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Kedves Olvasó!

A ProdEngineer Innováció az információban, egy olyan mérnöki 

szaklap, amely átfogó és teljes körű képet ad a műszaki fejlesztések-

ről, piaci újdonságokról az innovatív gépgyártástechnológia, auto-

matizálás, robottechnológia, jelöléstechnika, folyamatszabályozás, 

vezérlés és irányítástechnika és a járműipar szakirányok területén.

Olvasóink a műszaki szakemberek széles köreiből, a műszaki felsőoktatási intézmé-

nyek felnövekvő, valamint végzős hallgatói közül kerülnek ki.

Mérnöki szaklapunk tartalmi kérdésekben és küllemében is rugalmasan igyekszik 

kiszolgálni ügyfelei hirdetői igényeit, nyitottan a rendhagyó, innovatív elképzelések, 

megvalósítások bemutatására.

Weirach Andrea
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A COMPACT LINE sokoldalúságával, kompakt kialakításával, és kima-

gasló teljesítményével új szintre emeli a lapkagyártást. Az új fejlesz-

tésű opcionális hatodik tengelynek köszönhetően a COMPACT LINE 

már tökéletes megoldást kínál a lapkák külső peremének hatékony 

köszörülésére is. A lapkák élére letörések, védőperemek, holkerek 

kialakítását is lehetővé teszi az új fejlesztésű C-tengely és a gép op-

timalizált tengelymozgatási kinematikája.

A bellási és kiegészítő idők csökkentését a rövid tengelytávok és 

a Fanuc robot intelligens integrációja támogatja. A teljesen integrált 

6-tengelyes robot optimálisan támogatja a gyors kezelést és rugal-

masan biztosítja a komplex-formájú lapkák adagolását.

A köszörűkövek tökéletes körfutásáért és a gyártási folyamat is-

métlési pontosságáért a ,,három az egyben” kőszabályozó egység 

felel. Ez lehetővé teszi a köszörűkorongok szabályozását, regenerá-

lását és profi lok kialakítását ugyanazon a készüléken.

A COMPACT LINE felhasználóbarát köszörű szoftvere a ProGrind, 

amely teljes mértékben megfelel a legmagasabb szintű elvárások-

nak is. A Fanuc vezérlés tökéletesen támogatja a szoftvert. Bármi-

lyen köszörülési program gyorsan és könnyedén létrehozható a 

felhasználóbarát érintőképernyős kezelőfelület segítségével.

LASER LINE ULTRA 
virtuális valóságban

Nézze meg LASER LINE ULTRA gépünket virtu-

ális valóságban egyenes adásban P Hall, 086 

számú standunkon.

Látogassa meg virtuális standunkat, nézze meg a gép felépítését és 

nyissa ki ÖN a gép ajtaját! Lépjen be a gépbe működés közben, néz-

ze meg a gyártási folyamatokat, miközben a gép ÖN körül dolgozik 

egy szerszámon. Nézze meg, hogyan működik az adagolórobot, és 

kövesse a lézer sugarát a forrástól a szerszámig.

Látogassa meg Youtube-csatornánkat és nézze meg a  LASER LINE 

ULTRA video-előzetesét:

https://www.youtube.com/watch?v=XjEpSaKLAoM

COMPACT LINE
Rugalmas, ultra-precíziós 
6-tengelyes köszörűgép

Az EWAG COMPACT LINE a legjobb választás 

keményfém, cermet-, kerámia-, PCBN- vagy 

PKD-lapkák köszörüléséhez, 6-tengelyes fl exi-

bilis kialakításának köszönhetően.
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KOMPLETT MEGOLDÁSOK ÉS 
RENDSZEREK SZERSZÁMGYÁRTÁSHOZ

A WALTER és az EWAG minden technoló-

giát egyetlen forrásból biztosít lapkagyár-

táshoz és forgó-szerszám gyártáshoz. Az 

alapanyag lehet HSS, CBN vagy egyéb 

szuper-kemény anyag. Köszörülés, EDM-  

vagy lézeres-megmunkálás, valamint 

preciziós-mérés ezt mind egy helyről 

szerezheti be. Szoftverrel és teljeskörű 

szolgáltatással egybekötve a legjobb 

megoldást kínáljuk az Ön igényeinek 

megfelelően – tapasztalt munkatársaink 

szaktudása, hozzáértése garantálja a 

kiváló minőséget!

Creating Tool Performance
www.walter-machines.com · www.ewag.com

A member of the UNITED GRINDING GroupCreating Tool Performance

EMO / HANNOVER (DE)
18. – 23.09.2017
TOOLEX / SOSNOWIEC (PL)
03. – 05.10.2017
MSV / BRNO (CZ)
09. – 13.10.2017

1)  A HELITRONIC VISION DIAMOND 400L ,,kettő az egyben” köszö-

rű-, és erodálógép világpremiere az új 25-ös adagolórobottal, ami 

kifejezetten nagyméretű munkadarabok adagolásához készült 

(20 kg-ig, és 320 mm-es átmérőig használható). 

2)  A HELITRONIC VISION 400 L és HELITRONIC VISION DIAMOND 

400 L gépekhez kifejlesztetett felső adagoló világpremiere. Ez 

a felső adagoló a gép munkaterében helyezhető el, így fl exibi-

lis automatizálási lehetőséget biztosít olyan üzemekben is, ahol 

nincs több tér egy külső adagoló telepítéséhez.  

3)  HELITRONIC TOOL STUDIO 3.0 – köszörű szoftver továbbfejlesz-

tett változata új funkciókkal szerszámgyártáshoz, és erodáláshoz.

4)  Egy HELITRONIC MICRO gépen bemutatásra kerül az új hűtő-

furatmérő kamerarendszer. 

5)  LASER LINE PRECISION GÉP továbbfejlesztett lézerforrással.

6)  A  COMPACT LINE gépek hatodik tengelyének bemutatása.

7)  Virtuális valóság élményszoba, ahol virtuális-valóságban nézheti 

meg a LASER LINE ULTRA gépet működés közben.

8)  A WS11 és RS15 gépek videomérési rendszerének bemutatása 

egy RS15 gépen.  

A fentiek közül néhányat bemutatunk a TOOLEX kiállításon is, a len-

gyelországi Sosnowiec-ben 2017. október 3-5. között, illetve a csehor-

szági Brno-ban az MSV kiállításon 2017. október 9-13. között.

A WALTER és az EWAG 
a következő újdonságokat 
mutatja be az EMO kiállításon
2017-ben a németországi Hannoverben

www.walter-machines.com

A WALTER és az EWAG 

magyarországi képviseletét 

a Szerszám Technika Kft. látja el
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Bűvös kocka bűvöletében

Győr város neves rendezvényt tudhatott magáénak július végén, itt került megrendezésre az 

Európai Ifj úsági Olimpiai Fesztivál (EYOF). A nagy olimpiák teljes jogú „kistestvéreként” az egy he-

tes versenysorozat ez esetben is egy fantasztikus megnyitóval kezdődött.  A nyitórendezvényen 

elsődleges szempont volt egy olyan látványelem kialakítása, ami magyar szimbólum és egyben 

fi atalos jellegű, így esett a választás a Rubik kockára, vagy más néven bűvös kockára, amelynek 

kapcsán fontos szerep jutott a Jankovits Engineering Kft-nek is. kakapcpcsán foontntosos sszezererepp jujutototttt aa Jankovivitsts EEngnginineer

A művészeti vezetés részéről fogalmazódott meg az az elképzelés, 

hogy kerüljön megépítésre egy 6x6 méteres bűvös kocka, amely 

fő látványeleme lesz a produkciónak. A műsor közben a tetejét és 

az oldalait meghatározott időintervallumban nyitni, zárni kellett. 

Ezen működtetés kialakításával bízták meg cégünket.  A bevezető 

műsor után – szétnyitott helyzetében – ez lett a színpad, az ün-

nepi beszédek színtere. Vezérlési szempontból nagy kihívás volt, 

hisz a kocka négy oldalának, illetve a tetőrészének szinkronban 

kellett működnie. Látvány szempontjából nem lehetett mozgási 

eltérés. Szintén követelmény volt, hogy a 36 négyzetméteres, kö-

zel négytonnás oldalak induláskor, ill. megálláskor lengésmente-

sen érkezzenek le. A feladatra több lehetőség közül egy klasszikus 

mechatronikai megoldást építettünk ki. Az oldal- és felső falakat 

négy-négy hidraulikus munkahengerrel működtettük. Mindegyik 
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hengerpárhoz külön-külön hidraulikus tápegységet építettünk. A 

szerkezet oldalfalainak munkahengerét minden esetben a gravitá-

ciós hatás is terheli, ezért volt szükséges, hogy mindegyik munka-

hengerhez egy speciális fékszelepet is beépítsünk. Így egyenletes, 

folytonos mozgást tudtunk elérni. A hidraulikus munkahengerek 

mozgatását villanymotorral hajtott, hidraulikaszivattyúk működ-

tették. Mivel szinkronmozgásra volt szükségünk, ezt csak úgy 

tudtuk garantálni, ha a beépített szivattyúkat azonos fordulat-

számon működtettük. Erre a célra építettünk be a villanymotorok 

meghajtására frekvenciaváltót. A garantált szinkronhajtás mellett 

az egyes egységeknél eltérőek a hidraulikus veszteségek, ezért 

szükség van korrekcióra. Tehát a továbbiakban nem a szinkron-

fordulat volt a mérvadó, hanem a munkahengerenként beépített 

útmérővel mértük az utat. Azok kerültek összehasonlításra, és egy 

kinevezett mesterhengerhez igazodva a frekvenciaváltó segítsé-

gével úgy szabályoztuk a fordulatot, hogy a hengerek megtett út-

hossza azonos időben azonos legyen. Két munkahenger esetében 

ez aránylag egyszerű feladat. Négy esetében már egy bonyolult, 

összetett problémává nőtte ki magát. Mint a televíziós adásban is 

látható volt, műszaki megoldásunk megállta helyét, mérnökeink 

bizonyították hozzáértésüket.

Számunkra azért volt különleges, izgalmas a feladat, mivel az ün-

nepség alatt ugyan „csak” néhány mozgást kellett elvégezni, de azt 

üzembiztosan. Második lehetőség nem volt. Amennyiben nem mű-

ködik a berendezés, az egész megnyitórendezvény forgatókönyvét 

át kellett volna írni. Ez nem egy olyan gépátadás volt, hogy ha ma 

nem sikerül, majd megpróbálhatjuk holnap. Ráadásul kudarcunk 

esetén ez kihatott volna a rendezvényre, a városra, az országra. De 

- mint oly sokszor a 25 éves történetünk során - a végén ismét el-

mondhattuk: és az ötlet működik! 

Babics Lajos

termelési és műszaki igazgató

www.jankovits.hu
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Kapacitásbővítési projekt 
valósul meg 2017 végéig  
a HAJDU Autotechnika Ipari Zrt-nél 

Elődcégünk 1952-es alapítási dátuma jól tükrözi azt a hosszú évek alatt felhalmozott tapasztalatot 

és szaktudást, amivel célunk a HAJDU márkanév minél szélesebb körű megismertetése, híresen 

megbízható és minőségi termékeink előállítása az autó- és egyéb iparágak, illetve képviselőik szá-

mára. A cég mottója is ennek jegyében került  meghatározásra: „Full life time Care in Customer 

Service”. 

Annak érdekében, hogy a cég versenyképességét megőrizzük és a 

megnövekedett vevői igényeket kielégítsük a HAJDU Autotechnika 

Ipari Zrt. vezetésének stratégiai döntése nyomán 2017 nyarán  egy 

4500 m2-es gyártó és logisztikai csarnok került átadásra, ahol  az 

új 800 és 1250 tonnás hidraulikus, valamint 630 tonnás mechani-

kus-szervo vezérlésű présgépek telepítése, tesztüzeme javában fo-

lyik a termelés év végi beindításához.

A beruházással bekövetkező technológiai képesség bővülés, 

valamint termékportfólió növekedés, és az ez általi új piacok meg-

nyitása újabb mérföldkövet jelent a HAJDU cégcsoport életében, 

tovább öregbítve a méltán unikumnak számító magyar márka hír-

nevét.

Cégünkről : 
Vállalati forma:  Zártkörű részvénytársaság 

 100% magyar tulajdon

Alkalmazottak létszáma: 220 fő

Alapítás éve: 2005 (elődcég: 1952 óta)  

Minősítések: ISO/TS 16949, ISO 9001,

 ISO14001, Bisnode „AAA” 

 és gyémánt diploma 

E-mail: info@hajduautort.hu

Gyártott alkatrészek,

szerszámok
 •  Személy- és haszongépjárművek kipufogórendszerek 

lemez (nem csak préselési technológiával készülnek) 

alkatrészei, valamint komplett kipufogó dobok; 

karosszéria elemek; ülés alkatrészek; generátor és 

önindító mechanikai alkatrészek.                          

•  Komplex lemezalakító szerszámok és ellenőrző 

készülékek szimulációja, tervezése, gyártása és szakszerű 

karbantartása,  valamint raktározása a termék teljes 

életciklusán keresztül.

•  Speciális lámpatestek; ipari szivattyúk elektromos 

burkolatai és tartóelemei.

•  Akkumulátor rendszerek tartó és merevítő szegmensei.

Termékeink gyártásához  alkalmazott technológiák: 

•  Síklemez és sarokvágott teríték gyártás (darabolás, 

jelbeütés, lyukasztás, ponthegesztés).

•  Lemezalakítás préstechnológiával (10-1250 t. Hidraulikus 

illetve 40-630 tonnás Mechanikus/Szervo prés gép 

képességek).

•  AWI és ellenállás hegesztés.

•  3D Lézervágás és 3D optikai fényszkenner méréstechnika.

H-4243 Téglás, külterület,  hrsz.: 0135/32.
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www.hajduautort.hu
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A présadagoló rendszer
előnyei a tömegtermelésben

Amikor az alapanyagként lemezt használó ipari gyártásról esik szó, valószínűleg a prés az a beren-

dezés, ami elsőként az eszünkbe jut. A munkadarab szerszámának elkészítése után megtörténik a 

megfelelő méretű és kapacitású prés kiválasztása, azután már indulhat is a termelés. De végül is az 

igazi kérdés: ekkor már tényleg felkészültünk a termelésre? A mi válaszunk az, hogy NEM. 

Ha a termelési kapacitás alatt dolgozunk, vagy ha a legyártandó 

mennyiség kicsi, akkor a prés és a szerszám megteszi. A présbe ada-

golás manuálisan elvégezhető, ha a lemezt készre vágott lemez-

táblák formájában készítjük elő. Egy másik megoldás – ha a lemez 

vékony és keskeny – hogy tekercsekben dolgozunk vele. Ekkor egy 

egyszerű letekercselő mechanizmus segítségével ismételten kézzel 

adagolhatjuk a lemezt. Ezekkel a megoldásokkal elkerülhetjük a be-

fektetési költségeket és elkezdhetjük a termelést.

Ha azonban tömegtermelést folytatunk évente több millió 

rendelést teljesítve – másként fogalmazva: ha megszakítás nél-

küli, folyamatos termeléssel kell üzemelnünk, akkor teljesen au-

tomatikus gyártósorra van szükségünk. Ami ebben az esetben 

kell, az egy adagoló és egy egyengető rendszer, amelyeket PLC 

vezérlésű szervo motorok mozgatnak. Ekkor a présgépbe bár-

milyen hosszúságú lemez adagolható. Ezekben a PLC vezérlésű 

rendszerekben a könnyen kezelhető felhasználói felületnek kö-

szönhetően a tömegtermelés elkezdhető egyszerűen a szüksé-

ges információknak a kezelőegység érintőképernyőjén keresztül 

történő bevitelével. Ilyen információk például: a kívánt adago-

lási hosszúság, a legyártani kívánt mennyiség és az adagolási 

sebesség. Ezen felül, ha megfelelő elektronikus rendszerrel felsze-

relt préssel rendelkezünk, a szervo adagolók a préssel teljes szink-

ronban képesek dolgozni. Az adagolási parancs a présből indul 

szenzorok segítségével, így az adagolás csak akkor kezdődik meg, 

amikor a prés nyomófeje (medve) a felső állásban van. Ez azt 

jelenti, hogy, ha a prés bármilyen okból leáll, a szervo adagoló is 

automatikusan leáll. Ennek köszönhetően nem kerül sor a lemez 

bepréselésére a szerszámba.

A présadagoló rendszer egyszerű felépítésű eszköz. Három fő 

része a lecsévélő, az egyengető és a szervo adagoló. Bizonyos körül-

mények között a költségek csökkenthetők, ha az egyengető egység 

a szervo adagolóval összevontan üzemel. (1. sz. ábra). 

