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Összefoglaló 

 

A hagyományos gyártásban az emberek személyesen hajtják végre a fizikai és szelle-

mi tevékenységek sorát. 

Az automatizálás célja: Az emberi munka kiváltása és helyette gépek, készülékek használata a 

termelési folyamat minél több részében. 

Az automatizálás kezdeti időszakában a gépeket ütközőkkel, programszerszámokkal szerelték 

fel a megmunkálásra és a mérési feladatok megoldására. Az anyagmozgatást kocsik, görgős 

sorok, konvejorok stb. segítették. Az így kialakított gyártósorok egyféle termékekre voltak 

beállítva, átállításuk nehézkes volt, ezeket a merev automatizálás fogalomköre foglalja össze. 

Az elektronikai eszközök fejlődése egyre több téren tette lehetővé a rugalmasan át-

programozható automatizálási eszközök kialakítását és bevezetését. Ennek eredményeként jött 

létre az NC; CNC; FMS; CIM fogalomköreibe tartozó eszközök sora. 

Ezek az eszközök a megmunkáló, mérő gépeket, anyagmozgató és tároló eszközök so-

rát változtatták meg. Ahhoz, hogy ezek az eszközök egymással jól tudjanak együttműködni, 

minden területen meg kell oldani a kompatibilitást, azaz a csatlakozó felületek egymáshoz 

kapcsolódásának feltételeit, úgy a mechanikai, mint villamos, elektronikus és informatikai 

szempontból egyaránt.  

A rugalmas automatizálással az autonóm gépeket rendszerbe lehet integrálni, a rend-

szer állhat több megmunkáló (pl.: forgácsoló, sajtoló, hegesztő) gépből, azokat kiszolgáló 

anyagmozgató egységekből, ill. azok rendszereiből; szerszámcserélő ellátó egységekből, ill. 

azok rendszereiből. Az integráció kiterjed a modellezéstől a geometriai tervező (CAD), vala-

mint szerszámgeometriai tervező szoftverektől, a gyártást segítő CAM programoktól, a terme-

lési programozás, raktározás automatizálásából, a vállalati irányítás számítógépes rendszeréig, 

a gyorsprototípus gyártástól, az automatizált hálózati kapcsolatok alapján kereskedő, termelő 

gyárig, melyekben a vevő a rendelése feladásától kezdve hálózaton keresztül rátekinthet a 

rendelés anyagbeszerzésének, termelésbe vételének, minőségi megfelelőségének státuszára. 

Ebben a könyvben az automatizálás egyes összetevőinek szerepét, működési alapjait 

mutatjuk be, azzal a céllal, hogy módszertani segítséget adjunk minden további a témakörbe 

tartozó automatizálási kérdés jobb megértéséhez. 

 
Kulcsszavak:  

vezérlés/szabályozás, 

  NC (Numerical Controll) számjegyes vezérlés, 

  FMS (Flexible Manufacturing System) rugalmas gyártó rendszer, 

  CIM (Computer Integrated Manufacturing) számítógéppel integrált gyártás, 

  rugalmas automatizálás, 

  szerszám cserélő rendszerek, 

  3D koordináta méréstechnika, 

  ipari robotok, 

  CAD/CAM, 

  gyors prototípus gyártás (RP), 

  reverse engineering, 

  szerelés automatizálás, 

  PLC (Programmable Logic Controller) programozható logikai vezérlő, 

  nyílt rendszerek, 

  a jövő gyára 
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1. Bevezetés (Dr. Takács János) 
 

A valós használati cikkek, termékek előállítása rendszerint a megfelelően választott 

anyagokból az anyagok formájának, tulajdonságainak átalakításával valósul meg a technoló-

giai folyamatokban. Az anyagok geometriai átalakításához rendszerint szerszámokat használ-

nak, amelyeket gépekben helyeznek el a munkavégzés megkönnyítésére. Az alakítási folya-

matot régebben a gépekkel dolgozó szakember a részére átadott rajzok, leírások, utasítások 

alapján irányította, felügyelte. Elvégezte az anyagok gépekhez juttatását, tárolását; majd a 

gépbe helyezte a megmunkálandó anyagot. Az anyag megfogásához gyakran készülékeket 

vettek igénybe. A szerszámokat a műveletek előtt a gépbe befogták, meghatározták a szer-

