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Bevezetés 

Szakdolgozatomat egy nagy vegyipari cégnél, a Wanhua-BorsodChem Zrt.-nél 

készítettem. Dolgozatom témája az autoklávok redukáló hajtóművének felújítása, amit a 

PVC termelés karbantartási részlegén készítettem. 

Szakdolgozatom elején röviden bemutatom, hogy hogyan fejlődött ki a PVC gyártás a 

BorsodChemnél, majd ismertetem a gyártás elméletét és, hogy melyek azok a jellemzők, 

amelyek a PVC por minőségét befolyásolják. 

Utána bemutatom a szükséges elméleti háttér információkat, amik segítségével a 

karbantartást el tudom végezni. Ismertetem a karbantartás és a minőségbiztosítás 

kapcsolatát, a különböző stratégiákat és, hogy miért fontos a gépfenntartás és 

megbízhatóság. 

Ezután részletesen bemutatom a redukáló hajtómű aktuális helyzetét, szerelését, illetve, 

hogy mikre kell figyelni a karbantartás előtt, közben és a feladat elvégzése után. Leírom a 

szükséges ellenőrzések és felülvizsgálatok feladatait és, hogy milyen gyakran kell azokat 

elvégezni. Külön kitérek, hogy milyen hibák lehetségesek és ezeket hogyan lehet 

megoldani. 

Szakdolgozatom végén pedig elkészítettem a BorsodChem minőségbiztosítási 

rendszeréhez igazodó eljárási utasítást, hogy az alapján az arra jogosult, hozzáértő 

szakember is el tudja végezni a hajtómű karbantartását. 
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1. A Wanhua-BorsodChem Zrt. bemutatása 

1.1. A Wanhua-BorsodChem Zrt. története 

A ma Wanhua-BorsodChem nevet viselő, de ország-világ előtt Borsodi Vegyi 

Kombinát (BVK) néven vált ismerté a cég. Létesítéséről – Sajómenti Vegyi Művek 

elnevezéssel – 1949-ben született döntés. A következő évben a Borsodi Kooperáció egyik 

beruházásaként elkezdődött a gyár építése. [1] 

1954. július 3-án a Borsodi Ipari Tröszt, a Sajómenti Vegyi Művek és a Borsodi 

Kokszművek összevonásával született meg a Borsodi Vegyi Kombinát, amely azóta is 

meghatározó szerepet játszik a város fejlődésében és életében. [1] 

Gazdag és változatos a Wanhua-BorsodChem több mint 60 éves története. Kedvező és 

kedvezőtlen események, sikerek és balsikerek váltották egymást az évek folyamán. 1955 

augusztusában nem csak a BVK dolgozói és Kazincbarcika lakói örültek az első 

műtrágyatermék megjelenésének, de országos eseménynek is számított, hiszen az első 

ötéves terv egyik nagy létesítménye “vizsgázott” ekkor. Küzdelmekkel teli hétköznapok s a 

cég talpon maradásáért való aggodalmas évek, de felemelő ünnepi események – új üzemek 

alapkőletétele, üzem- és gyáravatások – is jellemezték ezeket az éveket, s a cég több 

alkalommal is elnyerte a kiváló vállalat címet. [1] 

1963-ban Magyarországon elsőként, beindították PVC üzemüket. [2] 

Az 1980-as évek végének gazdasági és társadalmi változásai a vállalat életében is 

szükségszerű változásokat követeltek. Az 1990-es évek eleje fordulópontot jelentett a 

vállalat történetében: 1991. szeptember 1-jén megalakult a BorsodChem Rt., [1] továbbá 

elkészült saját MDI üzemük, és megkezdték az izocianát gyártást. Tíz évvel később a TDI 

is megjelent a termékportfóliójuk új elemeként. Az ezt követő években környezetvédelmi 

eredményeik javítása érdekében több beruházást valósítottak meg és megkezdte működését 

szennyvíztisztító üzemük is. Bevezették az ISO-14001 környezetközpontú irányítási 

rendszert, illetve az ISO-9002 minőségbiztosítási rendszert. A folyamatosan növekvő 

kereslettel és a társadalmi igények változásával párhuzamosan fejlesztették 

technológiájukat, amelynek eredményeképpen lehetőségeik köre egyre szélesedett. [2] 

A társaság stratégiai célkitűzésének megfelelően az 1991. évi cégalakítás óta tudatosan 

fejlesztette tevékenységét és szervezetét annak érdekében, hogy korszerű, jól áttekinthető 

műanyagalapanyag-gyártó társasággá alakuljon. Ebben a folyamatban a fenti profilba nem 
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illő tevékenységeit részben saját tulajdonú kft.-kbe, részben külföldi érdekeltségeit is 

bevonva vegyes vállalatokba vitte ki. [1] 

A UTECH Europe 2012 volt az első olyan rendezvény, amelyen a Wanhua és a 

BorsodChem együttesen, összekapcsolt márkanév alatt jelent meg a nemzetközi szakmai 

közvélemény előtt. A rendezvényen a Wanhua-BorsodChem mutatta be a legnagyobb 

kiállítási területen termékkínálatának innovatív poliuretán termékeit. [3] 

A Wanhua-BorsodChemben az MDI, TDI, alapvető- és speciális vegyi anyagok, és 

PVC porok vezető ázsiai és európai gyártójaként magas minőségű termékeket és 

szolgáltatásokat kínál világszerte a különböző iparágak számára.[4] 

Az 1. ábrán látható a Wanhua-BorsodChem főbejárata. 

 

1. ábra - A Wanhua-BorsodChem főbejárata [5] 
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1.2. Mérföldkövek a BorsodChem életében 

1949 – Sajómenti Vegyiművek 

1954 – BVK - Borsodi Vegyi Kombinát létrejötte a Borsodi Ipari Tröszt, a Borsodi 

     Kokszművek és a Sajómenti Vegyiművek egyesülésével. 

   – Műtrágyagyártás megkezdése (ammónia, nitrit, karbamid). 

1963 – Magyarország első PVC gyárának beindítása, PVC por gyártás megkezdése. 

   – Higanykatódos klór- és sósav üzem megépítése. 

1991 – BVK átalakul BorsodChemmé. 

   – MDI gyártás megkezdése. 

2001 – TDI gyártás megkezdése. 

2006 – Membráncellás Klór Üzem beindítása. 

2009 – Új szervezeti struktúra kialakítása, nemzetközi menedzsment team vezetéssel. 

2010 – Együttműködés a kínai Wanhua Industrial Corp., P.R. vállalattal. 

2011 – Új TDI üzem beindítása. 

   – Salétromsavgyártás beindítása. [2] 

1.3. A PVC üzem bemutatása, technológiája 

Az évi 400000 tonna kapacitású PVC port előállító üzem technológiája a japán Shin 

Etsu Chemical Industry szuszpenziós technológiáján alapul. 

A PVC üzem nyolc fő technológiai egységre, (szekcióra) bontható: 

100-as szekció: Segédanyagok tárolása, előkészítése, adagolása 

200-as szekció: Polimerizálás 

300-as szekció: Vinil-klorid mosás, tárolás 

400-as szekció: PVC szárítás 

450-es szekció: Szuszpenzió sztrippelés (vinil-klorid mentesítés) 

460-es szekció: Szennyvíz sztrippelés (vinil-klorid mentesítés) 

500-as szekció: Vinil-klorid visszanyerés, desztilláció 

700-as szekció: Hűtővíz, nitrogén, műszerlevegő szolgáltatás [6] 
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2. PVC gyártás 

2.1. A PVC gyártás története a BorsodChemnél 

A BorsodChem Rt-nél az első – 6000 tonna/év – kapacitású szuszpenziós eljáráson 

alapuló PVC por gyártó üzem (P-3) 1963-ban kezdte meg a termelést Hoechst technológia 

szerint. [6] 

1969-ben újabb, az UHDE cégtől vásárolt Hoechst technológián alapuló 24000 tonna 

kapacitású üzem kezdte meg a termelést. 

Ez az üzem két azonos technológiai vonalból (P-1, P-2) állt. 

A P-1, P-2, és P-3 üzemrészek alkották a Polimer I. üzemet, amelynek meghatározó 

berendezése a 6 darab 12,2 m3 és a 2 x 11 darab 16,6 m3 térfogatú autokláv volt. A 

BorsodChem 2002-ben állította le első PVC üzemében a gyártást, a magas üzemeltetési 

költségek és környezet szennyezési értékek miatt. [6] 

1978-ban az Olefin II. magyar állami beruházás során létesült a Polimer II. – mai 

elnevezésén PVC üzem – amelyet a japán Shin Etsu cégtől vásároltak. 

Az üzem névleges évi kapacitása 150000 tonna PVC por volt. 

A beruházás érdekessége, hogy Magyarországon az első számítógépes folyamatirányító 

rendszer, ebben az üzemben került telepítésre. [6] 

Az 1996-ban végrehajtott számítástechnikai rekonstrukció, technológiai fejlesztés és 

bővítés után a termelőkapacitás 210000 tonnára növekedett, amely további bővítések 

eredményeképpen 2001 évben elérte a 300000 tonna mennyiséget. [6] 

2006-ra a PVC 9. projekt keretében végrehajtott kapacitás növelés eredményeként az 

üzem névleges termelőkapacitása évi 400000 tonnára emelkedett. [6] 

A PVC  üzem főbb jellemzői: 

 2x4 darab nagyméretű, 129 m3-es autokláv alkalmazása. 

 Központi folyamatirányító számítógép alkalmazása. 

 A polimerizáció során fellépő PVC kiapadás megakadályozása illetve csökkentése az 

autoklávok, és csatlakozó részeinek felületkezelésével. 

 A reprodukálhatóság biztosítása érdekében a polimerizáció során használt 

segédanyagok bemérése híg oldatok formájában, nagy pontossággal történik. 
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 Az EU-s környezetvédelmi normáknak és a magyar környezetvédelmi 

jogszabályoknak megfelelő zárt technológiájú rendszer. 

 A PVC szuszpenzió sztrippelése a vinilklorid eltávolítása érdekében. 

 A PVC por kíméletes szárítása fluid ágyas szárítóban. 

 Hatékony minőségbiztosítási, és környezetvédelmi rendszer működtetése. [6] 

2.2. A PVC gyártás elmélete 

A polimerizációs reakcióban monomerként telítetlen kötést, vagy feszült gyűrűt 

tartalmazó vegyületek vehetnek részt. A vinilklorid polimerizációja láncreakció, ahol a 

láncreakciót megindító aktív centrumok, szabad gyökök. [6] 

A reakció egyenlete:    n CH2 = CHCl      /-CH2-CHCl - /n 

A láncreakcióban alapvető elemi reakciókat különböztetünk meg, amelyek a következők: 

Iniciálás: 

Az iniciátor molekulákból hőhatás segítségével 

reakcióképes szabad gyököket hozunk létre:    I2       2I• 

Láncindítás: 

A szabad gyökök segítségével a monomer 

molekulákon aktív centrumokat hozunk létre:   I• + M     R• 

Láncnövekedés: 

Az aktív formában lévő növekedési 

centrumok reagálnak a monomer molekulákkal:   R• + M      R• 

Lánczáródás: 

Eltűnnek a polimerizációt vivő aktív centrumok:   R• + R•       P 

Láncátadás a monomerre: 

Az aktív növekedési centrum lezáródik, 

miközben egy új aktív centrumot tartalmazó 

monomer molekula keletkezik:     R• + M      P + M• 
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Az egyenletekben a következő jelöléseket alkalmaztuk: 

I2 = iniciátor molekula  R• = növekvő láncú gyök 

I• = iniciátor gyök              P = polimer molekula 

M = monomer molekula [6] 

A polimerizációs folyamat gyors beindulásának és lefutásának előfeltétele, hogy a 

rendszerben egy olyan anyag (iniciátor) legyen, amely bomlása révén szolgáltatja a reakció 

meghatározott sebességű lefutásához szükséges szabadgyököket. 

Minden egyes elemi reakció hatást gyakorol a polimerizáció összességére, a képződő 

polimer mólsúlyára és szemcseszerkezetére. A polimerizációs láncreakció fontos 

jellegzetessége, hogy az egyes elemi reakciók egymással párhuzamosan lejátszódó, 

egymással konkuráló reakciók, nem pedig a polimerizáció egyes szakaszai. [6] 

2.3. A PVC por minőségének fő jellemzői 

K-érték: A PVC átlagos molekulatömegére – a keletkező polimer lánc 

átlagos hosszára – jellemző érték, dimenzió nélküli szám. 

Magasabb hőmérsékleten lefuttatott reakció alacsonyabb 

lánchosszúságot eredményez. 

Szemcseméret eloszlás: A PVC por szemcséinek méreteloszlása 

Térfogatsúly: Egységnyi térfogatú PVC por súlya tömörítés nélkül. 

 Mértékegysége: gramm/liter 

Illó anyag: Adott mennyiségű PVC por által, adott hőmérsékleten és idő 

alatt leadott nedvesség, vinilklorid gáz illetve inert gázok 

tömege. 

Szóródékonyság: Azon időtartam, amely alatt adott térfogatú PVC por átfolyik 

egy megadott méretekkel rendelkező tölcséren. 

Lágyítófelvétel: A PVC por hidegen mért lágyító abszorpciója. [6] 
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A Polimer II. üzemben az alábbi PVC portípusokat gyártják, melyek felhasználási területe 

a következő: 

Ongrovil S-5258 Csőszerelvények és egyéb tárgyak gyártása 

Ongrovil S-5064 Keménylemez és csőgyártás 

Ongrovil S-5067 Keménycső, különböző profilok és lágyfólia gyártás 

Ongrovil S-5070 Keménycső, lemezek, lágyfólia és villamos ipari 

kábelgyártás 

Ongrovil S-5167 Különböző lágytermékek, lemezek, profilok gyártása [6] 
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3. A karbantartás elmélete 

3.1. A karbantartás fejlődéstörténete 

 1950-1960-as évekig a különböző üzemzavarokat hárították el, illetve egyszerű 

karbantartásokat végeztek. Ez azt jelentett, hogy elvégezték a gépek szükséges 

ápolását, karbantartását, de ezen kívül addig használták a gépeket, míg el nem 

romoltak. 

 1960-as évektől az előre megtervezett karbantartások kerültek előtérbe, amelyek a 

váratlan meghibásodások, leállások megelőzését szolgálta. 

 1970-es évektől a gépek pillanatnyi állapotától függő karbantartást vezették be 

(különböző diagnosztikai eljárások alapján az üzemi jellemzők változásaiból, 

megállapítható a berendezés állapota és, hogy mikor szükséges a javítás, ha ismerjük 

az előírt értékeket). 

 1980-as évektől megbízhatóság alapú karbantartás (sokoldalú elemzés készítése a 

számítástechnika segítségével). 

