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Személyes bemutatkozás 
Linde Gáz Magyarország Zrt. 

A Linde Gáz Magyarország Zrt. 1992-ben alakult meg répcelaki székhellyel. Jelenleg öt 
telephellyel rendelkezik Répcelakon, Budapesten, Dunaújvárosban, Kazincbarcikán és 
Miskolcon. Ezen kívül ú.n. onsite termelő berendezéseket üzemeltet Százhalombattán, 
Székesfehérváron és Budapesten. 
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Geographical Features 
Country level 
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BorsodChem – Linde Gáz M.o. Zrt. 
Párhuzamos feljesztések 

 2001 HyCO-1 
— BorsodChem tulajdonában lévő CO és H2 termelő kapacitás kiváltása 

— MDI / TDI üzemek kiszolgálása 

— 4.400 Nm3/h CO és 10.700 Nm3/h H2 termék / 11 t túlhevített gőz (32 bar) 

 2005 HyCO-2 
— MDI-2 üzem kiszolgálása 

— 4.400 Nm3/h CO és 10.700 Nm3/h H2 termék / 11 t túlhevített gőz (32 bar) 

 2005 ASU üzem 
— BorsodChem Zrt.  Technológiai egységeinek kiszolgálása 

— GAN 4.000 Nm3/h, GOX 4000 Nm3/h  

— Cseppfolyós gáztermelés (LIN, LOX, LAR) 

 2009 HyCO-3 
— TDI – 2 üzem kiszolgálása 

— 12.000 Nm3/h CO és 29.200 Nm3/h H2 termék / 22 t gőz (52 bar) 

 

 



Linde Gáz Magyarország Zrt. 
Levegőbontó üzem – ASU - Kazincbarcika 



Linde Gáz Magyarország Zrt. 
Levegőbontó üzem – ASU - Kazincbarcika 
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ASU üzem technológai ismertetése 



Levegőbontó üzem – ASU – Kazincbarcika 
Tények, érdekességek 

 SEVESO Felső küszöbértékű létesítmény 
 7 MW villamos összfogyasztás 
 7 kompresszor (2 turbo, 2 centrifugál, 3 csavar)  
 3,2 / 3,5 MW villanymotorok  
 2 turbina  
 9 szivattyú (7 kriogén) 
 Nyomástartó edények száma: 39 db  
 Biztonsági szelepek száma: 31 db 
 Hőmérsékletek, nyomások:  -196 ℃ => +250  ℃/ -1 bar => 63 bar 
 Oxigénes tisztaság 
 3 db kriogén tárolótartály 
 ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, ISO22000/FSSC, ISO13485, MSZ3834-2  
 2/2016 NGM - A nyomástartó berendezések, a műszaki-biztonsági hatósági 

felügyelete 
 1/2016 NGM- A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-

létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről 
 
 



Nagyjavítás definíciója – Linde Group 

 

A Turnaround (TAR) is the planned (planned several months ahead and included in annual 

budget) maintenance work on any item of equipment that requires, for more than two days, 

the supply to the customer or to storage to be shut down (in whole or in part) or be provided 

from a back-up system. 

 

 

 A nagyjavítás egy tervezett, (tevékenységek és költségek) gyártóberendezésen végzett 

karbantartási munkálat,  mely tevékenység legalább 2 napot vesz igénybe, illetve a 

tevékenység során a termékszolgáltatás a vevő vagy a tárolás  irányába megszűnik és / vagy 

ezen igényeket vészellátásból szolgáljuk ki. 

 

 

 



Karbantartási rendszerek fejlődése 



2005 - 2007 
Első nagyjavítás - TMK 

 Próbaüzemek 2005.augusztus 1. befejeződtek, termelés elkezdődött. 
 Különösebb meghibásodások nélküli 2 éves tanulási időszak  
 Napi karbantartási feladatok (oxigénes tisztaság, gyógyszergyári előírások, auditok, 

stb) 
 Tapasztalatcserék más magyar és külföldi levegőbontó üzemekkel. 

 
 Nyomástartó edények normatívtól eltérő ciklusidejű felülvizsgálati rendszer 

kialakítása (63/2004) Vizsgálati tervek, mérőpontok, hatósági jóváhagyás 
 

 2007 es nagyleállás TMK alapján 2 éves üzem után. 
BorsodChem leállási programja alapján. 

MAC, REC, nagyjavítás OEM support-al. 

3 db process szivattyú cseréje. 

Műszeres felülvizsgálatok 

Erőátviteli rendszer karbantartása 

 
 
 



2007 – 2011 CBM bevezetése 
TMK => CBM 

 

 Ismerkedések a CBM-mel  

Rezgésdiagnosztika 

Olajelemzések 

 

 Világgazdasági válság, költségcsökkentés 

Diagnosztikai szakvélemények alapján halaszthatónak ítéltük. 

