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Mátrai Erőműben már 6 éve elégedettek a kenési rendszerünkkel  
2020-ig összesen 200 körüli automata zsírzóberendezés lesz üzemben 

Mátrai Erőmű Zrt. , Magyarország

Műszaki információk a berendezésekhez

Külfejtésű bánya Visonta

Szállított nyersanyag

Lignit

Szállítási mennyiség

4,5 -5 Mio tonna

A szállítószalagok hossza

40 km

A szállítószalag dobok átmérője

1.500 mm-ig

A meghajtó villamos motorok teljestíménye

450 KW - 630 KW

Csapágyak

FAG mélyhornyú golyóscsapágyak  
FAG hengergörgős csapágyak  
FAG beálló görgőscsapágyak

 
A visontai telephelyű, villamos energia termelő Mátrai Erőmű Zrt  a legnagyobb 

erőművek közé tartozik Magyarországon. A beépített áramtermelő kapacitása  

950 MW. Az erőmű  szénellátása két saját külfejtésű bányából, Visontáról és  

Bükkábrányból történik. A bányászott lignit mellett biomasszát és földgázt is  

égetnek. Ezenkívül fotovoltaikos energiát is termelnek. 

A vállalatnál több mint 2000 dolgozót foglalkoztanak.

Követelmény a Schaeffler részére 
A visontai külfejtéses bányában kilométereken keresztül húzódó szállítószalagok 
dobjai és meghajtó villamos motorjai állandó üzemben működnek. Itt a  
legnehezebb körülmények között a kenési igényeknek pontosan megfelelő  
mennyiségű és minőségű kenőzsírellátást kell biztosítani.Eddig a villamos  
motoroknál elektrokémiai üzemű zsírzópatronokat alkalmaztak. Ezen egy  
zsírzópontos megoldás nagy hátránya,hogy a környezeti hőmérséklet ingadozása 
esetén nem megbízhatóan működik.  

Schaeffler megoldás 
A Schaeffler ajánlata a CONCEPT2 automata zsírzórendszer volt a saját tesztelésű 

Arcanol MULTITOP zsírral töltött kartusokkal. Ezen megoldás lehetővé teszi az 

üzem közbeni  folyamatos, megbízható mennyiségű utánkenést a meghajtó  

motorok csapágyai részére a szállítószalag doboknál és a kotrógépek  

marótárcsájánál. A zsírzórendszer telepítését és üzemeltetését, valamint a  

zsírkartusok időszakos cseréjét a Schaefller hivatalos helyi márkakereskedője,az 

EBT-Szerviz Kft végzi.

 

 Nyersanyagkitermelés és feldolgozás



www.schaeffler.com/gts
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Előnyök a felhasználó részére
• A nem tervezett gépállások elkerülése
• Hosszabb csapágyélettartam
• A környezeti hőmérséklet ingadozásától független automatikus kenés
• A javítások csökkenése
• Komplett kenési szerviz egy kézből 

A felhasználót különösképp meggyőzte a kenőanyagadogoló  egyszerű 
kezelhetősége és a robosztus kivitel.Ezenkívül egy fontos tényező,hogy  
az eddig a zsírzást végző személyzet az üzemben más fontos feladatokat  
tud ellátni.

A projekt különlegességei 
A 65 CONCEPT2  beépítésével 2020-ig egy újabb szintje valósult meg az  
együttműködésnek. Eddig a szállítószalag dobcsapágyainak kenésére összesen 
beépítésre került 130  CONCEPT8 kenőanyagadagoló 800 cm3 -es zsírkartussal  
( lásd még korábbi referencia GTS 0113 ). 
2020-ban a terveink szerint a visontai telephelyen az Erőmű területén a  
ventilátorok és motorok csapágyainak kenése terén folytatódhat a projekt.

Az Önök berendezései szintén kenési megoldást igényelnek? Szívesen segítünk. 

Kapcsolat 
Janos Acs · acsjno@schaeffler.com 
Fernando Rafael Machado Nash · nashfrn@schaeffler.com
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Műszaki információk a kivitelezéshez

Kenési rendszer

65 CONCEPT2 rendszer a villamos motorok 
csapágyaihoz

Működési mód

Belső idővezérlés

Zsírkartusok űrtartalma

250 cm³

Kenőzsír

• Schaeffler Arcanol MULTITOP

Zsírvezeték

•  FAG PA12 műanyag cső
•  D= 6 mm, d= 4 mm

Kenési rendszer

130 CONCEP8 rendszer a szállítószalag 
dobok csapágyaihoz

Működési mód

Belső idővezérlés

Zsírkartusok űrtartalma

800 cm³

Kenőzsír

• Schaeffler Arcanol LOAD460

Zsírvezeték

•  FAG PA66 műanyag cső
•  D= 8 mm, d= 5 mm

https://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/08_media_library/01_publications/schaeffler_2/global_technology_solution/downloads_28/GTS_0113_de_en.pdf