 1990-es évektől egyre nagyobbak a piaci igények, ezáltal fokozódik a cégek közötti 

verseny is, és csak azok maradnak versenyképesek, akik a kiváló minőségű terméket a 

leggazdaságosabban tudják előállítani. [7] 

A korszerű minőségmenedzsment rendszerek megjelenésével (ISO-9000 

szabványrendszer, TQM), a szemléletbeli és módszertani változtatás elengedhetetlen volt a 

termelésirányítás és karbantartási területeken. A fejlődési folyamatoknak köszönhetően 

megjelent a Teljes körű Hatékony Karbantartás (vagyis a TPM, amely a Total Productive 

Maintenance angol szavak kezdőbetűi). A Teljes körű Hatékony Karbantartás egy olyan 

rendszer, amely segítségével elkerülhetőek a váratlan leállások és meghibásodások, aminek 

következménye képen növelni tudjuk a termelékenységet. Így már nem csak egy sima 

karbantartásról beszélünk, hanem egy termelékenységet fejleszteni kívánó rendszerről. [7] 

A totális karbantartás koncepciójával gondolatilag rokon a Teljes körű Minőségirányítás 

(angolul: Total Quality Management – TQM), amely azt jelenti, hogy a minőségi szemlélet 

a teljes vezetési szemléletre kiterjed, a beszerzéstől az eladásig. Mindkettő egy olyan 

vezetési filozófia, amelyhez folyamatos adatgyűjtésre és értékelésre van szükség. A 

döntések erre és nem különböző véleményekre, illetve feltételezésekre hagyatkozik. Az 

emberek bevonása a folyamatba nélkülözhetetlen. [7] 
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A TQM rendszerben az elsődleges cél a stratégiai befolyásolás, az állandó versenyképes 

helyzetnek a biztosítása és a tevékenység hangsúlya a piaci és fogyasztói igényekre 

irányul. Valamennyi alkalmazott felelős a minőségért a vezetés elkötelezett irányításával 

és vezetésével. [7] 

3.2. A TPM fő területei 

 Növelni a gyártórendszerek hatékonyságát (gépi állásidők csökkentésével és a termék 

minőségbiztosításával illetve javításával). 

 Autonóm karbantartás és csapatmunka. 

 Folyamatos problémamegoldó- és javító tevékenység. [7] 

A TPM rendszerben teljes egészében fellelhetőek a TQM alapgondolatai 

(vevőközpontúság, alkalmazottak felhatalmazása és bevonása a döntési folyamatokba, 

folyamatos javítás). A vállatok közötti piaci versenyben az ár, minőség és az átfutási idő a 

meghatározó tényező. A gyártórendszerek hatékonyságának a vizsgálata során hat nagy 

veszteségforrást lehet megkülönböztetni: 

 Műszaki meghibásodások, üzemzavarok. 

 Beállítási, összeszerelési, átállási veszteségek. 

 Holtidő (üresjárat), kisebb leállások. 

 Csökkentett sebesség. 

 Kezdeti indítási és kitermelési veszteségek. 

 Minőségi hibák és selejt. [7] 

A TPM rendszer második fontos eleme, az autonóm karbantartás és a csapatmunka, 

ahol maradéktalanul érvényesül a TQM szellemisége, hiszen a dolgozóknak illetve 

csapatoknak felhatalmazásuk van a gyártórendszerek hatékonyságának a javítására. 

A dolgozók karbantartási tevékenység során megértik a berendezések leromlásainak és 

hibáinak az okait, és kialakítják azokat a megelőző és karbantartó rendszereket és 

technikákat, amelyek optimális rendelkezésre állást tesznek lehetővé. [7] 

A harmadik elem a folyamatos javítás, amelynek célja képen bevonjuk a munkatársakat 

a hibák okainak megelőzése érdekében, és a folyamatoknál avatkoznak be. [7] 
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A nyolc támponton alapuló teljes körű termelés-fenntartási és fejlesztési rendszert 

Japánban fejlesztették ki és 1971-ben terjedt el az egész világon. A totális vagy teljes körű 

karbantartás a japán iparban ismertté vált fogalom. Ez egy megelőző karbantartás, amit az 

összes alkalmazott, minden kiscsoport együttes részvételével érnek el. [7] 

Alapgondolata, hogy minden oldalról a gyártási folyamatokat kell támogatni és javítani. 

A TOTAL szó itt azt jelenti, hogy mindenki részt vesz a tevékenységben. [7] 

A rendszer jellemzői a teljes körűségre törekvés, az egyszerű minőségmódszerek és 

technikák alkalmazása, valamint a folyamatos javítás-fejlesztés filozófiává és gyakorlattá 

tétele. TPM szempontból a dolgozók hozzáértését 3 féle csoportba lehet sorolni. Az első 

csoportba tartoznak azok, akik ismerik a saját folyamataikhoz használatos gépeket, 

berendezéseket, valamint azok működését és jellemzőit. A második csoportba tartoznak 

azok, akik tudják, hogy mit kell tenni, ha valamilyen probléma lép fel. A harmadik 

csoportba pedig azok tartoznak, akik ezt a tudást át tudják adni másoknak, oktatni is 

képesek. [7] 

3.3. TPM bevezetésének és alkalmazásának főbb céljai 

 Csökkenteni a termelési ráfordításokat. 

 A folyamatok hatékonyságának és rugalmasságának növelése. 

 A gépek, berendezések teljes élettartamára vonatkozóan 

o a fenntartási, karbantartási költségek minimalizálása, 

o a maximális kapacitás folyamatos fenntartása és kihasználása, 

o a gyártott termékek minőségszintjének fenntartása, javítása. 

 A műveleti hatékonyság növelése. 

 Növelni az üzem- és munkabiztonságot. 

 Elősegíteni a hibamentes munkavégzést. 

 Az energiafelhasználások minimalizálása. 

 A selejt, hulladék és utómunka csökkentése. 

 Az üzemfenntartási tartalék alkatrészek, anyagok készleteinek minimalizálása. 

 érték/eredmény-orientált gyártósor, gép, berendezés kialakítás/tervezés. [7] 
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3.4. A TPM épület elemei 

A TPM rendszert a 2. ábrán látható épületként is el lehet képzelni. A TPM épület 

kialakításához ismerni kell a vállalatot, a működtető folyamatokat, a továbbá a rendszer 

erősségeit és gyengeségeit. A tartóoszlopok száma attól függően változhat, hogy melyik 

területen van szükség fejlődésre. [7] 

 

2. ábra - A TPM öt pillére [8] 

A tartóoszlopok további részekre bonhatóak, melyek egymásra épülnek és a 

kialakításuknak, felépítésüknek köszönhetően jöhet létre a rendszer javulása. Az egyes 

területeket különböző módon lehet fejleszteni: 

 a kommunikáció javításával, 

 értekezletekkel, 

 megbeszélésekkel, 

 beszámolókkal. 

 oktatással, 

 vizuális szemléltető eszközökkel, 

 egy ellenőrző listával, 

 szabványos munkaköri leírással. [7] 
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Tulajdonképpen bármivel, aminek hiányával nem működik tökéletesen az adott 

folyamat vagy terület. Az egyes területekhez felelősök vannak hozzá rendelve, akiknek a 

feladata, hogy a szükséges lépéseket kidolgozzák az adott rendszerhez, továbbá a jobb és 

hatékonyabb működés érdekében. [7] 

3.5. Az 5S az alap 

Az 5S alkotja a TPM rendszer alapját, ez biztosítja a folyamatos vállalati fejlődés. 

Az 5S az alábbi 5 japán szó első betűjéből tevődik össze: 

 Seiri – a szükséges és nem szükséges anyagok, tárgyak és eszközök szétválogatása, 

majd a nem szükségesek eltávolítása. 

 Seiton – a szükséges anyagok, eszközök és tárgyak elrendezése illetve tárolása, oly 

módon, hogy mindenki számára egyértelmű és hozzáférhető legyen. 

 Seiso – a tisztaság létrehozása és a szennyeződések eltávolítása a munkaterületről. 

 Seiketsu – a kialakult rend hosszú távú fenntartása. 

 Shitsuke – a szabályok betartása, folyamatos ellenőrzések és felülvizsgálatok. [7] 

3.5.1. Első lépés: Szortírozás 

Szétválasztjuk a valóban szükséges tételeket a nem szükségestől. Az utóbbiakat a 

munkaterületről el kell távolítani. A szétválogatás során csoportokat hozunk létre illetve 

fajta szerinti osztályozás történik az adott gyártási folyamat jellege és jellemzői alapján. A 

folyamat felelősöknek kell dönteniük arról, hogy mire van szükség a munkaterületen, mert 

a felesleges készletek többletköltséget jelentenek, továbbá akadályozhatják a hatékony 

munkavégzést. [7] 

3.5.2. Második lépés: Szervezés 

A szükséges anyagok és eszközök elrendezése történik, hogy azok könnyen 

beazonosíthatók, felhasználhatók és megtalálhatók legyenek. [7] 

A kialakítás során fel kell címkézni az egyes tételeket és meg kell határozni a helyüket, 

valamint az anyagok esetében a minimális és maximális mennyiséget jelölni kell a tároló 

helyen. [7] 
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A rendszer kiépítéséhez használható eszközök: 

 Tisztítási terv és utasítás (az autonóm karbantartás megvalósítása miatt). 

 Termékváltási terv (időcsökkentés szempontjából). 

 Felcímkézés (beazonosíthatóság). 

 A tároló illetve padlófelület jelölése (mindig ugyan ott kel tárolni az egyes tételeket). 

[7] 

Az első két lépés a költségcsökkentés, a nagyobb biztonság, a nulla hiba és a nulla 

baleset megvalósításának az alapját képezi. Cél a funkcionális és áttekinthető elrendezés 

kialakítása. [7] 

3.5.3. Harmadik lépés: Tisztítás 

A gépek, berendezések, munkahely és annak területének takarítása a látható és nem 

látható helyeken is. Ez a lépés nagyon fontos a folyamatosan termelő vállalatok esetében, 

ha minőségi terméket akarnak létrehozni. Takarítás során a szennyeződés források 

számának a csökkentése és megszűntetése a cél. Ez lényegében egy ellenőrzési folyamat is, 

mely során a gép esetleges meghibásodásait lehet kiszűrni. A folyamat során 

beazonosíthatjuk a kritikus ellenőrzési pontjait a gyártófolyamatnak, a gépeknek és a 

berendezéseknek, amelyek az autonóm karbantartáshoz szükségesek. [7] 

Az első három lépésben kulcsfontosságú a csapatmunka, mindenkit be kell vonni a 

megvalósításban. A produktivitás megőrzése illetve javítása érdekében, jól működő 

programokat kell kidolgoznia a menedzsmentnek, a dolgozók és a művezetői szint 

gondolatainak kiaknázására, például: javaslatok jutalmazása. A lényeg, hogy a 

menedzsment érdeklődjön, és ezt mindenki érezze. [7] 

3.5.4. Negyedik lépés: Standardizálás 

Az egységesítési folyamat során a cél egy olyan módszer kidolgozása, amely az egész 

gyár területén egyformán értelmezhető és mindenki számára ugyan azt jelenti. 

Gyakorlatilag ugyan azokat a nyomtatványokat, ellenőrzőlistákat, terveket, utasításokat és 

oktatási anyagokat kell használni mindenhol. Célszerű először egy mintafolyamatot 

kialakítani, ahol bemutatják a legjobb és leggyakorlatiasabb megoldásokat és ötleteket. Ez 

után mindenkinek be kell mutatni a legjobb gyakorlatot (Best Practice). A gyári szintű 

bevezetésnél gondos elkészítést és tervezést igényel. Ügyelni kell a szükséges eszközök és 

erőforrások biztosítására. [7] 
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3.5.5 Ötödik lépés: Szinten tartás 

Az utolsó lépésben a már kialakított rend és gyakorlatoknak a megőrzése a cél, egyfajta 

végső összegzés, amely a szabályok betartására irányul. A szinten tartás nélkül az 

előzőekben felsorolt lépések sem érik el a kívánt célt, mert hosszútávon nem lehet azokat 

megvalósítani, illetve a folyamatos fejlesztésre kell helyezni a hangsúlyt. A rend 

fenntartásához nagyfokú elkötelezettségre és fegyelemre van szükség mindenki részéről. 

[7] 

3.6. Az 5S megvalósításának az előnyei 

 A munkavégzést könnyebbé és egyszerűbbé teszi. 

 Hatékonyságnövekedés és eredményesebb munkavégzés. 

 Átláthatóbb munkafolyamatok. 

 Egyértelmű feladatok és utasítások. 

 A kommunikáció egyszerűbbé válik. 

 Egyéni kezdeményezések és ötletek számának a megnövekedése. [7] 

3.7. Az önálló karbantartás kapcsolata az 5S bevezetéssel 

A hatékonyan működő TPM rendszerbe a tisztítás és a rend fenntartása mellett, 

kulcsfontosságú a kritikus pontoknak a feltárása és rendszeres ellenőrzése. Ez azt 

eredményezi, hogy a fontos gépek és berendezések ellenőrzését, vizsgálatát bárki el tudja 

végezni, akár egy gyártósori dolgozói is. Az ellenőrzési listát a folyamatfelelősöknek, a 

karbantartóknak és a mérnököknek kell előzetesen összeállítania. [7] 

Néhány példa a vizsgálható tételekre: 

 Különböző szivárgások ellenőrzése, filterek állapota (olaj, víz). 

 Valós értékek összehasonlítása a technológiai előírások szerinti értékekkel 

(nyomásmérő, működési hőmérséklet, szintmérések). 

 Hajtó-motorok túlmelegedésének vizsgálata. 

 Kenési feladatok ellátása (zsírozás, olajozás). 

 Vezetékek, csövek, kábelek állapota és elrendezése. 

 Hiányzó elemek pótlása, cserélése. 

 Korrózió, repedések kiszűrése. 

 Különböző hűtési rendszerek hatékonyságának az ellenőrzése (levegő, folyadékhűtés). 
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Az ellenőrzés gyakoriságát is meg kell határozni és azt az adott területen el kell helyezni az 

adott gép vagy berendezés mellett. [7] 

3.8. Az autonóm karbantartás bevezetésének a lépései 

A gépekről és berendezésekről az összes szennyeződést el kell távolítani (tisztítás), és a 

nem-megfelelősségnek, valamint a hibáknak a feltárása és elhárítása. 

A szennyeződés forrásának megszűntetése, illetve a hiba ok elhárítása, a por, piszok, 

szétfröcskölődés és a szétszóródás okainak kiküszöbölése. 

Az egységesítés érdekében tisztítási és ellenőrzési utasítást kell létrehozni, hogy a 

lehető legrövidebb idő alatt lehessen elvégezni a tisztítást, kenést és a beállítást, továbbá 

elősegítse, hogy mindig helyesen legyen elvégezve az adott feladat. 

Általános ellenőrzési pontokról és a rendellenességek felfedezéséről különböző 

oktatások biztosítása a karbantartási osztály részéről. 

Autonóm ellenőrzések kidolgozása és hatályba léptetése. A vizsgálat során nagy 

szerepet kapnak az érzékszervek, ha valami nem látszik megfelelőnek, vagy nem jó szagú, 

vagy nem odaillő zajok vannak, akkor karbantartás szükséges, amilyen hamar csak lehet. 