szám helyzetét a darabhoz vagy a géphez viszonyítva, majd elvégeztek olyan a gépen lehetsé-

ges kapcsolási funkciókat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a szerszám a szükséges mozgá-

sokkal elvégezhesse a munkadarab alakítását. A gépen dolgozó szakember a gép egyes alakí-

tási műveletei között, ha szükséges volt méréseket végzett, ennek eredményei alapján további 

gépi beállítások után további anyagalakítások következtek. Az elkészült darabot és a szerszá-

mot egymástól eltávolították, majd a darabot a gépből kivették és tárolták, vagy továbbították 

a következő műveletek helyére.  

 

Ez a rövid áttekintés sematikusan mutatja be a megmunkálási technológiákkal kapcsola-

tos egyes tevékenységi elemeket, amelyek: 

 anyagmozgatás a géphez és a géptől; tárolás közbenső vagy tartósabb tároló helyeken; 

 műszaki (technológiai-műveleti) utasítások géphez továbbítása, megismerése; 

 szerszámellátás, szerszámbefogás, szerszámbemérés; 

 anyagok készülékbe be- és kifogása; 

 megmunkálás (több művelet esetén az adott gépen elvégzendő lépések); 

 folyamat közbeni és végállapot-ellenőrzés méréssel; 

 segédanyagok, hulladék anyagok mozgatása; tárolása; 

 az elkészült darab minősítése, dokumentálása; előkészítése továbbításra. 

 

A hagyományos gyártásban az emberek személyesen hajtják végre a fizikai és szellemi tevé-

kenységek sorát. 

Az automatizálás célja: Az emberi munka kiváltása és helyette gépek, készülékek hasz-

nálata a termelési folyamat minél több részében. 

Az automatizálás kezdeti időszakában a gépeket ütközőkkel, programszerszámokkal 

szerelték fel a megmunkálási és a mérési feladatok megoldására. Az anyagmozgatást kocsik, 

görgős sorok, konvejorok stb. segítették. Az így kialakított gyártósorok egyféle termékekre 

voltak beállítva, átállításuk nehézkes volt, ezeket a merev automatizálás fogalomköre foglalja 

össze. 

Az elektronikai eszközök fejlődése egyre több téren tette lehetővé a rugalmasan átprog-

ramozható automatizálási eszközök kialakítását és bevezetését. Ennek eredményeként jött 

létre az NC; CNC; FMS; CIM fogalomköreibe tartozó eszközök sora. 

Ezek az eszközök a megmunkáló, mérő gépeket, anyagmozgató és tároló eszközök sorát 

változtatták meg. Ahhoz, hogy ezek az eszközök egymással jól tudjanak együttműködni, min-

den területen meg kell oldani a kompatibilitást, azaz a csatlakozó felületek egymáshoz kap-

csolódásának feltételeit, úgy a mechanikai, mint villamos, elektronikus és informatikai szem-

pontból egyaránt. 
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A rugalmas automatizálással az autonóm gépeket rendszerbe lehet integrálni, a rendszer 

állhat több megmunkáló (pl.: forgácsoló, sajtoló, hegesztő) gépből, azokat kiszolgáló anyag-

mozgató egységekből, ill. azok rendszereiből; szerszámcserélő ellátó egységekből, ill. azok 

rendszereiből. Az integráció kiterjed a modellezéstől a geometriai tervező (CAD), valamint 

szerszámgeometriai tervező szoftverektől, a gyártást segítő CAM programoktól, a termelési 

programozás, raktározás automatizálásából, a vállalati irányítás számítógépes rendszeréig, a 

gyorsprototípus gyártástól, az automatizált hálózati kapcsolatok alapján kereskedő, termelő 

gyárig, melyekben a vevő a rendelése feladásától kezdve hálózaton keresztül rátekinthet a 

rendelés anyagbeszerzésének, termelésbe vételének, minőségi megfelelőségének státuszára. 

A könyv nem minden témakört ölel fel, hanem inkább válogatott fejezeteknek tekinthe-

tő, amennyiben a felhasznált irodalmi forrásokat az olvasó megismeri, akkor teljesebb képet 

kap a gyártásautomatizálás témaköréből. Az NC; CNC gépek programozását más könyvekből, 

segédletekből ismerhetik meg az olvasók.   

