladatok megoldásához.

A kenőberendezés elektrokémiai működtetésű. A kenőzsírt tartalmazó házba aktivá-
ló csavart kell becsavarni. Ennek része egy fémtabletta, amely aktiválás után előállítja a 
kenőzsír adagolásához szükséges gázt. A különböző színű aktiváló csavarok különböző 
hosszúságú működési időt biztosítanak. Ha pl. sárga színű aktiváló csavart alkalmazunk, 
a kenőkészülék 125 ml kenőzsír töltete 20°C környezeti hőmérséklet mellett egy hónap 
alatt jut egyenletesen a kenési helyre. Az aktiváló csavart addig kell csavarni a házba, míg 
a rajta lévő szem le nem törik. A szem letörésével aktiválódik a gázfejlesztő fémtabletta. 

Az aktiváló csavarok színeihez tartozó működési idők:
 Sárga: 1 hónap
 Zöld: 3 hónap
 Piros: 6 hónap
 Szürke: 12 hónap

Az elektrokémiai elven működő kenőberendezések hátránya, hogy a tényleges műkö-
dési idő erősen függ a környezeti hőmérséklettől. Ha egy berendezés üzemcsarnokban 
működik, a környezeti hőmérséklet változása nem szélsőséges. Ilyen körülmények kö-
zött a MOL Favorit 2 kenőzsírral töltött, elektrokémiai elven működő PERMA kenőbe-
rendezések műszakilag megbízható, és gazdaságos megoldást jelentenek. Az utánkenés 
feladata leegyszerűsödik. A külső szennyezőanyagok bejutásának veszélye megszűnik, 
amivel egy jelentős hibaforrást küszöbölünk ki. Csupán azt kell figyelni, hogy mikor lesz 
esedékes a kenőberendezés cseréje.

Munkatársaink természetesen segítenek abban, hogy a konkrét kenési feladatokhoz 
milyen aktiváló csavart kell alkalmazni.

Szabadban telepített berendezésekhez más megoldást célszerű választani, mivel 
ilyen esetekben a környezeti hőmérséklet széles tartományban változhat. Léteznek 
elektromechanikus adagolású kenőberendezések, amelyek a környezet hőmérsékleté-
től függetlenül, nagy pontossággal adagolják a kenőanyagot, amely ez esetben a kenő-
zsír mellett kenőolaj is lehet. 

Az elektromechanikus kenőberendezések alkalmazásával megoldható, hogy a ke-
nőanyag adagolása szüneteljen, ha a berendezés üzemen kívül van. Meg kell jegyezni, 
hogy üzemszünetben az elektrokémiai elven működő berendezések alkalmazása esetén 
is minimálisra csökken a csapágyakba juttatott kenőanyag mennyisége, mivel az álló 
csapágyak gyakorlatilag megakadályozzák a folyamatos utántöltést.

A MOL-LUB Kft. az elektromechanikus meg-
oldások alkalmazásában is segíti partnereit. 
Állandó kapcsolatban állunk a Hidro Mobil 
Kft-vel, és az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt-
vel. A kapcsolatokat nem utolsó sorban azért 
ápoljuk, hogy Tisztelt Partnereink a segítsé-
günkkel könnyebben találjanak megoldást 
olyan kenési problémáikra, amelyekhez tár-
saságunk nem forgalmaz eszközöket. A Hidro 
Mobil Kft. többek között PERMA márkanevű 
elektromechanikus kenőberendezésekkel, az 
SKF pedig saját márkanevű, szintén elektro-
mechanikus kenőberendezésekkel áll part-
nerei rendelkezésére. A megfelelő berende-
zések kiválasztásában szakértőink készséggel 
állnak partnereink rendelkezésére.

Hab a tortán, hogy a MOL-LUB Kft. által 
forgalmazott LE (Lubrication Engineers) ter-

mékek jelentős része is beszerezhető társaságunktól automatikus kenőberendezések 
tölteteként. (LE 1250 Almasol, LE 1275 Almaplex, LE 9901 Almasol, LE 12 99 Almaplex,  
LE 3751 & 3752 Almagard, LE 4622 Monolec, 4024 Quinolex H1, LE 4701 Monolec).

A Fendt 828 Vario traktor újabb változata már SCR katalizátoros kipufogógáz-kezelő 
rendszerrel készül Forrás: AXIÁL Kft.

AUTOMATIKUS KENŐBERENDEZÉSEK 
A MOL-LUB KFT-TŐL

KENÉSTECHNIKAI ÉRDEKESSÉGEK

Az automatikus kenőberendezések drágák. Vagy mégsem?
Egy automatikus kenőberendezés feltehetően többletköltséget jelent, ha költségeit csupán az alkalmazásával fe-
leslegessé váló kézi kenőberendezések költségeivel hasonlítjuk össze. Ez a szemlélet azonban nem csupán végtele-
nül elnagyolt, hanem téves is.
A kézi- és automatikus kenőberendezéseknek egyaránt hatásuk van további költségekre, amelyek nagyságrendek-
kel felülmúlhatják a kenőberendezések költségeit. 
A kézi kenőberendezések alkalmazása magában hordozza a bizonytalanságot: megtörténik az utánkenés vagy 
nem? Zsírkenés esetén a kézi megoldás „kiváló lehetőséget nyújt” a gépek elszennyezésére. Ezek a bizonytalansá-
gok és veszélyek a karbantartási költségek drámai növeléséhez vezetnek, amelyek általában többszörösen felül-
múlják a kézi kenőberendezések és a felhasznált kenőanyagok együttes költségeit.
Automatikus kenőberendezések alkalmazásával az említett bizonytalanságok és a gépek elszennyezésének veszé-
lye minimálisra csökkenthető. Az automatikus kenőberendezések többletköltsége sokszorosan megtérül a karban-
tartási költségek csökkenése révén.

Bővebben...


