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Použitie produktu METABOND 

Na našom depe kompresorov bolo strojové predvádzanie produktu METABOND GT v jeseni 2007.  

Na predvádzaní sme sa mohli presvedčiť o výnimočnom účinku produktu, ktoré aj kontrolné prístroje 

(ampérmeter, silomer) dokázali. Po tomto teste sme sa rozhodli vyskúšať tento produkt.     

Vybraný kompresor bol SAS (BLITZ) HV-6/2/30/35, ktorý je vzduchom chladený vzduchový kompresor 

poháňaný elektromotorom pomocou klinového remeňa, a ktorý má prevádzkový tlak 20 bar. Kompresor je 

6 valcový, počet valcov I. stupňa je 4 a II. stupňa je 2. Ventilátor chladí komprimátový vzduch vystupujúci z I. 

a II. stupňa, ako aj kompresora.        

Technické údaje: 

Kompresor:      Elektromotor: 

Výrobca:   SAS    Výkon:  30 kW 

Max. PSI:   500    Min. otáčky:  2940 min-1 

I. stupeň:   0 – 5 bar   380 V / 50 Hz 

II. stupeň:   5 – 30 bar 

Množstvo oleja:  10 litrov 

Skúsenosti v závode: 

Do kompresora bol naliaty 0,5 l METABOND GT, dňa 20.10.2007. Pred použitím prísady METABOND GT 

bol odber elektromotora 42 – 43 A, ktorý sa po použití prísady znížil na 36 A. Toto preukazuje viacnásobné 

kontrolné merania. Zníženie hluku a vibrácie vieme potvrdiť diagnostickými meraniami. Zvýšenie životnosti 

rotujúcich súčiastok sme nevedeli určiť počas tejto doby, ale môžeme predpokladať. Pomocou zníženia 

trenia rotujúceho mechanizmu a zníženie odberu elektrického prúdu elektromotora môžeme veriť  

vo zvýšení životnosti klinových remeňov.  

S 15 %-ou úsporou elektrickej energie a s ďalšími faktormi počas dlhšej periódy môžeme dosiahnuť 

značné zníženie nákladov, ktoré sa prejavujú: 

 predĺžením cyklického času na údržbu,  

 zvyšovaním životnosti náhradných dielov, 

 zvyšovaním intervalu olejovej výmeny, 

 použitím elektrickej energie. 

Na základe hore uvedených skutočností presvedčivo môžeme vyhlásiť, že použitie METABOND GT 

v priemyselnom vzduchovom kompresore na depe kompresorov bolo dobré rozhodnutie. Nakoľko 

dostaneme možnosť, tak vyskúšame produkt aj v ďalších premyslených jednotkách.   

V Hajdúszoboszló, dňa 3.12.2007 

   

Szénási Imre – majster výroby Hajdú Lajos - prevádzkovateľ Szabó László - údržbár 

 


