LUBCHECK OLAJÉS GÉPDIAGNOSZTIKA
MEGBÍZHATÓBB GÉPEK – CSÖKKENTETT KIADÁSOK

AZ IPARI TERMELÉSBEN EGY ÓRÁNYI KIESÉS IS
MILLIÓS KÁROKAT OKOZHAT
Minden termelő vállalat rémálma egy hirtelen
meghibásodás, amely a termelés leállását és nem
tervezett javításokat von maga után. A váratlan
kiesés és a javítások költsége pedig akár komoly
anyagi nehézségeket is okozhat egy cég életében,
így az ilyen problémák elkerülése létfontosságú.

A nem várt meghibásodások elkerülhetők!
Az olaj beszél, mi értjük!

A gépek kölcsönhatásban vannak a kenőanyagaikkal,
így a kenőanyagok magukon viselik a berendezések
üzemszerű vagy rendellenes működésének nyomait is.
Rendszeres vizsgálatukkal nyomon követhetjük a gépek
állapotát, feltárhatjuk a kezdődő meghibásodásokat és
megelőzhetjük a költségesen javítható, halmozódott
károsodásokat.

A LubCheck diagnosztikával
a
 nem várt meghibásodások korai szakaszban
felismerhetők
f elmérhető a gépek rejtett meghibásodása,
rendellenes működése
c
 sökkenthető vagy megszüntethető a termeléskiesés
c
 sökkenthető a berendezések karbantartási költsége
tervezhetőbbé és pontosabbá válik a karbantartás
optimalizálható a berendezések olajcsereciklusa
nő a gépek megbízhatósága

LubCheck koncepció
A LubCheck koncepció lényege, hogy az olajcseppben
rejlő diagnosztikai információkat célirányos vizsgálatok
segítségével megfejtse, értelmezze és a karbantartás
szolgálatába állítsa. A kenőanyagok fizikai és kémiai
tulajdonságainak mérőszámai, azok változásainak
intenzitása, a kenőanyagba kerülő szennyezők fajtái és
mennyisége, a kopásrészecskék jellege és arányai mind
olyan fontos információk, amelyekből következtetni
lehet a gépek helyes vagy rendellenes működésére,
a kenőanyagok helyes vagy helytelen megválasztására,
illetve további használhatóságára.

Nem vagyunk egyedül
A MOL LubCheck laboratóriuma 1997 óta tagja
a WearCheck International szakmai szövetségnek,
amely a világ négy földrészén működő laboratóriumokat
egyesít. A tagok közötti rendszeres tapasztalatcsere és
tudásmegosztás biztosítja, hogy mindig naprakészek
lehessünk.

KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS
KOCKÁZATOK NÉLKÜL
A LubCheck diagnosztika számos területen segít a költségek optimalizálásában.
KÖZVETLEN HATÁS

KÖZVETETT HATÁS

HATÁS A KÖLTSÉGEKRE

A nem várt meghibásodások korai szakaszban
felismerhetők, láthatóvá válik a gépek rejtett
meghibásodása, rendellenes működése

Nő a gépek élettartama

Csökkennek az alkatrészés karbantartási költségek

Optimálissá válik a kenőanyagfelhasználás és az olajcsere-időzítés

Növelhető az olajcsereciklus,
maximalizálódik a kenőanyagtöltetek
kihasználtsága

Csökkennek
a kenőanyagköltségek

Komolyabb fizikai beavatkozás nélkül
felmérhető a berendezések állapota,
megfigyelhetővé válnak a gép állapotában
bekövetkező változások

Nő a gépek megbízhatósága
és élettartama

Csökkennek az átvizsgálási
költségek

Tervezhetőbbé, irányíthatóbbá
válnak a termelési és
karbantartási folyamatok

Nő a termelésütemezés hatékonysága,
csökken az állásidő,
nő a termelési kapacitás kihasználása

Csökkennek a váratlan
többletkiadások

Kevesebb fáradt olaj és
veszélyes hulladék keletkezik

Csökken a környezeti
terhelés

Csökkennek az
ártalmatlanítási költségek

Komplex eljárás négy egyszerű lépésben
Mintavétel

Mintaküldés

Elemzés

A szakszerű mintavételhez A mintavételt követően töltse A beérkezett minta vizsgálatát
kövesse a mellékelt tájékoz- ki a mellékelt űrlapot, és mérnök szakértők végzik.
tatóban leírt utasításokat!
küldje el az olajmintát tartalmazó edénnyel együtt a
MOL-LUB Kft. Kenőanyag
Laboratórium Központjába!

Szakvélemény
A vizsgálat eredményének
összesítése 72 órán belül
megtörténik, az esetleges
problémák előrejelzéséről
a MOL-LUB Kft. e-mailben
küld tájékoztatást, valamint
az eredmények elérhetők
online is.

Nem pusztán számok
Minden adat közérthető módon, szakértőink egyedi értékelésével és véleményével kerül be a LubCheck jelentésbe,
a diagnózismezőben pedig az összesített szakvélemény olvasható a vizsgálati eredmények alapján. A gépek és
a kenőanyagok állapotának változása is egyszerűen követhető, mert az aktuális adatok mellett a korábbi három
vizsgálat eredményei is szerepelnek a jelentésben. A LubCheck olaj- és gépdiagnosztika már online is elérhető, így
használata és az eredmények kiértékelése, nyomon követése még egyszerűbb. Regisztrációért keresse üzletkötőnket!