Teljes autonóm kezelés során az általános irányvonal és a célok kerülnek kialakításra. A 

meghibásodások közötti időtartamok rögzítése és elemzése, valamint a berendezés 

tökéletesítése történik. [7] 

3.9. A gépfenntartás alapvető jellemzői 

A gépek, berendezések üzemképes állapotának biztosítására igen sokféle fogalom 

terjedt el, mind a szakirodalomban, mind a gyakorlatban. Minthogy a különböző fogalmak 

egymással jelentős átfedésben vannak, ezért a hozzájuk kapcsolt tevékenységek sem 

vállnak el egymástól kellő mértékben, sőt az esetek többségében ugyanarra a 

tevékenységre használunk különböző fogalmakat. Célszerűnek látszik tehát, ilyen 

esetekben tisztázni azt a fogalomrendszert, amelyet az adott területen használni kívánunk. 

Az egyik lényeges jellemzője a karbantartás, javítás, szerviz és az ezekhez hasonló 

fogalmaknak, hogy tartalmi tevékenységeik eléggé elkülönülnek a termelési folyamatoktól, 

ugyanakkor nem utalnak eléggé arra, hogy az üzemképesség helyreállítása a termelési 

folyamat megszakítását is eredményezi arra az időtartamra, amíg az adott gépet ki nem 

javítják. Márpedig a javításhoz szükséges idő a termelési folyamat összetettségétől, 



21 
 

tömegszerűségétől függően igen jelentős költségnövekedést idézhet elő a vállalat számára. 

[9] 

Napjainkban már egyre nyilvánvalóbb, hogy a termelésbiztonság és a minőségbiztosítás 

kulcseleme a megbízható gépfenntartás. A másik lényeges jellemző, hogy a kifejezések 

bőséges halmazát használja a gépfenntartás a különböző tevékenységek megjelölésére. [9] 

A széleskörűen használt fogalmak a következők: 

 ápolás, 

 gondozás, 

 megfigyelés, 

 karbantartás, 

 javítás, 

 felújítás, 

 beszabályozás, 

 fenntartás, 

 gépfenntartás, 

 állagmegőrzés, 

 diagnosztika, 

 üzemfenntartás 

és még más, itt nem említett kifejezések. A felsorolt tevékenységekre sokféle 

csoportosítást találunk a szakirodalomban és a különböző szabványokban. [9] 

Az alapvető problémát valójában az okozza, hogy egyes fogalmak között jelentős 

átfedések vannak a tevékenységet illetően. Így például a szerviz, karbantartás, 

gépfenntartás gyakorlatilag azonos tevékenységet foglal magába: nevezetesen az adott 

berendezés állapotának a meghatározását és amennyiben az nem megfelelő, akkor annak 

javítását illetve az eredeti állapot helyreállítását. Valójában tehát úgy is megközelíthető a 

kérdés, hogy adott géphez, berendezéshez két esetben kell hozzányúlni: 

 meg kell állapítani a gép, részegység, alkatrész állapotát (ez valójában diagnosztika), 

vagy 

 helyre kell állítani az állapotát (ez pedig javítás). [9] 

Ha ilyen logikai elvet alkalmazunk a fogalmak rendezése céljából, akkor az egyes 

intézkedések mindenkor besorolhatók az állapot meghatározás vagy állapotjavítás 

tevékenységek körébe. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy egyes kifejezések egyrészt 
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gyűjtőfogalomként használatosak és ennek megfelelően többféle tevékenységet foglalnak 

magukba, másrészt szinonim fogalmakként értelmezhetők: így például a szerviz, 

karbantartás, gépfenntartás mindenkor magába foglalja az állapot-meghatározást is és az 

állapotjavítást is. [9] 

 

3. ábra - A gépüzemfenntartás forgalomrendszereinek családfája [9] 

A 3. ábra a tevékenységek logikai és hierarchikus rendszerét mutatja, azzal a 

megjegyzéssel, hogy az egyes tevékenységek még további elemekre bonthatók. 

Az egyes tevékenységek rövid tartalmi jelentése rendre a következő: 

Gépüzemfenntartás: gyűjtőfogalomként alkalmazható, amely magába foglalja a gépek 

termelésbiztonsága szempontjából fontos komplex műszaki-

ökonómiai kérdéseket, a gépbeszerzéstől az üzembe helyezésen, a 

tervszerű munkafolyamatokon és a fenntartási tevékenységen 

keresztül egészen a selejtezésig. 

Üzembe helyezés: új vagy javított gépek termelési folyamatba állítása, megelőző 

ellenőrzési, beállítási és bejáratási műveletek elvégzése. 

Energiaellátás: a gépek, berendezések működéséhez szükséges energiával 

(elektromos energia, szilárd vagy folyékony tüzelőanyagok stb.) való 

ellátása, beleértve a tárolást és tartalékolást is. 
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Termelési folyamat: az a munkafolyamat, amikor a gép valamilyen termelési 

tevékenységet (anyagmegmunkálást, anyagmozgatást, szállítást, 

szántást, vetést, betakarítást stb.) végez, gyakori az üzemelés szó 

használata. 

Gépfenntartás: azok a tevékenységek, melyek a gép állapotának meghatározására, 

illetve annak javítására szolgálnak. 

Diagnosztika: állapot meghatározás (méret, alak, teljesítmény, hézag, fordulatszám, 

hőfok stb.) mérőműszerekkel vagy érzékelés útján szubjektív 

módon). 

Gépjavítás: a gép állapotának javítására, valamint annak élettartama 

meghosszabbítására szolgáló – általában értéknövelő – 

tevékenységek. 

Tisztítás: a gépre vagy alkatrészre rárakódott szennyeződések eltávolítása 

fizikai vagy kémiai úton. 

Beállítás: a kapcsolódó elemek az előírás szerinti helyzetbe állítása. 

Felújítás: a további használatra alkalmatlan alkatrész (részegység, gép) 

valamilyen eljárással (hegesztés, galvanizálás, műanyagfelvitel, 

olajutántöltés stb.) ismételten használható állapotúvá tétele. 

Csere: a nem javítható elemeket újakkal helyettesítjük. 

Korrózióvédelem: a célnak megfelelő technológiai eljárással olyan védőanyag felvitele 

a felületre (felületbe), mely bizonyos ideig megakadályozza, illetve 

késlelteti a korróziós károsodást. 

Költségvitel: a gépüzemfenntartás során felmerülő munkák és költségvonzatok 

vezetése, tervezése, jellemző adatok, mutatószámok kidolgozása, 

továbbá a beszerzés és selejtezés műszaki – ökonómiai döntés 

előkészítése. 

Költségmutatók: a különféle munkák során felmerülő összes ráfordítások és az 

ezekből képzett jellemző adatok, valamint viszonyszámok tételes 

kimutatása. 
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Beszerzés: kapacitást helyettesítő vagy kapacitást bővítő gépek biztosítása 

vállalatok számára. 

Selejtezés: a műszaki-ökonómiai szempontból már nem rentábilis gépek 

értékesítése (használt gép vagy hulladék formában). 

A teljesség céljából említést kell tenni további két fogalomról: egyrészt a tárolásról, 

másrészt pedig a szolgáltatásról: 

Tárolás: anyagok, eszközök, gépek rövidebb vagy hosszabb ideig történő 

használaton kívüli elhelyezése olyan körülmények között, hogy 

állapotukat lehetőleg megőrizzék. 

Szolgáltatás: minden olyan tevékenység, melyet más vállalat, intézmény, szerv 

végez az üzem számára, illetve megfordítva, az üzem végez 

valamilyen ellenértékért másoknak. [9] 

Általánosságban elmondható, hogy a gépfenntartás (szerviz, karbantartás, javítás) a 

gépek és berendezések rendeltetésszerű üzemeltetéséhez szükséges feltételeket teremti 

meg, pontosabban a gépek és berendezések üzemképességét biztosító teendőket foglalja 

magába, melyek a következők: 

 A gépek műszaki állapotjellemzőinek, illetve állapotjellemző-változásainak üzem 

alatti és üzemszünetek közbeni meghatározását. 

 Az üzemképességet megadó állapotjellemzők egy előre meghatározott mértéknél 

gyorsabban ne romoljanak, vagy éppen javuljanak. 

 Amennyiben az üzemképességet meghatározó állapotjellemzők tényleges értékei 

megközelítik, illetve elérik a műszaki a műszaki-ökonómiai hibahatárt, de a kérdéses 

képek kiselejtezése még nem indokolt, gondoskodni kell az eredeti vagy valamilyen 

más, a gép üzemeltetése szempontjából kedvező állapotjellemző-értékek beállításáról. 

[9] 
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3.10. A gépfenntartás célja és szükségessége 

A gépek, berendezések javítása (karbantartása, szervizelése) azonos időre tehető a 

gépgyártás kialakulásával, tartalmi tevékenységének és fontosságának megítélése azonban 

mindenkor jelentős tér- és időfüggőséget mutatott.  [9] 

Nyilvánvaló, hogy a javítás elsősorban ott vált fontosabb tényezővé, ahol a szűkösebb 

anyagi helyzet a javak gyakori cseréjét nem tette lehetővé. A technika fejlődése, a 

termelési folyamatok biztonsága egyre nagyobb mértékben igénylik a magasan képzett 

gépfenntartó szakembereket. A hibaelhárításos javítás helyébe mind szélesebb körben a 

műszaki diagnosztikán alapuló tervszerű gépfenntartás lép, amely alapja lehet annak, hogy 

a váratlan hibákból eredő gépleállások gyakorlatilag megszűntethetők legyenek. [9] 

A gépfenntartás célja: valamely gép (berendezés, készülék, épület stb.) 

üzemképességének biztosítása különböző állapotjavító intézkedések foganatosítása révén. 

Az állapotjavító intézkedéseket lehetőleg úgy kell ütemezni, hogy azok ne akadályozzák a 

termelés folyamatosságát. Minden gépleállás ugyanis a termelési költségek növekedését 

idézi elő. Igen előnyösen használhatók ki gépfenntartás céljára az úgynevezett holtidők, 

amikor a gép egyébként sem dolgozna. Ilyen lehet például az a műszak, amikor a gépek 

nem dolgoznak. Az idényjelleggel üzemelő gépeknél pedig természetes, hogy javításra a 

naptári év azon napjait használjuk fel, amikor semmilyen munkavégzési feladatot sem 

programoztak az adott gépre. [9] 

A gépfenntartás szükségessége: elsősorban a gazdaságos termelési folyamat 

fenntartásával lehet indokolni. Ez azzal a ténnyel magyarázható, hogy a szerkezeti 

alapanyagok szilárdsági jellemzői es a nem azonos igénybevételnek kitett alkatrészek 

elhasználódási idői, az egyen-élettartamú berendezések tervezést még nem teszik lehetővé, 

ezért egy gép életciklusa alatt egy-egy alkatrész vagy részegység egyszer vagy többször is 

javításra vagy cserére szorul a gazdaságos üzemben tartás céljából. [9] 

A gépek javítása során tehát megváltoznak, javulnak az üzemeltetésre vonatkozó egyes 

műszaki állapotjelzők értékei, Rendszerint nem feltétel az, hogy a gépfenntartás pontosan a 

tervezés, gyártás során realizált műszaki állapot-jellemző értéket reprodukálja. Erre 

sokszor nincs is szükség. [9] 

Ahhoz, hogy a gépfenntartás során a gépek műszaki állapotjellemzői az üzemelés által 

megkívánt szintet érjék el, elengedhetetlenül szükséges a gyártómű közreműködése is. [9] 
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A gyártóművek a gépek javíthatósági politikájuk kidolgozásával sokat segíthetnének 

gyártmányaik üzembentartóinak. Ezáltal nagymértékben megkönnyíthetnék a gépjavítási 

feladatokkal foglalkozó szakemberek munkáját. [9] 

A gépfenntartás szervezeti formáit tekintve kapcsolódhat direkt úton valamely gyártó 

céghez, vagy a termelő vállalathoz, de képezhet teljesen önálló üzemi tevékenységet 

folytató vállalkozást is. [9] 

A gyártó cégeknél egyre határozottabban fogalmazódik meg az a környezetvédelmi 

igény, hogy olyan berendezéseket gyártsanak, amelyekben lehetőleg minél kevesebb a 

környezetvédelem szempontjából megsemmisítendő – illetve hosszútávon tárolandó 

alkatrészek illetve egyéb segédanyagok mennyisége. A megfogalmazott igények 

kielégítéséhez jelentős szemléletváltozás szükséges, nevezetesen az, hogy a 

nyereségszemlélet, a mindent háttérbe szorító mértéketlen vagyonfelhalmozás helyére a 

hosszútávon fenntartható környezetbarát termékgyártás és fogyasztói kultúra lépjen. [9] 

3.11. A megbízhatóság fogalma, értelmezések 

A megbízhatóságelmélet határozza meg a gépekben, berendezésekben fellépő 

meghibásodások törvényszerűségeit, ezek előrejelzéseinek módjait, a megbízhatóság 

növelésének lehetőségeit a tervezés, a tárolás és a felhasználás időszakában, továbbá a 

megbízhatóság ellenőrzésének módszereit. [9] 

A megbízhatóság ma már klasszikusnak számító meghatározása szerint a termék azon 

tulajdonsága, hogy feladatát meghatározott feltételek között, meghatározott időtartam alatt 

elvégzi. E szerint a megbízhatóság fogalma a terméknek csak egy működési 

tulajdonságára, a hibamentességre vonatkozik. [9] 

A megbízhatóságot a hibamentesség mellett más tényezők is befolyásolják. A 

hibamentesség tulajdonképpen a nem javítható, csupán az első meghibásodásig üzemelő 

termékek legfontosabb megbízhatósági jellemzője. Gépeink, berendezéseink döntő 

többsége – még szerkezeti részeiket tekintve is – javítható, ezért más, a fenntartás miatt 

fontos jellemzők figyelembevétele különösen indokolt, például a tartósság és a javíthatóság 

jelentősen befolyásolja a termék eredő megbízhatóságát. [9] 
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A megbízhatóság fogalom jelenlegi értelmezése az MSZ IEC 50(191):1992 szabvány 

szerint: A megbízhatóság gyűjtőfogalom, amelyet a használhatóság és az azt befolyásoló 

tényezők, azaz a hibamentesség, a karbantarthatóság és a karbantartás-ellátás leírására 

használnak. [9] 

A használhatóság a terméknek az a képessége, hogy adott időpontban vagy időszakban, 

adott feltételek között ellátja előírt funkcióját, feltéve, hogy a szükséges külső erőforrások 

rendelkezésre állnak. [9] 

A hibamentesség a terméknek az a képessége, hogy előírt funkcióját adott feltételek 

között, adott időszakban ellátja. A hibamentesség és röviden a terméknek a karbantartás 

elvégzésére való alkalmasságát jelentő karbantarthatóság a termék képességeihez tartozik, 

míg a karbantartás-ellátás képessége a karbantartási szervezet azon képessége, hogy a 

termék karbantartását el tudja végezni adott feltételek között és előírt eljárások, valamint 

erőforrások felhasználásával. [9] 

A tartósság fontos fogalma ma már nem tartozik a megbízhatóság alkotóelemei közé: 

termékképesség, amely kifejezi, hogy előírt funkcióját adott használati és karbantartási 

feltételek között ellátja a határállapotának eléréséig. [9] 

A fenntartás szemszögéből különösen fontosak a termékállapotok. A termék működő 

(üzemelő) állapotban az előírt funkciót látja el, míg működésképtelen állapotában 

bármilyen külső vagy belső ok miatt erre képtelen. A termék a külső eredetű 

működésképtelen állapot esetén (pl. hiányzik a külső áramforrás) még belső eredetű 

működésképes állapotban van. Belső eredetű működésképtelen állapotba akkor kerül a 

termék, ha hibaállapotban van (meghibásodott), vagy megelőző karbantartás miatt nem 

tudja ellátni előírt funkcióját. A működőképes állapotú termék három állapotban lehet: 

 működő állapotban (üzemel); 

 várakozási (készenléti) állapotban: készen áll az előírt funkció ellátására, de nincs 

működő állapotban; 

 szabadállapotban: működőképes, de nem követelik meg, hogy működjék (várakozik). 