Lemeztechnikai cégként részletesen elemezzük az ügyféltől ka-

pott lemez információkat (szélesség, vastagság, hosszúság, mecha-

nikai specifi káció, stb.) és segítünk ügyfelünknek a legmegfelelőbb 

gép kiválasztásában fi gyelembe véve a jövőben lehetséges anyag-

változásokat is. 

1. ábra

Gépeinkben mindig a legjobb minőségű német elektronikai anya-

gokat és kiegészítőket használjuk. Ezen felül, mivel minden általunk 

használt anyag szabványos termék, bármikor és bárhol beszerez-

hető.  Gépeink karbantartása is nagyon egyszerű, és ha a kezelési 

utasításokat betartják, gépeink évek hosszú során át használhatók 

probléma nélkül.

www.lemeztech.com
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Nagyobb üzemeltetési
biztonság az IsoTemp® 
hőálló tömlőknek köszönhetően

A Meusburger új E 2187 IsoTemp® hőálló tömlői a kipróbált és megbízható technológiát innovatív 

szilikonburkolattal kombinálják. Ez egyaránt védelmet biztosít az égési sérülések és a fémháló ki-

dörzsölése vagy károsodása ellen. Ezáltal a kiálló huzalok okozta sérülések kizárhatóak. A speciális 

szerkezeti felépítés magas élettartamot és maximális hajlékonyságot biztosít.

A Meusburger IsoTemp® hőálló tömlői tartós 

üzemben akár 200 °C hőmérsékletű víz, olaj 

vagy gőz továbbítására is alkalmazhatók. A 

korrózió kialakulásának megakadályozása 

és így a csővezeték eldugulásának megelő-

zése céljából a közeggel érintkezésbe kerü-

lő minden alkatrész rozsdamentes acélból 

készült. Hollandi anyával egy gyorscsatla-

kozó rögzíthető vagy a tömlő közvetlenül a 

szerszámra szerelhető. Az FDA előírásainak 

megfelelő szilikonburkolatnak köszönhetően 

a tömlő tiszta terekben történő alkalmazásra 

is kiválóan alkalmas. A nagyfokú hajlékonysá-

got az igen kis, 50 mm-es hajlítási sugár is bi-

zonyítja. Az IsoTemp® hőálló tömlők piros és 

kék színekben, 300 mm és 2500 mm közötti 

standardizált hosszakban a Meusburger-

től, raktárból elérhetőek. A tömlők speciális 

hosszakban is megrendelhetők.  A Meusbur-

ger termékválasztékából a szilikonburkolat 

nélküli E 21872 hőálló tömlők is elérhetőek.

FRÖCCSÖNTŐ SZERSZÁMHÁZAK „FORMÁBA ÖNTÖTT“
MINŐSÉG
ÁLLANDÓ SZÁLLÍTÁSI KÉSZENLÉT

Rendeljen Ön is azonnal 

a Webáruházból!
www.meusburger.com 

Meusburger 

furatkép

Feszültségmentesített 
minőségi acél

Legnagyobb választék, 

27 anyagminőség

Rögzítő 
csavarmenetek a 

támasztóléceken

Formalapok 

bontónyílással

Formaméret 96x96 -tól 

egészen 996x1196-ig

18. – 23.09.2017
csarnok 5, stand E24

www.meusburger.com
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Eplan Preplanning 
csővezetékmodullal

Minél korábban strukturáljuk és rendszerezzük a meglévő tervezési adatokat, annál jobban meg-

könnyítjük az életünket. Ez különösen igaz a korai projektfázisokban létrejövő kulcsfontosságú 

kapcsolati adatokra, beleértve a csővezeték defi níciókat és információkat, valamint a kábel ada-

tokat. 

Az Eplan Preplanning új verziója már saját csővezetékmodult 

is tartalmaz. A felhasználóknak lehetőségük nyílik arra is, hogy 

kábelezési adatokat defi niáljanak, mint a későbbi tervezési fo-

lyamatok specifi kációit. A kapcsolati adatok központi kezelése a 

projektminőség javításával párhuzamosan a szükséges ráfordítá-

sokat is csökkenti. 

Az Eplan Preplanning 2.7-es verziója lehetővé teszi a csőveze-

tékek könnyű tervezését az előtervezéstől a műszerezési folyamat-

ábrák (P&I diagramok) segítségével végzett részletes tervezésig.

Az Eplan Preplanning legújabb, 2.7 verziója szeptemberben 

válik elérhetővé, tovább bővítve az Eplan Platform alkalmazási 

területeit. A projektinformációk és a tervek korai meghatározása 

- legyen szó akár adatbázis-orientált, vagy grafi kai alkatrészter-

vezésről - lehetővé teszi a mérnöki folyamatok mélyebb integrá-

cióját és hatékonyságuk növelését, az alaptervek kidolgozásától 

egészen a részletes tervezésig. Ez az úgynevezett kapcsolatter-

vezési objektumokkal érhető el, amelyek meghatározzák, hogy 

mely szegmensek kapcsolódnak egymáshoz és meghatározzák 

például a csővezetékeket vagy a kábeleket az előzetes tervezés 

során. A csővezetéket meghatározó adatok magukban foglalják 

a csőosztályt, valamint az adott csővezetéken átfolyó anyagot - 

beleértve például a vizet, az olajat, vagy az oxigént. A Szegmens 

Sablon Navigátorban a felhasználók sablonként megadhatják a 

projekthez szükséges csőosztályokat és anyagokat az összes re-

leváns adattal együtt. Az adatokat nem kell külön megadnunk a 

szegmensekbe és a csővezeték-defi níciókba, ami jelentősen fel-

gyorsítja a projektet.

Az új 2.7-es verzióban a csőosztály az előzetes terv minden 

szegmenséhez hozzá van rendelve és a csővezeték tervezési 

objektumának és a csővezeték-meghatározó pontjainak beviteli 

mezőjévé válik, így egy Csőosztály Sablon kiválasztása is lehet-

ségessé válik. A Csőosztály Sablonhoz a felhasználók olyan része-

ket is tárolhatnak, mint csőszakaszok, szerelvények és szivattyúk. 

A későbbiek során csak a csőosztályhoz rendelt alkatrészek vá-

laszthatók ki a szegmensek komponenseként.

Előnyök a felhasználók számára: a csővezeték-hálózat helyét 

automatikusan meghatározza az Eplan Preplanning. A csőosz-

tályra vonatkozó és a kiegészítő adatok a csatlakozások, csatla-

kozási pontok és funkciók megfelelő jellemzői révén tárolhatók. A 

kiválasztott csövek a csővezeték használatával színkódolhatók, és 

további automatikus összekötő vonalak hozzáadásával a csőve-

zeték darabonként bővíthető a P&I diagramok összes lehetséges 

kapcsolatán keresztül.

HÁTTÉR

Az Eplan Preplanning segítségével a felhasználók az Eplan 

Platformban kezdeti tervezési lépéseket végezhetnek el a ter-

mékfejlesztési folyamat korai szakaszában. Egy gép vagy beren-

dezés tervezése során külön fázisok határozhatók meg, amelyek-

ben a koncepció folyamatosan fi nomítható és a kezdeti elnagyolt 

ötletekből és tervekből kikristályosodik, majd véglegesedik a 

gép összeszerelésére és gyártására vonatkozó összes szükséges 

dokumentáció és információ. Az előzetes tervezés fázisában ha-

tározzák meg a gép/berendezés műszaki működési területét és 

megbecsülik a kezdeti mennyiségi struktúrákat. A cél a technika-

ilag legelőnyösebb koncepció kidolgozása és a későbbi részletes 

tervezés specifi kációinak meghatározása. Az előzetes tervezés 

alapján követhető a kapcsolási rajzok létrehozása és az összeál-

lítás ütemezése. A P&I diagramok a berendezés dokumentációjá-

nak szerves részét képezik.

AZ EPLAN PREPLANNING 2.7-ES VERZIÓJÁNAK ELŐNYEI

•  A csővezetékek meghatározása a forrás és rendeltetési hely sze-

rint, a P&I diagramok megrajzolása előtt.

•  Az azonosító és leíró adatok hozzárendelése a csővezetékekhez, 

például a kijelölésekhez.

•  A csővezetékek meghatározása a P&I diagramon a csövek és 

műszerek kijelölt sorrendjével.

•  A csővezetékek tetszés szerinti beszúrása vagy eltávolítása.

•  Csővezeték-specifi kus jelentéskészítés.

www.eplan.hu
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OTTO ROTH az ideális partner 
rajz szerint gyártott 
egyedi alkatrészekre

A megfelelő kötőelem kiválasztása a helyes tanácsadással kezdődik: a kötőelem és rögzítéstech-

nika terén a rajzok alapján készített alkatrészek a közkedvelt megoldások közé tartoznak, ha a 

szabványos termékek már bizonyos elvárásoknak nem felelnek meg. Az ügyfelek igényei pedig itt 

is magasak: az így készült alkatrészek nemcsak nagy pontosságúak és jó minőségűek kell, hogy 

legyenek, de a kívánt időpontban és kedvező áron is rendelkezésre kell, hogy álljanak. A stuttgarti 

székhelyű Otto Roth GmbH & Co KG kötőelem-nagykereskedő és gyártó ilyen nem mindennapi, 

mérethű, gazdaságos és megbízható megoldásokkal áll ügyfelei rendelkezésére.

Számos ügyfél a gépgyártás, a hidraulika, a csőrendszerek vagy az au-

tomatizálás különböző területein eddig is bizalommal fordult  rajzos 

termékeivel az Otto Roth-hoz. A szakértő a kötőelemek terén nem-

csak kereskedőként és gyártóként, hanem különböző projektekben 

partnerként is ügyfelei rendelkezésre áll: ,,Szolgáltatásinkkal sokkal 

többet kínálunk ügyfeleinknek minthogy a műszaki rajzok alapján le-

gyártjuk. – mondja Luigi Santaniello, a rajzok alapján készült egyedi al-

katrészek részlegének vezetője. Nemcsak megbízható szállítói vagyunk 

a szükséges rajzos vagy egyedi termékeknek, hanem gondoskodunk a 

termékek és folyamatok optimalizálásáról is.” Igény esetén az Otto Roth 

az egész C-termék menedzsmentet is átvállalja ügyfelei kérésre, akár 

az ügyfél saját árugazdálkodási rendszerébe való integrálással. 

A kötőelem-specialista végigkíséri ügyfeleit a termékeinek 

egész élete alatt: már az együttműködés elején szakértő munkatár-

sak vizsgálják meg a rajzokat, hogy azok gyárthatóak-e, illetve el-

lenőrzik, hogy nincsenek-e hiányzó vagy egymásnak ellentmondó 

információk. A középpontban itt a gazdaságosság és a termékkel 

szemben állított követelmények állnak. Végül kiválasztják a meg-

felelő gyártási módot és technológiát, valamint javaslatot tesz-

nek egyéb alternatív alapanyagokra. „A felhasználó folyamatait is
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www.ottoroth.hu

Az OTTO ROTH-ról

Sokoldalúság, szakértelem, megbízható-

ság. Ezen tulajdonságok fémjelzik az OTTO 

ROTH céget immáron 1914 óta. Büszkék 

vagyunk arra, hogy ma, több mint 100.000 

árucikkből álló választékunkkal és szolgál-

tatások széles skálájával állunk ügyfeleink 

rendelkezésére. A szabványos és az egye-

di műszaki rajz alapján, prezíciós meg-

munkálással saját üzemünkben készített 

alkatrészek kereskedelme során a minő-

ség, a határidők betartása és szakképzett 

munkatársaink munkája nyújt garanciát 

az ügyfeleink elégedettségére. Az OTTO 

ROTH-nál a C-alkatrész menedzsment so-

rán jelentkező speciális igényeihez is meg-

találja tapasztalt, megbízható partnerét. 

Mostanra több mint 10 000 ügyfél hasz-

nálja termékeinket és szolgáltatásainkat a 

legkülönbözőbb iparágakban. Győződjön 

meg Ön is kreatív megoldásainkról és a 

minőséggel szemben támasztott magas 

követelményeinkről.

Az OTTO ROTH egy innovatív kereskedel-

mi cég a kötőelem forgalmazásban, ezen-

kivül prezíciós megmunkálással készült 

termékek gyártója. Stuttgarti központjá-

val, több kereskedelmi képviseletével és 

precíziós gyártóüzemével Buchenben az 

OTTO ROTH folyamatos elérhetőséget biz-

tosít partnerei számára. Modern raktár- és 

gyártási technológia, a legújabb minő-

ségellenőrzési eljárások és 300 munkatár-

sunk szakértelme képezi sikereink alapját. 

Nagykereskedelem, logisztika, gyártás, ta-

nácsadás és egyedi megoldások. Az OTTO 

ROTH mindent egy kézből biztosít az Ön 

számára. Cégünkkel Ön is jelentős verse-

nyelőnyhöz jut.

OTTO ROTH GmbH & Co KG

70499 Stuttgart,

Rutesheimer Str. 22

Magyarországi postacím:

8007 Székesfehérvár, Pf. 111

Szemerei Tamás + 36 70 415 7684

www.ottoroth.hu

t.szemerei@ottoroth.de

fi gyelembe vesszük ebben a munkában” - mondja Hr. Santaniello. Ez azért fontos, mert 

megtörténhet, hogy egy alkatrész a papíron minden elvárásnak megfelel, a gyakorlat-

ban azonban mégis problémák léphetnek fel vele kapcsolatban. Ilyen esetben ügy-

feleinkkel együtt elemezzük ki a tervezőkkel a gyártás folyamatát, és szükség esetén 

javaslatokat teszünk az optimalizálásra. 

Ezután az Otto Roth a rendelési mennyiségektől, a bonyolultságtól és a szállítási 

kívánalmaktól függően meghatároz egy vagy több gyártót és koordinálja, illetve fel-

ügyeli a gyártás számos fázisát. Szakértőként szemmel folyamatos kapcsolatot biztosít 

a gyártó és az ügyfél között, hogy a rövidtávú változtatások is azonnal megvalósításra 

kerüljenek. „Feladatunk, hogy számos alkatrész egyformán magas minőségben a kért 

szállítási időre ügyfeleinkhez eljusson” - magyarázza Hr. Santaniello, majd hozzáteszi: 

„A kötelező minőségi ellenőrzés után a kész termékeket szakszerűen beraktározzuk, hogy 

ügyfeleinknek mindig rugalmasan, az igények alakulása szerint szállítsunk. Erre cégünk 

egy morden minőségbiztosítási laborral és teljesen automatikus magaspolcraktárral ren-

delkezik. Kérésre cégünk átvállalja a megfelelő csomagolást és gondoskodik arról, hogy 

direkt a gyártás helyszínére kerüljenek a termékek.”

100 éves tapasztalatával az Otto Roth GmbH & Co. KG kereskedőként, tanácsadó-

ként és gyártóként nagy kompetenciával rendelkezik. „A tudásanyaggal, amivel rendel-

kezünk, már eddig is számos ügyfelünknél jelentős megtakarításokat értünk el – mondja 

Hr. Santaniello. Mint például az egyik ügyfelünk, aki a vasalatgyártással foglakozik, az egyik 

ajánlatkérésében egy két részből álló rajzos termékkel keresett meg minket. Részletes kiértékelés 

után egy optimalizált terméket javasoltunk, ami egy részből állt. Ezáltal nem kellett hegeszteni, 

ami eddig szükséges és egy igen költséges munkafolyamat volt. Ez ahhoz vezetett, hogy egy 

alternatív alapanyagot tudtunk javasolni, ami költséghatékonyabb megoldás volt” – mondta 

az értékesítési vezető. Az ügyfél így az összeszerelést egy kicsit egyszerűbbé tudta tenni 

és az anyagkiadások is csökkentek. Ezzel ma a termék beszerzési árának 25%-át spórolja 

meg – ami egy feltehetően öt éves futamidő alatt – jelentős összeg.
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Házhoz jönnek a préselési 
technológia újdonságai

Nemzetközi Prés Roadshow keretében látogatta meg hazai partnereit az Eckerle Magyarország, 

ahol kizárólagos forgalmazóként mutatta be a Schmidt Technology legújabb préselési technoló-

giáit. A szakmai napokon, a Schmidt bemutatóbuszán számos termék és iparági megoldás teszte-

lésére volt lehetőség a cégek saját telephelyein, szakértői tanácsadással, az igényeikhez igazított 

préselési próbákkal egybekötve.

