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BanKonzult Energy Kft., Tiszaújváros

• villamos forgógépek javítása, karbantartása

• szélgenerátor állórészek tekercselése

• vasúti vontatómotorok állórészeinek tekercselése
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BanKonzult Energy Kft., Nyíregyháza
• transzformátorok javítása, karbantartása
• transzformátorállomások karbantartása
• közvilágítás karbantartása
• fogyasztásmérők cseréje
• RF készülékek cseréje 
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Javítási technológiák

• Villamos gépek tisztítása szárazjég szórással

• Hiba megállapítás, vizsgálatok

• Mechanikai javítások
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Villamos gépek tisztítása szárazjég 

szórással

• Villamos motorok, generátorok külső
tisztítása helyszínen

• Villamos motorok, generátorok álló- és 
forgórészek tekercseléseinek tisztítása

• Ventilátorok tisztítása 
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A szárazjégszórás tisztítási mechanizmusa

• hősokk hatás

• szárazjég expanzió

• kinetikus energia
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A szárazjégszórás előnyei

• Folyamatos üzemidőt biztosít

• Száraz tisztítási eljárás

• Kompakt és sokoldalú

• Felületkímélő

• Környezetbarát

• Biztonságos
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Hiba megállapítás, vizsgálatok

• Szigetelés vizsgálatok
• Tekercsellenállás mérés
• Rezgés spektrum analizátorok, csapágyállapot vizsgálók
• Lézeres tengelybeállítás
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Szigetelés vizsgálatok

Szigetelési ellenállás mérés – Metrel TeraOhm 5 kV

Surge testerek:

Kisfeszültség – Schleich MotorAnalyzer
Nagyfeszültség – Baker AWA IV
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Szigetelésvizsgálat  Baker AWA IV műszerrel
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Szigetelésvizsgálat Metrel TeraOhm 5 kV műszerrel a 

GΩ…TΩ mérési tartományban
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Tekercsellenállás mérés
• Négyvezetékes módszerrel a µΩ….mΩ tartományban

Műszer: Goodwill GOM 802



13

Rezgés spektrum elemzés, csapágyállapot 
vizsgálat

Rezgés spektrum elemzés:
• Kiegyensúlyozatlanság
• Légrés hibák
• Tengelybeállítási hibák
• Talp és alap hibák
• Siklócsapágyak mérése
• Gördülőcsapágyak mérése

Csapágyállapot vizsgálat:

• Kondíció
• Kenés állapot
• Trend képzés

Lézeres egytengelyűség

beállítás
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Mechanikai javítások

• Tengely cserék, tengely javítások
• Kiegyensúlyozó gépek PC alapú mérőkörrel
• Pajzsok, zsírterelők, házak javítása
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Tengely cserék, tengely javítások

Tengely csere:

• Méretfelvétel, rajzkészítés
• Hibás tengely kinyomása hidraulikus 

préssel
• Anyagösszetétel vizsgálat 

metallográfiai laborban
• Beszerzett anyag repedésvizsgálata
• Nagyolás
• Feszültségmentesítő hőkezelés
• Méretre munkálás, majd ismételt 

repedésvizsgálat
• Vasmagba húzás (tengely hűtés 

folyékony nitrogénnel)
• Kétsíkú dinamikus kiegyensúlyozás
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Méretfelvétel, rajzkészítés
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Beszerzett anyag repedésvizsgálata
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Nagyolás
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Feszültségmentesítő hőkezelés
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Méretre munkálás, majd ismételt repedésvizsgálat



21

Komplett tengely repedésvizsgálata
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Vasmagba húzás (tengely hűtés folyékony 

nitrogénnel)
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A javított forgórész
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Kiegyensúlyozó gépek PC alapú
mérőkörrel

A kiegyensúlyozó pad főbb adatai:

• Nagahama – Schenck
• Elforgó átmérő: Ø 1600 mm
• Maximális hossz: 4000 mm
• Forgástest maximális tömege: 4400 kg
• Maximális fordulatszám: 3000 /perc
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Pajzsok, zsírterelők, házak javítása
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Robbanásbiztos kivitelű motorok 
mechanikai javítása

•Adatok, méretek felvétele, rajzok 
elkészítése
•Gyártó által engedélyeztetés (gyártói 
jogok)
•Anyagösszetétel vizsgálat
•Repedésvizsgálat
•Megmunkálás
•Résméretek beállítása – résméret 
táblázat
•BKI felülvizsgálat (nyomáspróba, 
ellenőrző mérések, stb.)
•Összeszerelés
•Próbatermi mérések
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TVK ZRt. Olefin I. gyár 
Hammon hűtőtorony 250 kW-os motor 

meghibásodása
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