[9] 
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Külön meggondolást érdemel a hibaállapot, és érdemes különbséget tenni a teljes és a 

részleges hibaállapotok között. A teljes hibaállapot a kiesés, amely a funkcióképesség 

teljes elvesztését, vagyis működésképtelen állapotot jelöl. A részleges hibaállapotban egy 

vagy több kívánt funkció ellátásának képessége hiányzik, de a gép még részlegesen 

működőképes állapotban lehet. [9] 

3.12. A minőség és a megbízhatóság, valamint a használat összefüggései 

A megbízhatóság a termék egyik legfontosabb, összetett minőségjellemzője. A 

megbízhatóság különféle minőség-megközelítésekben való megjelenésének több 

jellegzetes felfogása alakult ki. [9] 

A megbízhatóság a komplex minőségértelmezés része. E felfogás szerint egyrészt a 

minőség a termék valamely előírásnak való megfelelősége, másrészt a minőség elemeit a 

konstrukciós, a kivitelezési és a használati minőség képezi (4. ábra). Itt a megbízhatóság a 

használati minőség része és teljesen nyilvánvaló a fenntartással fennálló közvetlen 

kapcsolata. [9] 

 

4. ábra - A termékminőség összetevői [9] 

A gépek, berendezések konstrukciós és gyártási minősége a felhasználónál, üzemeltetés 

közben realizálódik, és ez a felfogás igényli, hogy a terméket kövessék nyomon a 

használati idő végéig. [9] 
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A minőség tehát az időbeli alakulását, dinamikáját is magába foglaló, a 

megbízhatóságot a minőség elemeként kezelő, komplex értelmezést kíván. [9] 

A funkcióképességet általában csak korlátozott ideig tudjuk megőrizni és a javítható 

rendszerek esetében különféle fenntartási intézkedések szükségesek az alkalmazott 

karbantartási rendszer keretein belül. [9] 

A gépbeszerzéssel használható, adott feladat ellátására képes gép birtokába jutunk, 

amellyel képesek vagyunk az adott üzemeltetési feladatokat elvégezni. A géphasználat 

szükségképpen belső és környezeti hatásokkal jár, amelyek egyenként és/vagy összegzett 

módon rongáló hatásokat fejeznek ki. Az üzemeltetés tehát a megbízhatóságra közvetlen 

hatással van, hiszen a meghibásodás folyamata révén tényleges vagy potenciális hiba 

keletkezik, amelyet különféle fenntartási intézkedésekkel lehet elhárítani, illetve 

megelőzni, más megközelítésben a funkcióteljesítéshez szükséges elhasználódási tartalékot 

lehetőleg meg kell őrizni, illetve helyre kell állítani. [9] 

Az üzemeltetés és fenntartás ezen tevékenységei ismételhetőek. A konstrukciótól, a 

szükséges karbantartási műveletek terjedelmétől függően különféle javításokkal tudjuk a 

működőképes állapotot visszaállítani. A javító munkák a javított alkatrészek, illetve 

részegységek vonatkozásában a gyártáshoz hasonlíthatók, mivel a használhatóságot – 

vagyis az elhasználódási tartalékot – „újratermelik”. További hasonlóság, hogy javításhoz 

is kell megelőzően végzett technológiai tervezés. A végrehajtás során fokozottan fennáll a 

technológiai hibák veszélye, amelyek a megbízhatóságot befolyásolják. [9] 

A gép ismételt üzemeltetése a vázolt fenntartási tevékenységek mellett is bizonyos idő 

után eljut egy olyan szakaszba, amikor például az illesztett alkatrészpárok zöme kopás 

következtében elveszti az eredeti illesztés jellegét A különböző hézagok a tűrésláncokban 

összegeződnek, az alkatrészeken gyakran keletkeznek kritikus műszaki hibák, amelyek 

lehetetlenné teszik a gép üzembiztos és gazdaságos üzemeltetését. Ez az állapot az 

üzemeltetőt döntés elé állítja. Egyik alternatívája a gép selejtezése és új gép vásárlása, a 

másik lehetőség a helyreállítás. Az utóbbi esetben a gépet szétszereljük, alkatrészeit 

ellenőrizzük. A hibás alkatrészeket felújítjuk vagy selejtezzük és helyettük új 

pótalkatrészeket, részegységeket építünk be. A helyreállított gép tehát működőképes 

használt, felújított és új alkatrészek különböző arányú keverékéből áll. A megbízhatóság 

tekintetében ezért a felújított gép az új állapotot általában csak közelíti. [9] 
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Az alkatrész-felújítás a pótalkatrész-igényt jelentősen befolyásoló tevékenység. 

Legfőbb nehézsége a minőség és gazdaságosság vonatkozásában fontos kellő darabszám 

begyűjtése. Az alkatrész-felújítás technológiai költségigénye általában kisebb, mint a 

gyártásé. Eredményül az új állapot minőségét megközelítő alkatrészeket nyerünk, ezért az 

alkatrész-felújítás a megbízhatóságot is befolyásolja. [9] 

A pótalkatrész-gyártás – akár a gyártó cég, akár a javító vállalat végzi – az 

alkatrészcserés javítás alapvető feltétele, ezért nagymértékben befolyásolja a gép 

megbízhatóságát. Gazdaságilag az az előnyös, ha a pótalkatrészeket a gyártó készíti. [9] 

A szakszerű géptárolás a gépek állagmegóvásának fontos területe. A tárolás módját a 

gép konstrukció adta tárolhatósági igénye és jellemzői szablyák meg. Ha ezt nem elégítik 

ki, a helytelen tárolás műszaki hibát okoz. Főleg a korróziós rongálódás veszélye nagy, de 

például ismert az akkumulátorlemezek el szulfátosodása, ha nem feltöltött állapotban 

tároljuk. Helytelen tárolásból keletkezhet deformálódás, repedés is. Ezek a 

megbízhatóságot közvetlen csökkentik. [9] 

Ha abból indulunk ki, hogy a fenntartás termelési tényező és mint tevékenység 

költségkihatással jár, nem szorul bizonyításra, hogy ezeket a többi termelési költséghez 

hasonlóan már a géprendszerek tervezésekor és a beruházási döntések alkalmából 

figyelembe kell venni. Ismert tény, hogy a tervezési fázis végéig a projekt beruházási 

költségének 20-25%-át használták fel, és a leendő fenntartási és üzemeltetési költségeknek 

már a 80-90%-a meghatározott. [9] 

A felhasználás területének utolsó tevékenysége a gépselejtezés, vele kapcsolatban az 

amortizációs idő meghatározása. A nagyjavítás és a selejtezés alternatívái közötti objektív 

döntést korlátozott műszaki (például élettartam-érték) és gazdasági információk bázisán 

alig lehet jól meghozni, ezért törekedni kell korrekt adatokkal megfelelő módszerek 

alkalmazására. [9] 

Igen fontos a tipizálás, amely kettős célt szolgál. Az egyik a gép üzemeltetésével 

kapcsolatos. Azonos típusú gépek üzembe helyezése, kezelése, a személyzet kiképzése, 

helyettesítése könnyebben megoldható. A másik a fenntartás érdeke, amely elsősorban a 

pótalkatrész-ellátás, a karbantartás egyszerűsödése miatt áll fenn. [9] 
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3.13. Az üzemfenntartás és karbantartás fogalma 

Az üzemfenntartási, karbantartási tevékenység a különösen korrozív anyagokkal 

dolgozó, alapvetően berendezés igényes iparágakban (például vegyipar) elsődleges 

fontosságú. [10] 

A szakirodalom már számos definíciót adott e fogalmakra, de ennek ellenére az 

értelmezés nem egységes. Az általános fogalom meghatározásában, hogy „a karbantartás 

azoknak a tevékenységeknek az összessége, amelyeket el kell végezni az állóeszközök 

üzemképessége és rendeltetésszerű használata érdekében” egyezőek a vélemények. A 

különbségek a tevékenységek tartalmában és felbontásában jelentkezik. [10] 

A fogalom szabatos, általános érvényű értelmezését adja, amely szerint karbantartás 

mindazoknak a műszaki és adminisztratív tevékenységeknek a kombinációja, - ideértve a 

felügyeleti tevékenységeket is -, amelyek célja az, hogy a terméket előírt funkciójának 

teljesítésére alkalmas állapotban megtartsák, illetve ebbe az állapotba visszaállítsák. [10] 

Rapatyi József „Bevezetés az integrált irányított karbantartásba” című munkájában a 

karbantartási tevékenységet javítási feladatokra, illetve az üzemviteli személyzet 

feladatkörében elvégzendő tevékenységekre bontva tárgyalja, és megállapítja: „A 

javításokat úgy tekintjük, mint az elhasználódást és hibákat megszüntető intézkedéseket. 

Céljuk a termelőeszközök műszaki állapotának helyreállítása. A javításokat megelőző 

rendszerben tervszerűen, illetve üzemzavarok esetén felmerülésük szerint szükséges 

elvégezni...”. „Az üzemviteli személyzet feladatkörébe az ápolás és óvás, valamint a 

felülvizsgálatokkal kapcsolatos munkák tartoznak.” [10] 

A karbantartás alapvetően megelőző és javító karbantartás lehet. [10] 

A megelőző karbantartás előre meghatározott időközönként, vagy előre megadott 

kritériumok alapján végzett karbantartás, amelynek célja a termék meghibásodási 

valószínűségének, illetve működése romlásának csökkentése. [10] 

Javító karbantartás a hiba felismerése után végzett karbantartás, amelynek célja az, hogy 

a terméket visszaállítsák az előírt funkciójának ellátására alkalmas állapotba. [10] 
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Szabó Bendegúz a karbantartási teendőket – a Karbantartási Kézikönyvben három fő 

csoportra osztja: 

 kezelés és gondozás, 

 felügyelet és vizsgálat, 

 javítások. 

Kezelés a berendezés üzemeltetői által végzett, különleges segédeszközt nem igénylő 

tevékenységeket (például tisztántartás), a gondozás külön karbantartó személy által a 

megbízható működés érdekében végzett karbantartási műveleteket jelenti. [10] 

A felügyelet a karbantartók által végzett folyamatos tevékenység, melynek során a 

berendezéseket figyelik, és rendellenes működés esetén beavatkoznak. [10] 

A vizsgálat időszakos karbantartási tevékenység a berendezés műszaki állapotának 

meghatározására, szétszerelés nélkül. [10] 

Javítás során a berendezés teljes vagy részleges szétszerelésével, a hibás alkatrészek 

megjavításával vagy cseréjével állítják helyre az üzemképességet. [10] 

Egy másik lehetséges megközelítés szerint, az alábbi feladatok tartoznak a karbantartás 

fogalomkörébe: 

 megelőző karbantartás, 

o felügyelet, 

o ápolás, gondozás, 

o javítás, csere, 

o egyéb feladatok, 

 meghibásodások elhárítása. [10] 

A felsorolásban említett egyéb feladatokat nem javítás vagy csere alkalmával végzik, 

hanem kifejezetten előkészítési célzattal, vagy gazdasági megfontolásból, például kiszerelt 

csapágy átvizsgálása, alkatrész gyártása, csőköteg regenerálása). [10] 

A Nehézvegyipari Kutatóintézet munkatársai a karbantartás tevékenységeit az 

alábbiakban határozták meg: „A karbantartás mindazon tevékenységek összessége, 

amelyek azt célozzák, hogy a műszerek és készülékek feladatukat megbízhatóan és előírt 

pontossággal hajtsák végre. A karbantartás feladata, hogy tevékenységével a 

meghibásodásokat lehetőség szerint megelőzze, és a hibákat kiküszöbölje.” A 
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megfogalmazásból adódik, hogy a karbantartó szervezet nemcsak a rendeltetésszerű állapot 

fenntartásával, hanem javítással is foglalkozik. Így a karbantartó szervezet feladata kettős: 

karbantart és javít. [10] 

A karbantartás fogalma alatt az előző állásponttal szemben tehát a karbantartó szervezet 

tevékenységének csak egy részét értjük. Ebből a meggondolásból kiindulva lehet 

különbséget tenni az üzemfenntartási és karbantartási tevékenység között. [10] 

Üzemfenntartáson azokat a vállalati tevékenységeket értjük, amelyek az üzemi épületek, 

építmények állagának megóvására, és berendezések üzemképességének fenntartására 

irányulnak. A karbantartás a termelő berendezésekkel (technológiai berendezésekkel) 

kapcsolatos alábbi tevékenységelemeket tartalmazza: [10] 

 meghibásodásokat megelőző tevékenységek, 

o kezelés, 

o felügyelet, gondozás, 

o vizsgálat, 

 meghibásodást megszüntető tevékenységek, 

o javítás, 

o csere. [10] 

E tevékenységek meghatározása tulajdonképpen az előzőekben bemutatott értelmezések 

szintetizálása úgy, hogy a karbantartási tevékenységeket a meghibásodási események 

szempontjából csoportosítjuk. [10] 

A karbantartás-ellátás a karbantartó szervezeteknek az a képessége, hogy adott 

feltételek között – igény esetén – rendelkezésre bocsájtja azokat az erőforrásokat és 

eszközöket, amelyek az adott karbantartási politika mellett a termék (hálózat, 

összeköttetés, berendezés) karbantartásához szükséges. [10] 

Az üzemfenntartást tehát átfogóbb fogalomnak tekintjük, mint a karbantartást, az utóbbi 

az üzemfenntartási tevékenység része. [10] 
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3.14. Karbantartási stratégia 

A stratégia szó eredeti jelentését Clausewitz – Napóleon-kori porosz hadvezér és 

katonai szakíró –a következőképpen definiálta: „A taktika a haderő alkalmazása az 