Ebben a könyvben az automatizálás egyes összetevőinek szerepét, működési alapjait 

mutatjuk be, azzal a céllal, hogy módszertani segítséget adjunk minden további a témakörbe 

tartozó automatizálási kérdés jobb megértéséhez. 

A témakörök tárgyalásánál építünk azokra az ismeretekre, amelyeket a „Járműszerkezeti 

anyagok és technológiák II”, valamint a „Járműgyártás és javítás” című könyvben az NC 

technikáról már közreadtunk. 

A szerzők ezúton is köszönik a kötet lektorának Dr. Szmejkál Attilának konstruktív ja-

vaslatait és lelkiismeretes lektori munkáját. 

 

Budapest, 2011. november 

 

 

A szerkesztő 
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2. A gyártásautomatizálás fogalomköre és hatásterü-

letei (Dr. Takács János) 
 

(A fejezet jelentős mértékben épít az MTA munkabizottság összefoglalójára: 

Erdélyi F.; Hajdú Gy.; Tóth T.: A gépipari gyártás automatizálása;  

Gépgyártástechnológia, XXX. Évf. 10. sz. pp.: 451-470. HU-ISSN0016-8580) 

 

2.1 A gyártás automatizálásának alapjai, történelmi szakaszai és 

gazdasági hajtóerői  

A gyártás anyagi folyamatainak egyik legjellemzőbb vonása, hogy rendkívül nagyszámú 

diszkrét mozzanatból és azok még nagyobb számú, egyedi folyamatszakaszokba integrálódó 

kombinációiból tevődnek össze (2.1. ábra). 

Mit kell automatizálni
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2.1. ábra: Az automatizálás lehetőségeinek áttekintése egy megmunkálási folyamat környezetében 

A hagyományos gépgyártás-technológia a szakaszos folyamatok fő mozzanatainak, az alakí-

tási és megmunkálási pozíciókban végbemenő részfolyamatoknak a vizsgálatát helyezte elő-

térbe. 
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2.2. ábra: A forgácsoló folyamat és környezetének áttekintése a korszerű automatizálási és folyamatfelügyeleti 

rendszerek rendszerösszetevőivel (dr. Rössner nyomán [4]) 

 

A 2.2. ábra azt az összetett rendszert szemlélteti, ami a forgácsolási folyamat megvalósítása 

környezetében kialakítható a modern automatizálás és felügyeleti módszerek segítségével. A 

hagyományos gépgyártás technológia fogalmi körének — és egyben megvalósult gyakorlatá-

nak — kiterjesztése az alakítási és megmunkálási pozíciók kapcsolataira és ezek műszaki 

megoldásaira az automatizálás első történelmi szakaszában, a XX. század első felében követ-

kezett be. A gépipari gyártás automatizálásának gazdasági hajtóerői a XX. század elején vál-

tak érzékelhetővé. A fejlettebb ipari országokban ekkor érte el ugyanis a nemzeti össztermék 

azt a szintet, amely megnyitotta a piacot a nagyobb mennyiségben eladható, teljesen egyforma 

kivitelű termékek előtt. Jól jellemzi e korszak nyitányát az a Henry Fordnak tulajdonított 

mondás, mely szerint a vevő nála bármilyen gépkocsit vásárolhat, feltéve, hogy az fekete.  

A termelési folyamatok intenzitásának fokozása jelentős profittal kecsegtetett és ez biz-

tos alapot adott az automatizálás kezdeti technikai megoldásainak kiterjesztéséhez (pl. futó-

szalag). A tömegesen eladható, egyforma kivitelű termékek gyártásában jelentős eredménye-

ket értek el a mechanikus automaták és az automatikus gépsorok révén. Egyes gyártási ágak-
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ban, mint például a gördülőcsapágy-gyártásban gépsorok összekapcsolásával teljesen automa-

tizált üzemeket hoztak létre. Az automatikus gépsorokban valósult meg elsőként az alakítás és 

a megmunkálás, az anyag- és információfolyam egysége. A tömeggyártás eszköztárára legin-

kább a merev automatizálású gépsorokra jellemző.    

