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A 2016. évi nagyjavítás 
eredményei és tanulságai a  
MOL Petrolkémiában 
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A nagyjavítás előkészítése  
Ütemezés 
Költségek 
Műszaki tartalom 

2016-os nagyjavítási KPI-ok 
EBK 
Költségek 
Átfutás 

Kockázatok és tanulási pontok 

A 2016. évi MPK nagyjavítás – napirendi 
pontok 
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A MOL Petrolkémia 2016. évi nagyjavítása augusztus közepétől november közepéig tartott 
Műszaki tartalom és költség alapján az utóbbi 10 év legnagyobb nagyjavítása volt. 
 

Olefin-1 nagyjavítás   56 / 86 nap 
Kazán optimalizálás kivizsgálása  
Olefin-1 kompresszorok és turbinák rekonstrukciója  
Forgógépek fordulatszám szabályzás átalakítása 
Fokozatközi hűtők cseréje 
DCS Upgrade III.  
Recirk rendszer felújítása 
 

PE-1/HDPE-1 rekonstrukció  30 / 30 nap 
Villamos alállomások felújítása 
Extruder és CIM hajtómű, valamint villanymotorok felújítása 
 

PP-3 nagyjavítás    15 / 17 nap 
Recirk hűtőtornyok felújítása 
Reteszrendszer és terepi műszerezés felújítása 
Reaktorok szilárdsági nyomáspróbája 
 

PE-2 tisztítási leállás   20 / 20 nap 
Extruder javítás 
M-302 szárító tisztítás 
16” reaktor gömbcsapok cseréje 
 

PP-4 tisztítási leállás    4 / 4 nap 

A 2016. évi MPK nagyjavítás előkészítése 



2016. évi MPK nagyjavítás 

A leállások átfutási ideje 86 nap 
A résztvevők létszáma 
csúcsidőben ~1500 fő 
2 LTI (munkaidő kieséssel járó 
baleset) 

Teljes nagyjavítás  
   (terv / tény költség) 

Teljes költség:  10 040/ 9 847 mHUF 
IAS16:         971/ 1 011 mHUF  
FMB:         967/    989 mHUF  
Rekonstrukció:     1 291/ 1 248 mHUF  
Egyedi projekt:     6 811/ 6 599 mHUF  
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Kiszabott 
kötbérek: ~1.000.000 Ft 

Helyszíni 
auditok: 

Összes Nem 
megfelelőség 

798 10% 

EBK események 

Helyszíni auditok 

MPK 
MPK SSC ALVÁLL. 

LTI 1 0 1 
NLTI 1 0 0 

A nagyjavítás EBK eredményei 
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Kritikus pontok az Olefin-1 leálláson 

Üzemi leürítések 
Meghatározzák a Vezénylőtermi munkák 

kezdetét 

K
az

án
 s

ze
re

lé
si

 m
un

ká
i 

R
ec

irk
. r

en
ds

ze
r 

Ve
zé

ny
lő

te
rm

i  
sz

er
el

és
i m

un
ká

k 

 
Nagygépes tesztek – gépész és műszeres 

2016.09.26. 
 

K
om

pr
es

sz
or

 s
ze

re
lé

si
 

m
un

ká
i 

2016.10.15. 
Visszaindulás  
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Olefin-1 nagyjavítás – F-8001 kazán felújítás 

Az 1975 óta üzemelő F-8001 kazánon 
rendszeres felújítási munkákat végzünk. 

 
Műszaki tartalom 

Túlhevítő III. fokozat cseréje, bővítése 
Túlhevítő I. fokozat alsó csősorainak cseréje 
Tűztérrácsok átalakítása 
Függesztő tartócsövek mennyezeti 
födémen kívüli részének cseréje 
Összesen ~ 12 km cső lett cserélve,  
A helyszíni munkák 2 műszakban 
zajlottak, műszakonként ~50 ember 
dolgozott a projekten. 

 

Átfutási idő 
52 nap 
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Projekt szükségessége 
Turbinaházban repedések voltak (40 
éves folyamatos üzemelés) 

Javítási szcenáriók: 

1. Sérült turbina ház javítás 
(kivitelezési átfutási idő: 80 nap) 

2. Turbina ház csere – Foot print 
(átfutási idő. Gyártás 12 hónap, 
kivitelezés 35 nap) 

 

 

Műszaki tartalom 
Komplett „foot print” turbina csere 
Gépsor egytengelyűség beállítások, 
gőzvezeték beállítás 

Olefin-1 nagyjavítás – X-2001 turbina csere 
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Projekt szükségessége 
Az ABB DCS rendszer egyes elemeinek megszűnt a gyártói támogatása 

 

Átfutási idő 
52 nap 

 
Műszaki tartalom 

6 db redundáns kontroller, I/O modulok részleges cseréje 
Munkaállomások és rendszerszerverek teljes cseréje  
DCS software upgrade 
Kb. 1800 fizikai és 1200 kommunikációs I/O loop check,  
Rb-s felülvizsgálat  

Olefin-1 nagyjavítás – DCS upgrade 
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Projekt szükségessége 
A meglévő hidro-mechanikus 40 éves rendszert cseréltük 
le új hidro–elektronikus rendszerre 
 