ütközetben, a stratégia az ütközetek felhasználása a háború céljának megfelelően.” [10] 

A stratégiát általában a taktika – stratégia – politika hármasban, közepes 

időhorizontúnak és hierarchia-szintűnek szoktuk tekinteni. A karbantartás irányítását 

szabályozási folyamatként tekintve, a fenti hármas valóban hierarchikus szabályozóköröket 

jelent. A stratégiai vezetés a vállalati politikában meghatározott célok elérésére, az 

alapelvek megvalósítására, előkészítési és irányítási tevékenységet folytat. A stratégia 

ugyanakkor választott alternatívát is jelent az adott szintű probléma megoldására. [10] 

A karbantartási stratégia szembeállítja a meghibásodások (üzemzavarok) gazdasági 

kihatásait a karbantartási tevékenység költségeivel mért és számított (becsült) adatok 

alapján. A stratégia legfontosabb eleme a választás, döntés. [10] 

A karbantartási stratégia fogalmát többféleképpen is meghatározták. Legáltalánosabban 

a következőkben fogalmazható meg: „A karbantartási stratégia a karbantartás 

célrendszerének és a célrendszer hosszú távú, folyamatos és gazdaságos kielégítésének 

módja”. [10] 

Szabó Bendegúz konkrétabban fogalmaz: „A karbantartási stratégia egy meghatározott 

időtartamon belüli karbantartási teendők és műveletek sorrendjének, tartalmának és a 

végrehajtás módjának a rögzítése”. [10] 

A definíciók és célrendszer alapján – véleménye szerint – a karbantartási stratégiák több 

szempontból osztályozhatók. Ezek a következők: 

 A karbantartási tevékenység idősorai alapján lehetséges 

o periodikus (időszakos), 

o szekvenciális; 

 A berendezés, gépcsoport helyzetének, állapotának ismeretében 

o vizsgálati, 

o ellenőrzési, 

o készenléti; 
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 A gépcsoportok kölcsönös függőségi kapcsolatainak figyelembevételével 

o egyszerű, 

o opportunisztikus; 

 A berendezés lehetséges állapotának száma szerint 

o egyszakaszos, 

o többszakaszos; 

 A hibaelhárításra vonatkozó információ megbízhatóságát tekintve 

o minimax, 

o adaptációs. [10] 

A megelőző intézkedések alkalmazására egymásra következésük szempontjából 

időszakosan (bizonyos időközönként), vagy szekvenciálisan kerülhet sor. A periodikus 

stratégia arra a tényre épül, hogy a gép élettartama alatt a megelőző tevékenységek, akciók 

időpontjait szabályszerű időközökben kell megismételni. Ezzel szemben a szekvenciális 

stratégia eltérően kialakított időszakok egymásutánját adja meg vagy ezeket a gép 

használatának időtartama alatt számítja ki. A periodikus stratégiával összehasonlítva, a 

különbség a megelőzés szempontjából irányadó időtartam kialakításában áll. [10] 

Ha gépcsoportok vagy gépek függőségi kapcsolatáról beszélünk, különbséget kell tenni 

a statisztikai és gazdasági szempontú függőség között. A gépcsoportok statisztikai, 

műszaki vagy sztochasztikus függő kapcsolata azt a kölcsönhatást írja le, amelyet egy gép 

vagy géprész hibája gyakorol egy másik gépcsoportra vagy alkatrészre. A gazdasági 

függőségi kapcsolat azokra az esetekre korlátozódik, amikor bizonyítható az, hogy olcsóbb 

a sok alkatrészből álló komplexumnak, mint egésznek a karbantartása, mint az említett 

komplexumhoz tartozó alkatrészek karbantartása. [10] 

A gépek egyre fokozódó kölcsönös függőségi kapcsolata szükségessé teszi annak 

vizsgálatát, hogy valamely gépnek a tapasztalatokhoz igazodó karbantartásra történő 

leállítása vagy egyéb tevékenységek nem teszik-e indokolttá más berendezések megelőző 

karbantartását, hogy elkerülhetők legyenek a további leállítások, vagy üzemzavarok. Ebben 

az esetben opportunisztikus stratégiáról beszélünk, szemben az egyszerű stratégiával. Az 

opportunisztikus stratégiák különösen nagy jelentőségűek a sok alkatrészből álló, összetett 

gépcsoportok esetében. [10] 
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A valóság kevés olyan adattal szolgál, amelyek szükségesek a hibaeloszlás 

megállapításához. Ennek megfelelően a szakirodalomban különböző stratégiákat tárgyal, 

amelyek – a bizonytalanság okának megfelelően – szavatolják az eljárások optimális 

módozatait. Az említett, a bizonytalanság szempontjával kapcsolatos stratégiák pontosabb 

vizsgálata azonban azt mutatja, hogy a szó szorosabb értelmében véve, itt tulajdonképpen 

nem újabb típusú stratégiákról van szó, hanem inkább olyan számítási módszerekről, hogy 

miképpen lehet bizonytalan információkból a hibaeloszlási értéket meghatározni. [10] 

A minimax stratégiák célja, hogy minimális szinten alakítsák ki a költségeket bármiféle 

stratégia alkalmazása esetén is. Adaptációs stratégiák alkalmazása esetén a hibaeloszlás 

típusából kiindulva (feltéve, hogy az ismert) a paraméterek becslése kevés értékből 

történik. Minthogy üzemelés során mód nyílik új adatok és tapasztalatok gyűjtésére, 

nyilvánvaló, hogy ezeket felhasználjuk a paraméterek javítására. Ez a módszer jobban 

tükrözi a költségcsökkentés szempontjából lényeges és tényleges adatokat és feltételeket, 

mint bármiféle becslés. [10] 

A karbantartási stratégia ezen osztályozási módszere nehezen kezelhető, és nem 

kellőképpen általánosítható. [10] 

U. Michelis a karbantartás fogalomrendszerét összefoglaló cikkében a karbantartási 

stratégiára a következő meghatározást adja: „A karbantartásnak olyan irányítása, amelynek 

az alapja a meghibásodások gazdasági szempontja és a karbantartási tevékenységek 

rentábilitásának szempontja, kiindulva a számszerű, a mérések alapján megállapított, a 

jegyzékbe foglalt, megfigyelésekből kialakított előirányzatokból”. Mintegy 

megállapításának igazolására, hozzáteszi: „Ez elsősorban a választások szükségességét 

idézi elő.” A szerző tehát stratégiai jellemzőnek tartja, ha az irányításban értékdimenzió 

van. Így érvényesül azon általános megállapítás is, miszerint a magasabb hierarchiaszintű 

döntések nem közvetlen tény, hanem értékinformációkon alapulnak. [10] 

Garai Tamás (Számítógépek alkalmazása a karbantartásban) szerint: „Karbantartási 

stratégián a karbantartás célrendszerét, és e célrendszer hosszú távú, gazdaságos 

kielégítésének módját értjük”. [10] 
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Kovács Béla (Az intenzív karbantartási stratégia gyakorlati alkalmazása) a felsoroltaktól 

eltérően, három alapstratégiát különböztet meg: 

 bázis alapút, amelyre a meghibásodás bevárása a jellemző. Ebben a felmerülő hiba 

kijavítása mindig eseti, egyedi tevékenység, a javítások tervezése az előző évek 

meghibásodási statisztikája alapján történik. A terv specifikus állóeszköz-

csoportonként költségkereteket tartalmaz. 

 a megelőzésen alapulót, amelyre az üzemelő környezetben szemlék útján rendszeresen 

feltárt, későbbi meghibásodásra utaló hibajelenségeknek üzemzavar bekövetkezése 

előtti, programozott megszűntetése a jellemző. Tervezése az állóeszközhöz 

kapcsolódóan időszakosan felülvizsgált tartalmú szemlefeladatokon és felülvizsgált 

szemleciklusokon nyugszik. 

 a két stratégia kombinációja az intenzív karbantartási stratégia, amelynél a 

nyilvántartott állóeszköz állományban, a termelési biztonság és termékminőség 

garantálása érdekében az egyebek között aszerint kell különbséget tenni, hogy 

kockázatok nélkül megengedhető vagy nem a meghibásodás bevárása. Az utóbbiakat 

kulcsberendezéseknek nevezik, és csak ezeknél az objektumoknál alkalmazzák a 

megelőzési stratégiát, míg a többieknél vállalják a meghibásodás kockázatát. [10] 

Az intenzív karbantartási stratégia alkalmazása a berendezések műszaki és funkcionális 

paramétereinek, igénybevételének körültekintő ismeretét és értékelését követeli meg. [10] 

A karbantartás szervezés megbízhatóság elméleti megközelítésében szükségszerűen a 

kockázatok (műszaki, gazdasági és emberi) mérlegelésre épül. Ebből következően a 

karbantartási stratégia a vezetői döntések kategóriájába sorolható fogalom. [10] 

Ezért a karbantartási stratégia fogalmát döntéselméleti alapon kell meghatározni. Ebben 

a megközelítésben a karbantartási stratégia az adott cél elérése érdekében hozott döntések 

láncolata. Ennek alapján az alábbi három stratégia lehetséges: 

 esetszerű (amikor a döntéssorozat kiindulópontja a meghibásodás); 

 ciklusidő szerinti javítási stratégia, (a döntéssorozat alapja egy előre rögzített javítási 

időstruktúra, amely merev és rugalmas rendszerben egyaránt kialakítható); 

 diagnosztikán alapuló, (amikor a döntéssorozat kiinduló pontja a megfigyelés, 

mérésértékelés és ezek összehasonlítása egy kívánatos állapottal. Más 

megfogalmazásban felügyeleti stratégia). [10] 
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Az esetszerű tehát bevárja a meghibásodásokat, míg az utóbbi kettő, megelőzési 

stratégiának tekinthető. [10] 

Egy vállalat esetében az így értelmezett három stratégia egymás mellett is élhet, hiszen 

lesznek olyan berendezések, amelyeket esetszerűen, míg másokon megelőzési stratégiák 

alapján végzik a karbantartást. Így, egy a berendezésekre szelektív stratégia alakítható ki. 

Az alkalmazandó stratégiát az adott berendezés meghibásodása esetén jelentkező kockázat 

alapján célszerű és szükséges megválasztani. [10] 

A stratégia, előzőek szerinti értelmezése látszólag ellentétes azzal a közgazdasági 

felfogással, hogy az egy hosszú távú elképzelés (mintegy 7-15 évre vonatkozó 

előretekintés) meghatározott célfüggvények alapján. [10] 

A vállalati gazdaságtan és ipargazdaságtan megközelítésével összehasonlítva azonban 

arra kell rámutatnunk, hogy a karbantartási stratégia is definíciószerűen előretekintés, adott 

célfüggvény alapján. [10] 

Vitathatatlan ugyanakkor, hogy karbantartási szempontból ilyen időtávlatra történő 

előretekintés ritka kivételnek számít. (Különleges berendezések esetében). [10] 

3.15. A karbantartási stratégiák alkalmazása 

Kétségtelen tény, hogy a preventív stratégiák, különösen a diagnosztikán alapuló, 

nyújtja a legnagyobb biztonságot, azonban nem mindig lehet vagy célszerű alkalmazni. 

[10] 

Az eseti stratégia célszerű alkalmazási területe az olyan meghibásodások elhárítása, 

amelyek megelőzése nagyobb ráfordításokkal járna, mint a javítás. Ide tartozhatnak még az 

olyan jellegű beavatkozások, amelyek nem igényelnek karbantartó szakembert, hanem a 

gépkezelő is gyorsan elhárítja. Tipikus alkalmazási területe például a kisebb dugulások 

megszűntetése. [10] 

Esetszerűen lehet végezni még olyan berendezés(elem)ek karbantartását, amelyek 

kevésbé érzékenyek az ápolásra, gondozásra, a ciklusidejük tág intervallumban változhat. 

Esetszerű beavatkozást igényelnek még a bizonyos időtartamon túlterhelt berendezések, ha 

nincs diagnosztika, mert abban az esetben a ciklusidő lejárta előtt a vállalt kockázatot 

meghaladja a meghibásodás valószínűsége. [10] 

A ciklusidőn alapuló stratégia esetén a meghibásodások megelőzésére bizonyos 

időközönként (ciklusidő) elvégezzük a berendezés felülvizsgálatát és a szükséges 
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beavatkozásokat. Célszerű alkalmazási területe az eseti és a diagnosztikai közé esik. Az 

olyan jellegű meghibásodásokat célszerű ilyen módon megelőzni, amelyek váratlanul 

bekövetkezve nagyobb termeléskieséssel járnának. A jelentős előkészületeket igénylő 

javításokat, felújításokat is célszerű ebben a formában végezni. Ilyenek például a közép- és 

nagyjavítások, vagy az üzemek éves (vagy éven túli) ciklusidejű leállása. Ciklusidőn 

alapuló stratégia keretében történhet a viszonylag állandó élettartamú, szisztematikus 

meghibásodással tönkremenő alkatrészeknek a hiba bekövetkezése előtti cseréje. 

(Normális eloszlás.) [10] 

Nem szisztematikus meghibásodás esetén a működési idők eloszlásának ismeretében 

tetszőleges kockázati szinthez megadható a ciklusidő. A probléma megbízhatóság elméleti 

alapon matematikai-statisztikai módszerekkel kezelhető. A kockázat mértékét a várható 

kiesésnek kell meghatároznia. A ciklusidő csökkentésével csökken a meghibásodások 

valószínűsége, de nőnek a költségek, a növelésével pedig fordítva. [10] 

Az állapottól függő karbantartási stratégia esetén a berendezés működtetése 

szempontjából fontos paraméterek folyamatos figyelemmel kísérése alapján 

következtetünk annak üzemképességére, illetve az elhasználódás mértékére. A leállási idők 

így a lehetséges minimumra korlátozhatók. [10] 

Az automatikus mérő és adatgyűjtő rendszere elterjedésével a műszaki diagnosztika 

fejlődése hatalmas lendületet vett. A vonatkozó publikációk a legkülönbözőbb 

alkalmazásokról számolnak be. A mikroprocesszorok alkalmazásával lehetőség nyílt az 

elsőként a számítógépeknél alkalmazott auto- és távdiagnosztikának a termelő 

berendezéseknél történő bevezetésére is. [10] 

Az 5. ábrán láthatjuk a karbantartási stratégia kiválasztásának a menetét. 
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5. ábra - A karbantartási stratégia kiválasztásának menete [10] 
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4. A PL-201/A-H autoklávok redukáló hajtóművének felújítása 

Az autoklávok és a redukáló hajtómű az 1.3. fejezetben említett PVC üzemben, azon 

belül is a 200 szekcióban helyezkednek el. Az alábbiakban bemutatom az autokláv 

felépítését, ami az 1. mellékleten jól látható. 

4.1. PL 201 autokláv  

Az autokláv olyan berendezés, amely keverővel, hűthető és fűthető köpennyel, illetve 

elzáró szerelvényekkel ellátott töltő és ürítő nyílásokkal van felszerelve.  

