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123   -  valós (db) 2016 
[123] – tervezett (db) 2016 
(123) – valós (db)  2015 

1524 [1415] (1236) 

Statikus 
berendezések 

7926 [-] (-) 
Nagyjavítási 
munka 
csomagok  

935 [904] (852) 
Forgógépek 

SAP PM 
műveletek 

8745 [6950] 

A nagyjavítás volumene 
a BorsodChem Zrt.-nél 

Hőcserélő cső 
darabszámok – 
vizsgált APR, 
UPR 

72.340 [71.651] (67.460) 213 [111] (105) 
Műszer kalibrálások 

616 [473] (586) 

Szabályzó  
szelepek 

351 [391] (357) 

Villamos 
motorok 



Nagyjavítás, mint projekt 
Néhány fontosabb összetevő 

•Projekt team felállítása, felelősök kijelölése 
•Célok, követelmények , stratégia megfogalmazása 

Senior 
management 

•Projekt terv elkészítése (Akcióterv a BC-nél) 
• a korábbi nagyjavítások tapasztalatainak feldolgozása 
beépítése („lessons learned”)  

•A nagyjavítás végrehajtásának folyamatos kontrollálása 

Projekt 
vezető(tés) 

•A Projekttervben meghatározott, előkészítési feladatok 
végrehajtása, riportolása, 

•A nagyjavítás elvégzése, nyomon követése riportolása. 
Projekt tagok 

•A nagyjavítás kiértékelése, tapasztalatok összegyűjtése. Minden 
szereplő 

•Az összegyűjtött tapasztalatok rendszerezése, 
feldolgozása, beépítése a következő nagyjavítási 
projekttervbe 

 Projekt 
vezető(tés) 



Nagyjavítás tervezés elemei 
Nagyjavítási munkák tervezése 

A munkák tervezésének néhány eleme: 

 A munkafolyamatok (scope) deklarálása 
 Szükséges erőforrások meghatározása 
 Anyag 
 Emberi erőforrás 
 Eszköz 
 Biztonságtechnikai kockázatok feltárása 
 Ütemezések elkészítése 
                                          … 

 
 "A tervezés nem arról szól, hogy valami hogyan néz ki,  

vagy milyennek tűnik.  
A tervezés lényege, hogy hogyan működik.„ (Steve Jobs) 

A gyakran elvégzett rutinszerű 
karbantartási munkák estében is 

előfordulhat, hiba vagy csúszás előzetes 
tervezés hiányában. 



Nagyjavítás tervezés elemei 
Elkészülő munkaterv típusok 

 Technológiai tervek ( munkák ütemezésének alapja) 

 Szakmánkénti munkatervek GÉPÉSZ, műszeres, villamos, szakipar) 
 Scope meghatározása, rögzítése 
 Kulcsmunkák meghatározása, részletes megtervezése 
 Nagy tömegű  munkák listájának elkészítése (szerelvények) 
 Hatósági vizsgálatok, Diagnosztikai vizsgálatok 
 Munkák ütemezése 
 Magasnyomású, és zárt rendszerű tisztítások terve 
 Daruzási terv, Szállítási logisztikai terv 
 Állványozási terv 

„A rossz tervezés a kudarc tervezése.”     Brian Tracy 



Gépész munkaterv fejlődése 
…a „spirálfüzettől” a táblázatkezelő programig… 

 Előző nagyjavítás kiértékelése 
 Adatok, generálása, 

 A következő nagyjavítás tervezése 

 Anyag, erőforrás igény meghatározása, megrendelése 
 Nagyjavítási munkák napi ütemezése 
 Erőforrás elosztás 
 Kritikus munkák meghatározása 
 Kritikusút meghatározás 
 Irányítói feladatok meghatározása 

 A nagyjavítás végrehajtásának koordinálása, nyomon követése 

 Napi munkafolyamatok végrehajtása 

 Kritikus munkák kiemelt irányítása 

 

Egységes nyilvántartás 
 és adatáramlási rendszer 
(Adatbázis, jelentések) 

„Ha az ember elegendő információ nélkül dolgoztatja 
az agyát, az éppolyan, mintha üresen pörgetné nagy 
fordulatszámmal a motort.” Arthur Conan Doyle 



Gépész munkaterv fejlődése 
…a „spirálfüzettől” a táblázatkezelő programig… 

Minden új adatot,  
csak egyszer kelljen  
bevinni a rendszerbe. 

