
SPOLEHLIVĚJŠÍ ZAŘÍZENÍ – NIŽŠÍ NÁKLADY

LUBCHECK DIAGNOSTIKA 
OLEJŮ A STROJŮ



V PRŮMYSLOVÉ VÝROBĚ MŮŽE I JEDNA HODINA 
PROSTOJE ZPŮSOBIT MILIONOVÉ ZTRÁTY
Náhlé poruchy, které mají za následek prostoje 
a neplánované opravy, jsou noční můrou každé 
společnosti. Náklady s nimi spojené pak můžou 
vyústit i ve velké finanční potíže firmy. Vyhnout 
se takovým problémům je tak velmi důležité. 
Nečekaným poruchám se dá předcházet!

Olej mluví, my nasloucháme!

Stroje a použitá maziva na sebe vzájemně působí, takže 
maziva mohou rovněž vykazovat stopy správného či 
chybného provozu stroje. Pravidelná kontrola maziv 
umožňuje sledování stavu zařízení a dokáže odhalit 
poruchy v jejich raném stádiu a zabránit tak vážnějším 
poruchám, jejichž pozdější oprava by mohla být nákladná.

Koncepce LubCheck

Podstatou koncepce LubCheck je získat a předložit 
diagnostické informace ze vzorku oleje a podpořit tak 
správný proces údržby pomocí cíleného testování. 
Metrika fyzikálních a chemických vlastností maziva, 
intenzita změn, které v nich probíhají, typy a množství 
nečistot, které se do maziva dostávají, a charakter a 
poměr částic opotřebení společně představují důležitou 
informaci, z níž lze vyčíst správný či chybný provoz 
strojů, i správnou či nesprávnou volbu maziva a jeho 
další použitelnost.

Nejsme sami

Laboratoř MOL LubCheck je členem skupiny 
WearCheck International od roku 1997. Tato profesní 
asociace sdružuje laboratoře působící na čtyřech 
kontinentech po celém světě. Díky pravidelné výměně 
zkušeností a sdílení poznatků mezi členy jsme neustále 
technologicky na výši.

Diagnostika LubCheck umožňuje

 odhalit případné poruchy v raných fázích

  identifikovat skryté poruchy nebo chybný provoz 
strojů

 zredukovat nebo úplně eliminovat ztráty výroby

 snížit náklady na údržbu zařízení

 přesnější a snadnější plánování údržby

 optimalizovat cyklus výměny oleje 

 zvýšit spolehlivost strojů



Víc než jen čísla
Veškeré relevantní údaje jsou ve srozumitelné formě uvedené v LubCheck reportu, společně s hodnocením 
a doporučením našich expertů. Diagnostická oblast ukazuje souhrn profesionálních posudků založených na výsledcích 
testů. Případné změny odhalené na zařízení nebo stavu maziva jsou přehledně a jednoduše sledovatelné podle 
výsledků předešlých analýz, které jsou uvedeny spolu s tou aktuální.

Diagnostika LubCheck pomáhá optimalizovat náklady v mnoha různých oblastech.

OPTIMALIZACE NÁKLADŮ 
BEZ RIZIKA 

Kompletní diagnostika ve čtyřech jednoduchých krocích

Odběr vzorků Odesílání vzorků Analýza Odborné posouzení

Dodržujte prosím postup 
správného odběru vzorků dle 
pokynů v informační příručce.

Po odběru vzorků vyplňte 

přiložený formulář a doručte 

vzorek oleje do společnosti 

MOL Česká republika na 

technický servis maziv.

Přijaté vzorky jsou analy-
zovány a diagnostikovány 
experty v oblasti maziv.

Výsledky testů jsou k dis-
pozici do 72 hodin od přijetí 
vzorku do laboratoře. Partner 
obdrží e-mailem laboratorní 
hlášení s doporučením 
dalšího postupu.

PŘÍMÝ DOPAD NEPŘÍMÝ DOPAD DOPAD NA NÁKLADY

Předcházení nečekaným poruchám tím, že 
se včas zjistí skrytá poškození nebo případný 

nepravidelný chod zařízení
Prodloužení životnosti strojů Snížení nákladů na náhradní díly a údržbu

Optimalizace výměnného intervalu maziv 
a olejů

Prodloužený výměnný interval oleje
Maximální využití maziv Nižší náklady na maziva

Kontrola stavu zařízení
bez závažných zásahů do jejich chodu, 

případné změny je možné sledovat
Zvýšení spolehlivosti a prodloužení životnosti 

zařízení Nižší náklady na kontroly 

Lepší plánování a kontrola výroby a údržby
Vyšší efektivita plánování výroby

Snížení prostojů; vyšší využití výrobní 
kapacity

Snížení neplánovaných vícenákladů 

Méně nebezpečných odpadů ve formě 
použitých olejů Menší dopad na životní prostředí Úspora nákladů v oblasti likvidace 

použitých olejů



Přijatý vzorek je podroben následujícím standardním testům. Pokud výsledky základních analýz nejsou 
dostačující pro vypracování jednoznačného posudku, laboratoř ke stanovení přesné diagnózy vykoná i další 
potřebné zkoušky.