Az autokláv fő adatai:  

Méret: Ø4400 x 10377 mm  

Térfogat: 129 m3  

Felület: 128 m2  

Üzemi nyomás: 7-10 bar  

Köpenytér üzemi nyomás: 2 bar  

Üzemi hőmérséklet: 57-65 °C  

Köpenytér üzemi hőm: 8-100 °C [11] 

Autokláv keverő 

Az autokláv keverője kulcsfontosságú berendezés, ezért karbantartás, vagy javítás utáni 

első forgatás előtt a gondos ellenőrzés nagyon fontos.  

Az autokláv keverő egységének részei a következők:  

Villanymotor 

4 pólusú villanymotor tulajdonságai:  

Fordulatszám: 1470 ford./perc  

Feszültség. 6000 V  

Teljesítmény: PL-201/A-F = 310 kW  

 PL-201/G-H = 355 kW [11] 
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Nyomatékváltó 

Állítható sebességű, réslapátos nyomatékváltó.  

Ez a berendezés közvetlenül a meghajtó villanymotor után helyezkedik el, ennek a 

segítségével lehet módosítani az autokláv keverő fordulatszámát.  

A nyomatékváltó átviteli teljesítményét a benne cirkuláló olaj mennyisége határozza 

meg, amely olaj mennyiség egy lapátszerű szerkezet - az úgynevezett sztator - áramlási 

keresztmetszetének változtatásával módosítható. A sztator működtetése automatikus 

üzemben villanymotoros hajtással történik, - ezt végzi a PL-201/3 motor, - de lehetőség 

van a kézi szabályozásra is.  

A kézzel történő szabályzás a berendezésen lévő kerék segítségével történik. Ennek 

működtetéséhez először a kerék tengelyéről el kell távolítani egy biztosító stiftet, majd a 

kereket tengely irányba egy határozott mozdulattal kifelé kell húzni. A fordulatszám 

változtatását csak lassan szabad végezni. A kereket az óramutató járásával egyezően 

mozgatva a fordulat csökken, ellentétesen nő. A kézzel történő szabályozásra a művezető 

ad utasítást.  

A nyomatékváltóval kapcsolatosan tehát a legfontosabb tudnivaló, hogy csak akkor 

működik megfelelően, ha a berendezésben elegendő mennyiségű olaj van. Ha az olaj 

mennyisége kevés, akkor a sztator nyitott lapátjai sem tudják biztosítani a keverő 

megfelelő fordulatszámát.  

A keverő indításának feltétele a lapátok zárt állapota. Annak érdekében, hogy a 

lapátokat megvédjük a „teljesen zárt” (LS-242) - „full close” - ill. „teljesen nyitott (LS-

241) - „full open” - állapot elérése utáni mozgatástól, egy-egy végállás kapcsoló van 

felszerelve a szabályzó tengely két végére, melyek leállítják a PL-201/3 motort, ha a terelő 

lamellák túllépnék a beállított alsó vagy felső határértéket.  

A végállás kapcsolók pontos beállítása nagyon fontos, hiszen ha pl. a „full close” 

állapot nincs jól beállítva, akkor az autokláv ürítésekor a keverő vagy hamarabb fog 

megállni a szükségesnél, vagy egyáltalán nem áll le. [11] 
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Közlőmű (Redukáló hajtómű) 

Ez a berendezés a nyomatékváltó után helyezkedik el. Feladata egyrészt a 

nyomatékváltóból kilépő vízszintes irányú tengelymozgás átalakítása függőleges irányúvá, 

másrészt – mint lassító áttétel – a bemeneti kb. 1100/perc fordulatszámot 12:1 arányban 

91/perc fordulatra csökkenti.  

Áttételi arány: 12:1  

Bemenő fordulatszám: 1100 ford./perc  

Kimenő fordulatszám: 91 ford./perc [11] 

A 2. mellékletben láthatjuk a redukáló hajtómű szerkezeti rajzait. 

Láncos kuplung 

Ez a szerkezet biztosítja a meghajtást a közlőmű és a keverő tengelye között. [11] 

Tömszelence egység 

Dupla csúszógyűrűs tömszelence rendszer biztosítja, hogy az autokláv keverőtengelye 

mellet ne kerüljön ki vinil-klorid a szabadba. A tömszelence rendszerhez tartozik egy olaj, 

és egy víztartály, melynek feladata a nyomás közvetítése a tömszelence felső részére. Az 

autoklávban lévő nyomást az SV-247 szerelvény vezeti rá a tömszelencére, a nyomás 

elvezetését az SV-248 végzi. E két gömbcsap automatikusan működik, üzemszerű 

állapotban egyszerre soha nem lehetnek nyitva, vagy zárva.  

Megjegyzés: 0,25 bar felett az SV 247, ez alatti nyomás értéknél az SV-248 van nyitva. A 

szerelvények pontos működése nagyon fontos, mivel megsérülhet a tömszelence rendszer. 

[11] 

Keverő 

Lapátos típusú (3 darab lapát)  

Forgásirány: Felülről nézve az óramutató járásával ellentétes irányban. [11] 

Csapágyak 

Az autokláv hajtóműve és a keverő tengelye közötti szakasz két helyen van 

megcsapágyazva: a láncos kuplung alatt zsírkenésű, a tömszelence egységben pedig 

olajkenésű görgős csapágyat alkalmaznak. Az autokláv alján vízkenésű siklócsapágy került 

beépítésre. [11] 
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4.2. A jelenlegi helyzet ismertetése 

A technológiai üzemvitelhez szükséges terepi beavatkozások, a 8 darab polimerizáló 

autokláv köré épített, öt kezelő szinttel rendelkező épületen belül történnek. A létesített 

épület tartószerkezete független az autoklávok teherviselő szerkezeti elemeitől, 

alapozásától. 

Az 5 tonna súlyú hajtómű, ami a 6. ábrán látható, a polimerizáló reaktor tetején kialakított 

acél tartóplatformra van szerelve, az 5. kezelőszint magasságában. A kezelő szint ekkora 

súllyal nem terhelhető. 

A redukáló hajtómű szerelőműhelybe történő beszállítása nagyon magas költséggel 

valósítható meg. A kiemeléséhez 70-95 tonna teherbírású autódaru szükséges, és e mellett 

az épületszerkezet (födém, oldalfal) bontási és helyreállítási költségeivel is számolni kell. 

 

6. ábra - A redukáló hajtómű 
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4.3. A felújítás célja 

A hajtómű 38 éve folyamatosan üzemel. A szükséges karbantartásokat elvégezték 

mindig. Hibát nem tapasztaltak eddig. A mostani karbantartás és egyben felújítás a váratlan 

hiba elkerülése és a kényszer leállás megelőzése. A közel 40 év alatt a hajtómű 

fogaskerekei már eléggé elkophattak, kifáradhattak. Nagy az esély egy hirtelen 

meghibásodásra. Célszerű tehát ezeket a részeket kicserélni. 

A 3.11. fejezetben ismertetett megbízhatóság már kérdéses a redukáló hajtómű 

esetében, ezért a 3.14. fejezetben ismertetett elveket figyelembe véve ez egy megelőző 

karbantartás lesz, ami után a szükséges felülvizsgálatokat meghatározott időközönként el 

kell végezni. 

4.4. Váratlan hiba esetén 

A redukáló hajtómű váratlan meghibásodása esetén, a fellépő károk anyagi vonzata igen 

magas. A hozzá tartozó autokláv kiesik a termelésből. Egy autokláv átlagosan napi 120 

tonna PVC por előállítására képes. A PVC gyártás szakaszos sarzs technológiájú. Egy 

sarzs 40 tonna termék előállítását teszi lehetővé. A várható helyreállítás idő tartama 

minimum 3 nap (ez a keletkezett hiba jellegétől függően hosszabb is lehet). A PVC por 

eladási ára 800 euró/tonna. Így a meghibásodás miatti árbevétel kiesés minimum 288 ezer 

euró, ami forintba átszámolva nagyjából 90 millió forint és e mellé természetesen az üzem 

helyreállítási költségével is számolni kell. 

 4.5. A hajtómű szétszerelésének megoldási módszere 

A felújítás nehézségét az adja, hogy a redukáló hajtómű az 5. kezelő szinten van. Az 

egészet beszállítani a szerelőműhelybe igen magas költségekkel járna. Így csak a 

helyszínen lehet gazdaságosan elvégezni a feladatot. Ehhez viszont ki kell alakítani a 

biztonságos szerelés feltételét. A hajtóművet minimum fél méterrel meg kell emelni, hogy 

alulról is kényelmesen lehessen szerelni. Ezt könnyen meg tudom valósítani egy I-tartó 

megtervezésével, aminek az alapját egy szabványos I-tartó (HE 550 B) [12] adja, amit 

hegesztéssel a kívánt méretre tudok bővíteni. A lehajlás elkerülése végett, a bemenő 

tengely felöli oldalon lévő I-tartót merevítőkkel bővítem ki. A furat és a varrat megfelelő 

távolsága miatt, a kimenő tengely oldalánál lévő I-tartókból 34-34 mm-t levágok mind két 

végéből. 
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Az általam megtervezett I-tartók összeállítási rajzát a 3. melléklet tartalmazza. Az I-

tartók úgy lettek megtervezve, hogy csatlakozzanak az alapcsavarok helyeihez. A kimenő 

tengely szerelésének elősegítése érdekében kettő darab I-tartót terveztem annak az 

oldalnak a megemelésére, míg a hajtómű bemenő tengelyének oldalához elegendő egy 

darab I-tartó.  

 

7. ábra – Az I-tartók szerelési helyei 

A 7. ábrán zölddel jelöltem a 3/1. melléktelen szereplő I-tartók rögzítési pontjait, 

sárgával pedig a 3/2. mellékleten szereplő I-tartó rögzítési pontjait. 

Az I-tartók rögzítése az alappal az eredeti 6 darab M36x160-as tőcsavarral és az M36-os 

hatlapú anyával történik, míg az I-tartó és a hajtómű összekapcsolásához 6 darab 

M36x140-es – ISO 4017 – 6 darab M36-os – ISO 4032 – hatlapú anyára és 6 darab M36-

os – DIN 7989-1 – alátétre van szükség. [13] 
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4.6. A hajtómű szétszerelése 

4.6.1. Szerelés előtti figyelmeztetések 

A szétszerelés előtt ellenőrzöm, hogy a használni kívánt heveder, kábel vagy lánc 

alkalmas-e a feladatra. 

Mielőtt felemelem meg kell keresni a szerkezet súlypontját. 

Figyelek arra, hogy miután felemeltem, ne menjek át alatta. 

A nehéz részek egyedül történő emelése hátsérülést okozhatnak, ezért ha szükséges, 

segítséget kérek. 

Az emelés és szerelés alatt fokozottan ügyelek arra, hogy a gép fő részeit ne rongáljam, 

illetve karcoljam meg. 

Ha daruval vagy valamilyen lánccal emelem meg a berendezést, teszek valamilyen puha 

anyagot az érintkező felületek közé, hogy megvédjem őket. 

A szétszereléshez és az összeszereléshez kellő figyelemmel kell tanulmányozni a 

szerkezetet és meg kell érteni a működését. A szét- és összeszerelés velejárója, hogy 

minden egyes részt lemosok, megakadályozva ezzel, hogy a kosz és idegen anyagok a 

szerkezet belsejébe kerüljön. Mindezt úgy, hogy ne rongáljuk és karcoljuk a fő részeket. 
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4.6.2. Szétszerelés: 

1. Óvatosan megtisztítom a redukáló hajtómű külsejét, hogy a szétszerelés során ne 

okozzanak gondot a különböző szennyezőanyagok. 

2. Leeresztem az olajat, a ház oldalán található olajleeresztő segítségével. A 8. ábrán a 

nyíllal jelölt menetes záró dugót ki kell csavarozni, majd a csapot megnyitni 

Csak azután haladok a következő lépésre, ha teljesen leeresztettem! 

 

8. ábra - A ház oldalán található olajleeresztő. 

3. Eltávolítom a kenési rendszer csővezetékeit a redukáló hajtómű házáról, amit a 9. 

ábrán és a mellékleten látunk. 

 

9. ábra - Az eltávolítandó csővezetékek 
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4. Eltávolítom a tengelykapcsoló összeszorító csavarjait, amely a motort és a hajtómű 

tengelyét kapcsolja össze (10. ábra). 

 

10. ábra - Az eltávolítandó csavarok helyei 
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5. Eltávolítom a hajtott motort és a hajtómű tengelyét összekapcsoló láncos 

tengelykapcsoló összeszorító csavarjait (11. ábra). 

 

11. ábra - Az eltávolítandó szorító csavarok 
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6. Eltávolítom a hajtómű alapcsavarjait, majd a helyszínen lévő futómacskás 

homlokkerekes emelőkkel (12. ábra) megemelem a redukáló hajtóművet. Alá szerelem 

a 2. és 3. mellékleten látható I-tartókat, rá helyezem a hajtóművet és rögzítem. Amíg 

az I-tartókat szerelem, alátámasztom a hajtóművet, hogy ne mozogjon, amíg a 

levegőben van. Meggyőződöm róla, hogy jól rögzítettem őket mert, ha lazán húztam 

meg, balesetveszélyes lehet. 

 

12. ábra - A futómacskás homlokkerekes emelők 
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7. Leválasztom a redukáló hajtómű kimenő tengelyéhez kapcsolódó láncos 

tengelykapcsolót (13. ábra). 

 

13. ábra - Az eltávolítandó láncos tengelykapcsoló 
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8. Eltávolítom a vizsgáló ablakok fedeleinek csavarjait, majd leveszem a vizsgáló 

ablakok fedeleit. A 14. ábrán láthatóak, hogy hol vannak. 

 

14. ábra - A vizsgáló ablakok helyei. 
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9. Meglazítom a hajtómű bemenő tengelyén lévő tokot szorító csavarokat (15. ábra). 

Ezután eltávolítom a tokot tartó csavarokat, majd a hajtó tengellyel együtt kiveszem a 

tokot. 

 

15. ábra - A tokot szorító csavarok 

10. Eltávolítom a hajtómű házat szorító csavarokat, majd leveszem a ház felsőrészét és a 

kimenő tengelyt az alsó házból a homlokkerekes emelők segítségével. 

11. A 9. lépésben kiszerelt egységről eltávolítom a fedélrögzítő csavarokat, majd leveszem 

a fedelet. 

12. Leveszem a beépített fogaskerekeket az egybeszerelt felső ház és kimenő tengelyről, 

amit a 10. lépésben szereltem ki. Eltávolítom a fedélrögzítő csavarokat, majd leveszem 

a fedelet. 