Nagyjavítási tervek 
SAP 

Visszajelentési rendszer 

Ütemterv, 
Nyomon követés 

Nagyjavítási 
 jelentés 

Beavatkozás 

Tervezés 

K
ivitelezés 

Elvárás: gazdaságos, tervezhető 
nagyjavítás, standard folyamatok. 

Kihívások: 

 Közös „nyelvet kell 
beszélnünk”! 

 Nem akarunk sok időt tölteni 
az adminisztrációval! 

 Napra (forintra) pontosan 
meg akarjuk tervezni a 
nagyjavítási folyamatot! 

 Napra (forintra) pontosan 
követni akarjuk a nagyjavítás 
folyamatát, valós időben, 

 Gyorsan, a legkevesebb 
munkával valós idejű pontos 
jelentéseket akarunk 
készíteni! 

NAGYJAVÍTÁS 



Ütemterv és erőforrás terv 

…a „spirálfüzettől” táblázatkezelő programig… 

Cél: minden új adatot,  
csak egyszer kelljen bevinni a rendszerbe. 

Egységes nyilvántartás 
 és adatáramlási rendszer 

(Adatbázis, jelentések) 

SAP 
Rendelések stb… 

Visszajelentő eszköz (metódus) 
Valós idejű valósághű napi jelentések 

Alapterv 
Pontos egységes nagyjavítási terv 

Több, mint 11000 sor  Részletes, átláthatatlan, 
nehézkes a használata! 

Az termelő üzemek 
gépészmérnökei készítették a 
munkaterveket, melyek 
tartalmaztak minden berendezést, 
és minden munkafolyamatot.  

Gépész munkaterv fejlődése 
…a „spirálfüzettől” a táblázatkezelő programig… 

Critical tasks (Kritikus munkák)

Position nr.: (Pozíció szám)
Task in progress (Folymatban lévő 
feladatok)

Remarks (Megjegyzések)

E-3612 sealing replacement Összeszerelés

RA-3611 gear box repairing of 
agitator

Hajtómű olajcsere, diszperzer 
javítás

C-3903 packing replacement 
+ inner coat repairing

bevonat javítás

C-3701 column repairing Bezárva

x-6601A,B töltet csere, 
ajtómű felújítás

Töltet csere folyamatban, 
hajtómű olajcsere

AS 2014 
PLANT Start date

Planned         
finish date

TDI-1 19.07.2014 19.08.2014 Position nr.
(Pozíció szám)

Task name
(Munka megnevezése)

Remarks
(Megjegyzés

Opening 149 117 79%
Cleaning 84 55 65%
Checking 173 113 65%
Assembling/teste 149 57 38%

63 46 73%
108 20 19%
59 5 8%

714 6 1%
Not planned Instruments 13

Congestion of resources

Planned          
/pcs/

YTD                
/pcs/

Status and 
indicator /compare 

to plan !

Delay tasks (Késés)

Overall 
status   

of 
different  

tasks

Statikus

Safety valves
Rotating machines
Electric motors
Instruments

Blue Bar:  work time, Grey bar: baseplan
Red bar: the works are over the deadline or will be over the deadline according to time schedule

TDI-1 Plant
ASD daily report (Nagyjavítási napi jelentés) 2014.08.15

Progression (Előrehaladás)
Used planned workhours /Sum of the planned worhours [%]

Eddig eltöltött tervszerinti munkaórák / A terv szerinti munkaórák összege [%] *
* According to reporting figure (Visszajelentett adatok alapján)

