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A belső égésű motorok hűtőfolyadékainak általában kisebb jelentőséget tulajdonítunk, 

mint amennyit megérdemelnének, pedig a korszerű gépjárművek hűtőfolyadékai legalább 

olyan magas technikai színvonalú termékek, mint a korszerű kenőanyagok. A Miskolc Városi 

Közlekedési Zrt.-nél alkalmazott CoolCheck hűtőfolyadék-diagnosztika rámutatott arra, hogy 

a megfelelő minőségű fagyálló hűtőfolyadékok használatával, valamint a hűtőrendszerek és 

hűtőfolyadék-töltetek rendszeres karbantartásával a járművek folyadékhűtésű főegységeinek 

megbízhatósága és élettartama megnő, a vállalat pedig mentesül a gyakori meghibásodások 

többletköltsége alól.

A téli felkészítést követő hónapokban sorozatos, nehezen értelmezhető meghibásodások jelentkeztek 

a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. autóbuszain. A hűtőberendezésekben lévő hűtőfolyadék 

felhabzott, krémszerű anyagkiválás jelentkezett a hűtőrendszerek hőcserélőiben és környékén. 

A kivált anyag leszűkítette a hűtőrendszerek vezetékeit, gátolta a folyadékáramlást, rontotta a 

hőátadást és túlmelegedést idézett elő. A jelenségre a kiválások észlelése mellett a motorral közös 

hűtőrendszerhez kapcsolódó hidrodinamikus nyomatékváltók gyakori meghibásodása irányította 

rá a figyelmet. A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. és a MOL-LUB Kft. szakembereinek együttes 

munkájaként megoldódtak a problémák. 

A hibajelenségek alapos tanulmányozása után a MOL-LUB Kft. CoolCheck hűtőfolyadék-diagnosztikai 

módszere segített a hűtőrendszerbeli hibák megértésében és értelmezésében. Bebizonyosodott, 

hogy a meghibásodások a különböző összetételű hűtőfolyadékok keveredéséből adódó kémiai 

összeférhetetlenségére vezethetők vissza. 

A CoolCheck hűtőfolyadék-diagnosztika alapul szolgált a szükséges javító és karbantartó 

intézkedések meghozatalához, ráirányította a figyelmet a megfelelő hűtőközeg kiválasz tásának 

fontosságára.

„A közös munka eredményeként 
vállalatunk egy ségesítette az autó
buszpark hűtőfolya dékait, a rend
szerek kitisz títása után az optimális 
megoldást jelen tő EVOX Extra G 48 
készre kevert hűtőfolyadékkal töltöt
tük fel a hűtőrendszereket. Emellett 
rendszeressé tettük a hűtőrendsze
rek ellenőrzését és karban tartását.  
A beve zetett újítások eredménye
képpen a hűtő  közegproblémákra 
visszavezethető túlmelegedések és 
az ebből adódó meghibásodások 
szinte teljesen megszűntek.”

Káposztássy Zsolt,
autóbusz nagyjavítás művezető, 

MVK Zrt.



A COOLCHECK HŰTŐFOLYADÉK-DIAGNOSZTIKÁVAL

•  a hűtőfolyadék állapotáról nyert információk alapján kockázatok 
nélkül optimalizálhatjuk a hűtőfolyadék csere-intervallumot, 
maximálisan kihasználhatjuk a hűtőfolyadék élettartamát

•  lehetőséget kapunk a problémák korai felismerésére a komolyabb 
károk megelőzésére

•  információt kapunk nem szakszerűen, vagy nem megfelelő 
folyadékkal végzett cseréről, valamint a hűtőberendezés 
karbantartásának és üzemeltetésének színvonaláról 

•  lehetőségünk nyílik javítani a karbantartás minőségét, növelhetjük  
a gépek élettartamát és csökkenthetjük a beruházási költségeket

JAVULNAK A MUTATÓK

•  optimalizált hűtőfolyadék felhasználás
• jelentős pénzügyi megtakarítás
• pontosan tervezhető karbantartási költségek

COOLCHECK HŰTŐFOLYADÉK-DIAGNOSZTIKA

A belsőégésű motorok hűtőfolyadékaira általában kevesebb figyelmet szentelünk, mint amennyit megérdemelnének, pedig 
nemzetközileg kimutatott tény, hogy a gépjármű meghibásodások legnagyobb része a rendellenesen működő hűtőrendszerre, 
vagy a nem megfelelő hűtőfolyadék használatra vezethető vissza. A MOL-LUB Kft. CoolCheck szolgáltatása folyamatos 
hűtőfolyadék-diagnosztikával nyújt segítséget a berendezések megbízható és költséghatékony üzemeltetéséhez. A CoolCheck 
vizsgálatok során a hűtőfolyadékok – mint információhordozók – célirányos elemzéséből következtetünk a hűtőrendszer és 
a hűtőfolyadék állapotára.