13. Ezek után a kiszerelt egységeket el tudom vinni a szerelőműhelybe és ott folytatom az 

esetleges további szükséges szereléseket. 
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4.6.3. Szétszerelés közbeni figyelmeztetések 

a) A szerelő környezet meg kell tisztítanom és előre meg kell határoznom, hogy hova 

fogom rakni a kiszerelt alkatrészeket. 

b) Csak azután kezdem meg a szétszerelés miután leellenőriztem és rögzítettem, hogy 

milyen szerszámokra van szükségem a művelethez. Miután végeztem megszámolom a 

szerszámokat, hogy meg van-e mind és meggyőződöm róla, hogy nem felejtettem 

egyet sem a redukáló hajtómű belsejében, 

c) Amikor a felső házat szedem ki, ügyelek rá, hogy a fogaskerekek fogait ne üssem oda 

a hajtómű többi részeihez. 

d) Miután végeztem a szétszereléssel, lefedem a hajtóművet egy fóliával, hogy ne 

juthasson a ház belsejébe szennyező anyag. 

e) Ügyelek arra, hogy a csapágyak felületét ne karcoljam meg. 

f) Amikor a láncos síndaruval megemelem a hajtóművet, figyeljek arra, hogy az 

érintkező felületek ne közvetlenül érintkezzenek, hanem tegyek közéjük valamilyen 

puha anyagot. 

g) Amikor a labirint tömítés fedelét, a tokot és a fedelet szedem le, a szorító csavarokat is 

el kell távolítani. 

h) A redukáló hajtómű szétszerelése nem egy hétköznapi feladat. Magas szintű 

szakképzettséget igényel. Hogyha az gyes részeket nem szakszerűen szedem szét, még 

ha nem is okozok kárt bennük és használható marad, a jövőben elromolhatnak. ha 

ilyen problémába ütközöm, akkor segítséget kérek a céges konzulensemtől vagy 

felveszem a kapcsolatot a hajtóművet gyártó SHIN-ETSU céggel. 

4.7. Az új alkatrészek 

A BorsodChem már előre legyártotta a fő alkatrészeket, így azok már meg vannak, 

szakszerűen tárolják a raktárban, így nem kell rájuk többet költeni. 

A már legyártott alkatrészek: 

 Fogaskerék (16. ábra) 

 Fogaskerék agy 

 Tengely (17. ábra) 

 Fogazott tengely (18. ábra) 

 Speciális anya 

 Kúpkerék (19. ábra) 
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16. ábra - A legyártott fogaskerék 

 

17. ábra - Az új tengelyek 
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18. ábra - A fogazott tengely 

 

19. ábra - A kúpkerék 
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4.8. A csapágyak cseréje 

Természetesen a csapágyakat is ki kell cserélnem. Összesen 6 csapágyat kell kicserélni. 

A régen használt csapágyakat a Koyo cég gyártott. Ezeket, ha lehet SKF csapágyakra 

cserélem. Az új kimenő tengelyre kettő darab 23040 CCK/W33 kétsoros mélyhornyú 

görgőscsapágy kell. Az új fogazott tengelyre egy darab NU 330 ECM hengergörgős 

csapágy kell, ami az alsó háznál helyezkedik el, illetve egy darab 22326 CCK/W33 

kétsoros mélyhornyú görgőscsapágy kell, ami a felső háznál helyezkedik el. Az új bemenő 

tengelyre egy darab NU 330 ECM hengergörgős csapágy, és két darab ferde hatásvonalú 

7326B-DB típusú golyóscsapágy kerül, X elrendezésben szerelve. A csapágyak 

felhelyezése műhelykörülmények között történik, ionizációs melegítéssel. [14] 

4.9. Összeszerelés 

A szerelés megkezdése előtt, a 4.5.3. fejezet alapján megtisztítom a hajtóművet, illetve 

feltakarítom a szétszerelés során keletkező szennyeződéseket, hogy a megtisztított és új 

alkatrészek ne legyenek koszosak. Előre bekészítem a beszerelni kívánt alkatrészeket. Ezek 

után először kicserélem az elöregedett, elhasználódott tömítéséket. Majd megkezdem az 

összeszerelést, úgy ahogy a szétszerelést, csak fordított sorrendben. 

4.9.1. Összeszerelési figyelmeztetések 

a) Rendesen tisztítsam meg a munkakörnyezetet, hogy biztosan ne legyenek koszosak az 

új alkatrészek. 

b) Közvetlenül ne érintkezzenek a felületeke a lánc és az alkatrészek között. Tiszta 

rongyot vagy valamilyen puha anyagot kell használnom. 

c) Az összeszerelés alatt fokozottan ügyelek arra, hogy ne üssem egymáshoz az 

alkatrészeket, illetve ne ejtsem el őket 

d) Ellenőrzöm, hogy megfelelően illeszkednek-e egymáshoz a fogaskerekek fogai. Ehhez 

vörös ólomoxidot alkalmazok a hajtó és a hajtott fogfelületeken, megforgatom a 

fogaskereket és leellenőrzöm, hogy a felületük illeszkednek-e egymásba. 

Ha az illeszkedés a 16. ábrán látható, akkor megfelelően kapcsolódnak egymáshoz a 

fogak. 
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20. ábra - A megfelelő fogilleszkedés 

e) Ellenőrzöm, hogy nem-e maradt a redukáló hajtóm belsejében valamilyen szerszám 

vagy idegen tárgy. 

f) Folyékony tömítőanyagot használok (ThreeBond 1102-est vagy hasonlót) a felső- és 

alsó ház illeszkedési felülete között, hogy meggátoljam az olaj kifolyását. 

g) Ügyelek, hogy a csavarokat és anyákat szorosan húzzam meg. 

h) A használt és új tömítéseket jól el kell különítenem, hogy véletlenül se használjam fel 

a régit. Amikor a kerek gumitömítéseknek 3,2 mm vastag, olajállónak kell lennie, míg 

a felfekvési felületeknél használt tömítéseknek 8 mm vastagnak (Valqua #6500 vagy 

hasonló) kell lennie. 

4.10. A redukáló hajtómű üzemeltetése 

Ellenőrzöm az olajszintet és az olajnyomást, ugyanis ha elhanyagolom, az a hajtómű 

károsodását okozhatja. 

4.10.1. Használat előtti óvintézkedések 

1. Ellenőrzöm az olajat a hajtómű oldalán lévő ellenőrző ablakon, hogy a megfelelő 

mennyiségű kenőolaj meg van-e a hajtóműben. 

2. Amikor először indítom el szétszerelés és felülvizsgálat után, meg kell győződjek 

arról, hogy az alsó- és felső ház összeszorító csavarjai elég szorosan vannak-e 

meghúzva. A legjobb, ha nyomatékkulcsot használok ennek ellenőrzésére. A lazán 

meghúzott csavarok rendellenes zajt és rezgéseket okozhatnak. 

3. Ellenőrzöm a hűtőfolyadék áramlását az olajhűtőben 

4. Az olajszűrőt alaposan megtisztítom, hogy tiszta olajat kapjon az üzemelés alatt. 

5. Amikor az olajszivattyú csövével dolgozom, a cső vége nehezen illeszkedhet az adott 

felülethez, ezért gondoskodnom kell a megfelelő kenéséről a művelet megkezdése 

előtt. 
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Megjegyzés: A hajtóműben körülbelül 200 liter olajnak kell lennie. Jelenleg Hykomol K80 

W90 olajat használnak a BorsodChem-nél. 

4.10.2. Indítás utáni óvintézkedések 

1.  Az összeszerelés utáni első indításnál először csak rövid ideig kapcsolom be a 

hajtóművet, hogy meggyőződjek róla nincs-e valami rendellenes zaj vagy rezgés. Ha 

nincs, akkor bekapcsolom újra és folytatom a szokásos gyakorlati műveletekkel. 

2. A szokásos gyakorlati műveletek alatt az alábbi ellenőrzéseket hajtom végre, és ha 

bármilyen rendellenes zajt tapasztalok, azonnal megszakítom a műveletet, amilyen 

gyorsan csak tudom, majd megnézem, hogy mi okozhatta xyz „Lehetséges hiba okok 

és elhárításuk” fejezet alapján 

a. Kenőolaj nyomása 

Ellenőrzöm, hogy magasabb, mint 0,8 bar legyen. Éles üzemelés alatt 1,2-2,5 

bar között kell, hogy legyen. 

b. Csapágyak hőmérséklete 

A csapágyak hőmérséklete 75°C alatt kell, hogy legyenek. 

Abban az esetben, ha a csapágyak hőmérséklete hirtelen megemelkedne – még 

ha 75°C alatt történik is – rendellenesen magas, leállítom a folyamatot, amilyen 

gyorsan csak tudom és a megfelelő intézkedéseket elvégzem. 

3. Ha a művelet során bármilyen rendellenes zajt vagy rezgést észlelek, leállítom a 

folyamatot, amint tudom. 

4. Ha olajszivárgást észlelek, leállítom a folyamatot és leellenőrzöm a különböző 

részeket, hogy mi okozhatja. 
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4.11. Karbantartás és vizsgálat 

Ahhoz, hogy a redukáló hajtómű helyesen működjön karbantartásokra és pontos 

vizsgálatokra van szükség. Ha e tevékenységeket sokáig elhanyagolom, akkor váratlan 

balesetek történhetnek, tehát nagyon figyelni kell. 

A vizsgálati ciklusok és feladataikat a következő táblázatban (1. táblázat) láthatóak: 

1. táblázat – Vizsgálati ciklusok és feladataik 

Karbantartási- és 

vizsgálati ciklus 
Feladatok 

Napi 1. Ellenőrzöm az olajnyomást 

2. Ellenőrzöm, hogy van-e olajszivárgás 

3. A szűrőnél a fogantyút 2-3-szor megfordítom egy nap 

4. Ha a hajtómű külső felülete foltos vagy poros és az átlátszó 

felületek (például: olajszint vizsgáló ablak, hőmére) 

koszosak, akkor minden egyes alkalommal, mikor ezeket 

tapasztalom, megtisztítom őket. 

Megjegyzés:  

 Puha, nedves ronggyal, óvatosan törlöm le a koszt. Durva, 

száraz rongy esetén összekarcolhatom a felületet. Továbbá 

ha a felületet száraz ronggyal törlöm, elektromosan 

feltöltődhet, ami vonzza a koszt és rátapadhatnak. 

 Ha a koszt nem sikerül eltávolítanom csupán azzal, hogy 

letörlöm egy nedves ronggyal, akkor valamilyen semleges 

tisztítószert használok segítségül. A mosószer maradványait 

óvatosan letörlöm. 

Amikor az átlátszó részeket tisztítom, amelyek valamilyen 

szintetikus anyagból készültek (például a vizsgáló ablak, hőmérő) 

ügyelek arra, hogy ne használjak illékony anyagokat, különben a 

tisztított részek eltörhetnek vagy eldeformálódhatnak. 

Hetente vagy, ha 

alacsonyabb a 

nyomás 0,8 bar-

nál 

1. Szűrő 

Eltávolítom a felhalmozódott lerakódásokat a szűrő 

belsejéből 
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Havonta 1. Ellenőrzöm a kenőolaj szennyezettségét 

2. Ellenőrzöm, hogy nem-e lazák a szorító- és talpazat 

csavarok. 

Évente 1. Kenőolajcsere 

Ha a kenőolaj szennyezettsége feltételezhetően kicsi, mert a 

hajtóműt nem használták folyamatosan, akkor leeresztem az 

olajat és kikérem az olajat forgalmazó társaság véleményét, 

hogy használható-e még az olaj 

2. Felülvizsgálat 

a) Ellenőrzöm, hogy a fogaskerekek nem-e kopottak vagy 

sérültek. 

b) Ellenőrzöm a fogaskerekek kapcsolódását. 

c) Ellenőrzöm, hogy a csapágyak nem-e kopottak vagy 

sérültek. (Ha igen, akkor az 5.11. fejezetben 

utánanézek, hogy mi okozhatta.) 

3. Ellenőrzöm, hogy a motor és a hajtott gép tengelyei 

tengelyközpontosan kapcsolódjanak, illetve a 

tengelytávolság megfelelő-e. 

Megjegyzések: 

1. A megfelelő olaj kiválasztásában a 2. táblázat nyújt segítséget. A felsoroltakból vagy 

ahhoz hasonlót kell választanom. 

2. táblázat – Ajánlott kenőolajok 

Gyártó neve Termék neve 

Caltex Oil Co. Meropa Lubricant 100 

Mobil Oil Co. Mobilgear 627, 629 

Exxon Oil Co. Spartan Ep 100 

Royal Dutch Shell Co. Shell Omara Oil 100 
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2. A kenőolajat le kell cserélnem a művelet után 1 hónappal. Utána évente egyszer kell 

olajat cserélnem. 

3. Ha tengelyek összekapcsolása tengelykapcsolóval történik, akkor a tengelykapcsolót 

újra kell zsírozni 3 hónap után. Ezután elég évente újrazsírozni. 

A 3. táblázatban felsorolt zsiradék anyagokból vagy ahhoz hasonlót kell választani. 

3. táblázat – Ajánlott zsiradék anyagok 

Gyártó Termék 

Caltex Oil Co. Multifak Ep 1 

Mobil Oil Co. Mobilux Ep 1 

Royal Dutch Shell Co. Alvania Ep Grease 1 

Exxon Oil Co. Beacon Ep 1 

4. Ha sokáig nincs használatban a hajtómű (több mint 1 hónapig), akkor is be kell 

kapcsolnom 2 hetente 10 percre, hogy megelőzzem a kenőolaj kifolyását a 

csapágyakból illetve, hogy ne kezdjen el rozsdásodni a hajtómű belseje. Ha nem 

csinálunk semmilyen műveltet vele, elegendő mennyiségű kenőolajat vagy rozsda 

gátló olajat kell öntenem (ezek az olajak nem okoznak problémát, ha keverednek a 

használati olajjal) a fogfelületeken vagy a csapágyvégződéseken keresztül. A 

megfelelő mennyiséget a vizsgáló ablakon keresztül tudom ellenőrizni. Ezen művelet 

alatt is fokozottan kell ügyelnem arra, hogy idegen anyag véletlenül se kerüljön a 

belsejébe. 
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4.12. Lehetséges hibaok és megoldása 

Ha bármilyen rendellenességet tapasztalok a művelet során, ki kell találnom, hogy mi 

okozhatta és megfelelő intézkedést kell tennem, amint lehetséges. A főbb hibákat az alábbi 

táblázatok tartalmazzák: 

1.  A redukáló hajtómű sajátos hibaokai és megoldásaik (4. táblázat): 

4. táblázat – A redukáló hajtómű sajátos hibaokai és megoldásai 

Jelenség Lehetséges hiba Megoldási módszer és javaslat 

Szokatlan zaj 
1. Fog felületek kopása. 

2. Rendellenességek a 

csapágyaknál. 

3. Nem megfelelő távolság 

a központosításnál. 

1. Óvatosan leellenőrzöm, hogy 

nincs-e rajta szokatlan kopás 

vagy sérülés. (Ha tapasztaltam 

jelzem a konzulensemnek vagy 

a Hitachi cégnek.) 

2. Lásd: 6. táblázat. 

3. Újra elvégzem a központosítást. 