Szakmai rendezvénysorozat keretében, a Schmidt Technology 

együttműködésével mutatta be hazai partnereinek az Eckerle 

Magyarország a préselési technológia 2017-es újdonságait. Az 

évente hét országot bejáró Schmidt Nemzetközi Prés Roadshow 

bemutatóbuszával idén négy típus (pneumatikus, elektromos, szer-

vo, kézi), tíz különböző prését próbálhatták ki az érdeklődők saját te-

lephelyükön. „Bemutatóinkat közvetlenül a hazai cégeknél tartottuk, 

így partnereinknek nem kellett időt fordítaniuk az utazásra, hogy részt 

vegyenek a roadshow szakmai napjain” – mondta el Hubina Péter, 

az Eckerle cégcsoport európai automatizálási vezetője. „A műszaki 

támogatást a Schmidt Technology szakértőivel biztosítottuk ügyfe-

leink számára, hogy testközelből, működés közben próbálhassák ki a 

legmodernebb eszközöket. A szakmai tanácsadás mellett - előzetes 

egyeztetés alapján -, megrendelőink préselési próbát is végezhettek 

saját termékeiken” – tette hozzá a vezető.

Az idei magyarországi körút érintett települései: Esztergom, 

Komárom, Budapest, Diósd, Rétság, Balassagyarmat, Hatvan, Eger, 

Békéscsaba, Pécel, Maglód, Kecskemét, Cegléd, Kiskőrös. Az Eckerle Magyarországról
Az Eckerle Gruppe története 1968-ig nyúlik vissza, amikor 

családi vállalkozásként megalapították a németországi 

Baden tartományban. Az idők folyamán lakatos műhely-

ből folyamatosan fejlődő, multinacionális vállalattá nőtte 

ki magát. Gyáregységeiben jelenleg öt ország, több mint 

négyezerkétszáz dolgozója számára biztosít álláslehetősé-

get. Tevékenységei között elektromotorok EC modul- és 

szénkeferendszer tervezése, előállítása, komplex fröccsön-

tött műanyag-, stancolt alkatrészek gyártása, manuális 

és automatizált gyártósorok fejlesztése, CNC megmun-

kálás, valamint ipari rendszerkomponensek értékesítése 

is megtalálható. 1991-ben a kiskőrösi telephely szénkefe 

gyártásával megkezdődött az Eckerle magyarországi mű-

ködése. Néhány évvel később automatizálással, valamint 

CNC megmunkálással bővült az üzemi termelés. 1994-ben 

hazai forgalmazójává vált a Schmidt Technology, valamint 

a Bosch Rexroth termékeinek, melynek köszönhetően az 

Eckerle Magyarország húszévnyi szakmai tapasztalatot 

tudhat magáénak ezen termékek kereskedelmében és 

felhasználásában. 2000 óta műanyag technológiában 

és stancolt alkatrészek gyártásában is kiemelt minőségű 

termékkínálattal rendelkezik. A vállalat további egységei 

Császártöltésen, Bólyon és Zalaegerszegen találhatóak, 

ahol az egyedi megrendelésektől a szériagyártásig áll ve-

vői rendelkezésére.

www.hu.eckerle-industrie.com
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Nincs több rendszerhiba: 
előre látható elhasználódás

Új moduljával az AVENTICS megbízható és értékes információkat biztosít a végfelhasználók számá-

ra rendszerük állapotáról és annak energiahatékonyságáról. Az idei évben bemutatkozó termék 

a PLC program módosítása nélkül, utólag is beépíthető. A modul előre feldolgozott üzeneteket 

küld meghatározott felhasználóknak és a központi IT-rendszereknek. Ez az információ csökkenti 

a gépállásidő kockázatát, hosszú távon pedig mérsékli a működési költségeket.

Egy egyszerű kérdés: „Mennyibe kerülhet 

egy vállalatnak a gépállásidő? És mennyi-

re fontos, hogy egy ilyen esemény esélyét 

nagymértékben csökkentsük?” – tették fel a 

kérdést az AVENTICS-nél. Az egyedi pneu-

matika megoldások szakértőjeként erre 

talált a cég választ, és kifejlesztett egy ter-

méket, amely érzékeli és jelenti a pneuma-

tikus rendszerek elhasználódását, mielőtt az 

meghibásodáshoz vezetne. Az Ipar 4.0-hoz 

köthető új termék számos lehetőséget rejt 

egy olyan szegmensben, ahol a működési 

költségek és az idő kiemelten fontos szere-

pet töltenek be.

MŰKÖDÉSI ADATOK RÖGZÍTÉSE 
MÁR MEGLÉVŐ 

SZENZORTECHNOLÓGIÁVAL

Meglévő szenzorjeleket képes befogadni az 

SPM (Smart Pneumatics Monitor), a modul 

egy decentralizált helyen feldolgozza és 

felhasználja az adatokat, majd megbízha-

tó információt szolgáltat a gép állapotával 

kapcsolatban.

Ezzel nem terheli meg a PLC-t és nagy 

sávszélességre sincs szüksége a szerverek 

felől. „A lökéscsillapítók a nem tervezett gép-

leállások egyik leggyakoribb okai – mondta 

el Hegymegi István, az AVENTICS Hungary 

Kft. kereskedelmi vezetője. „A lökéscsillapító 

elhasználódásának megfi gyelésére az SPM 

felbontja a végállásérzékelő jeleit, hogy ér-

tékelje a csillapítási szakaszt. A ciklusidő vál-

tozásai alapján egy hengerütemben - ami a 

milliszekundum szintjén mozog - a rendszer 

észlelni tudja, ahogy a lökéscsillapító ha-

tékonysága csökken az üzemi élettartama 

alatt” – tette hozzá.

50 éve a pneumatika 

élvonalában

Idén 50 éve indult el a pneu-

matika gyártás az AVENTICS 

csoport egri üzemében. Az 

egyedi pneumatika meg-

oldásokra specializálódott 

vállalat a kezdetektől fogva 

nagy hangsúlyt fektet arra, 

hogy vevőinek kínált alkal-

mazásaival a technológiai 

fejlődés élmezőnyében jár-

jon. Ezért is vállalt a cég kulcsszerepet 

alapító tagként az Ipar 4.0 Nemzeti 

Technológiai Platformban. Az Aven-

tics Hungary Kft. elért eredményeit az 

is visszaigazolja, hogy az egri pneu-

matika üzem a közelmúltban egy a 

Nemzetgazdasági Minisztérium által 

is támogatott pályázaton elnyerte az 

„Év Gyára 2016” díjat. 

A friss modul nem csak a kopás mértékét fi -

gyeli meg, hanem emellett az aktuális ener-

giafelhasználást is. A felhasználók hamar 

intézkedéseket tehetnek az optimalizálásra, 

ezzel megfelelve az EU Energiahatékony-

sági Irányelv által megszabott követelmé-

nyeknek. Tavaly óta minden több mint 

kétszázötven dolgozót foglalkoztató vállalat 

köteles elvégezni egy energetikai auditot, 

valamint bizonyítékot szolgáltatni hitele-

sített energiagazdálkodási rendszeréről az 

ISO 50001 szerint, vagy környezetvédelmi 

vezetési rendszeréről az EMAS felé.

ALGORITMUSOK ELEMZIK 
AZ ADATOKAT

Az AVENTICS által írt algoritmusok a válla-

lat sokrétű tapasztalatára alapozva belsőleg 

elemzik az adatokat, a kapott információt 

pedig hozzáférhetővé 

teszik. Ez általában in-

tegrált OPC-UA szerve-

ren keresztül történik, 

de más kommunikáci-

ós megoldások is lehet-

ségesek, mint például 

MQTT vagy felhő-csat-

lakozások. Előre meg-

határozott címzetteket 

lehet közvetlenül érte-

síteni e-mailben vagy 

akár SMS-ben. Az álla-

potmegfi gyelés, a mű-

ködési státuszok összegyűjtése és előrejelzé-

se a tervszerű megelőző karbantartás alapjai, 

ezek közvetlen előnyöket szolgáltatnak az 

IoT alkalmazásokat használó ügyfeleknek. 

Mivel előre tudják jelezni az elhasználódást, 

mielőtt az gépleállást okozna, lehetővé te-

szik a gépgyártók és felhasználók számára, 

hogy lényegesen növeljék állományuk ren-

delkezésre állási idejét. „Bárki maga is ki tudja 

számítani az SPM értékét új termékünk árának, 

illetve egynapi nem tervezett rendszerhiba 

költségének összehasonlításával” - vélekedik 

a vezető.

Keressenek bennünket, értékesítő 

mérnökeink szívesen segítenek az 

Önök rendszeréhez illeszkedő leg-

jobb megoldás kidolgozásában!

Aventics Hungary Kft.

ertekesites@aventics.com

+36 (36) 531-601
www. aventics.hu
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Ipar 5.0
– Az emberi érintés visszatér

Az ipari gyártás egyik legtöbbet emlegetett technológiai trendje az úgynevezett negyedik ipari 

forradalom, vagyis az „Ipar 4.0”. Ezen irányzat magába foglalja az információs technológia és az 

automatizálás integrációjának köszönhetően megváltozott gyártási folyamatokat. E trend a 

humán erőforrástól egyre inkább a gépek világa felé tereli a gyártási folyamatokat. 

A kollaboratív robotok eladásában piacvezető szerepet betöltő 

Universal Robots azonban egy további trend mellett tette le vok-

sát, és azt vallja, hogy a növekvő egyedi piaci igények maximális 

kielégítése érdekében az emberi kreativitás és jelenlét újragondo-

lása szükséges. Az „Ipar 5.0” trend kulcsa tehát az ember és robot 

közti hatékony együttműködésben rejlik, kihasználva mindkét 

fél azon adottságait, amelyekben a legjobbak. Míg a robotok ki-

válóak a tömegszerű, standard termékek gyártási folyamataiban 

való részvételben, addig az emberek kitűnően végeznek kognitív, 

illetve olyan feladatokat, amelyekhez kézügyesség vagy képzelőe-

rő szükséges. Akár arra használjuk a robotokat, hogy mélytengeri 

merüléssel régészeti leleteket hozzunk a felszínre, vagy nukleáris 

hulladékok mozgatására programozzuk be őket, rugalmasak és 

megbízhatóak, és mint az ember avatárjai, olyan helyekre jutha-

tunk el velük, amelyek a múltban elképzelhetetlen lettek volna.

Nem kell azonban ilyen messze mennünk ahhoz, ha a robotok 

hétköznapi felhasználási lehetőségeit szeretnénk feltérképezni. A 

vállalat által gyártott UR3, UR5 és UR10 típusú robotok gyakorlatilag 

bármilyen automatizálható feladatra beprogramozhatóak, és bármely 

iparágban alkalmazhatóak. A kobotok jelen vannak például az autó-, 

az élelmiszer- vagy épp a gyógyszeriparban, a felhasználási lehetősé-

gek tárháza folyamatosan növekszik. A Universal Robots robotjainak 

további jelentős előnye, hogy beprogramozásuk gyerekjáték, működ-

tetésük rövid időn belül elsajátítható. A vállalat ehhez például különfé-

le oktató modulok rendelkezésre bocsátásával segítséget is nyújt.

A dán gyártó folyamatos kutatás-fejlesztési és innovációs tevé-

kenységének köszönhetően újabb és újabb területeket fedez fel a 

kollaboratív robotok (kobotok) fejlesztését és új termékek kialakítá-

sát illetően, amely új utakat nyit meg az automatizálás világában. 

Ahogy a trendek is sejtetik, robbanásszerű növekedés várható e te-

rületeken a következő években.

www.universal-robots.com 

ROBOTTECHNOLÓGIA
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A folyamatfejlesztés 
hatékonyságának növelése 
célszoftver segítségével
A lean szemléletű vállalatok jelentős időt és energiát szánnak a folyamatok fejlesztésére,

azonban a folyamatfejlesztés is tartalmazhat veszteségeket, amelyeket megfelelő program segítségével 

jelentősen csökkenthetünk.

HAGYOMÁNYOS FEJLESZTÉSI MÓDSZEREK VESZTESÉGEI. 

Időfelvétel

Ez egy igen időrabló feladat, mivel a mérőnek végig jelen kell len-

nie, és a stoppert a leírással együtt kell kezelnie. Ennek helyét mára 

átvette a folyamatok videora történő felvétele.

Mozgások és szállítások felvétele

Hagyományosan a mozgások felvétele a spagettidiagrammal törté-

nik. Ennek hátránya, hogy a felvétel ideje alatt egy munkatársat ez a 

tevékenység szinte teljes egészében leköt. 

Mozdulatok rögzítése

Az egyes mozdulatok a hagyományos megfi gyelési módszerekkel 

gyorsaságuk miatt csak akkor írhatók le, ha a mozdulatsor rövid, 

gyakran ismétlődik és a dolgozók egyformán végzik a műveletet. A 

leíráshoz várhatóan 20 ciklus megfi gyelésére van szükség.

Elemzés, kiértékelés

A mért értékeket utólagosan fel kell vezetni egy táblázatba (leg-

többször a Microsoft Excel programot használják erre a célra), meg-

jelölve a tevékenység kezdetét, végét és időtartamát. Videofelvétel 

esetén a videolejátszó óráját megfi gyelve lehet az időpontokat 

rögzíteni. További időveszteséget okoz, hogy a feldolgozás során 

egyszerre több programot kell használni, azok között folyamatosan 

váltogatni kell, és az átírások során felmerül a hibázás lehetősége is, 

ami utólagos hibakeresést és korrekciót igényel.

Feladatlista készítése és további kommunikáció

Ha az elemzés elkészült, szükség van egy olyan táblázatra, amely-

ben meghatározhatjuk a kitűzött cél eléréséhez szükséges tenniva-

lókat, beszerzendő eszközöket, szükséges átszervezéseket, módosí-

tásokat. Ez általában egy újabb Excel táblába kerül.

Új munkautasítás készítése

Ha fejlesztési folyamat lezárult, új munkautasítás készül a szükséges 

változtatásoknak megfelelően. Ennek elkészítéséhez több program 

használata, jelentős időráfordítás szükséges. A munkautasítások ke-

zelésénél felmerül még a verziókezelés problémája is.

AZ AVIX BEMUTATÁSA

Az AviX a lean szemléletű folyamat-

fejlesztés, gyártás és gyártmányfej-

lesztés, valamint a munkahelyek fej-

lesztésének olyan professzionális eszköze, amellyel a hagyományos 

folyamatfejlesztés veszteségei csökkenthetők vagy akár teljesen 

kiküszöbölhetők. Voltaképpen az ipar számára készített „Offi  ce”. A 

program használható nagyobb léptékben, csak az egyes folyamat-

lépések elemzésére, de részletesebb felbontással alkalmazva a lépé-

seket egészen a mozdulatok szintjéig elemezhetjük segítségével. Az 

AviX programot már régóta kitűnő eredménnyel használják olyan 

ismert gyártócégek, mint például az Electrolux, az SKF, az ABB, a 

Scania, a Coca-Cola, a Volvo, stb.

AZ AVIX MODULJAI

A különböző modulok úgy lettek kialakítva, hogy a gyártó és feldolgo-

zó vállalatok gyártóhely- és folyamatkialakítását vagy azok fejlesztését 

több szempontból, a lehető legteljeskörűbben támogassák.

Az AviX egy olyan komplex, all-in-one lean program, amely minden 

szükséges eszközt tartalmaz a mérnökök számára az új folyamatok 

megtervezéséhez, valamint a meglévő folyamatok fejlesztéséhez és 

dokumentáláshoz. Az AviX alkalmazásával az alábbi eredmények 

gyors elérésére van lehetőség:

 

• Veszteségek feltárása • Folyamatoptimalizálás

• Dokumentumkezelés • Állásidő csökkentése

• Termelési terület csökkentése • Taktidő csökkentése

• Mérnökóra-megtakarítás • Ergonómia fejlesztése

• Gyártóhely méretének csökkentése

 

Method modul

Az alap Method modul a folyamatfelvételt és a folyamat lépéseit tar-

talmazza, amelyet a további modulok segítségével különböző néző-

pontok szerint elemezhetünk. Ez a modul a többi alapja.

A feladatokhoz egyenként beállítható az adott feladat jellege: 

értékteremtő, szükséges, nem értékteremtő, veszteség, várakozás, 

nem besorolt kategóriákba. A fastruktúra melletti lapokon felve-

hetők a tevékenységhez szükséges alkatrészek és szerszámok (be-

rendezések). Minden elemhez a nevén és kódszámán túl csatolható 

kép, dokumentáció és megjegyzés. 
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SMED modul

A gyors átállás szervezését segítő SMED modulban a Method mo-

dulban rögzített adatokkal dolgozhatunk tovább egy másik né-

zetben. A tevékenységeket a megjelenő diagramban vonszolással 

helyezhetjük át, az adott tevékenységet külső tevékenységnek ka-

tegorizálva, az előkészítő vagy lezárás időbe. A megjelenő diagram 

nagyítása, belső mérete, pozíciója, időmértékegysége, orientációja 

mind módosítható. Amennyiben két tevékenység egymás utáni 

sorrendje kötött, beállíthatunk egy olyan szabályt, amely meghatá-

rozza a sorrendet. Több operátor együttes munkája egy diagramban 

és egy táblázatban ábrázolható. 