VIZSGÁLATOK
ÉS LEGGYAKORIBB PROBLÉMÁK
A minta beérkezése után a következő sztenderd vizsgálatoknak vetjük alá a kenőanyagokat, azonban komplex
problémák esetén további speciális teszteket végzünk, hogy semmilyen meghibásodás se maradhasson rejtve.
Gázmotorolajok

Hidraulikaolajok

Turbinaolajok

Ipari
hajtóműolajok

Kompresszorolajok

Hőközlő
olajok

Szerszám- Transzformátorgép-olajok
olajok

Viszkozitás
Savszám
Adalékelemek
(ICP)
Kopásfémek
Szennyezők
Ferrográfia
Kopásindex
Tisztaság
(ISO 4406)
Adaléktartalom
(FT-IR)
Bomlástermékek
Emulziós jellemző
Lobbanáspont

Az ipari kenőanyagokkal kapcsolatos leggyakoribb problémák és ezek megoldásai
Probléma megnevezése
Szennyeződés
abrazív
részecskékkel

Rendkívül erős
kopás

Vizsgálati eredmények

Hatás

Javaslat

Magas szilíciumtartalom,
Elhasznált, sérült
magas részecskeszám,
légzőszelep, légszűrő; kopott
magas fémkopadék-tartalom
vagy sérült tömítések

Megnövekedett kopás,
várható meghibásodás

Cserélje ki a légzőszelepet,
a légszűrőt vagy a tömítést,
cserélje le az olajat!

Más károsodástípusok vagy
hibák hatására alakul ki
(vízbejutás, szennyeződés,
nem megfelelő kenőanyag
és/vagy túlmelegedés)

Rövidebb berendezésélettartam

Vizsgálja át az egész kenési
rendszert, javítsa ki a hibákat,
cserélje le az olajat!

Nagy mennyiségű
fémkopadék

Lehetséges kiváltó ok

Az indokoltnál
korábban
elhasználódott
kenőanyag

Megnövekedett viszkozitás,
megnövekedett savszám

Túlmelegedés, az olaj
elöregedése magas
hőmérsékleten, az olaj
a használhatóságának
a végén jár

Megnövekedett kopás
és korrózió, várható
meghibásodás

Ellenőrizze a rendszert
a túlmelegedés okának,
illetve a levegőbuborékok
bejutási lehetőségének
felderítése céljából!
Ellenőrizze az olajhűtőt,
küszöbölje ki a hibákat!
Cserélje le az olajat!

Nem megfelelő
kenőanyag

A termék viszkozitása nem
megfelelő és/vagy nem
a jellegzetes adalékfémeket
tartalmazza

Nem megfelelő kenőanyag
alkalmazása vagy keveredés
más termékkel

Megnövekedett kopás,
várható meghibásodás

Ellenőrizze a használt olajat
a probléma okának
felderítése céljából!
Cserélje le az olajat!

NEM PUSZTÁN
SZOLGÁLTATÁS – PARTNERSÉG
Több mint 110 év tapasztalat
a kenőanyaggyártásban

Több mint 20 év az olaj- és
gépdiagnosztikában
A LubCheck módszer sikerének kulcsa a gépek üzemeltetői és a szolgáltatást nyújtó mérnökök közötti együttműködés.
Partnereink, akik már élvezik a LubCheck olaj- és gépdiagnosztika által nyújtott működésbeli és gazdasági előnyöket:
ALPIQ CSEPEL KFT. • BAKONYI ERŐMŰ ZRT. • BORSODCHEM ZRT. • CONTINENTAL AUTOMOTIVE HUNGARY KFT.
• DUNA–DRÁVA CEMENT KFT. • DUNAMENTI ERŐMŰ ZRT. • FUX ZRT. • HAMBURGER HUNGÁRIA KFT. • INOTAL
ALUMÍNIUMFELDOLGOZÓ ZRT. • ISD DUNAFERR ZRT. • L & P MAGYARORSZÁG KFT. • MAGYAR CUKOR ZRT. • MAGYAR
SUZUKI ZRT. • MESSER HUNGAROGÁZ KFT. • MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT. • NITROGÉNMŰVEK ZRT. • PANNON HŐERŐMŰ
ZRT. • RÁBA JÁRMŰ KFT. • ROTARY FÚRÁSI ZRT. • ROTO ELZETT CERTA KFT. • SAPA PROFILES KFT. • SEMPERFORM KFT.
• SEWS AUTÓKÁBEL MAGYARORSZÁG KFT. • SINERGY KFT. • STADLER MAGYARORSZÁG KFT. • TATABÁNYA ERŐMŰ KFT. •
TISZAVÍZ VÍZERŐMŰ KFT. • UNIPER HUNGARY KFT. • VIBRACOUSTIC CV AIR SPRINGS MAGYARORSZÁG KFT. • YORKSHIRE
FITTINGS GYÁRTÓ KFT.

További kenőanyag-szolgáltatásaink:
Kenéstechnikai tanácsadás
Helyszíni kenőanyag-karbantartás
A kenéstechnikai tevékenység átvilágítása
Kenéstechnikai audit
Folyadékmenedzsment
Tréningek
Fáradt olaj és veszélyes hulladék elszállítás, kezelés

MOL-LUB Kft.
Szakmai tanácsadás és értékesítés:
Tel.: +36 (80) 201 296
Értékesítés e-mail: kenoanyag@mol.hu
Szakmai tanácsadás e-mail: lubcheck@mol.hu
Fáradt olaj ügyfélszolgálat:
Tel.: +36 (80) 200 591
E-mail: faradtolaj@mol.hu
mol.hu/kenoanyagok