Szokatlan 

rezgés 

1. Ugyan az, mint a 

”Szokatlan zaj”. 

 

Olajszivárgás 
1. Elöregedett a tömítés. 

2. Rossz folyadéktömítés 

használata. 

3. Szennyeződés jutott a 

tömítés alá. 

1. Kicserélem. 

2. A régi tömítést eltávolítom és 

újat teszek a helyére. 

3. Kiszedem a tömítést és 

megtisztítom. 
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2. Kenési rendszer lehetséges hibaokai és megoldásaik (kenési rendszer és vezetékei) (5. 

táblázat): 

5. táblázat – A kenési rendszer lehetséges hibaokai és megoldásaik 

Jelenség Lehetséges ok Megoldási módszer és javaslat 

Nem jön ki az 

olaj 

1. Zárva maradt a szelep. 

2. Levegő maradt a 

szívóvezetékben. 

3. Hibás az olajszivattyú. 

1. Megfelelően kinyitom a 

szelepet. 

2. Meggyőződöm arról, hogy 

megfelelő-e az olajszint. 

3. Ellenőrzöm az 

olajszivattyút. 

Kenőolaj 

nyomása nem 

emelkedik 

1. Túl magas az olaj 

viszkozitása 

2. Olajszivárgás a 

csővezetékek bizonyos 

részein. 

3. Levegőt szív. 

4. Csökken a csővezeték 

ellenállása, mivel az olaj 

hőmérséklete nő, 

viszkozitása pedig 

csökken. 

5. A biztonsági szelep 

nyitónyomása alacsony. 

1. Meggyőződöm arról, hogy a 

2. táblázatnak megfelelő 

vagy hasonló minőségű olaj 

lett használva. 

2. Ellenőrzöm a 

csővezetékeket. 

3. Ellenőrzöm a csővezetékek 

szívóoldalát. 

4. Ellenőrzöm, hogy az 

olajhűtő hűtőfolyadékának 

hőmérséklete nem túl 

magas-e, illetve megfelelő-e 

az áramlás mértéke. 

5. Beállítom, hogy elég magas 

legyen a nyitónyomás. 

Olajszállító 

nyomása túl 

magas 

1. A szűrő eldugul bármilyen 

idegen anyagtól. 

2. Bármilyen idegen anyag 

került a csővezetékbe. 

1. Eltávolítom a 

felhalmozódott lerakódást a 

szűrő belsejéből. 

2. Eltávolítom az idegen 

anyagot. 
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Az 

olajszivattyúnak 

égett szaga van 

vagy beragadt 

1. Extrém magas nyomás. 

2. Túl alacsony viszkozitás. 

3. Szárazműködés. 

4. Idegen anyag került bele. 

5. Helytelenül lett üzembe 

helyezve a szivattyú. 

1. Ellenőrzöm, hogy az előírt 

olajok közül lett-e 

kiválasztva a használatban 

lévő olaj. 

Szintén. 

Az olaj 

hőmérséklete 

rendellenesen 

magas 

1. Az olaj mennyisége kevés. 

2. Nem megfelelő csapágyak 

lettek beletéve az 

olajszivattyúba. 

3. Kevés a hűtőn átáramló 

víz mennyisége. 

1. Kitisztítom a csővezetékek 

belsejét. 

2. Lásd: 6. táblázat. 

3. Beállítom a folyadék 

mennyiségét és kitisztítom a 

hűtőt. 

Emulgeáló olaj 
A víz összekeveredett a 

kenőolajjal, mert megsérült a 

hűtő. 

Kicserélem a hibás hűtőt. 

Rendellenes zaj 

az 

olajszivattyúból 

1. Az olajszivattyú tengelyei 

nem központosak. 

2. Nem megfelelő 

szelepnyitás. 

3. A szűrő bármilyen idegen 

anyagtól eldugul. 

4. Levegőt szív be. 

1. Újra elvégzem a 

központosítást. 

2. Megfelelően kinyitom a 

szelepet. 

3. Szétszedem a szűrőt és 

kitisztítom. 

4. Ellenőrzöm a csővezeték 

szívóoldalát és kijavítom a 

hibát. 

Biztonsági 

szelep nem 

működik 

1. Szabályozó nyomás 

extrém magas. 

2. Szennyeződés szorult a 

szelepbe. 

1. Kisebbre állítom a nyomást. 

2. Szétszedem a szelepet és 

kitisztítom. 



67 
 

3. Golyóscsapágyak lehetséges hibaokai és megoldásaik (6. táblázat): 

Ha működés közben bármilyen rendellenes zajt hallok a csapágyaktól, ellenőrzöm, 

hogy nem-e szokatlanul magas a csapágyak hőmérséklete, van-e bármilyen 

rendellenes rezgés, illetve helyes-e a csapágyak kenése. Ha a csapágyak hőmérséklete 

érzékelhetően magas, akkor a következő okok lehetnek: 

6. táblázat – Golyóscsapágyak lehetséges hibaokia és megoldásaik 

Lehetséges ok Megoldása 

1. Nem megfelelő minőségű kenőolaj. 
1. Ellenőrzöm, hogy a 2. táblázatnak 

megfelelően lett kiválasztva a 

használt olaj. 

2. Elhasználódott a kenőolaj. 2.   Ellenőrzöm, hogy le lett-e cserélve az 

elmúlt 1 évben a kenőolaj, illetve ha 

elhasználódott, megnézem, hogy 

van-e valami szennyeződés az 

olajban. 

3. Nem megfelelő kenés. 3.   Ellenőrzöm a kenési körülményeket 

és, ha bármilyen szokatlant vélek 

felfedezni, akkor az 5. táblázat 

szerint megfelelő mennyiséget 

teszek. 

4. A csapágyak gördülése nagyon lassú. 

A gördülő felületek karcosak. 

Elhasználódott csapágyak. 

4.    Ha megbizonyosodtam arról, hogy 

bizonyos körülmények között 

megemelkedik a csapágyak 

hőmérséklete, szólok a 

konzulensemnek vagy felveszem a 

kapcsolatot a SHIN-ETSU céggel. 
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4.13. A feladat elvégzése 

Mivel megelőző karbantartásról van szó, és a gép még hiba nélkül üzemel, ezért a 

felújítást és a karbantartást a jövőben fogom elvégezni, konzulensem, Kriston Péter 

segítségével. Ha ez nem valósítható meg, akkor elkészítettem a 3.2-3.6. fejezetek 

szellemében a BorsodChem TPM rendszeréhez igazodó eljárási utasítást (SOP – Standard 

Operating Procedure), melynek egy részletét az 21. ábra mutatja, míg a teljes 

dokumentumot a 4. melléklet tartalmazza. 

A karbantartás előre látható időpontja a következő „nagy leállás”-kor esedékes, 2017 

nyarán. 

Megjegyzés: a feladat kidolgozásakor elengedhetetlen volt a szerkezet működésének-, 

illetve a hajtómű gépkönyvének [15] pontos tanulmányozása. 

 

21. ábra - Részlet az SOP-ból 
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Összefoglalás 

Szakdolgozatom elején ismertettem a PVC gyártás történetét és menetét a Borsodchem 

Zrt-nél, majd bemutattam TPM elméleti alapjait, ami a gépek fenntartását, hibamentes 

üzemelését segíti elő, ezáltal javítva a minőséget. Az ismertetett stratégiák közül, mivel a 

redukáló hajtómű még hibamentesen üzemel, ez egy megelőző karbantartás. 

Dolgozatom második felében ismertettem a redukáló hajtómű jelenlegi helyzetét, 

melynek megoldására helyszíni karbantartást választottam. Ennek megoldására szabványos 

I-tartókat alkalmaztam, amelyeken egy kis átalakítást végeztem, hogy az adott célnak 

megfeleljen. 

Ezután részleteztem a szétszerelést, és az összeszerelés utáni teendőket, melyeket 

táblázatokban összegeztem. A szerelést végző személynek tisztában kell lennie a rendszer 

működésével, hogy tökéletesen működjön a hajtómű. A karbantartás utáni teendőknél a 

ciklusidőket is megadtam, melyek pontos betartása nagyban hozzájárul a hajtómű jövőbeni 

hibáinak megelőzéséhez. Külön kitértem a hajtómű, a kenési rendszer és a csapágyak 

lehetséges hibáira és azok intézkedéseire. Minden egyes észlelt hibát rögzíteni kell és a 

szükséges intézkedéseket megtenni. 

Végezetül pedig elkészítettem a BorsodChem TPM rendszeréhez igazodó eljárási 

utasítást (SOP), mely rögzíti az adott eljárást, hogy az arra jogosult szakemberek a jövőben 

is el tudják végezni a karbantartást. 
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Summary 

At the beginning of my thesis I reviewed the history of the production of PVC on 

BorsodChem Co. Ltd., then I introduced the basic theory of TPM, which is supporting the 

maintenance and fail-safe operation of the machines, hereby the quality is improving. 

Since the reduction gear is still operating without any failure, this is a preventive 

maintenance out of the reviewed strategies. 

In the second part of my thesis, I showed the current status of the reduction gear, which 

I chose to solve the problem with local maintenance. As for solution, I used standard 

standard I-beams, whereon I made some changes to serve theirs purpose. 

After that I specified and sum up the tasks of disassembly and assembly in a schedules. 

The person who will do the rig must know well, how the system works that in order to 

make the reduction gear operate. I gave the periodic time by the post-maintenance tasks, 

which adherence that any failures of the reduction gear can be avoided in the future. I 

especially dealt with the possible failures and troubleshooting of the reduction gear, the 

lubrication system and the bearings. Each of the troubles have to be noted and made the 

necessary action to prevent it. 

Finally, I made the Standard Operation Procedures (SOP), which is run by the 

BorsodChem’s TPM system so as to the authorized technicians could do the maintenance 

in the future as well. 
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Mellékletek tartalomjegyzéke 

1. melléklet: Az autokláv összeállítási rajza (1 db A3 lap) 

2. melléklet: A redukáló hajtómű összeállítási rajzai (3 db A3 lap és 4 db A4 lap) 

3. melléklet: A megtervezett I-tartók (2 db A4 lap) 

4. melléket: Az elkészített SOP (3db A4 lap) 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. melléklet 

Az autokláv összeállítási rajza 

  



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet 

A redukáló hajtómű összeállítási rajzai 

  



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. melléklet 

A megtervezett I-tartók 

  



 
Vetítési mód: 

 

Méretarány: Anyag: 

       S355 
Tömeg: 

      29 kg 
Megnevezés: 

Kimenő tengely oldali I-tartó 

Nem jelölt tűrések 

ISO 2768-m szerint 
Név: 

           Zelena Tamás 
Neptun kód: 

STUHYF 
Rajzszám: 

       3/1 



 

Vetítési mód: 

 

Méretarány: Anyag: 

       S355 
Tömeg: 

    51,5 kg 
Megnevezés: 

Bemenő tengely oldali I-tartó 

Nem jelölt tűrések 

ISO 2768-m szerint 
Név: 

           Zelena Tamás 
Neptun kód: 

STUHYF 
Rajzszám: 

       3/2 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. melléklet 

Az elkészített SOP 

 



 

 
Standard Operation Procedure  

 

 

Jóváhagyó: 
 

Jóváhagyás dátuma: 
 

 

 

Sorszám:     PL 201/A-H redukáló hajtómű szerelése 

0. Munkavégzési engedély megíratása!  

Csak az érvényes munkavégzési engedély megléte után kezdhető el a 

munkavégzés! 

1. Óvatosan megtisztítjuk a redukáló hajtómű külsejét, hogy a szétszerelés során ne 

okozzanak gondot a különböző szennyezőanyagok. 

 

2. Leeresztjük az olajat, a ház oldalán 

található olajleeresztő segítségével. Az 

ábrán a nyíllal jelölt dugót ki kell húzni, 

majd a csapot megnyitni. 

 

Csak azután haladhatunk tovább, ha 

teljesen leeresztettük! 

 

3. Eltávolítjuk a kenési rendszer csővezetékeit 

a redukáló hajtómű házáról. 

 

4. Eltávolítjuk a tengelykapcsoló összeszorító 

csavarjait, amely a motort és a hajtómű 

tengelyét kapcsolja össze 

 

 

 



 

 
Standard Operation Procedure  

 

 

Jóváhagyó: 
 

Jóváhagyás dátuma: 
 

 

5. Eltávolítjuk a hajtott motort és a hajtómű 

tengelyét összekapcsoló láncos 

tengelykapcsoló csavarjait.  

6. Eltávolítjuk a hajtómű alapcsavarjait, majd a 

helyszínen lévő láncos síndaruval 

megemeljük a hajtóművet. Alá szereljük az I-

tartókat, ráhelyezzük a hajtómávet és 

rögzítjük 

 

Amíg az I-tartókat szereljük, támasszuk alá a 

hajtóművet, hogy ne mozogjon, amíg a 

levegőben van. 

 

Győződjünk meg róla, hogy szorosan 

rögzítettük, mert ha lazán húztuk alá, 

balesetveszélyes! 

 

7. Leválasztjuk a redukáló hajtómű kimenő 

tengelyéhez (71) kapcsolodó láncos 

tengelykapcsolót. 

 



 

 
Standard Operation Procedure  

 

 

Jóváhagyó: 
 

Jóváhagyás dátuma: 
 

 

 

8. Eltávolítjuk a vizsgáló ablakok fedeleinek 

csavarjait, majd levesszük a vizsgáló 

ablakok fedeleit. 

 

9. Meglazítjuk a hajtómű bemenő tengelyén 

lévő tokot (4) szorító csavarokat. Ezután 

eltávolítjuk a tokot tartó csavarokat, majd 

a hajtó tengellyel (5) együtt kivesszük a 

tokot. 

 

10. Eltávolítjuk a hajtómű házát szorító csavarokat (95), majd levesszük a ház felsőrészét 

(2) és a kimenő tengelyt (71) az alsó házból (1) a láncos síndaru segítségével 

11. A 9. lépésben kiszerelt egységről eltávolítjuk a fedélrögzítő csavarokat (17), majd 

levesszük a fedelet (14). 

12. Levesszük a beépített fogaskerekeket (73) az egybeszerelt felsőház és kimenő 

tengelyről, amit a 10. lépésben szereltünk ki. Eltávolítjuk a fedélrögzítő csavarokat 

(88), majd levesszük a fedelet (86). 

13. A kiszerelt egységeket elvisszük a szerelőműhelybe és ott folytatjuk a további 

szükséges szereléseket. 

Szereléshez szükséges szerszámok: 

 2 db 6-os csillag- és villáskulcs 

 2 db 10-es csillag- és villáskulcs 

 2 db 12-es csillag- és villáskulcs 

 2 db 16-os csillag- és villáskulcs 

 2 db 20-as csillag- és villáskulcs 

 2 db 24-es csillag- és villáskulcs 

 1 db 36-os villáskulcs 

 1 db nyomatékkulcs 

Összeszerelés: 

 

Ugyan úgy, mint a szétszerelés, csak 

fordított sorrendben. 

 

 

 

 

 

 