Resource Balance modul

Ez a modul a gyártósor kiegyenlítésére alkalmazható. Alapja ennek 

is a Method modulban felvett tevékenységek sora, gyártóhelyen-

ként és operátoronként a rögzített videofelvételek alapján. A tevé-

kenységfában és a diagramon történt változtatás rögtön megjelenik 

minden érintett felületen és nézetben. A legpraktikusabb a diagram 

nézetben elosztani a tevékenységeket az operátorok között, mert 

így rögtön látszik a tevékenységek összes ideje a taktidőhöz képest.

DFX modul

Ebben a modulban DF(M)A (Design for Manual Assembly) elemzést 

hajthatunk végre a szerelendő terméken. Az elemzés célja, hogy 

olyan konstrukciót hozzunk létre, amely minimális alkatrészmeny-

nyiséget tartalmaz, könnyen és gyorsan összeszerelhető, az elemek a 

szerelés során jól hozzáférhetők, a szerszámoknak a megfelelő helyük 

biztosítva van, a terméket szerelés közben nem kell gyakran forgatni. 

A jól tervezett konstrukció gyors és gazdaságos szerelést biztosít.

FMEA modul

Az FMEA (Failure Mode and Eff ect Analysis) hibamód és hibahatás 

elemző modul. Feltárja a várhatóan előforduló hibalehetőségeket 

és elemzi azok várható hatásait. Az eljárás alkalmazható a termék 

gyártása előtt tervezéskor, mint konstrukciós FMEA, illetve a gyár-

tásközben várható és valóságban is felmerült hibák elemzésére. Az 

elemzést egy táblázat kitöltésével végezzük, ez a táblázat a prog-

ramban megtalálható.

Ergonómia modul

Az ergonomikus kialakítású munkahelyen a munkavállaló jobb 

hatékonysággal, hosszútávon képes dolgozni, valamint elégedett-

sége, komfort érzete is növelhető. A tevékenységekhez egyenként 

csatolhatók a terhelések, amelyek egy emberalakon is megjelennek. 

A program fi gyelembe veszi a napi ismétlésszámot is, ami külön 

beállítható. A terhelések összesítése ergonómiai riport formájában 

jeleníthető meg. 

AZ AVIX CÉLSZOFTVER ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI 

Minden modulra jellemzők a következő tulajdonságok, amelyek to-

vábbi segítséget jelentenek a fejlesztési feladatok során:

1.  Egységes kommunikációs felületet biztosítása, amely mindig a 

legutóbbi változatot tartalmazza. 

2.  A riportok gyorsan, egyetlen gombnyomással elkészíthetők. 

3.  A gyártási utasítások és dokumentációk készítése az eddig felvett 

adatok alapján történik, felhasználva a megnevezéseket, időtar-

tamokat. 

4.  A riportok többféle különböző fi le-formátumban készíthetők el: 

PDF, Word, Excel, Power Point és HTML. A kívánt formátum a meg-

felelő feladathoz egyszerűen kiválasztható.

Hosszútávú megtakarítások és előnyök

A program megvásárlásával, mint befektetéssel, annál jobb megté-

rülési mutatót érhetünk el, minél többször és több területen hasz-

náljuk. Ennek lehetőségét biztosítja a többféle, rendelkezésre álló 

modul, ami a felmerülő feladatok széles spektrumát lefedi, illetve a 

többfelhasználós licencmegoldás, ami segíti a program megosztá-

sát több felhasználó esetében.

A modulok egyedi fejlesztési céljain túli közös tulajdonságuk, 

hogy a szükséges munkautasítások, dokumentációk, oktatási anya-

gok gyorsan, gyakorlatilag egy gombnyomással elkészíthetők, ezzel 

csökkentve a magasan képzett folyamatmérnökök adminisztrációs 

feladatait, növelve munkavégzésük hatékonyságát. Igény esetén a 

további elemzési feladatokhoz az adatok Excelbe történő exportja 

adhat segítséget. A program támogatja a tudásmegosztást is, az 

elért eredmények más gyártóhelyekkel megoszthatók, a közösen 

használt adatbázisok, szerszám- és anyaglisták Excel formátumban 

továbbíthatók és egyszerűen feltölthetők.

A lean szemlélet emberközpontúságának megfelelően az AviX 

ergonómiai modulja segít a dolgozók munkavégzés közbeni kom-

fortérzetét növelni, ami a dolgozók és a munkáltató hosszútávú, 

közös érdeke.

Készítette: 

Tatai István

Leonardo Group Kft

www.leonardo-group.hu
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Világszínvonal 
a pneumatikus motorokban

A német székhelyű PTM Mechatronics pneumatikus motorjai egyedülállóan magas teljesítményt 

adnak le kisebb fogyasztás mellett, mint más hasonló megoldások, a stabil magyarországi forgal-

mazás miatt pedig bármelyik hazai vállalkozás élvezheti ennek előnyeit. Részletesen áttekintjük, 

miért éri meg a levegőre hagyatkozni a villamos energia helyett, különösen az alap ipari motorok 

és a keverőmotorok esetében.

A PTM Mechatronics már 30 éve fejleszt, gyárt és árul a nemzetkö-

zi piacon saját termékeket. A vállalat termékpalettája a pneuma-

tikus motoroktól a megfogó rendszereken át a hajtástechnikáig 

terjed. A cég termékeit rengeteg országban használják, jelenleg a 

szinte teljes európai lefedettség mellett Törökországban, Kínában, 

Indiában, Brazíliában és Kanadában is jelen van a PTM, de a teljes 

Dél-amerikai régióban elérhetőek már a termékei. Magyarorszá-

gon a kizárólagos forgalmazó a Conpart Kft., a cég munkatársai 

azonban teljes mérnöki támogatást is nyújtanak a kereskedelmi 

tevékenységen kívül.

A cég fő terméke a kis levegőfelhasználás mellett is magas tel-

jesítményt nyújtó és halk pneumatikus motor, amely világszerte 

egyedülállóan hatékony. A motorok teljesen mechanikus felépíté-

sűek, olajat nem igényelnek és többféle kivitelben is léteznek:

• BASIC motor (alap kivitel),

• ATEX keverőmotor,

o eco-Mix Zone 1,

o eco-Lab laboratóriumi keverő,

• FDA rozsdamentes acél motor,

• IP68-as vízálló motor,

• ferritmentes motor.

Cikkünkben az alap motorokról és az ATEX keverőmotorokról lesz 

szó részletesebben.

ELŐNYBEN A TÖBBI MOTORRAL SZEMBEN

A pneumatikus motorok a sugaras dugattyú működési elvnek kö-

szönhetően kis levegő felhasználás mellett, alacsony fordulatszám-

nál is magas forgatónyomaték elérésére képesek. Mind a villany-, 

mind a lamellás motorokkal szemben több előnnyel is rendelkez-

nek a pneumatikus megoldások, amely így alkalmasabbá teszi azo-

kat széles körű alkalmazásukra, mint a többi típust.

A villanymotorokkal szembeni előnyök:

• vízállóság,

• nyugalmi helyzetig terhelhetők,

• problémamentes gyakori terhelésváltás,

• elektromágneses zavarásnak ellenáll,

• kis tömeg és beépítési méret,

• könnyű forgásirányváltás,

• csekély hőtermelés,

•  alacsony érzékenység a hővel, rezgésekkel és ütésekkel 

szemben,

• magas hatásfok,

•  magas működési biztonság a teljesen mechanikus 

felépítésnek köszönhetően.

A lamellás motorokkal szembeni előnyök pedig:

• magasabb forgatónyomaték,

• alacsony levegőfelhasználás,

• hajtás nélkül alacsony fordulatszám elérése,

• teljes leállásig történő terhelhetőség,

• magasabb hatásfok,

• kompaktabb felépítés.

Az alacsonyabb levegő felhasználást jól mutatja a lamellás mo-

tor és a PTM motor fogyasztását összehasonlító táblázatunk. Azo-

nos motorszámnál  és működési időnél (1 év folyamatos működés-

sel számoltunk az egyszerűség kedvéért) látszik, hogy tizennegyed 

akkora fogyasztása van a PTM motornak, mint egy átlagos lamel-

lás eszköznek; a lamellás motor 14,2 liternyi levegővel működik 

másodpercenként, a PTM-nél ez az érték 1 liter/másodperc. Mivel 

jellemzően nem egy-egy motort használnak egy üzemben, így a 

megtakarítás hosszú távon euró-százezrekben mérhető évente! Az 

általunk vázolt példában 221 791 euró például. Magasabb motor-

számok esetén a megtakarítás még többet jelent.

 
Lamellás motor PTM pneumatikus motor

Motorok száma 72 db

Fogyasztás/1 motor/másodperc 14,2 liter levegő 1 liter levegő

Működési idő 24 óra, 365 napon át

Egy köbméternyi levegő ára 0,0074 euro/m3

Levegőfelhasználás/év 32 242 406 m3 2 270 592 m3

Levegő ára/év 238 594 euro 16 802 euro

Az általános lamellás motor és a PTM motor levegő 

felhasználásának összehasonlítása

A MOTOR MŰKÖDÉSE

A PTM motorok sugaras dugattyús motorok, amelyek lamellák, 

hajtórúd, forgattyús tengely nélkül működnek. A sugárirányban 

elhelyezett dugattyúk egy ív mentén gördülnek le, amely a házba 

van belemunkálva. A sűrített levegőt a középen található forgó ve-

zérlőgyűrűn és a rögzített vezérlőtengelyen keresztül kapják. A ve-

zérlőgyűrű lebegő módon kapcsolódik a cilindertárcsához, amely-

nek dupla csapágyazása van a vezérlőtengelyen. Amikor a forgatás 

megkezdődik, akkor a táplevegő vagy a kipufogó levegő alternáló

HAJTÁSTECHNIKA
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módon táplálja a dugattyúkat levegővel 

vagy vezeti el tőlük. A táplevegő és a ki-

pufogó levegő megfordításával a motor 

könnyedén és gyorsan tud váltani bal- 

és jobboldali forgásirány között. 

KOMPLEX KEVERŐMOTOROK 

TÖBB MÉRETBEN

A PTM legújabb terméke az eco-Mix Zone 

1 keverőmotor, amely a keverési folyamat 

három legfontosabb tulajdonságát egye-

síti egy termékben: ATEX védelem az 1. 

zónában, energiahatékonyság és homo-

gén keverési minőség.

A teljes megoldást nyújtó eco-Mix 

keverő a sztenderd méretű hordókhoz 

biztosít ATEX védelmet az 1. zónában (a 

terméket a TÜV Süd tanúsítja, így meg-

felel a különböző ipari szabályozásoknak 

is). A keverők motorból, csatlakozóblokk-

ból, karimából, keverőszárból és keve-

rőlapátokból állnak, amelyek egy komplett megoldást nyújtanak a 

sztenderd méretű hordókhoz.

Az eco-Mix keverők motorja IP68-as, teljes mértékű por- és 

vízállósággal rendelkezik, amely fontos szerepet játszik a motor 

problémamentes tisztításában, valamint abban, hogy a motor ho-

gyan viselkedik a tartályban lévő folyadékokkal szemben. A keverők 

90 százalékkal kevesebb levegőt használnak az általános lamellás 

motorokhoz képest, opcionálisan rozsdamentes acélból készült, ál-

lítható eco-keresztgerenda választható hozzájuk, amellyel a keverő 

egyszerűen hozzárögzíthető a nyitott vagy zárt tartályhoz.

Az eco-Mix Zone 1 főbb jellemzői a következők:

• ATEX-Engedély II 2 G/D c T5 100,

• tűszelep a fordulatszám beállítására,

• kemény bevonattal és földeléssel ellátott alumíniumház, 

• IP68-as vízállóság,

• olajmentes meghajtás,

• túlterheléssel szembeni védelem.

A keverők számos területen alkalmazhatóak magasabb tűrőké-

pességük és jó teljesítményük miatt, tanúsítványuk pedig lehetővé 

teszi, hogy bármelyik iparágban bevethető legyen. Bevonat-tech-

nológiáknál, vegyi üzemekben kémiai folyamattartályoknál ugyan-

úgy használható, mint őrlőüzemekben és malmokban, vagy festé-

kek, lakkok és egyéb anyagok feldolgozására.

A felhasználás mellett fontos kérdés a kapacitás is, azonban a 

gyártó kínálatában a 30 literes kialakítástól egészen 1000 literig ta-

lálunk hordóméreteket, így a kis- és közepes üzemektől egészen a 

nagyipari szintig lefedik az igényeket. A megfelelő keverő a hordó-

méret alapján választható ki, amelyhez az első táblázat nyújt segít-

séget. 

Méretek Technikai adatok Tartozékok

eco-Mix 30l

Forgatónyomaték 4 NM

Keverőszár I=340mm d=16mm

eco-Disc d=170mm M10

Hordó furat átmérő 20mm

Furat keresztmetszet D67mm 4xd5,5mm 

vagy 4xM5

Keresztgerenda

30-60 Literes 

hordó

eco-Mix 60l

Forgatónyomaték 4 NM

Keverőszár I=500mm d=16mm

eco-Disc d=210mm M10

Hordó furat átmérő 20mm

Furat keresztmetszet D67mm 4xd5,5mm 

vagy 4xM5

Keresztgerenda

30-60 Literes 

hordó

eco-Mix 110l

Forgatónyomaték 8 NM

Keverőszár I=720mm d=20mm

eco-Disc d=260mm csúsztatható kerékagy

Hordó furat átmérő 24mm

Furat keresztmetszet D115mm 4xd8,5mm 

vagy 4xM8 mm

Keresztgerenda

110-220 Literes 

hordó

eco-Mix 220l

Forgatónyomaték 16 NM

Keverőszár I=780mm d=20mm

eco-Disc d=320mm csúsztatható kerékagy

Hordó furat átmérő 24mm

Furat keresztmetszet D115mm 4xd8,5mm 

vagy 4xM8 mm

Keresztgerenda

110-220 Literes 

hordó

eco-Mix 600l IBC

Forgatónyomaték 32 NM

Keverőszár I=729mm d=25mm

eco-Disc d=500mm összecsukható csúsztat-

ható kerékagy

Hordó furat átmérő 30mm

Furat keresztmetszet D115mm 4xd8,5mm 

vagy 4xM8 mm

Keresztgerenda

600-1000 Literes 

hordó

eco-Mix 1000l IBC

Forgatónyomaték 32 NM

Keverőszár I=729mm d=25mm

eco-Disc d=500mm összecsukható csúsztat-

ható kerékagy

Hordó furat átmérő 30mm

Furat keresztmetszet D115mm 4xd8,5mm 

vagy 4xM8 mm

Keresztgerenda

600-1000 Literes 

hordó

1. táblázat: az eco-Mix Zone 1 keverők technikai adatai

PTM motor felépítése

HAJTÁSTECHNIKA
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Valós idejű
termelés monitorozás, 
szerszám- és gépkövetés 

Az ipar bármely területén gyorsan rendszerbe állítható rendszer, amely segítségével azonnal ki-

értékelhetővé válnak gyártósorok, szerelőcellák, egyedi megmunkálógépek termelékenységi pa-

raméterei. A rendszer a megadott műszakrend alapján műszakokra lebontva tárolja az adatokat 

adatbázisban. 

Az információk gyűjtésére számos végponti 

egység került kifejlesztésre. Amely lehet PC 

alapú és mikrovezérlővel ellátott hardver 

egység. Az dolgozói azonosítás történhet 

a legtöbb vállalatnál alkalmazott személyes 

belépőkártya egy RFID olvasóval, vagy ha-

gyományos kézi szkennerrel. 

Általánosságban minden gyártósor/ 

gyártóeszköz rendelkezik olyan fi zikai jellel, 

amely jelzi egy alkatrész vagy termék legyár-

tását. A gyártósorok esetében általában egy 

tesztelő berendezés vagy egyéb ciklikus jel, 

amelyből lehet következtetni egy Jó darab és 

Rossz darab legyártására. A gyártóeszközök 

(Présgépek, Fröccsöntőgépek, stb.) általában 

rendelkeznek munkadarab számlálóval. A 

rendszer alapszintű működéséhez szükség 

van Jó / Rossz darab számlálójelre. 

