
SIKER A MÁV-NÁL: 27%-OS KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁS

CÉG: 
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SZOLGÁLTATÁS: 
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A hazai személy- és teherszállítás egyik kiemelt szereplője, a MÁV Magyar Államvasutak 

Zrt. naponta több százezer utast juttat el az ország egyik pontjáról a másikra. A vasúti 

személyszállítás jelentős részét motorvonatok teszik lehetővé. A vasúti és közúti szállítás 

közötti verseny arra készteti a MÁV-GÉPÉSZET Zrt-t, hogy minden lehetőséget megragadva 

csökkentse a működési költségek jelentős részét képező karbantartási költségeket, és 

a karbantartásokhoz kapcsolódó állásidőket. Az új, kifejezetten vasúti igénybevételhez 

kifejlesztett MOL Dynamic MK 9 15W-40 többfokozatú dízelmotorolaj (kísérleti név: MÁV 

Motorolaj 2) használatával, valamint folyamatos olajdiagnosztikai ellenőrzéssel a vállalat 

megközelítőleg 27 százalékkal csökkentette 40 db, 6341 sorozatszámú vasúti dízelmotor-

vonat motorolajcsere költségeit. 

A vasútüzemre jellemző speciális körülmények a motorolajok számára rendkívül komoly kihívást 

jelen tenek. Ezt figyelembe véve a MOL-LUB Kft. fejlesztőmérnökei olajdiagnosztikai háttérbázi-

sukra támasz kodva kifejlesztettek egy új, kifejezetten vasúti motorok igénybevételeihez illesztett 

motorolajat. A fejlesz tés eredményeként egy olyan, nagy teljesítményű motorolajat sikerült előállí-

tani, ami a vasúti üzemhez megfelelő viszkozitási, termikus és oxidációs stabilitással rendelkezik, 

és meghosszabbított olajcsere-periódus teljesítésére is alkalmas. 

A fejlesztést követő üzemi vizsgálat során a motorolajon folyamatos olajdiagnosztikai vizsgálatokat 

végez tek, amelyek segítettek képet kapni a motorolaj fizikai és kémiai változásairól és a motorban 

lejátszódó kopási folyamatokról. A kísérleti időszak sikeres befejezése után a MOL-LUB Kft. szak-

értői javaslatot tettek az új, MOL Dynamic MK 9 15W-40 névvel forgalomba hozott többfokozatú dí-

zelmotorolaj bevezetésére, és az olajcsere-periódusok 1500 üzemóráról 2100 üzemórára emelésére.

Az új típusú motorolaj, a növelt olajcsere-periódus és a hozzá tervezett karbantartási ciklus-

rend segítségével a MÁV-GÉPÉSZET Zrt. csökkenthette a 6341 sorozatszámú dízelmotorvonatok 

motorolajcsere költségeit, amely éves szinten több milliós költségmegtakarítást jelent. A MÁV 

GÉPÉSZET Zrt. műszaki szakemberei a folyamatos korszerűsítés hatására 2008-ban a MOL 

Dynamic MK 9 15W-40 vasúti dízelmotorolajat a magas teljesítményszintű, szintetikus MOL Dynamic 

Synt Diesel 10W-40 dízelmotorolajra cserélték, és a megerősítő olajvizsgálatok bizonyították, hogy 

a költségmegtakarítás napjainkban is helytálló.

„A MOL-LUB Kft. munkatársainak 
szakszerű, rendszeres ellenőr-
zése mellett megközelítőleg 27 
száza lékkal csökkentettük a 6341 
soro zat számú dízel motor vonatok 
motorolajcsere költségeit, amely 
éves szinten több milliós költség-
meg ta ka rí tást ered ményezett. 
Ráadásul az új típusú motor-
olaj haszná latával a járműveink 
műkö dése is biztosabbá vált, és 
ezzel jelen tő sen nőtt a verseny-
ké pessé günk is.” 

Kiss László 
Járműmérnökség vezető

MÁV-GÉPÉSZET Zrt.



KIHÍVÁS

A 6341 sorozatszámú vasúti 
dízelmotorvonat motorjainak 
karbantartása miatti állásidők  

és költségek csökkentése.

1 MEGOLDÁS2
Kifejezetten a vasúti dízelmotorok 

igényeihez illeszkedő motorolaj 
kifejlesztése, és WearCheck 

kenőanyag-vizsgálaton alapuló 
gépállapot-figyelés nyújtása.

EREDMÉNY3
A termék és szolgáltatás igény-
be vételével a motorok olajcsere-
periódusa nőtt, lehetőség nyílt 

a karbantartási ciklusrend módo-
sí tá sá ra, így a karbantartás miatti 
leállások száma csökkent. Mindez 

éves szinten több millió forint 
költségmegtakarítást eredményezett.

WEARCHECK OLAJ- ÉS GÉPÁLLAPOT-FIGYELÉS

A WEARCHECK 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

A WearCheck 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 termelés kiesést és javítási költségeket 
eredményeznének.

VILÁGSZÍNVONALÚ LABORATÓRIUM
A MOL-LUB Kft. az olajdiagnosztikán alapuló gépállapot-figyelés közép-európai úttörőjeként 20 éve működtet világszínvonalú 
olaj vizsgáló 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.

OLAJ- ÉS GÉPÁLLAPOT-DIAGNOSZTIKA 4 EGYSZERŰ LÉPÉSBEN  

Mintavétel Mintaküldés Elemzés Szakvélemény

A szakszerű mintavételhez kö-
ves se a mellékelt tájékoztatóban 
leírt utasításokat!

A mintavételt követően töltse ki  
a mellékelt űrlapot, és küldje el 
az olajmintát tartal mazó edény-
nyel a MOL-LUB Kft. WearCheck 
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, valamint 
az eredmények elérhetők online is.
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