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A hőközlő rendszerekben alkalmazott hőközvetítő közegek általában 300-340ºC-ig hasz-

nálható ásványolaj alapú kenőanyagok. A magas hőmérséklet és a levegő jelenléte miatt az 

olajok folyamatosan öregednek, jellemzőik lassan, esetenként ugrásszerűen változnak. Ezek 

a változások egy idő után üzemeltetési problémákhoz vezethetnek. A Rikopet Kft. által üze-

meltetett új földgáztisztító rendszerben röviddel az első feltöltés után üzemelési problémák 

jelentkeztek. Az olajdiagnosztikai vizsgálatok a hőközlő folyadék tönkremenetelét mutatták. 

A vállalat és a MOL-LUB Kft. szakemberei közösen derítették ki az okokat. A megoldásként 

javasolt intézkedések megvalósításával a rendszer évek óta zavartalanul üzemel. 

A hőközlő folyadékok lassan végbemenő, természetes elhasználódása üzemeltetési probléma esetén 

sokkal gyorsabban, ugrásszerűen mehet végbe.  A hőközlő folyadékok élettartama a minőségük 

mellett nagymértékben függ magától a rendszertől is. Egy nem megfelelően megtervezett és karban-

tartott rendszer a legjobb minőségű olajat is gyorsan tönkreteszi, élettartamát jelentősen lecsökkenti.

A földgáztelepek üzemeltetésével és energetikai tanácsadással foglalkozó Rikopet Kft. által működ-

tetett új földgáztisztító rendszerben röviddel az indulást követően üzemelési problémák jelentkeztek, 

a laboratóriumi vizsgálatok a kenőanyagtöltet tönkremenetelét mutatták. A rövid élettartam és a kap-

csolódó üzemelési problémák okainak a kivizsgálását a két cég szakemberei közösen kezdték meg.

A rendszer átvilágítása során több tervezési problémára derült fény. A kazánt távol helyezték el a 

rendszertől, az összeköttetést biztosító vezetékek az úttest alatt futottak, így az olajcsere során a 

rendszerben maradó fáradt olaj miatt a friss olaj is használt állapottal indult. Gyorsította az olaj örege-

dését az is, hogy közvetlenül az üzemindulás után – egy hőcserélő hibája miatt – alacsony forrpontú 

kondenzátum szivárgott a fűtési rendszerbe, amely elkeveredett a friss töltettel. A harmadik kritikus 

pont az volt, hogy a forró olaj átfolyt a tágulási tartályon, folyamatosan érintkezve a levegővel. Az 

oxidációs folyamatok így nagymértékben felgyorsultak, hozzájárulva az olaj gyors tönkremeneteléhez.

A fenti hibák feltárása után az üzem áthelyezte a kazánt, a föld alatti vezetékeket megszüntette, 

a tágulási tartályt átalakította, tisztítás után a rendszert friss olajjal töltötte fel.  Az azóta eltelt öt 

év alatt a MOL-LUB Kft. LubCheck laboratóriumába évenként beküldött olajminták az olaj és a 

rendszer megfelelő állapotát mutatják – köszönhetően az üzemeltető és kenőanyaggyártó szoros 

együttműködésének.

„A MOL-LUB alkalmazástechnikai 
szakembereivel tartott műszaki 
konzultációsorozat rávilágított 
arra, hogy az üzemelési problé-
máink gyökere a nem megfelelő 
rendszerkialakítás. A közösen 
kialakított megoldással öt éve 
zavartalanul működik a rendsze-
rünk.” 

Dr. Magyari Dániel 
műszaki vezető
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A szükséges átalakításoknak 

köszönhetően öt éve 
zavartalan üzemmenet.

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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