A FactoryScope rendszer azonban nem 

csak a végpontok hatékonyságát képes valós 

időben kiértékelni, a rendszer segítségével 

automatizálható a végpontokon alkalmazott 

szerszámok karbantartásának automatizálá-

sa, valamint a minőségellenőrzési feladatok 

automatizálása is. A végponton dolgozók 

hívhatnak karbantartót, minőségellenőrt, 

mérnököt. A hívás időpontja rögzítésre kerül, 

ezáltal mérhető a reakció idő, amely alatt a 

kívánt képzettséggel rendelkező egyén kiér-

kezik és bejelentkezik a végpontra.

KARBANTARTÁS

A gépek és szerszámok karbantartásánál 

megadhatóak üzemórák, tisztítási ciklusok, 

egyéb karbantartási ciklusok, amelyet a 

rendszer folyamatosan ellenőriz és szükség 

esetén riasztást küld, igény szerint a gyár-

tást is blokkolja. A végpontokon elvégzett 

karbantartási, beállítási feladatok időtarta-

ma regisztrálásra kerül. Az elvégzett felada-

tokról munkalap is készíthető, amelyeken 

további kiegészítő információk is megad-

hatóak (meghibásodás fajtája, javításra fel-

használt alkatrészek, egyéb megjegyzések). 

A rendszer segítségével kielemezhetőek 

a leggyakoribb hibák, amelyek állást okoz-

nak, a karbantartók kihasználtsága egyénre, 

gépre lebontva, a reakció idők nagysága. 

MINŐSÉGELLENŐRZÉS

A modul segítségével kiválthatóak a papír 

alapú vizsgálatok. Beállíthatóak a Termelés 

megkezdését követő időablak, amelyben 

a termelést szükséges engedélyezni egy 

minőségellenőr képzettséggel rendelkező 

személynek, ellenkező esetben a termelés 

blokkolása is lehetséges. A műszakon belüli 

vizsgálatok elvégzése történhet automati-

kusan termék követéses rendszer esetén, 

ahol minden legyártott termék rendelkezik 

egyedi azonosítóval. 

MÉRÉSTECHNOLÓGIA
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TERMELÉSI NAPLÓZÁS

Valós időben látható a végpontok aktuális 

állapota. Látható, hogy folyik-e termelés, mi-

lyen munkalap / termék gyártása folyik. Elér-

hetőek a műszakban történt veszteségidők, 

ezáltal megjeleníthető a végpont műszak-

kihasználtsága. Megjeleníthető az aktuáli-

san a végponton dolgozók létszáma, több 

dolgozó esetén személyre lebontva az adott 

műszakban elért hatékonysága és műszak-

kihasználtsága. A végpont összesített haté-

konysága, OEE mutatója. A dolgozók eseté-

ben a műszak közbeni áthelyezés esetén is 

képes az alkalmazás a teljes műszak súlyo-

zott átlagát valós időben megjeleníteni. 

A gyárvezetők, művezetők, gyártás-

tervezők a saját számítógépükön megjele-

níthetik a végpontok aktuális állapotát és 

gyorsabb beavatkozásra képesek. Ezt segíti 

elő a riasztási lánc konfi gurálhatósága is, 

amely a megadott állásidők elérése után 

riasztást küld a megadott egyéneknek. A 

visszamenőleges statisztika lehetőségével 

pedig kiértékelhetőek adott végpontok, 

dolgozók teljesítményének alakulásai. 

KÉPZETTSÉGI MÁTRIX

A rendszerben felvett dolgozók / termékek / 

gyártósorok v. gépek mátrixa könnyen és vi-

zuálisan szerkeszthető. A végponti bejelent-

kezésnél a program nem lépteti be munkára 

azokat a személyeket akiknek nincs meg a 

megfelelő képzettségük az adott feladatra. 

Valamint nem lehetséges olyan szerszámo-

kat regisztrálni adott gyártóeszközre, amely-

hez nincs hozzárendelési jog. Ezzel a véde-

lemmel számos probléma kiszűrhető még a 

termelés megkezdése előtt!

GYÁRTÁSTERVEZÉS

A gyártástervező modul képes fogadni a 

rendelésállományt egyéb vállalatirányítási 

rendszerből. A felvett termékek és végpon-

tokra lehet elvégezni a gyártástervezést. A 

tervezés módja lehet kézi és automatikus 

rendszerű. Mindkét esetben a tervezésnél a 

képzettségi mátrix alapján történhet a ter-

vezés. Természetesen az automatikus terve-

zésnél a helyi igényeknek megfelelően kell 

fi nomhangolni a tervezési algoritmusokat.

KOMPATIBILITÁS

A FactoryScope programcsomag képes 

az általa gyűjtött információt továbbítani 

egyéb vállalatirányítási rendszernek és on-

nan adatok fogadására is van lehetőség.

KOMMUNIKÁCIÓ

A végpontok az információcserét helyi háló-

zaton keresztül valósítják meg. A működte-

téshez szükséges egy SQL szerver amelyen 

minden fontos információ tárolásra kerül.

www.pknd.eu

MÉRÉSTECHNOLÓGIA



24
ProdEngineer

MÉRÉSTECHNOLÓGIA > TISZTÍTÁSTECHNOLÓGIA > ORVOSTECHNOLÓGIA > JELÖLÉSTECHNIKA > LÉZERTECHNOLÓGIA > INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA >  MŰSZAKI  HÍREK

Sebességváltók felújításához szükséges 
hatékony tisztítási megoldások
Gyorsabban, gazdaságosabban és fenntarthatóbban a kifogástalanabb csere-sebességváltókért

A számtalan kézi beavatkozással járó vizes tisztításról három, zárt berendezésben, nem halogénezett 

szénhidrogénnel történő, teljesen automatizált tisztítási eljárásokra történt áttéréssel a brit sebes-

ségváltó-javító ATP Industries Group nem csak a termékminőséget volt képes optimalizálni. A terme-

lékenység, a gazdaságosság, a munkakörülmények és a fenntarthatóság szintén jelentősen javultak.

Az olyan járműalkatrészek felújításán, mint a sebességváltók, nyers-

anyagot, energiát és költséget lehet megtakarítani. Ezen a területen 

az 1969-ben az Alan Smart által alapított ATP Industries Group Ltd. 

már otthon van. Időközben az angliai Staff ordshire grófságban talál-

ható, Cannock Wood-i illetőségű vállalat Európa legnagyobb önálló, 

automatikus és kézi sebességváltók, osztóművek, valamint gépkocsik 

és terepjárók hajtásláncainak további mechanikus és mechatronikus 

alkotórészei felújításával foglalkozó vállalatává nőtte ki magát. „Ügy-

feleink között tarthatunk számon olyan járműgyártókat, mint például 

a Ford, a Fiat-Chrysler, a Volvo, az Aston Martin, a Land Rover és a JCB, 

amelyeket székhelyünkről, valamint az Amerikai Egyesült Államokban, 

Kínában és a világ további 35 országában található telephelyünkről lá-

tunk el áruval” – ad tájékoztatást Mark Bowen, az ATP Group értéke-

sítési vezetője. Sikerünkhöz hozzájárul a felújított termékek legmaga-

sabb nemzetközi szintet elérő minősége. Ehhez az ATP többek között 

kifejlesztett egy rendkívül összetett, műszaki szempontból különösen 

igényes vizsgáló állomást, amely a duplakuplungos sebességváltó 

elektronikus, hidraulikus, mechanikus és szoftveres funkcióinak pon-

tos validálását és kalibrálását teszi lehetővé. Ezért az innovációért az 

ATP 2016-ban Nagy-Britannia legjelentősebb, vállalkozásoknak szóló 

díját, a Queen’s Award for Enterprisest nyerte el innováció kategóri-

ában.

AZ ALKATRÉSZEK TISZTASÁGA 
A KIVÁLÓ MINŐSÉG BIZTOSÍTÉKA

Alapvető minőségi követelmény, hogy a felújított rendszerek alkatré-

szei műszaki és optikai szempontból is úgy nézzenek ki, mintha újak 

lennének. Ennek biztosítása érdekében a sebességváltót és az alko-

tórészeket a beszállítás után először kézzel megtisztítják és szétsze-

relik. Az alumíniumból, acélból, öntöttvasból, műanyagból és egyéb 

anyagokból készült alkatrészeket ezután manuálisan, tisztítóasztalo-

kon, kefével és oldószerrel előtisztítják az olajtól, zsíroktól, elszenese-

dett olajtól és utcai szennyeződésektől. A még mindig megtapadó 

szennyeződések eltávolításához egy egyszerű, félautomatikus beren-

dezésben, vizes közeggel következik az újabb tisztítási fázis. Az ezt 

követő lépésben az alkatrészeket sűrített levegővel manuálisan meg-

szárítják. Ez az eljárás egyrészt nagyon idő- és munkaerő-igényes volt. 

Ráadásul a megtisztított alkatrészek kb. 20 százalékát a minőségel-

lenőrzés nem elég tiszta megjegyzéssel visszaküldte, és ismét meg 

kellett tisztítani. Másrészt a tisztítás kellemetlen munkakörnyezetet 

teremtett magas légnedvességgel, olajtartalmú levegővel és erős 

zajterheléssel. A dolgozóknak hallásvédőt kellett használniuk. „Ezért 

alternatívák után kutatva, nagyjából három évvel ezelőtt különböző tisz-

títóberendezés-gyártókkal vettük fel a kapcsolatot. A Dürr Ecoclean UK 

nagyon meggyőző koncepciót mutatott be számunkra, ennek pénzügyi 

vonzatai azonban túlnyúltak költségvetésünk keretein. Más gyártóknál 

a szükséges befektetés nem állt arányban a célul kitűzött javulással, így 

továbbra is a korábbi módszerrel végeztük munkánkat” – emlékezett 

Adrian Aston, az ATP műszaki igazgatója.

MEGGYŐZŐ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 
ÉS BERENDEZÉSKONCEPCIÓ

A kereslet jelentős megnövekedése és a saját, egyre fokozódó minő-

ségi követelményeink a vállalat vezetését az elmúlt évben arra ösz-

tönözték, hogy ismét vegye fel a kapcsolatot a Dürr Ecoclean céggel 

és végezzen tisztítási próbákat az Egyesült Királyságban lévő vizsgá-

lati központban, majd a vizsgálatokat a berendezés gyártójának Fil-

derstadtban lévő székhelyén, eredeti alkatrészekkel végzett további 

próbákkal tegye teljessé. „Az eredmények annyira meggyőzőek voltak, 

hogy azonnal két EcoCCore típusú tisztítóberendezést rendeltünk meg” 

– ecsetelte Adrian Aston. 

Az innovatív, oldószeres rendszert, amelyet szénhidrogénekkel 

és módosított alkoholokkal is lehetett üzemeltetni, az ATP-nél nem 

halogénezett szénhidrogénnel működővel cserélték fel. Ez teljes 

Az alapvető minőségi követelményhez tartozik, hogy a felújított 

rendszerek alkatrészei mind műszaki, mind optikai szempontból 

úgy nézzenek ki, mintha újak lennének.

Fotó: ATP Industries Group

TISZTÍTÁSTECHNOLÓGIA
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vákuum alatt működik, és beépített desztillálóberendezést, valamint 

fő- és mellékáramköri szűrést tartalmaz az oldószer folyamatos keze-

léséhez, ami hosszú élettartamot és csekély fogyasztást eredményez. 

A sok elemből álló szériafelszereléshez tartozik ezen kívül két elárasztó 

tartály a durva- és fi nom tisztításhoz, valamint a hővisszanyeréshez.

JELENTŐS MINŐSÉGJAVULÁS 
TELJESEN AUTOMATIZÁLT FOLYAMATTAL

Szétszerelés után a sebességváltó-alkatrészeket meghatározott 

pozícióban, legfeljebb 670 x 480 x 400 mm (ho x szé x ma) méretű 

tisztítókosarakba helyezik, amelyek a munkatér méreteihez igazod-

nak. A kosarakat átszállítják a berendezéshez a tisztítóterületre, ahol 

a dolgozó kiválasztja a megfelelő tisztítóprogramot. Jelenleg az ATP 

kilenc különböző programot használ, amelyek folyamatparaméterei 

a sebességváltó fajtájához, az anyaghoz és a szennyeződés mértéké-

hez igazodnak. A tisztítási ciklus 6-14 perc időtartamot vesz igénybe. 

„Műszakonként és berendezésenként 65 kosarat tisztítunk meg, mindezt 

egyetlen munkatárs közreműködésével. Korábban ezen alkatrészek meg-

tisztítására nyolc, tíz munkatársat foglalkoztattunk” – adta tudtunkra a 

műszaki igazgató. 

Annak érdekében, hogy a szükséges tisztítási eredményt ilyen 

rövid idő alatt el lehessen érni, az EcoCCore tisztítóberendezést olyan 

folyamattechnológiával látták el, mint például az előzetes zsírtalanító 

gőzölés. Az olajtartalmú oldószert nem vezetik a szokásos módon az 

elárasztó tartályba, hanem közvetlenül a desztillálóberendezésbe. Az 

elárasztó tartályban így csak minimálisan rakódik le olaj és csökken az 

oldószerbe kerülő olaj mennyisége is. Ezen felül a berendezés, a széri-

atartozék befecskendezéses elárasztó mosó mellett még ultrahangos 

készülékkel is fel van szerelve. Az ultrahang frekvenciavezérléssel sza-

bályozott térfogatáram esetén a szűréssel egyidejűleg alkalmazható. 

A részecskéket a rendszer így a tisztítással párhuzamosan elhordja, 

és nem rakódhatnak le a munkatérben. „A tisztítás minőségét gravi-

metrikus vizsgálattal hetente ellenőrizzük, és az EcoCCore tisztítóberen-

dezéssel folyamatosan körülbelül 30 százalékkal jobb eredményt érünk 

el” – mondja Adrian Aston.

HARMADIK TISZTÍTÓBERENDEZÉS 

A MECHATRONIKUS ALKATRÉSZEK SZÁMÁRA

„Ez a hatalmas minőségjavulás arra ösztönzött bennünket, hogy a 

mechatronikus alkotórészek tisztítását, amit ugyanúgy, mint koráb-

ban, kézzel végeztünk, szintén automatizáljuk” – fűzi hozzá a műszaki 

igazgató. Ehhez a vállalat vásárolt egy EcoCBase tisztítóberendezést, 

amely ugyanúgy rendelkezik két közegtartállyal, valamint ultrahang-

gal is és szénhidrogénnel üzemel. A munkateret 530 x 320 x 200 mm 

(ho x szé x ma) méretű tisztítóedényekhez tervezték. Az áteresztőké-

pesség ebben az esetben műszakonként 35-40 közötti kosárszámra 

tehető.

OPTIMALIZÁLÁS MINDEN TERÜLETEN

A jobb tisztítási eredmények egyrészt hozzájárulnak ahhoz, hogy az 

ATP tovább optimalizálja termékei minőségét, ezáltal pedig még több 

megrendeléshez jut. A termelékenység és a gazdaságosság szintén 

jelentősen javult. Ha fenntarthatóságról van szó, az új tisztítási eljárás 

ugyancsak jeleskedik. A régi tisztítóberendezés vízfogyasztása évente 

körülbelül 100 000 liter volt, ezt most megspóroljuk. Ehhez társul még 

a tisztítószerek megtakarítása is. „A berendezések lényegesen gyorsab-

ban megtérülnek, mint ahogy azt számítottuk. Ráadásul a sokkal kelle-

mesebb és tisztább munkakörnyezetből is profi tálunk. Ügyfeleink és mi is 

időközben úgy hozzászoktunk ehhez, hogy a Dürr Ecoclean céggel már 

egy negyedik berendezésről tárgyalunk, amely a teljes sebességváltó tisz-

títását végezné még szétszerelés előtt, ezzel az új minőségi norma már itt 

is látható lesz” – jegyezte meg végül Adrian Aston.

www.durr-ecoclean.com

www.geskor.com

A sebességváltó-alkatrészeket szétszerelés után a rendszer 

automatikusan elszállítja a tisztítóberendezéshez, ahol a dolgozó 

kiválasztja az aktuális programot              Fotó: ATP Industries Group

TISZTÍTÁSTECHNOLÓGIA

A Dürr Ecoclean piacvezetőként a legmodernebb tisztítás-

technológiai berendezésekkel, valamint felületkezelő és 

-aktiváló rendszerekkel látja el a gépjárműgyártókat és -be-

szállítókat, valamint az ipari piac széles körét. A Dürr Ecocle-

an egyedi igényekhez igazított technológiáival az ügyfelek 

számos területen érhetnek el megtakarításokat, így például 

az egységre jutó költségek, az energiafogyasztás, valamint 

a folyamatok időtartama terén is. A Dürr Ecoclean vállalat 

világszerte több mint tíz telephellyel rendelkezik nyolc or-

szágban, mintegy 800 alkalmazottat foglalkoztatva.
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Hatékonyság és Innováció 
Markus Rehm 
A DMG MORI úttörő megoldásaival segíti az orvosipari szereplőket 

a csúcsminőségű alkatrészek gazdaságos gyártásában

A demográfi ai növekedés, a várható élettar-

tam emelkedése és a gazdasági fellendülés 

lendítik előre az orvostechnológiai ágazat 

fejlődését, amely kihatással van a mecha-

nikai termelésre is. A jelenség különösen 

az ortopédia területén látványos: soha nem 

látott kereslet van a csípő-, és térdprotézi-

sekre és a gerincimplantátumokra. Ma kö-

zel 180 különböző terméket használnak az 

emberi testben. A diagnosztikai és sebészeti 

eszközökre is egyre nagyobb az érdeklődés. 

