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 Szelep management létrejöttének 
szükségessége 

Problémát okozott, hogy: 

• A szelepek karbantartását korábban a helyi, műszerész üzemviteli csoportok látták el, 
különösebb speciális képzés, eszközök és megfelelő infrastruktúra nélkül.  

• Nem volt egységesítve:  
• Anyagbeszerzés 
• Javítás 
• Szállítás 
• Adatok dokumentációja 
• Stb. 

 
 

Az optimális működés érdekében változtatni kellett a folyamatokon. 



Szelep management céljai 

Szelep management főbb céljai: 

• A javítások centralizálása. 

• Irányítástechnikai szelepek műszaki állapotának, rendelkezésre állás idejének 
növelése. 

• A szelepek tervezett karbantartásához szükséges alkatrészek zökkenő mentes 
biztosítása. 

• Az üzemekben a távműködtetett szelepek felmérése és az elektronikus BC szelep 
adatbázisban történő rögzítése. 

• Az üzemek számára az elektronikus BC szelep adatbázishoz történő hozzáférés 
biztosítása, információk/adatok letöltési lehetőséggel. 

• Az üzemek, a helyi üzemviteli műszerészek és az IKÜ szelepjavító műhely között 
rendszeres információ csere erősítése a preventív karbantartásról, az üzemelés 
közbeni javításról és a nagyjavítási terv elkészítéséről. 



• A szelepjavító műhely az Irányítástechnikai Karbantartó Üzem szervezetén belül 
működik.  

• A műhely létrehozásának a gondolata 2010-ben fogalmazódott meg. A műhely 
létrehozása előtt felmérésre került, hogy a BorsodChem-ben főként milyen 
gyártmányú és típusú szelepek vannak használatban.  

• A műhely 2011-ben indult, bővítése és fejlesztése a mai napig tart.  

• A főbb gyártókkal mai napig együttműködünk:  

 

de más gyártóknak a működtetett szelepeit is javítjuk.  

A főbb szelepgyártóknál továbbképzéseket, üzemlátogatásokat 
szerveztünk kollégáinknak.  

 

Szelepjavító műhely létrehozása 



Szelepjavító műhely létrehozása 

• 2012-re sikerült a főbb szelepgyártókkal olyan partneri kapcsolatot kialakítani, melyek 
segítségével szelepes tanfolyamokon vehettünk részt és rendszeres konzultációt 
folytathattunk egymással. 

• A szelepjavító infrastruktúra meghatározó eleme a szeleptesztelő berendezés, 
melynek beüzemelésétől kezdve váltunk ténylegesen szelepjavító műhellyé. 

 
 



• 2015-ben teljes mértékben megszüntettük a papír alapú dokumentálást 
(jegyzőkönyv, kísérőlapok, munkalapok, stb.) elektronikus alapú dokumentálásra 
áttérve (tabletek, okostelefonok PC-k és kijelzők alkalmazása). Ezek a 
munkafelületek megkönnyítik és felgyorsítják a dokumentálás menetét. 

• Az üzemek elektronikus szelepes hibabejelentővel tudják problémáikat felénk 
jelezni. 

• Tevékenységünk túlmutat az éves nagy karbantartási munkálatokon, egész 
évben folyamatosan végzünk szelepjavítási munkálatokat. 

Szelepjavító műhely létrehozása 



Szelepjavító műhely működése 

• A szelepjavító műhelyben jelenleg 
javítunk: 
• Szabályzó szelepeket: 

• Csúszószáras 
• Rotary (forgó) 

• Nyit-zár szelepeket: 
• Pillangó 
• Gömbcsap 
• Kúpos 

A kúpos és a gömbcsapok szeleptest 
karbantartását, felújítását külső partnereinkkel 

közösen végezzük.  