TESTY A NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY

Nejčastější problémy týkající se průmyslových maziv a jejich řešení

 Plynové mo-
torové oleje

Hydraulické 
oleje 

Turbínové 
oleje

Průmyslové 
převodové 

oleje
Kompresoro-

vé oleje
Teplonosné 

oleje
Oleje pro ob-
ráběcí stroje

Transformáto-
rové oleje

Viskozita

Číslo kyselosti

Složky aditiv (ICP)

Kovy v důsledku 
opotřebení

Nečistoty

Ferografi e

Index opotřebení

Čistota (ISO 4406)

Obsah aditiv (FT-IR)

Produkty degradace

Emulgovatelnost

Bod vzplanutí

Popis problému Výsledky analýz Možná příčina  Následek Doporučení

Znečištění abrazivními 
částicemi

Vysoký obsah silikonu; 
vysoký počet částic; 
vysoký obsah kovů 

v důsledku opotřebení

Ucpaný nebo poškozený 
odvětrávač; 

opotřebená nebo poškozená 
těsnění 

Zvýšené opotřebení, 
možnost poruchy

Vyměňte odvětrávač nebo 
fi ltr;

vyměňte olej

Nadměrné opotřebení Velké množství kovů 
v důsledku opotřebení

Důsledek jiného typu závady 
(vnikání vody, znečištění, 

nesprávný výrobek a/nebo 
přehřátí)

Kratší životnost zařízení
Zkontrolujte celý systém, 
opravte závady, vyměňte 

olej!

Ke znehodnocení maziva 
došlo dříve, než když je 

normálně používáno
Vyšší viskozita; vyšší číslo 

kyselosti
Přehřátí; došlo k tepelné 

degradaci oleje a ten je tak 
na konci své životnosti 

Zvýšené opotřebení a koroze, 
možnost poruchy

Zkontrolujte systém 
z hlediska přehřátí, 

možnosti vniknutí vzduchu, 
zkontrolujte chladič 

vzduchu, vyměňte olej!

Nesprávné mazivo
Výrobek je mimo stupeň 

viskozity a/nebo aditivní kovy 
nejsou typické 

Nesprávné mazivo pro 
aplikaci nebo došlo ke 

smíchání výrobku s jiným 
výrobkem

Zvýšené opotřebení, 
možnost poruchy

Zkontrolujte použité mazivo, 
vyměňte olej!



  Více než 110 let zkušeností s výrobou 
maziv

  Více než 20 let zkušeností v oblasti 
diagnostiky olejů a stojů

Úzká spolupráce mezi uživateli zařízení a inženýry, kteří zajišťují diagnostické služby, je klíčem k úspěchu LubCheck 
metody. Dnes využívají provozní a ekonomické výhody LubCheck a CoolCheck diagnostiky stovky spokojených 
zákazníků:

BORSODCHEM LTD. • CONTINENTAL AUTOMOTIVE HUNGARY LTD. • DUNA–DRÁVA CEMENT LTD. • FUX LTD. • HAMBURGER 
HUNGARIA POWER LTD. • INOTAL PLC. • ISD DUNAFERR PLC. • MAGYAR SUZUKI CORPORATION • PLASTICAST HUNGARY LTD. 
• MESSER HUNGAROGÁZ LTD. • MVM PAKS NUCLEAR POWER PLANT LTD. • NITROGÉNMŰVEK CO. • RÁBA VEHICLE LTD. 
• ROTARY DRILLING LTD. • ROTO ELZETT CERTA LTD. • SAPA PROFILES KFT. • SEMPERFORM LTD. • SINERGY LTD. 
• VIBRACOUSTIC CV AIR SPRINGS HUNGARY LTD. • YORKSHIRE FITTINGS LTD.

VÍC NEŽ SLUŽBA – PARTNERSTVÍ



Naše služby v oblasti maziv:
 Poradenství ohledně technologie mazání
 Údržba maziv na místě
 Posouzení technologie mazání
 Audit technologie mazání
 Řízení kapalin 
 Školicí kurzy

VÁŠ PARTNER:

MOL Česká republika, s.r.o.

Purkyňova 2121/3

110 00  Praha 1

t: +420 241 080 821/800

e: oleje@molcesko.cz

www.molcesko.cz