Ezekre a jelenségekre koncentrál a DMG 

MORI a DMG MORI Medical Excellence Cen-

ter-ben. Mivel a szakértők részt vesznek a 

termékek fejlesztési szakaszában, hatékony gyártási megoldásokat 

tudnak szolgáltatni. Markus Regm, a DMG MORI leányvállalatának, 

a DECKEL MAHO Seebach-nak vezérigazgatója az alábbi interjúban 

elmagyarázza, hogyan támogatja a gépipari technológia vezető vál-

lalata az összes jelentősebb orvostechnológiai gyártót, biztosítva az 

implantátumok és eszközök hatékony megmunkálását.

Rehm úr, a jövőben a DMG MORI a DMG MORI Medical Excellence 

Center-ben foglalkozik majd az orvostechnológiai fejlesztésekkel. Me-

sélne az ottani munkájáról?

Alapvetően az ipari óriások és a kisebb orvostechnológiai gyár-

tók és beszállítók is ugyanarra vágynak: kulcsrakész megoldásokra, 

melyek lehetővé teszik a költséghatékony gyártást. A DECKEL MAHO 

Seebach-nál található DMG MORI Medical Excellence Center-ben 

a szakértőket már a termékek fejlesztési szakaszánál is bevonjuk 

a munkába. Együtt tanulunk az ügyfeleinkkel és be tudjuk építeni 

ezt a tudást a gépeinkbe és alkatrészeinkbe. Ennek már láttuk is az 

eredményét tavaly júniusban az első Medical Days-en. Német, sváj-

ci és ír ügyfeleink együtt beszélték meg az orvostechnológiai ter-

melés fejlődését számos különböző területről érkezett szakértővel. 

Ezek a kulcsrakész megoldások egyre fontosabbak lesznek a jövő-

ben?

Úgy feltételezzük, hogy igen. Az Avicenne egyik tanulmánya 

szerint az orvostechnológia 4,4%-al fog növekedni az elkövetkező 

években. Mindezt folyamatos ár leszorítás mellett. Továbbá a tanú-

sítványoknak is egyre nagyobb hatása lesz a gyártásra. A minőségi 

követelményeket és a gyors termelést innovatív gyártási megoldá-

sokkal próbáljuk teljesíteni. 

Az orvostechnológia fontos piac a DMG MORI számára. Hogyan 

fejlődött az elmúlt években az ágazat és milyen kilátásai vannak a jö-

vőre nézve?

Az orvostechnológiai piac folyamatos növekedése hatással van 

az iparág óriásaira. Egyre szűkülnek a gyártási területek, ugyanakkor 

zuhannak az implantátumok árai. A gyártók elkezdtek összefogni, 

hogy megküzdjenek ezekkel a kihívásokkal. Minden szempontból 

nőtt a hatékonyság, különösen a kifi nomult termékek, például a 

térd-, és csípőprotézisek és a gerincimplantátumok esetében. 

Markus Rehm, 

a DECKEL MAHO 

Seebach ügyvezető 

igazgatója

A DMG MORI az orvostechnológiai gyártás digitalizálását is 

szem előtt tartja, egyszerűsítve és gyorsítva a dokumentáció és 

nyomonkövetés folyamatát.

Alig 10 m²-es helyigényével a 2. generációs DMG MORI NTX 1000 

többek között a csípő-, és térdprotézisek hatoldalas teljeskörű 

megmunkálásával hívja fel magára a fi gyelmet.

ORVOSTECHNOLÓGIA

DMG MORI-val a jövő gyárába . 

EMO 2017 – a DMG MORI élőben mutatja be a jövő gyártástechnológiáját a 2-es csarnokban
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Milyen kihívásokat jelent ez a DMG MORI számára, a gyártáshoz 

szükséges technológia beszállítójaként?

Az orvostechnológiának külön kihívásai vannak. Nem a techno-

lógiai lehetőségek jelentik a korlátot, hanem inkább az orvosi ter-

mékek minőségi követelményei határozzák meg az eljárást. Egyre 

fontosabb, hogy a digitális megoldásokat már a gyártási folyamat 

kezdetén alkalmazni tudjuk. A vonalkód leolvasók, a munkadarabok 

integrált mérése és jelölése a CELOS rendszerben és a gyártás során 

mind egyszerűbbé teszik és felgyorsítják a dokumentáció elkészíté-

sét és a nyomon követést. Az automatizálási megoldások is egyre 

nagyobb szerepet kapnak. Az automatizálás nem csupán az emberi 

felügyelet nélküli gyártást teszi lehetővé, hanem a programok és a 

gyártási tételek beolvasását a gyártási környezetben és a teljes rend-

szerre vonatkozó visszajelzéseket is.

Ez kihat a gépek kezelésére a gyakorlatban is?

Természetesen. A CELOS applikáció-alapú kezelőfelülete ergo-

nomikus és intuitív felhasználást tesz lehetővé. A CELOS nyílt rend-

szerének hála könnyen beépíthető a céges munkafolyamatokba. 

Továbbá, az automatizálási megoldások is egyre több területen 

terjednek el, a költséghatékony gyártás és a munkaerőhiány miatt. 

Ez érinti például az egyes munkadarabok rakodását és a kisszériás 

gyártást az ortopédia területén. Igyekszünk a rugalmas automati-

zálásra koncentrálni, többek között az orvosi eszközök gyártásánál. 

Ezzel kapcsolatban további kihívást jelent a korlátozott gyártási 

terület, ami szükségessé teszi a helytakarékos, integrált automati-

zálási megoldásokat. A DMG MORI portfóliójában megtalálhatóak 

a paletta-, és munkadarab-rakodó rendszerek, ahogy a robotizált 

automatizáció is. Természetesen a megoldásaink alapját továbbra 

is a nagyteljesítményű, helytakarékos CNC szerszámgépek képezik.

Melyek lehetnek a legvonzóbb szériák az orvostechnológiai iparág 

számára?

A 2. generációs NTX 1000 a legnépszerűbb modell térd- és 

csípőprotézisek hatoldalú megmunkálása esetén, és igen elterjedt 

ezen alkatrészek öttengelyes marása a kisebb DMU eVo model-

lekkel és a DMU 50-el. Az alacsony helyigényű MILLTAP 700 meg-

munkáló központ csontlemezek gyártása terén kiemelkedő, míg a 

SPRINT esztergagépek hatékonyt megoldást jelentenek csontcsava-

rok gyártásánál. Eközben a fejlettebb technológiák is egyre elterjed-

tebbé válnak, mint az ULTRASONIC marás, vagy a porágyas additív 

nyomtatás. Ezzel a portfolióval képesek vagyunk lefedni az ortopé-

dia területének jelentős részét.

A magas minőségi követelmények és a szoros gyártási határidők 

mindenhol jelen vannak az orvostechnológiában. Hogyan próbálnak 

megfelelni ezen kihívásoknak?

A teljes körű megmunkálás gyakori beszédtéma az ágazatban. 

A különösen komplex munkadarabok, mint a kobalt-króm térdimp-

lantátumok kiváló hatékonysággal gyárthatók öttengelyes szimultán 

megmunkálással a DMU 40 eVo linear-on. A 60,000 ford/perces orsó-

sebesség és a lineáris hajtás precíz teljesítményt, kiváló minőségű felü-

leteket és gyorsaságot biztosít. A palettakezelő rendszer még tovább 

növelheti a termelékenységet, már kisebb mennyiségek esetén is.

Mi a válaszuk a komplex maró és esztergáló gépekre?

A 2. generációs NTX 1000 igen sikeresnek bizonyult ezen a te-

rületen. A maró és esztergáló központ hattengelyes megmunkálást 

tesz lehetővé, például csípő-, és térdprotézisek alkatrészei esetén, 

alig 10 m2-en. Erre a célra korábban legalább két gép kellett.

Mitől ilyen termelékeny a 2. generációs NTX 1000?

A változatos extrák lehetővé teszik többek között a munkada-

rabok szimultán megmunkálását a maróorsó és az alsó revolverfej 

segítségével. A stabil gépváz pontos megmunkálást biztosít, míg a 

76 férőhelyes szerszámtár rugalmas gyártást garantál. A különböző 

extrákat automatizálási megoldások egészítik ki.

A titánium, illetve a titánium-ötvözet termékek nagyon népszerűek 

az orvostechnológiában. Milyen megoldásokat kínálnak ebben a té-

makörben?

A térd-, és csípőprotézisek a 

legfontosabb ortopéd termékek 

az orvosechnológiai iparban.

A DMG MORI innovatív 

CNC technológiákkal 

biztosítja a komplex 

orvosi eszközök hatékony 

és minőségorientált 

megmunkálását.

ORVOSTECHNOLÓGIA

Fő termékek az orvos-

technológiai ágazatban

• Térdprotézisek

• Csípőprotézisek

• Gerincimplantátumok

• Csontlemezek

• Sebészeti eszközök

Nagy hatékonysággal 

lehet gyártani 

kobalt-króm 

térdimplantátumokat 

és hasonló 

alkatrészeket 

a DMU 40 eVo linear 

öttengelyes szimultán 

megmunkálásával.
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A MILLTAP 700 fő erényei a merevség, a nagysebességű orsó 

és az intelligens hűtőrendszer. Ezek együttesen garantálják a legrö-

videbb megmunkálási időt csontlemezek gyártása esetén. A WH3 

munkadarab-rakodó rendszer alacsony emberigényű gyártást tesz 

lehetővé. A csontcsavarok gyártása hasonlóképp történik a SPRINT 

automatikus esztergagépekkel.

A SPRINT 20|8 integrált orsóhajtással - 10,000 ford/perc a főor-

són és az ellenorsókon - és lineáris hajtással az X1 tengelyen csök-

kenti a gyártási időt. A két darab 36 férőhelyes szerszámszán 10 

hajtott szerszámot is képes fogadni, lehetővé téve a komplex alkat-

részek megmunkálását. 

A DMG MORI széles körű termékválasztéka számos orvosipari 

alkatrész gyártását lehetővé teszi. Milyen fejlesztésekre összpontosíta-

nak ezen a területen?

Megpróbáljuk kielégíteni a pontossággal és hatékonysággal 

kapcsolatos elvárásokat, leginkább az ortopéd termékeknél, mint 

a csontcsavarok, gerincimplantátumok, térd- és csípőprotézisek. Az 

idei DECKEL MAHO Seebach-nál tartott Medical Days alátámasztot-

ta ezek fontosságát, és a DMG MORI Medical Excellence Center-ben 

változatos ügyfélkörénél is ezen elvárásokra kell fi gyelnünk.

A MILLTAP 700 extrém 

merevsége, nagy 

orsósebessége és intelligens 

hűtőrendszere lehetővé teszi 

a titánium csontlemezek 

hatékony megmunkálását - 

akár emberi interakció nélkül, 

a WH3 munkadarab-kezelő 

rendszer segítségével.

Többek között 

csontcsavarok 

is hatékonyan 

gyárthatóak 

a SPRINT széria 

automatikus 

esztergagépeivel

A HSC 20 linear 

60,000 ford/perces 

orsósebessége kiváló 

minőségű felszíneket 

biztosít, csökkentve

a szükséges 

utómunka időket.

IDOHMEN Kft.
1171 Budapest,
Strázsahegyi dűlő 7.
Telefon: +36 1 365 1091 
www.idohmen.hu

MINDEN JELÖLÉSI IGÉNYRE VAN MEGOLDÁSUNK!

www.dmgmori.com

ORVOSTECHNOLÓGIA

A porágyas technológiát 

alkalmazó LASERTEC 30 SLM 

orvostechnológiai alkatrészek 

hatékony additív megmunkálását 

teszi lehetővé.
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Mechanikus, dinamikus 
jelölési megoldások az IDOHMEN Kft-től
Az egyszerűtől kézi kiviteltől a komplex autóipari megoldásokig

Az IDOHMEN Kft. széles választékban kínálja, képviseli a lézeres jelölési megoldásokat. A lézer je-

lölés rugalmas, de még mindig számos területen van létjogosultsága a pontbeütésnek DOT PEEN, 

VIBRO jelölésnek, vagy az un. SCRIBING eljárásnak, ami a folyamatos írást jelenti. Az IDOHMEN Kft. 

választékában megtalálható AUTOMATOR berendezések, egyaránt megoldást kínálnak a kisebb 

jelölési feladattól kezdve a komplex, autóipari jelölési igényekig.

A pontbeütéses eljárás legnagyobb előnye, hogy tetszőleges ka-

raktereket, logókat, Datamátrix és QR kódot egyaránt lehet jelölni, 

valamint a jelölések jelentős része programozható: Típusazonosí-

tó+Dátum ÉÉHHNN időpont ÓÓPPSS és sorszám is programozható. 

A jelölés alapelve, hogy a jelölőfej mozgatásával és a beütőtű pneu-

matikus vagy elektromos leütésével, pontsorozatot hozunk létre, 

ami vizuálisan karakterként, logóként vagy 2 D kódként jelentkezik. 

STANDARD ASZTALI KIVITEL, 

EGY KÉZI VÁLTOZATÚ FEJJEL SZERELTEN

Számos kisebb, közepes cég még nem szállít közvetlenül az autóipar-

ba, de már gondoskodnia kell a darabok nyomon követhetőségéről, 

jelöléséről. Az ilyen cégek számára kínálja az IDOHMEN Kft. a teljes 

AUTOMATOR programot kínálja. Az asztali megoldások csak a mun-

kadarab rögzítését kívánják meg. Ez azonban a végfelhasználó számá-

ra kezelhető, ismert a jelölendő darab geometriája. Az állvány lehet 

kézi mozgatású (ugyanaz a darab sorozat jelölése ) vagy sorozatok-

hoz motoros Z tengelyes kivitellel, ahol a fej az előreprogramozott 

magasságra áll be. A jelölési tartományt a fejek típusa határozza meg 

az 50x 90 mm-től egészen a nagyméretű 300x400 mm tartományig. 

Általában ezt a nagy méretet a géptáblák jelölésekor alkalmazzák. A 

nagy jelölési tartomány azt is lehetővé teszi, hogy akár több darab is 

rögzíthető, vagy különféle munkadarabok  készüléke elhelyezhető, így 

könnyen jelölhetők, a hosszabb átállások nélkül is. A készülékek az asz-

talon T horony anyával rögzíthetők. A tökéletes jelöléshez mindenkép-

pen rezgés és elmozdulás mentes készüléket szükséges alkalmazni.

DOT PEEN JELÖLÉS GYÁRTÓSORBA ILLESZTVE

Az AC 500 vezérlő, minden iparban járatos kommunikációs proto-

kollal üzemeltethető, nem okozhat gondot akár egy PLC akár más 

vezérlőegységhez történő illesztése. Soros, TCP/IP, Profi bus, CAN 

Bus kommunikáció egyaránt megvalósítható.  Az IDOHMEN Kft. be-

mutató termében a berendezés, a vezérlő, a kívánt kommunikáció 

még a rendelés előtt kipróbálható, tesztelhető. A jelölt 2 D kódokat, 

akár datamátrix, akár QR kód, korszerű, az ipari gyakorlatnak meg-

felelő 2D-s kamerákkal lehet visszaolvasni, minősíteni, beleértve a 

Grading vagy akár a Verifi kálási ellenőrzést AC500 magyar nyelvű 

felülettel.

ROBOTOS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK

A darabok sokfélesége, az egy darabon több helyen végzett jelölés, 

a mostoha munkakörülmények, valamint a robotárak folyamatos 

csökkenése és párhuzamosan a munkaerő bérek növekedése arra 

ösztönzi a vállalkozásokat, hogy az egész gyártási folyamatot auto-

matizálják, beleértve a jelölést is.