Szelepjavító műhely működése 

A műhely által végzett tevékenységek minden fázisa SOP-k (Standard Operation 
Procedure) alapján történik 

Szelep 
kikötés, 

kiszerelés 
Szelep-felvétel Szerviz Tesztelés Kiadás 

• Üzemi 
lakatosok és a 
műszerészek 
végzik 

• Elektronikus 
hibabejelentőn 
a 
meghibásodás 
bejelentése 

• Automatikus E-
mail üzenetet 
kap a 
szelepjavító 
műhely 
okostelefonra 

• Fotó készítése 
• Szelep adatok 

felvétele      
• Belső javítási   
    szám kiosztása 
• Munkaállomásr

a való beosztás 

• Gyártók által  
    előírt szerelési 
    tevékenység 
• Esztergálás, 
    marózás,   
    hegesztés, 
• Elektronikus  
    munkalap  
    vezetése, fotó, 
    dokumentálás,   
• Pozicionálók 

beállítása, 
• Szabályzó 

szelepek 
kalibrálása 

• Funkció próba 

• Szivárgási és 
tömörségi teszt, 

• Funkció próba, 
• Szelep végső 

ellenőrzése, 
• Elektronikus 

minősítés 
kiállítása, 

• Javítást igazoló 
matrica 
felhelyezése, 

• Nem 
megfelelőség 
esetén 
visszaküldés 
javításra, 

• Üzem 
értesítése a 
szelepek 
elkészültéről, 

• Visszaszállítás, 



Szelepjavítás folyamata 

• A szelepek javítása a gyártói előírásoknak megfelelően történik. 

• A belső javítási számmal ellátott szelepeket részletesen megvizsgálják, a 
tapasztalatokat elektronikusan rögzítik a szerviz felületen. 

• Következik a szelep szétszerelése és az alkatrészek tisztítása, valamint a szükséges 
hegesztői illetve forgácsolási munkák elvégzése. 

• Amennyiben szükséges a régi kopott alkatrészek helyett új gyári alkatrészek 
beszerelése. A lágy alkatrészek (tömítések) minden esetben újakra vannak cserélve. 

• A szelep teljes összeszerelése, kalibrálása és funkció próbája után a szelep a 
szervizből átkerül a szeleptesztelő munkaállomásra. 

 



Szeleptesztelés 

• A szelep tesztelését és végső ellenőrzését nem a javítást végző kolléga végzi. 

• A szelepteszteren tömörségi és szivárgási tesztet is végzünk. 

• A tömörségi vizsgálat célja a szabvány szerinti előírásoknak megfelelően a szelep 
zárási osztályának megállapítása.  A vizsgálatot zárt szelepállásnál végezzük. A 
vizsgálat eredményeként a szelep automatikusan besorolódik Class1-Class6 
osztályba. 

 
 



Szeleptesztelés 

• A szivárgási vizsgálat célja a szeleptest és 
tömszelence szivárgásának ellenőrzése. A 
vizsgálatot nyitott szelepállásnál végezzük, a 
PN érték 1,5-szörösével, vagy egy általunk 
választott értékkel max. 34 bar nyomásig.      
A vizsgálat eredménye akkor megfelelő, ha 
nem tapasztalunk a vizsgáló nyomáson 
nyomásesést.  
 

• Amennyiben a tömörségi vagy szivárgási 
teszt eredménye nem megfelelő, a szelep 
visszakerül javításra a szervizbe. 

 
• Végső ellenőrzés célja az apróbb 

hiányosságok észrevétele és megszüntetése. 
 



Szelep szerviz szoftver 

• A Szelep Szerviz program egy összetett elektronikus munkaállomás kezelő szoftver, 
amely segítségével online dokumentáljuk és végezzük el a szelepjavítás folyamatát. 

• A szoftver saját fejlesztésben valósult meg a Folyamat Automatizálással. 
 



Szelep szerviz szoftver 

A program segítségével:  

• Rögzítés: a szervizbe érkezett szelep felvétele a programba az összes adatával és a 
közölt hibával. A szelephez hozzárendelünk egy belső javítási számot. 