A CoolCheck hűtőfolyadék vizsgálattal és megfelelő karbantartási gyakorlattal megőrizhetjük a hűtőrendszer megfelelő 
állapotát és megvalósíthatjuk a hűtőfolyadékok élettartamának legjobb kihasználását, a karbantartási költségek csökkentése, 
és a járművek állapotmegőrzése érdekében.

COOLCHECK HŰTŐFOLYADÉK-DIAGNOSZTIKA 4 EGYSZERŰ LÉPÉSBEN  

KIHÍVÁS1 MEGOLDÁS2 EREDMÉNY3

Mintavétel Mintaküldés Elemzés Szakvélemény

A szakszerű mintavételhez kövesse 
a mellékelt tájékoz tatóban leírt 
utasításokat!

A mintavételt követően töltse ki  
a mellékelt űrlapot, és küldje 
el a hűtőfolyadék mintát tartal-
mazó edénnyel a MOL-LUB Kft. 
LubCheck* laboratóriumába!

A beérkezett minta vizsgálatát 
mérnök szakértők végzik.

A vizsgálat eredményének össze-
sítése 72 órán belül megtörténik, 
az esetleges problémák előre  - 
jelzéséről a MOL-LUB Kft. e-mail-
ben küld tájékoztatást.

Diagnosztikai jelentés
Kapcsolattartó:C000128/2017Jegyzőkönyv szám: KARDOS BENŐ

TÓTH LÁSZLÓ
Partner neve:KIHA B1Berendezés azonosító: MOL NYRT. KÖMT

Fagyálló hűtőfolyadékokRendszer:
MOL NYRT. KÖMTGANZ / SEMT-PIELSTICK 12PAHBerendezés gyártó/modell: Telephely:

Terméknév: EVOX Premium Ready -35 készrekevert
fagyálló hűtőfolyadék

SZAKVÉLEMÉNY 
 A fagyálló lúgossága és pH értéke emelkedett, ami rátöltésre utal. A fagyálló állapota megfelelő, korrózióra utaló jel nincs.

MintaszámMinta adatok 624138625998628182
Referencia szám 309020 0310080314320

2017.03.27.2017.06.092017.09.13Mintavétel dátuma
2017.09.25 2017.06.23 2017.04.03Beérkezés dátuma

üzemóra/kmBerendezés élettartam
üzemóra/kmHűtőfolyadék-élettartam

barnászöld+ül
edék

sötétzöld+üledé
k

sötétzöldFagyálló külső (vizuális)  *

Jellegzetes,
enyhe

Jellegzetes,
enyhe

Jellegzetes,
enyhe

Fagyálló illat (érzékszervi)  *

7,17,4 7,5pH hűtőfolyadék
1,3881 1,38881,3897Törésmutató 20°C-on  *
51,3 52,052,9Glikol tartalom  *
-39,5 -40,6-42,0°CKristályosodási pont  *
107,5 107,7107,9°CForráspont  *

2,22,7 3,6ml 0,1M HCl/10 mlLúgosság
ICP vizsgálat  *

23,2 22,134,0mg/kg-B tartalom  *
2310,0 3370,02120,0mg/kg-K tartalom  *
2670,0 3890,03790,0mg/kg-Na tartalom  *
270,0 353,5375,7mg/kg-Mo tartalom  *
358,8 1060,0628,7mg/kg-P tartalom  *
6,0 6,414,3mg/kg-Si tartalom  *
9,7 <0,1<0,1mg/kg-Ca tartalom  *

<0,1 3,07,4mg/kg-Mg tartalom  *
10,3<0,1 <0,1mg/kg-Al tartalom  *

<0,1 <0,1<0,1mg/kg-Cu tartalom  *
9,5<0,1 <0,1mg/kg-Fe tartalom  *

<0,1 <0,1<0,1mg/kg-Pb tartalom  *
<0,1 <0,1<0,1mg/kg-Zn tartalom  *

MOL-LUB Kft. LubCheck Laboratóriuma Szakvéleményt kiállította:
2931 Almásfüzitő Fő út 21. Szilágyi Bálint István* (+36-70-3737-611)
Email: lubcheck@mol.hu 2017.10.03
Web: mol.hu/kenoanyagok Jelmagyarázat
A jelentés a NAH-1-1808/2017 számon akkreditált Kenőanyag Laboratóriumi
Központ vizsgálati eredményei alapján készült.
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1 oldal A bizonylat terjedelme 2 oldal

A váratlan működéskiesések 
megelőzése, és a jelentős javítási 

költségek csökkentése.

Optimális megoldást jelentő készre 
kevert hűtőfolyadék alkalmazása, és 
CoolCheck hűtőfolyadék-vizsgálaton 

alapuló állapotfigyelés.

A termék és szolgáltatás 
igénybevételével megnőtt az automata 

hajtóművek megbízhatósága,  
a meghibásodások száma minimálisra 

csökkent, és megelőz he tővé váltak 
a váratlan leállásokból adódó 

bevételkiesések is.

*  Az esettanulmány idején az olaj-és gépdiagnosztikai szolgáltatásunk neve WearCheck volt, amely 2017-ben LubCheck-re változott.
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