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Az ISD Dunaferr Hideghengermű maximális üzembiztonságának fenntartása érdekében a 

nagy töltetű berendezéseinek kenőanyagait folyamatosan monitorozza a MOL LubCheck 

olaj- és gépdiagnosztika alkalmazásával. Az olajdiagnosztikai jelentésekből kapott visz-

szajelzések alapján a karbantartások és javítások tervezhetőek, a meghibásodásból eredő 

leállások csökkenthetők. A MOL-LUB szakemberei az elemzésen túl segítenek a hiba oka-

inak feltárásában is, amely az ISD Dunaferr Georg lemezhasító hidraulikus egységnél is 

sikeres megoldáshoz vezetett. Ennél a gépnél az olajdiagnosztika és a gép kenéstechnikai 

átvilágítása segítségével a működési körülmények által nem indokolt 2-3 évenkénti olajcse-

re-periódus hosszabbá válik, illetve a kapcsolódó műszaki probléma is azonosításra került.

Az ISD Dunaferr társaságcsoport a hazai acélipar legnagyobb vállalata, éves szinten közel kétmillió 

tonna készterméket állít elő. Az üzem Georg-hasítósorán történik a Hideghengerműben a különböző 

típusú szalagok méretre hasítása. A berendezés hidraulikus egysége a beüzemelés óta nem érte el 

a kívánt, a hasonló tápegységekre jellemző 8-10 éves olajcsere-ciklust. A karbantartási költségek 

csökkentése érdekében a LubCheck olajdiagnosztikai laboratóriumba évről évre rendszeresen 

küldtek be mintákat. A vizsgálati diagnózisok már rövid működési idő elteltével azt mutatták, hogy 

az olaj tisztasága nem megfelelő. Az olajban lévő sötétbarna üledék miatt a töltet cseréjét, a beren-

dezés kitisztítását és ellenőrzését javasolta a laboratórium. Mivel kezdetben üzemelési problémák 

nem jelentkeztek, a tünetet viszonylag gyakori, 2-3 évenkénti olajcserével és plusz szűrőegység 

beépítésével kezelték. Azonban később már üzemeltetési probléma is jelentkezett, a hidraulikus 

szeleprészek letapadtak. Az ekkor vett olajminta magas barna üledéktartalmat mutatott, ami helyi 

túlmelegedésre utalt. 

Az ISD Dunaferr szakembereivel közösen láttak hozzá a MOL-LUB kenéstechnikai mérnökei az 

okok feltárásához. A termovíziós vizsgálatok ugyan nem mutattak helyi melegpontot a rendszerben, 

viszont a hidraulikus rendszer felülvizsgálata során kiderült, hogy az olajfűtés nem megfelelő. A 

gyártó eredetileg úgy alakította ki a hidraulikus tápegységet, hogy a tartályba villamos fűtőpatro-

nokat épített be. A fűtés ugyan szabályozott módon történt, azonban a termosztát bekapcsolható 

volt álló szivattyúk esetén is, amikor folyadékáramlás nincs, így az olaj lokálisan túlmelegedhetett a 

fűtőszálak környezetében.

Ezt a tervezési hibát egy fűtő-keringető egység beépítésével orvosolják. A rendszer átalakításával 

várhatóan csökken a hidraulikaolaj termikus terhelése és az üledékképződés is.  Az olaj tisztasága a 

kívánt mértékben fenntartható lesz, növelve az olajtöltet életciklusát és a berendezés rendelkezésre 

állását.

„A MOL-LUB szakértőinek se-
gítségével sikerült megoldani 
hasítógépünk visszatérő műszaki 
problémáját, így nagyobb üzem-
biztonságot és hatékonyabb mű -
ködést értünk el. A jövőben is bi-
zalommal fordulok kenési témát is 
érintő kérdésekben a MOL szak-
embereihez, mert teljes körű hát-
tértámogatást nyújtanak.” 

Hekele Csaba 
gépészeti üzemvezető, 

Hideghengermű, 
ISD Dunaferr Zrt.



KIHÍVÁS

A rendellenes gépmelegedésből 
adódó műszaki probléma 

lokalizálása, megszüntetése, 
a hidraulikaolaj csereperiódusának 

növelése.

1 MEGOLDÁS2
Olaj- és gépdiagnosztikán 

alapuló karbantartás,
kenéstechnikai felülvizsgálat.

EREDMÉNY3
A hiba okának azonosítása, 
biztonságosabb üzemelés, 

várhatóan hosszabb 
olajélettartam.

KENÉSTECHNIKAI SZAKTANÁCSADÁS

LUBCHECK OLAJ- ÉS GÉPDIAGNOSZTIKA

A LUBCHECK DIAGNOSZTIKÁVAL

• a lehetséges meghibásodások korai szakaszban felismerhetőek
• felmérhető a gépek rejtett amortizációja, rendellenes működése
• csökkenthető vagy megszüntethető a termeléskiesés 
• csökkenthető a berendezések javítási költsége
• tervezhetőbbé és pontosabbá válik a karbantartás
• optimalizálható a berendezések olajcsereciklusa 
• nő a gépek megbízhatósága

JAVULNAK A MUTATÓK

• hatékonyabb termelésütemezés
• optimalizált kenőanyag-felhasználás
• jelentős pénzügyi megtakarítás
• pontosan tervezhető karbantartási költségek

Szakszerű kenésgazdálkodás mellett a kenőanyagok növelhetik a termelés megbízhatóságát és gazdaságosságát, a gyártott 
termék minőségét, ellenkező esetben ronthatják a mutatókat! A MOL-LUB sokéves tapasztalattal rendelkező szakértő csapata 
minden kenéssel kapcsolatos kérdésben támogatást nyújt, legyen szó a megfelelő kenőanyag kiválasztásáról, technikai 
probléma megoldásáról vagy a kenőanyagokkal kapcsolatos általános kérdésekről.

A LubCheck vizsgálat egy világszerte elterjedt kenőanyag-elemző eljárás, melynek segítségével pontosan meghatározható az olaj 
elhasználódásának mértéke és a berendezés bármilyen természetű károsodása jóval azelőtt, hogy a következmények jelentős 
termeléskiesést és javítási költségeket eredményeznének.

VILÁGSZÍNVONALÚ LABORATÓRIUM
A MOL-LUB Kft. több mint 20 éve működtet világszínvonalú olajvizsgáló laboratóriumot. Az akkreditált 
laboratórium a WearCheck International szakmai tagjaként évente több ezer beérkező olajmintát elemez és 
értékel, ezáltal jelentős megtakarítást és hatékonyabb termelésütemezést tesz lehetővé partnerei számára.

Kenőanyag kiválasztás Speciális feladatok megoldása
Költséghatékony működés 

támogatása

Segítünk a gépparkhoz optimalizált, a mű-
szaki követelményeket hiánytalanul biztosító 
kenőanyag-portfolió összeállításában.

Rendelkezésre állunk a gépek kenésével össze-
függő egyedi, speciális feladatok, valamint az 
esetleges problémák megoldásában.

Az olajdiagnosztikán alapuló gépállapot-
figyelési rendszer segítségével mérnökeink 
részt vesznek az állapotfigyelési rendszerek 
megtervezésében, értékelik az olajminták 
laboratóriumi vizsgálata során kapott ered-
ményeket, erre támaszkodva megfogalmaz-
zák a szükséges intézkedésekre vonatkozó 
javaslataikat.
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E-MAIL: LUBTECHDESK@MOL.HU • WEB: MOL.HU