• Szerviz: a munkaállomáson dokumentáljuk a javítási munkafolyamatot és fényképeket 
adunk hozzá a javítás különböző fázisairól és a hibáról. Itt a felhasznált anyagokat is 
rögzítjük. 



Szelep szerviz szoftver 

A program segítségével:  

• Tesztelés: a javítás után a szelepen a 
tesztelő berendezésben szivárgás és 
tömörségi tesztet végzünk el, a 
jegyzőkönyv  automatikusan hozzáadódik 
a szelep javítási munkalapjához. 

• Bizonylatolás: az adatbázisban lévő 
szelepeket visszanézhetjük különböző 
szűrések szerint.  



Helyszíni szelepfelmérés 

• A rendszer részeit képezik a szerver gép, amelyen 
az adatokat tároljuk és mentjük. Az új androidos 
technológiákat felhasználva, okostelefonok 
segítségével történnek a felmérések és adatok 
gyűjtése az előre megírt szoftver segítségével.  

• A kapcsolat mobilhálózaton történik, amely 4G-s 
lefedettséget használva elősegíti a gyors 
adatküldést és felhasználást bárhonnan a 
BorsodChem Zrt. területén. 

 



Helyszíni szelepfelmérés 
okostelefonnal 

• A helyszíni szelepfelmérés célja a BC szelep adatbázis bővítése, törekedve a teljes 
szelep adatbázis létrehozására. 

• Az esetleges szemmel látható hibák kiszűrése és jelzése az üzem felé.  

• Az üzemelést befolyásoló nagyobb hibák megelőzése. 

• A helyszínen készült képek és adatok elősegítik a későbbi felkészülést az adott szelep 
javítására egy hiba bejelentésekor. 



Adatbázis 

• A rendszer automatikusan készít egy adatcsomagot, amit továbbít a szerver gépre. 

•  A nagyjavítási tervek összeállításában segítséget nyújt az: 

• Üzemeknek 

• Üzemi műszerészeknek 

• És az IKÜ szelepjavító műhelynek egyaránt. 

 

TA 



Leállások statisztikái 

 

 

 

 
 

 

2011.07.18. – 2011.09.01 

2012.07.16. – 2011.08.17. 

2013.07.29. – 2013.08.30. 

2014.07.18. – 2014.08.31. 

2015.07.17. – 2011.08.30. 

2016.07.11. – 2016.08.30. 

A kúpos és a gömbcsapok szeleptest karbantartását, 
felújítását külső partnereinkkel közösen végezzük.  

A szelepjavító műhelyben javított szelepek a  2011-2016  közötti TA-k alatt 



Leállások statisztikái 

• Az évről évre növekvő teljesítmény köszönhető: 

• A képzettebb és tapasztaltabb szakembereknek.  

• A szelepjavító műhely évről évre növekvő felszereltségének. 

• A bevezetett elektronikus szelep javítási rendszernek. (rövidebb dokumentálási idő) 

• Az üzem közbeni szakműhelyben végzett javításoknak. 

• Év közbeni preventív karbantartásoknak. 

 

Hozzá kell tenni, hogy a 2011-óta eltelt időszakban az egyes üzemek kapacitásbővítései 
(MDI, TDI, VCM, PU kiszerelés, stb.) illetve az új üzemek (HOX, Salétromsav üzem, 
Ammónia tartálypark) indításai is nagyban hozzájárultak a megnövekedett szelepjavítási 
igényekhez. 

 
 



Tervszerű karbantartás még hatékonyabb megszervezése és végrehajtása az üzemekben, a 
preventív karbantartások megszervezése a megszabott kategóriák szerint. 

Még szorosabb együttműködés az üzemekkel és a területi műszerészekkel.  

Képzések, oktatások szervezése és lebonyolítása.  

A szelepjavító műhely infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése és bővítése. 

Együttműködés más BC-s szervezetekkel. A szelepjavításból származó tapasztalatok 
átadása és hasznosítása a tervezés és beszerzés folyamatában. 

Jövőbeli tervek 



 
  
 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

Köszönöm a figyelmet ! 
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