Az AUTOMATOR környezeti behatásokól védett jelölőfejei alkal-

masak akár a közvetlen robotkarra illesztésre, a végfelhasználó így tel-

jes mértékben kihasználhatja a robot minden előnyét, rugalmasságát, 

pontosságát. A robotos fejmozgatás kínálja a legnagyobb szabadsá-

got, akár az egy darab több jelölési terület, akár a nagy darabválasz-

tékkel rendelkező beszállítók számára. A jelölések mellett egyéb más 

technológiák is integrálhatók egy munkaállomásban, pl. az öntvények 

szivárgásvizsgálata, vagy egyéb előzetes tesztfolyamatok. A helyi kép-

viselet szakemberei erről készséggel adnak felvilágosítást.

www.idohmen.hu

Automator pontbeütő jelölő 

készülék, forgató modullal,  

asztali kivitel.

Automator beütő készülék, 

asztali kivitel, de moduláris, 

a beütőfej itt kézi kialakítás

Munkadarabkészülék 

és pontbeütő 

egység,  lamellás 

forgácsvédelemmel

Az IDOHMEN Kft. Automator termékei megtekinthetőek a bemutató 

teremben, ill. az AUTOMOTIVE 2017 kiállításon vagy a képviselet hon-

lapján: www.idohmen.hu/automator

JELÖLÉSTECHNIKA
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Teljesítményforradalom 
a fi ber lézereknél
Termelésnövekedés fi ber lézervágással, alacsonyabb költségek mellett

Először is a CO2 lézertechnológiában óriási fejlődés ment végbe, 

mind a fénysugár minőségben, mind az automatizálás tekintetében, 

de említhetjük akár a lézersugár polarizációt, a lézersugár kollimáci-

óját, vagy a jobb vezérlést is. Ezek a fejlesztések a CO2 lézereket egyre 

tökéletesebbé tették, és egyre felhasználóbarátabbak lettek. Az ipari 

megmunkálási kereslet akkoriban nem a manapság jellemző kis so-

rozatú, sokféle termék iránt volt, ezt a 2000-es évek válságáig nem 

is érezhettük. De az ipar megváltozott, és a gyártási hatékonyság 

tovább fejlődött. Ahogy a CO2 lézergépek fejlődtek, úgy növekedett 

a kereslet és az eladás. Ezzel együtt a CO2 lézergépek még mindig 

relatív drágák voltak, magas energia- és karbantartási igénnyel. 

A 90-es évek közepén egy erősebb elmozdulás volt látható a lé-

zertechnológia irányába, és mire a 2000-es évek válsága beköszön-

tött, már a lézervágás volt a sláger. A stancológépekkel vetélkedve a 

lemezvágás elsőszámú választásává vált. A gyártási szektor stratégi-

ája egyik pillanatról a másikra megváltozott, a hatékony gyártás jel-

szava a „sokféleség, kis mennyiség” lett. Ez azonnali gyártást követelt, 

amelyben a lézergép lett a fő eszköz, mivel a lézergépek használatá-

val a beállítási és átállási időt csökkenteni vagy mellőzni lehetett a 

munkák közti váltásnál. Teljesen mindegy, hogy 16 mm-es tíz dara-

bos munkáról van szó, vagy ezer darab alkatrészt kell gyártanunk 3 

mm-es alumíniumból, a lézersugár univerzális kivágószerszám.

A 4000-5000 W-os teljesítmény ideális volt a vágási feladatok 

99 %-ára. Több ok együttes hatása lehetett, hogy miért nem a 6000 

W-os vagy annál nagyobb teljesítményű CO2 lézergépek terjedtek el 

jobban. Köztudott, hogy a magasabb teljesítményű gépek nagyobb 

sebességgel képesek tiszta vágásra nitrogénnel (N2), mint az alacso-

nyabb teljesítményűek. A nagyobb teljesítményű fókuszált lézersu-

gár miatt az anyag gyorsabban megolvad, így mind a fejmozgás, 

mind a vágási folyamat felgyorsítható. A nitrogénnel vágott anyagok 

esetében a teljes gyártási folyamat gyorsabb lesz, és nincs szükség 

olyan utómunkálatokra, mint például a felületi oxidréteg eltávolítá-

sára, a festés vagy hegesztés előtt.

A reve képződése az oxigénes (O2) vágás mindennapos mellék-

terméke. Vegyük példának, hogy 6 mm acélt nitrogénnel vágunk 

egy 6 kW-os CO2 lézergéppel, és egy 4 kW-os géppel. A 4 kW-os gép 

megközelítően 1500-2000 mm/perccel fogja vágni. Míg a 6 kW-os 

verzió hozzávetőleg 2800-3000 mm/perc sebességű vágásra is képes. 

A jelentős sebesség különbség mellett a nagyobb teljesítményű CO2 

lézer lehetővé tette olyan vastagabb anyagok vágását, mint például 

vastagabb lágy, és rozsdamentes acél, valamint alumínium vágását is. 

A fejlődési folyamatban logikus lépés lenne, ha ez a technológia még 

hatékonyabbá és még termelékenyebbé válna. Azonban úgy tűnik, 

hogy a CO
2
 lézergépek itt elérték a teljesítőképességük határát. A CO2 

lézergépek világában a magasabb teljesítménynek ára van, és minden 

egyes wattérték emelésével nő a működtetés ára, az alkatrészek szá-

ma, az energiafogyasztás, és az általános karbantartási szükséglet. A 

tőkebefektetés és az üzemeltetési költségek növekedése, vagy a ha-

tékonyság és megnövekedett kapacitás között választani kell. Az in-

doklás gyakran a rugalmasság megtartása, amely ahhoz vezet, hogy 

a vevőt ismételten a 4-5 kW-os teljesítményű gépek irányába terelje. 

AZ ÁTTÖRÉS

Az ezredfordulótól a lézervágók uralták a lemezkivágási piacot el-

adási számban, megelőzve a stancológépeket, amely a mai napig 

tartó trend. 2005-től kezdett a fi ber technológia megjelenni a lézer-

vágásban. A kezdetben néhány száz W teljesítményű első gépeket 

1-2 kW teljesítményűek követték. Valójában az elsődlegesen lézer-

gépet gyártóknak nem is volt a portfóliójában fi ber lézer technoló-

gia. 2005 és 2010 között csak nagyon kevés 2 kW-os fi ber lézergépet 

értékesítettek. Az áttörést a 2010-es Hannoveri EuroBLECH kiállítás 

hozta, ahol a nagyobb gép-

gyártók is bemutatták az új 

technológiát. Az Amada ezen 

a kiállításon elsőként mutatta 

be saját fejlesztésű rezonátor-

ral ellátott 4 kW-os fi ber lézer 

forrását, amelyet az ultragyors, 

lineális hajtású FOL-Fiber 

Több, mint 30 év eltelte után a vásárolt 4-5 kW-os (néha 6 kW) teljesítményű CO2 lézerek elérték 

teljesítmény és hatékonysági küszöbüket. Hozzávetőleg tizenöt évig tartott, míg a 3 kW-os CO2 

eladások mindennapivá váltak, és további öt évnek kellett eltelni ahhoz, hogy a 4 kW-os gép le-

gyen az első számú választás a gyártók körében. A nagyobb teljesítményű CO2 lézerek (6 kW vagy 

annál nagyobb) a 90-es évek kezdetétől már rendelkezésre álltak. Habár a nagy teljesítményű CO2 

lézergépek eladási száma a 2000-es évekig lassan növekedett, az eladási számok sosem érték el a 

4-5 kW-os gépekét. Ennek jó oka van. Ha megnézzük az ár érték arányt, akkor világos, hogy miért. 

Az AMADA LCG AJ fi ber lézer, 

saját fejlesztésű rezonátorral 

már 2, 4, 6 és 9 kW-os 

teljesítménnyel is elérhető. 

LÉZERTECHNOLÓGIA
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lézergépére fejlesztett ki. Ahogy egyre több gyártó kezdte el kínálni 

ezt a típust, és egyre több gép került a piacra, a technológia létjogo-

sultságot szerzett. Miután ez az első akadály leküzdésre került, a fi ber 

lézer forradalom teljesítmény forradalommá vált, félévente újabb és 

újabb nagyobb teljesítményű lézergépeket dobtak piacra. A 2011-es 

Fabtech kiállítás eredményeképpen a fi ber lézer Amerikában is te-

ret hódított. Ennek ellenére 2011-ben az összértékesítési adatoknak 

csak 5-10 %-át tette ki a fi ber lézer értékesítés. Azonban egyre több 

gyártó törekedett a 4 kW felé. Hamarosan a fi ber lézergépek értéke-

sítése a CO2 lézergépekkel szemben drasztikusan emelkedni kezdett, 

2015-ben pedig első alkalommal a fi ber lézer túlszárnyalta a CO2 lé-

zeres kivágógépek eladásait. 

 

AZ ÚJ KORSZAK

A fi ber lézerek fejlődése során az ipar megismerte a technológia által 

biztosított előnyöket, lehetőségeket és annak éppen aktuális hatá-

rait. A fi ber technológia bemutatkozásakor elsődleges előnyként az 

olcsó működtetési költségeket emelték ki a CO2 lézerekkel szemben, 

valamint a kisebb karbantartási igényt. De ami még fontosabb, az 

„egyszerű” felépítésnek köszönhetően a teljesítmény növelése nem 

feltétlenül eredményezi a kopóeszközök, energiafogasztás, vagy 

karbantartási szükséglet jelentős növekedését. Valójában a teljesít-

mény növelés korlátozó tényezője a diódák és modulok méretezé-

sén múlik, a fénysugár minőségének megtartásával. Ennek megva-

lósulásával a teljesítmény növelhető, amely gyorsabb, és vastagabb 

lemezmegmunkálást tesz lehetővé. A jelenlegi 6 kW-os lézergépek 

N2 nitrogéngázzal 6 mm vastagságú acél közel kétszer gyorsabb ki-

vágására képesek, mint egy 6 kW-os CO2 lézergép.

 

Az Amada 6 kW-os LCG AJ fi ber lézergépe közel kétszer gyorsabban 

tudja kivágni a 6 mm-es acéllemezt, mint a 6 kW-os CO
2
 lézer. 

A fi ber lézervágás meghatározó alternatíva olyan más vágási mód-

szerekkel szemben, mint a plazma, vagy vízvágás, mivel fi ber lézerrel 

hatékonyabban vághatunk vastaglemezeket, és a hullámhossz elő-

segíti olyan egyedi anyagok vágását is, mint a réz (3. Ábra). A mai 

fi ber lézergépek vágófeje csak kevés optikával, és egy fúvókával ren-

delkezik. Egyik sem jelent magas költséget a gép élettartama alatt. 

Az alacsonyabb üzemeltetési költség az új generációs fi ber lézerek 

általános képességeivel együtt vonzó alternatívává teszik a fi ber lé-

zert szinte bármely jelenlegi vágási technológiával szemben. 

Milyen szempontokat vegyünk fi gyelembe? Természetesen van-

nak óvintézkedések, amelyeket, ha megteszünk, a nagyteljesítményű 

fi ber lézerek a gyártási folyamatot kiegyensúlyozzák. A 6 kW-os fi -

ber lézer lényegesen gyorsabb, mint a 4 és 2 kW-os fi ber lézergép, 

vagy bármilyen CO2 lézer alternatíva. Többszörös termelékenységet 

érhetünk el a plazmavágás és vízvágással összehasonlítva. A gyorsa-

ságnak azonban hátulütői is lehetnek. Összhangban van-e a kivágás 

sebességével az üzem többi része? Ennek alapján érdemes lehet 

újra gondolni olyan folyamatokat, mint pl. az anyagmozgatást és a 

hajlítást. A kiegyensúlyozott termelés könnyen felborítható egy nagy 

teljesítményű géppel, és ez gyakran azt jelenti, hogy a következő be-

fektetésnél lehetséges, hogy a hajlítási folyamatra kell koncentrálni, 

mint például az automata szerszámcserélős robotizált élhajlításra. 

A lézergép kiválasztásakor a megfelelő sebességű anyagkezelés és 

esetleg automatizmusok kiválasztása is meghatározó lehet a terme-

lési összhang szempontjából.

Összefoglalva, a nagy teljesítményű fi ber lézergépek nagy fejlődé-

sen mentek keresztül, és gyorsan megtalálták helyüket az iparban, 

melynek több oka is van. Ugyanolyan könnyen kezelhetők, mint a 

kisebb teljesítményű társaik. A nagyobb befektetést ellensúlyozhatja 

a jelentősen magasabb termelés és alacsonyabb működési költség, 

CO2 lézergépekhez viszonyítva nyereséges termelést folytathatunk 

kisebb sorozatnagyságú és változatosabb termékösszetételű rende-

lés állománnyal is. Nagy teljesítmény, több termelés, kevesebb költ-

ség, nagyobb rugalmasság és több nyereség – ezt mind kínálják a 

mai fi ber lézerek a felhasználóknak.

 

épeee kökököközezezez llll kékékékétststszezezerrr gygygyorororsasasabbbbbbbbanananeee kkkk gg ooo bbaaa

Példa: vastag lemezből készült 

alkatrészek fi ber lézervágással

A fi ber lézer olyan egyedi anyagokat is képes vágni, mint a réz, vagy 

a titánium.

www.epl.hu
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A termelés összekötése
az intelligens gyártásért

Ezzel a központi irányelvvel tervezi a jövőt, és a szeptemberi hannoveri EMO kiállításon való meg-

jelenését a japán gyártásautomatizáló vállalat, először bemutatva az európai nagyközönségnek a 

FIELD rendszerét.

Napjaink szoftveres és hardveres fejlesztései nem meglepő módon a 

jelenleg zajló negyedik ipari forradalom jegyében zajlanak. Minden 

eszköz egyre okosabbá és kommunikatívabbá válik, és keresi a kap-

csolódási pontokat hasonló eszközökkel, vagy épp a teljes gyártási 

rendszerrel. Az Industrial Internet of Things (IIoT) világában, mely az 

egyik legfontosabb eleme az Ipar 4.0 úttörésének, minden eszköz 

értékes adatokat állít elő, hozzájárulva ahhoz, hogy a termelés még 

hatékonyabbá válhasson. Azonban a számolatlanul rendelkezésre 

álló adathalmaz csak egy eszköze, annak, hogy termelésünket ha-

tékonyabbá tehessük, ennek értelmezéséhez azonban intelligens 

rendszerek támogatására van szükség. 

A problémát az jelenti, hogy a párhuzamosan zajló fejlesztések 

olykor kontraproduktívak, és a különböző rendszerek nehezen vagy 

egyáltalán nem értik meg egymást más fejlesztők megoldásaival, 

ezáltal képtelenség a termelést egyszerre részleteiben, illetve teljes-

ségében látni. Ez nem túl szerencsés jövőkép az Ipar 4.0 alapokon 

működő ,,Okos Gyárak” számára, hiszen számtalan különböző be-

szállító által üzemeltetett eszköz végzi a termelést, szolgáltat ada-

tot, irányít, vagy éppen elemez. Ennek a kihívásnak az áthidalására 

fejlesztette ki a FANUC a FIELD System-et.

IoT ÉS MESTERSÉGES INTELLIGENCIA 
A FANUC FEJLESZTÉSEIBEN

Az Ipar 4.0 fejlesztési irány nem újkeletű dolog a FANUC-nál, hiszen 

az utóbbi évek legdominánsabb irányzata volt. Több intelligens, 

öntanuló rendszert is kifejlesztett a cég, hogy hatékonyabbá és 

megbízhatóbbá tegye ipari robotjait és szerszámgépeit, és a fej-

lesztések most egy új mérföldkövéhez érkeztek. Érdekes egybe-

esés, hogy az Ipar 4.0 először a 2011-es Hannoveri Vásáron jelent 

Az Ipar 4.0 következő fejlesztési iránya a mesterséges intelligenciával 

támogatott folyamatoptimalizálás körül körvonalazódik.

INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA
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meg, mint fogalom, és most 6 év távlatában láthatjuk a Hannoveri 

EMO-n, hova is fejlődött az iparág, ahol jelenleg is ez a fő téma a 

kiállítók között. 

Erre az alkalomra időzítve mutatja be a FANUC a FIELD elnevezésű 

rendszerét (FANUC Intelligent Edge Link & Drive System), amely egy 

átfogó megoldást nyújt szerszámgépek, ipari robotok, PLC vezér-

lések és szenzorok összekötéséhez. A nyílt platform olyan felületet 

biztosít, ami lehetővé teszi hatalmas adatok begyűjtését és elemzé-

sét, valamint intelligens konklúziók levonását, hogy okosabb, haté-

konyabb termelési folyamatokat lehessen kialakítani. 