A napi jelentés kézzel 
készült: 
 sok hiba lehetőség 
 Erőforrás igényes az 

elkészítés (2óra/3fő) 
 Viszonylag kevés 

információ 



A nagyjavítást 
közvetlenül 
irányítódolgozók 
naponta 
visszajelentik az 
elkezdett - elkészült 
munkákat 

Ez a riport alapja az ütemezés 
nyomon követésnek (MS projekt 
által nyújtott eszközökkel) 

 
Értékelés: 

A módszer használatával részletekbe menően lehetne megtervezni a nagyjavítási 
munkákat, 

DE 
A tervezés rendkívül erőforrás igényes (emberi, gépi) 

Az évi nagyjavítási ciklus miatt nincs lehetőség pontos adatokkal feltölteni. 
  

Döntés született: 
 

A nehézkes használat miatt új költséghatékony rendszert 
kell felépíteni! 

 
 
 
 

 

Gépész munkaterv fejlődése 
Nehézségek 



  

  

  

  

  

Mit csinálhattunk volna jobban? 
Kérem mondja el véleményét! 



1. Az adatokhoz való az ezekhez való hozzájutás 
(tervezés, jelentés) mennyi energiát (munkaórát) 
igényel, mennyit tudunk rá biztosítani 

2. a rendszer kialakítására mennyi erőforrást tudunk 
elszeparálni (IT, egyéb mérnöki munkaóra, költségek, 
stb…) 

 

Az optimalizálás során felmerült fő kérdések: 

Revolúció kontra evolúció 
azaz milyen adatokra van szükségünk 



• Hotlinks in order to easy access the most 
important elements 

• Detailed information about plans 
• Information of the status of TA 
• Quick access the Daily report 

Vállalati szintű 
összefoglaló 

Üzemi szintű 
jelentés 

Nagyjavítási napi jelentés 

Revolúció kontra evolúció 
azaz milyen adatokra van szükségünk 

 

Használjuk ki a SharePoint adta lehetőségeket! 

 Közös munka támogatása 
 Listák kezelése 
 Jogosultságok kezelése 
 Kis IT segítséggel is használható felület alakítható ki 
 … 

(Azért vannak hátrányok is.) 

 



A tervezés alapegysége 

Revolúció kontra evolúció 
azaz milyen adatokra van szükségünk 

Egy sor, egy készülék vagy egyéb egység egy munkacsomag 

A lehető legkevesebb gépírás, több „kiválasztós” mező 



Adott a folyamatos monitoring lehetősége 

A nagyjavítási napi riport 
automatikusan készül el 
minden délután 18:30 kor, és 
kerül feltöltésre a SharePoint 
főlapokra. 

Cél „szoftverek” minimális költséggel 
IT megoldások gépész kivitelezésben 



  

  

  

  

  

Előnyök és hátrányok? 

Mit tehettünk volna máskép? 
Kérem mondja el véleményét! 



Kulcsmunkák* folyamatos részletes monitorozása 

Folyamatban lévő fejlesztések 
Amire legújabban szükségünk van 

*Kulcsmunka= valamelyik szereplő által fontosnak ítélt munka  

Figyelni fogjuk: 

 Az anyagok rendelkezésre állását 
 A műszaki tartalom meghatározásának menetét 
 A tendereztetés menetét 
 A szükséges erőforrásokat szakmánként 
 A vállalkozók BC által való kiterhelését figyelembe véve a 

projekt (capex, beruházás) és a karbantartási munkákat is. 

Ezzel is biztosítani szeretnénk, hogy minden kulcsmunka 
megfelelő időben minőségben legyen elvégezve. 

A meglévő munkatervek kiegészítésével készül egy 
megoldás… 



A kisebb üzemek munkatervének átalakítása 

Folyamatban lévő fejlesztések 
Amire legújabban szükségünk van 

Cél: 
kevesebb munkával részletesebb tervek,  

és ütemtervek készítése 



 
  
 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 
 

  
Köszönöm a figyelmet!  
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