Átfutási idő 
Teljes projekt: 1,5 év  
Kivitelezés: 50 nap 
Tesztelés 1 nap/gépcsoport 
 

Műszaki tartalom 
- A vezérlés elhelyezéséhez új konténert telepítettünk 
- 4 db új kezelő állomást alakítottunk ki 
- 600 I/O jel bekötése/tesztelés 

 

Olefin-1 nagyjavítás – X-2001, X-4001 
vezérlés csere 
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Recirkulációs hűtővíz szivattyúk nyomóági íveinek cseréje 
A helyszíni munkák átfutási ideje 20 nap  
A kollektor leürítése után falvastagság mérés, kamerás vizsgálatok a vezeték 
állapotfelmérése céljából.  
A vezetékek szigetelésének felújítása 

32 db vezetékpáron szakaszcserék előzetes diagnosztikai vizsgálatok 
alapján  

Feltárás, a földalatti szakaszok vizsgálata, cseréje, helyreállítás.  
Átfutási idő 40 nap  

Olefin-1 nagyjavítás – Recirk rendszer felújítás 



12 

PP-3 NJ 
Reaktor szilárdsági nyomáspróbák 
Tűzivíz vezeték felújítás 
Reteszrendszeri felújítások 
 

 

Kritikus pontok a Polimer üzemek leállásain 

PE-2 TL 
Reaktor nagy méretű szerelvényeinek 
cseréje 
Extruder csiga és házelem felújítása 
 

 

 PE-1 TL / Rekonstrukció 
Föld alatti tűzivíz vezetékek cseréje 
E1303 reaktor hőcserélő csere 
CIM házelem csere + hajtómű felújítás 
 
 

VI-VII hűtőtorony felújítása 
3 üzem egyidejű állása volt szükséges, 
8 nap állt rendelkezésre 
Vezetékszakasz cserék 
Nagyméretű szerelvény cserék 
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Olefin-1 NJ státusz 
 
Elvégzett munkák: 

52% 
 

  

Leállási munkák 
nyomonkövetése 

http://oldmos/sites/pd/main/nl/2016%20NJ%20es%20TL/%C3%9Czemek/Olefin-1%20NJ/Munk%C3%A1k%20st%C3%A1tusza,%20%C3%BCtemez%C3%A9se/2016%20Olefin-1%20NJ%20st%C3%A1tusz%20k%C3%B6vet%C3%A9s%20(teljes).xlsm


• Leállási munkák nyomon követési rendszere jól működött 
• HDPE-2 üzem: hatékonyabb tisztítási módszer bevezetése; 
• PP-3 üzem: reaktorok szilárdsági nyomáspróbájának  

elvégzése (hatósági kötelezettség) 
• A tervezett munkák teljes mértékben megvalósultak; 
• A leállás „Event” eseményként (IAS16-MinorCAPEX-MajorCAPEX egy 

kézben) történő kezelése biztosította az átláthatóságot a különböző 
területekről érkező projektek között 

POZITÍV 

• 2 LTI (munkaidő kieséssel járó baleset): 
• 2016.08.22-én az Olefin-1 üzem munkavállalója a lábán és a karján 

felületi sérülést szenvedett   
• 2016.08.27-én a Balcke-Dürr GmbH. munkavállalója 2 ujján sérülést 

szenvedett  
• Olefin-1 üzem 30 nap késéssel indult vissza 
• Olefin-1 üzemben találtunk olyan alkatrészeket, ami miatt 2017. márciusban 

meg kell állnia az üzemnek 

NEGATÍV 

Pozitív eredmények és negatív események 



Nevesített Nagyjavítási Vezető („Event Manager”) és üzemenkénti Projekt Vezető. 

Nagyjavítás Irányító Bizottság által koordinált MOC feladatok, Major CAPEX, Minor 
CAPEX, Hazop, FMA és SSI (ÖTR) projektek.  

Részletes ütemterv mérföldkövekkel a nagyjavítás előkészítéséhez. 

Kockázat Értékelés a nagyjavításra. 

Szigorú előrehaladás nyomonkövetés. 

Részletes nyomáspróba ütemezés a rendelkezésre álló nitrogén mennyiség optimális 
felhasználása érdekében. 

Üzem szinten integrált koordináció, nyomonkövetés és riportálás a különböző projektek 
összehangolása érdekében. 
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Eredmények 

Gyorsabb számlázás. 

Jól kidolgozott organizációs és logisztikai 
terv a területen kihelyezve (organizációs 
területek cégenként, kapuk, parkolók, 
szociális helyiségek…). 

 



Tanulságok 
A műszaki tartalom pontosabb meghatározása és előkészítése. 

A Műszaki Felügyelet vizsgálatai kiemelt fontosságúak a nagyleállás alatt. 
Kulcs berendezések ellenőrzése az összeszerelés előtt. 

Technológiai módosításhoz a licencadó jóváhagyása szükséges. 

Megfelelő alvállalkozói szakemberek minőségére nagyobb hangsúlyt kell 
fektetni. 

Lehetséges megoldás: stratégiai partnerségek kialakítása és fenntartása a 
leállások közötti időszakban is. 
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PP-3 reaktorok tisztítása, nyomáspróba 



Köszönöm a figyelmet! 
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