A nyílt platform lehetőséget ad szerszámgép építőknek, robot 

gyártóknak, rendszerépítőknek, szenzor és periféria gyártóknak, hogy 

kifejlesszék a saját alkalmazásaikat a rendszerben, hálózatba kössék 

eszközeiket a teljes gyártás palettáján, és átfogó elemzéseket készítse-

nek a rendszerszinten aggregált adatokból. A FIELD rendszer ezenfel-

ül alapot biztosít olyan kritikus vállalatirányítási eszközök termeléshez 

kötéséhez, mint a Vállalati Forrásgazdálkodási Rendszer, Ellátási Lánc 

Rendszer és Gyártásirányítási Rendszer. Mindezek felett hasznosítja a 

FANUC két friss szoftveres fejlesztését, az MT-LINKi-t, valamint a ZDT-t.  

Előbbivel a szerszámgépeket lehet hálózatba kötni, adatokat gyűjteni 

róluk, diagnosztizálni és analizálni termelési tulajdonságaikat, hogy 

tökéletesíthetőek legyenek a megmunkálások, költséghatékonyabb 

a gyártás, és kiszámíthatóbb a karbantartás. Ez utóbbi témakörhöz 

kapcsolódva jelent meg kiegészítésképp a ZDT (Zero Downtime), az 

állásidő minimalizálására fejlesztett gyártástámogató szoftver, mely 

a nem várt, ezért költséges gyártás közbeni leállásokat eliminálja a 

termelésből olyan analitikai számításokkal, amik megjósolják a be-

rendezések és azok részegységeinek meghibásodásának időpontját, 

időt adva a felkészülésre, optimalizálva a karbantartási költségeket. 

MERRE TOVÁBB?

A termelés során keletkező hatalmas mennyiségű és fajtájú adat 

szükségessé teszi, hogy a gyártók versenyképességük megőrzése 

érdekében olyan megoldásokat alkalmazzanak üzemükben, ame-

lyek egyre komplexebbé váló folyamataikat kezelni, elemezni és ja-

vítani képesek. Azonban hogy lehet a jövőben még tovább optima-

lizálni? Mikor lesz egy szerszámgép képes önálló munkára? Hogyan 

tehetjük őket öntanulóvá? A válasz minden bizonnyal a jelenleg 

gyakorta emlegetett mesterséges intelligenciában rejlik. Ez a terület 

adhatja az apropót az ipar következő nagy fejlesztési hullámának, 

olyan algoritmusok és modellek kidolgozásával, aminek köszönhe-

tően a termelés egységei önállóan tudnak majd alkalmazkodni a 

megváltozott környezethez és gyártási szituációkhoz. Ez az ígéretes 

irány már a nem túl távoli jövőről szól: az önállóan tanuló gyártógé-

pek hamarosan minden eddiginél hatékonyabban fognak gyártani, 

a legkevesebb emberi beavatkozás nélkül. 

Szerző: Bagdi Attila

www.fanuc.eu 

A hálózatba kapcsolt gyártás, és az így gyűjtött adatoknak 

köszönhetően olyan konklúziókat vonhatunk le termelésünkről, 

melyekkel optimalizálhatjuk folyamatainkat.

Az MT-LINKi gyártástámogató szoftver adatokat gyűjt, raktároz 

és elemez a termelésről.

INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA
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Higiénikus szekrények
az élelmiszeriparnak:
extra tisztaság garantálva!

A higiénikus gyártási körülmények kötelezőek az élelmiszeriparban. A gépeknek, rendszereknek 

és tartozékaiknak gyorsan és könnyen tisztíthatónak kell lenni, különösen a nyitott folyamatok-

nál. A felhasznált anyagok és a gyártóüzem elrendezése döntő hatással van a tisztaságra. A Rittal 

HD higiénikus szekrényei számtalan előnyt kínálnak a hagyományos szekrényekkel szemben, és 

már-már iparági standaraddé váltak a tiszta környezetű gyártóüzemekben. Lássuk, hogy miért!

A gyártásban bekövetkező leállás a legrosszabb 

eset az üzem működtetőinek – hiszen ez alacso-

nyabb termelékenységet és végső soron bevétel-

kiesést okoz. Mindazonáltal a higiéniailag kritikus 

gyártási körülmények között a hosszabb leállások 

elkerülhetetlenek, a gyakori tisztítási procedúrák 

miatt. A húsüzemekben például átlagosan akár 

40 %-nyi is lehet ez a takarítási állásidő! Ezt az időt 

a lehető legrövidebbre kell venni, hogy növelhe-

tő legyen a termelékenység – de természetesen 

nem a tisztaság és a higiénia rovására, hiszen vég-

ső soron a vásárlók egészsége a legfontosabb.

Ennek az egyik megoldása, hogy olyan gé-

peket, gyártóüzemet, kapcsolószekrényeket és 

tokozatokat tervezünk, amelyek sokkal hatéko-

nyabban tisztíthatók. A standard ipari fali- és álló-

szekrények azonban nem igazán alkalmasak erre, 

mert a különböző nyílások, hornyok és csatlakozá-

si pontok gyakorlatilag szennyeződés-csapdaként 

viselkednek, ami a baktériumok elszaporodásának 

melegágya. A vízszintes felületek, ahonnan a víz 

nem tud lefolyni, szintén fertőzésforrás lehet.

NEMZETKÖZI SZABVÁNYOK

Az élelmiszeriparban, a tiszta gyárakban és a vegy-

iparban alkalmazott magas higiéniai elvárások nagy 

kihívást jelentenek a gyártervezőknek és a termelés-

irányítóknak. Erre vonatkozó előírásokat tartalmaz 

például a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv, vala-

mint az ezt egyéb higiéniai előírásokkal kiegészítő 

MSZ EN 1672-2 és MSZ EN ISO 14159 szabványok. 

Az élelmiszeripari feldolgozók számára az élelmi-

szerhigiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet minden-

kor kötelező érvényű. Ezek a fenti szabályok határoz-

zák meg a tiszta gyártási folyamatokban részt vevő 

gépek követelményeit és tervezési feltételeit. Ezzel 

párhuzamosan az 1989-ben alapított „European 

Hygienic Engineering and Design Group” (EHEDG) 

szervezet járul hozzá ahhoz, hogy az élelmiszeripari 

feldolgozás és csomagolás folyamata higiénikus és 

biztonságos legyen. Az EHEDG berendezésgyártók, 

élelmiszeripari vállalatok, kutatóintézetek és köz-

egészségügyi hatóságok közös ernyőszervezete. A 

Rittal 2008 óta támogatója a szervezetnek.

ÚJDONSÁG: 
Higiénikus kivitelű 
levegő/víz hőcserélő!

A Rittal HD szekrényeit 

jelentős számban használják 

az élelmiszeriparban, itt 

például a Friesland-Campina 

német gyárában

MŰSZAKI HÍREK
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TERMÉKTERVEZÉS HIGIÉNIKUSAN

Az előírások mellett a higiénikus kivitel mindenekelőtt azt kell 

hogy jelentse, hogy mindent, ami az élelmiszerekkel kapcsolat-

ba kerülhet, azt alapos, egyszerű és hatásos tisztításnak lehessen 

alávetni – a gépektől kezdve a kapcsolószekrényekig. Ezen a terü-

leten különösen fontos a holtterek, mindenféle vájatok, szögletes 

csuklók alkalmazása, hiszen ezeken a helyeken tud leginkább fel-

halmozódni a szennyeződés, amiben megtelepednek a mikrobák. 

Ugyanezen okok miatt tilos a fedetlen csavarkapcsolatok, vagy a 

belső hatlapú csavarok (Allen vagy Torx) alkalmazása. A sarkok és 

csuklók legyenek lágyan íveltek és folytonosak. Annak érdekében, 

hogy a spriccelő víz képes legyen magától lefolyni a szekrények 

felületéről, megfelelően döntött levezetőket (pl. döntött tető) kell 

alkalmazni.

A speciálisan tervezett Rittal HD szekrények maximálisan kielé-

gítik az összes igényt. A higiénikus kivitelű szekrényeken, kapcsoló- 

és kötődobozokon túl ráadásul a Rittal jól ismert tartozékpalettája 

is rendelkezésre áll, hogy biztonságosan elhelyezhetők legyenek a 

villamos berendezések. A Rittal még az erre a területre szánt tűzol-

tókészülékek számára is rendelkezik higiénikus védőszekrénnyel. A 

legújabb termék a sorozatban pedig a higiénikus levegő/víz hőcse-

rélő, amely szekrényklimatizálási megoldásként a tiszta gyárakban 

szolgálja a folytonos termelést. Minden külső felület rozsdamentes 

acélból készül, amely rendkívül ellenálló a vegyi anyagokkal, tisztí-

tószerekkel és fertőtlenítőkkel szemben.

A HD kompakt szekrények teteje 30°-ban előrefelé dől, az EHEDG 

irányelvnek megfelelően. Emiatt nem lehet rakodni a szekrényekre, 

gyorsan lefolyik róla a folyadék, és még jól láthatóvá is válnak tőle a 

szekrények. A tető speciális kialakítása miatt a vizet elvezeti a szek-

rényről és így védi a felső ajtószigetelést is. Ráadásul az ajtóperem 

is rendelkezik egy 10°-os dőléssel, ami szintén meggátolja, hogy fo-

lyadék vagy szennyeződés maradjon a felületen.

A rögzítőket is gyorsan és biztonságosan lehet tisztítani a spe-

ciális minimális sugarú külső kontúrjuk miatt, és ez a víz megülését 

is meggátolja. A belső zsanérok rendkívül könnyen tisztítható külső 

felületet tesznek lehetővé a körben futó hézagmentes szilikon ajtó-

tömítésnek köszönhetően.

A HD szekrények egyik speciális része a tömítés. Ez poliure-

tán hab helyett szilikonból készül, ami jóval ellenállóbb a tisztí-

tószerekkel szemben. A HD tömítés kék színű, amely jól láthatóvá 

és megkülönböztethetővé teszi az élelmiszerektől. Így akár az is 

látható a kék felületen, ha idegen anyag vagy mechanikai sérü-

lés jelentkezik rajtuk. A könnyen cserélhető, de biztonságosan 

rögzített egyrészes tömítés belülről rögzíthető az ajtóba, megsza-

kadásmentes, körben folyamatos tömítést garantál. A tekercses, 

Higiénikus szekrény — 
Extra tisztaság, garantálva.

 ◾ Jelentős megtakarítás a tisztító- és fertőtlenítőszerek költségén
 ◾ Nagyobb termelékenység a kevesebb tisztítási idő miatt
 ◾ Átfogó rendszermegoldás: szekrény és klimatizálás akár IP 54 vagy IP 69K-ig
 ◾ Nagyobb megbízhatóság a DGUV tesztnek köszönhetően

A körbefutó, 

szakadásmentes 

szilikon tömítés

A 30°-ban döntött 

tetőről azonnal 

lecsorog a folyadék, 

és rakodni sem 

lehet rá, így gyorsan 

szemrevételezhető 

az állapota
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méterben kapható tömítésekkel szemben ezeket nem kell méret-

re szabni, hiszen pontosan akkorák, amekkora az ajtókeret tömí-

tőnyílása, és nem is keletkezik szakadási hézag a behelyezéskor. A 

tapasztalatok szerint nem lehetséges megbízható tömítést elérni 

a tekercses, méretre vágott tömítésekkel, mert akár szándékolatla-

nul is (például az anyagfáradás miatt) a két vége között óhatatlan 

hézag keletkezik. A szakadásmentes HD tömítés ellenben minden 

esetben ugyanazt a hibátlan védettségi szintet garantálja, még 

teljes csere után is.

A szekrények megfelelnek az IP 66 védettségi besorolásnak az MSZ 

EN 60 529 szerint, valamint a NEMA 4X osztálynak, hiszen védettek 

a vízbe merítés és az erős vízsugár ellen is. Teljes biztonsággal tisz-

títhatók nagynyomású vízsugárral. Természetesen ahhoz, hogy egy 

tiszta üzem minden részét könnyen és gyorsan takarítani lehessen, 

a rendszer minden egyes elemének ugyanezt a higiéniai követel-

ményt kell teljesítenie. Ezért fejlesztette ki a Rittal a HD termékcsa-

lád speciális tartozékait, amelyek megfelelnek ezeknek. 

ÁTFOGÓ TARTOZÉKVÁLASZTÉK

A jelenlegi előírások megengedik a szekrények közvetlenül a falra 

csavarozását, amennyiben megfelelő tömítést használnak ehhez. 

De mennyire tartós egy ilyen tömítés? Már egy apró felszíni sérü-

lés esetén is csak idő kérdése, hogy a szekrény kissé eltávolodjon 

a faltól, a szennyeződött folyadék felgyűljön a sérülésben, akár lát-

hatóvá is váljon, vagy ami még rosszabb, beszennyezze a gyártási 

folyamatot. A szekrények falra szerelése tehát jelentős problémát 

okozott a múltban. Ezt szem előtt tartva a Rittal a szekrényeket 

nem közvetlenül a falra, hanem előtte helyet hagyva, HD távtar-

tókra szereli fel. Ez elegendő helyet biztosít a szekrény mögötti 

tisztításhoz is.

A tiszta gyártókörnyezet padlója szintén rendelkezik minimá-

lis lejtéssel, hiszen a takarításkor keletkező szennyvíznek össze kell 

folynia valahol. Emiatt a lejtés miatt a szekrények pontos függőleges

felállítása az akár 10°-ot is kompenzálni képes, 55 mm méretű HD 

szintezőlábakkal lehetséges. Itt szintén minimalizálható a takarítási 

idő a teljesen takart, maximálisan tömített csavarmenetnek köszön-

hetően. 

A HD tömszelencék pedig sokkal egyszerűbb – így olcsóbb – 

tisztítást tesznek lehetővé, mint a hagyományos tömszelencék, akár 

nagynyomású tisztítóval is. A sima, szilárd külső felületük hatéko-

nyan gátolja meg a káros mikroorganizmusok megtelepedését. A 

higiénikus tömszelencéket bárhova helyezhetjük a szekrényen és 

3-tól 17 mm-ig terjedő kábelátmérőt képesek fogadni. 

AMIKOR HŰTÉSRE IS SZÜKSÉG VAN

Ahol a beépített villamos komponensek miatt jelentős hő termelő-

dik, ott hatékony, ám a higiéniai előírásoknak megfelelő hűtéssel el 

kell vezetni ezt a disszipációt. A legjobb megoldás erre a higiénikus 

levegő/víz hőcserélők alkalmazása. Ha nem áll rendelkezésre hűtött 

víz a hőcserélők számára, ott folyadékhűtő berendezés telepítésére 

is szükség lehet, amelyet a tiszta területen kívül, szabad térben is 

el lehet helyezni. Kisebb alkalmazások esetén a hőcserélők, a fo-

lyadékhűtő és a csővezetékrendszer egyszeri beszerzési költsége 

magasabb lehet, mint a klasszikus oldalfali klímáké. Mindazonáltal 

a hőcserélők választása a legmegbízhatóbb műszaki megoldás hi-

giéniai területre, és a teljes rendszer gyorsan megtérül a kevesebb 

karbantartás és az alacsonyabb energiaigény miatt. A rozsdamentes 

acél burkolatú levegő/víz hőcserélőkön túl a Rittal speciális HD kivi-

telű változatot is kínál a 650 és 1250 W teljesítményű modellekből. 

Ezek HD-standard kivitele még egyszerűbb tisztítást, így magasabb 

élelmiszerbiztonságot garantál.

ÁTFOGÓ RENDSZERMEGOLDÁS, OPTIMÁLIS FOLYAMATOK

A Rittal a HD termékcsaláddal olyan átfogó, a szekrényekből és tar-

tozékaikból, valamint klimatizálásból álló megoldást kínál, amelyet 

speciálisan a tiszta környezetben való használatra terveztek. A HD 

termékek ellenállóak az olyan környezeti behatásokkal szemben, 

mint a szennyeződés vagy tisztítószerek, könnyen és gyorsan tisz-

títhatók, ezáltal közvetlenül növelik a termelékenységet. Ezen túl a 

Rittal hagyományos belső tartozékválasztéka is rendelkezésre áll, 

tetszés szerinti szabadságot kínálva a szekrények belső kiépítéséhez.

Tűzoltókészülék 

higiénikus elhelyezése, 

vízsugártól védetten

Az élelmiszeripar különböző területeire különféle higiéniai szabványok 

vonatkoznak. A Rittal ezekhez a szekrényektől kezdve az áramelosztáson 

át a hűtésig és az IT infrastruktúráig nyújt megoldásokat.

Az új Rittal HD levegő/víz 

hőcserélő ideális az élelmi-

szer-ipari alkalmazásokhoz

www.rittal.hu
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Bizonyított fiberlézer technológia – már 6 kW és 9 kW-os teljesítménnyel is

LCG-AJ
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