2009-es nagyjavítás elhalasztása  

HyCO-3 üzem építése 

2010-es nagyjavítás elhalasztása 

 



2011 leállás 4 év után 

 Diagnosztikai szakvélemények alapján 
 Tartalékkal rendelkező berendezés nem lehet a nagyleállási programban. 
 MAC és REC nagyjavítása 
 Expanziós turbinák karbantartása 
 Összes nyomástartó edény szakértői vizsgálata => hatósági eljárás 
 Biztonsági szelepek nyitónyomás ellenőrzése 
 Technológiai hűtők vegyszeres, cirkulációs tisztítása 
 Szárító, molekulaszűrő töltet ellenőrzése 
 Kriogén technológiai szivattyúk cseréje (3 db) 
 Teljeskörű folyamatirányítási műszerek felülvizsgálata 
 Erőátviteli rendszer karbantartása 
 Elszámolási mérések hitelesítése 
 Hiányzó CBM releváns műszerek telepítése 
 

 
 
 
 



2011 - 2017 További fejlesztések 
CBM => RBM = Condition and Risk Assessment 
(CARA) 

 2011-es leállás tapasztalatai alapján akár hosszabb periódus is elképzelhető 

3 további terület igényelt további fejlesztést 

 

 1.: CBM „advance” bevezetés 

Saját tevékenységben végzett rezgésdiagnosztikai rendszer kiépítése 

Termográfiai rendszer 

UH szivárgáskeresés 

Kenőanyag diagnosztika (Oelcheck) 

Teljes körű hőcserélő monitoring 

Hűtőtorony hatásfokvizsgálatok 

 



2011 - 2017 További fejlesztések 
CBM => RBM = Condition and Risk Assessment 
(CARA) 
 2. Remote Operation Center (ROC) = Process Efficiency (Cz) 

RME szinten (27 ország) 51 üzem (HyCO, ASU, LIC, ECOVAR) 

- Hatékony üzemeltetési tapasztalatok centralizációja, Technológiai hatásfok monitorozása,  

- „iHistorian”  – Üzemek technológiai paramétereinek távból történő megjelenítése 

Üzemek állapotának, hatásfokainak (mechanikai, process) távból történő elemzése, 
nemzetközi szakértő gárdával. 

 3. Megfelelő karbantartás management: SAP PM => EAM 
Meglévő SAP karbantartási moduljának kiterjesztése preventív karbantartások irányába 

— „Global minimum PM”-ek alapján magyar nyelvű ellenőrzési listák összeállítása 

— SAP rendszerben történő beütemezése 

— Operatív személyzet aktív bevonása az ellenőrzésekbe 

— Statikus- , forgógépek, villamos rendszerek, műszeres rendszerelemek  

— 1 - 60 havi dokumentált ellenőrzési és dokumentálási rendszere 

 

 

 



Condition and Risk Assessment 
Teljes körű karbantartási folyamat management 

 Évente ismétlődő tervezési folyamat. 
 Része a karb. Költség tervezésnek is.  
 1 évvel előre készítik, üzemenként 
 Alkalmas összes üzemtípusra (ASU, HyCO, LIC, ECOVAR) 
 Kockázat- és állapotalapú kérdéslistákat tartalmaz 
 Technológiai egységeket tárgyal, de részletez minden egyes berendezést. 
 Kitér a következőkre: 

— Általános adatok, gyártó, típus, gyári számok,  Üzemórák,  

— Utolsó karbantartási  tevékenység ideje, tartalma 

— Azóta eltelt karbantartási és üzemeltetési tapasztalatok 

— Technológiai hatásfokok (ROC / Process Efficiency) 

— Raktárkészlet állapotok, hiányok 

— CBM / EAM tevékenységek elvégzése, eredményei 

— Jogszabályi, biztonságtechnikai követelmények telesülése 

 

 

 
 
 
 



Kockázati Mátrix 
Valószínűség / súlyosság 

 



CARA dokumentum bemutatása 

 04.LINDE_Condition & Risk Assessment_ASU_ HU41_2016.xls 

 Üzemenkénti dokumentum küldése RME – Reliability Manager 

 Műszaki szelekció nemzetközi mérnökgárdával (gépész-, villamos- műszerész, 

analitikai mérnökök, illetve SAP szakember) iHistorian rendszer segítségével felméri 

az érintett berendezések javításának szükségességét.  

 Műszaki szelekció eredményeként RME Reliability Manager dönt a leállás 

megtartásáról, halasztásáról 

 Pénzügyi forrás definiálása (OPEX / CAPEX) 

 RME Reliability Manager => RME CAPEX engedélyeztetés 

 Évközi időszakos műszaki felülvizsgálat - iHistorian 

 



Lebonyolítás, dokumentálás 

 Lebonyolítás 
— MS Excel alapú „TAR Workbook”, mely alkalmas: 

— Tevékenység-,  

— Költség-, 

— Erőforrás-, 

— Beszerzési  tevékenységek-, 

— Raktárkészlet-, 

— Ütemezések nyomon követésére 

 Dokumentálás 
— SAP PM modul 

— PM rendelések, alrendelések 

— Mellékletek, dokumentáció kezelés 

— Beszerzési tevékenységek 

— Controlling  



Leállásokat veszélyeztető tényezők 

 Pénzügyi veszélyek: 
Pénzügyi elvárások alapján csökkentett nagyjavítási műszaki tartalom 

Beszerzési tevékenység => olcsóbbat, hosszabb fizetési határidővel 

 
 Megrendelői oldal: 

Szakképzett, karbantartásban jártas kollégák hiánya (munkaterületi tapasztalat) 

Fiatal mérnökök számára nem a legvonzóbb terület 

Elégtelen megrendelői kommunikáció 

 
 Kivitelezői oldal: 

Aránytalan földrajzi megoszlás 

Idősödő szakembergárda 

Megfelelő utánpótlás külföldi munkavállalása 

Ellenőrizhetetlen alvállalkozói összetétel, létszám, minőség 
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