Hagyományosan önműködő gépsornak nevezzük a szerszámgépek olyan folyamatos so-

rát, amelyet egyetlen munkadarab-szállító berendezés kapcsol össze és egy automatikus irá-

nyítórendszer vezérli a sor együttműködő részrendszereinek előírható kötött ütemű munkacik-

lusát. Ezek összeépíthetők speciális vagy akár egyetemes szerszámgépekből is. Már a 30-as 

évek elején felmerült a gépsorok új termékre, illetve változatokra való gyors és alacsony költ-

ségű átállításának gazdasági kényszere. A műszaki megoldást az építőszekrény-elven össze-

rakható aggregát gépek és moduláris anyagmozgató pályák szolgáltatták. Ezek vezérlésére 

felhasználták az időszak gyorsan fejlődő automatikai elemeit, amelyek maguk is magas szin-

tű, megbízható kereskedelmi termékekké váltak. Az ötvenes évekre — amelyek az automati-

zálás első korszakának végét jelentik — azonban bebizonyosodott, hogy a gépipar egészének 

valódi potenciálját a nemzetközi piacon a kereslet sokféleségéhez való gyors alkalmazkodás 

képessége szabja meg. 1960-ban pl. az angliai AUSTIN autógyárban már 100, a francia 

RENAULT-nál 60 transzfersor működött, amelyeken kb. fél óráig tartott egy-egy termékvál-

tozatra való átállás és termelékenységüket más megoldással is nehéz volt túlszárnyalni.  

A tömeggyártás részesedése – közelítő számítások és irodalomból merített becslések 

szerint – a fejlett ipari országokban mintegy 25–30%-ra csökkent. Jellemző erre az az M. E. 

Merchant-től származó adat, amely szerint az USA gépgyártásában az azonos tételekben gyár-

tott mennyiségek átlagosan nem haladják meg az évi 50 darabot. A gépipar fejlődését a század 

közepén kétirányú piaci gazdasági kényszer motiválta. Egyrészt a nagysorozat- és tömeggyár-

tásban is felmerült a bonyolult, merev automatizálású berendezések beruházási költségei 

gyorsabb megtérülésének igénye, mert a termékváltások ciklusidői itt is rövidültek.  

Másrészt gazdasági feszültséget okozott, hogy a tömeggyártáson kívüli körben – bár itt 

is számottevő volt a technológia fejlődése – lényegében a kézi vezérlés és a gépek kézi kiszol-

gálása maradt az uralkodó és a termelékenység sokkal alacsonyabb volt a tömeggyártásénál. 

A közfogyasztási kereslet struktúrája is megváltozott. A társadalmi és gazdasági fejlődés kö-

vetkeztében a tömegtermékek piaca a legfejlettebb országokban telítődött és egyre kevésbé 

fogadta el a választék szűkösségét. Az igények differenciálódtak és a piacot megtartani, sőt 

bővíteni csak a termékek váltásával és a választék növelésével lehetett. A tömeggyártás ho-

mogén blokkjai is kezdtek széttöredezni. A gépipari termékek váltásának felgyorsulásához a 

technika fejlődése önmagában is hozzájárult. Nemcsak arról volt szó, hogy a létező gyártási 

ágaik differenciálódtak, de új, azelőtt nem létező igények is keletkeztek. Össze kell csak ha-

sonlítani a gépipari ágazatok termékválasztékának jelenlegi és pl. 50 évvel ezelőtti spektrumát 

(pl. mezőgazdasági gépek, háztartási gépek, informatikai berendezések stb.) 

A merev programú vezérlések az egyedi, kis- és középsorozat-gyártás automatizálására 

nem voltak kifizetődőek. A rugalmasabb vezérlések átmeneti fokozatai, mint pl. az ütközős 

programvezérlés, nehézkes és tökéletlen megoldásnak bizonyultak. Alapvető és átütő válto-

zást az NC-technika hozott, és különösen az, hogy a fejlődés logikája következtében összefor-

rott a számítástechnikával. Ezzel megteremtődött az anyag- és adatfeldolgozás egyesítésének 

új lehetősége. Az ötvenes évek elején létrejött, technikatörténetileg is korszakos jelentőségű 

programozható numerikus vezérlés az automatizálás mennyiségi korlátait csaknem teljesen 

megszüntette: teret nyerhetett a gyártásautomatizálással szemben támasztott minőségileg új 

követelmény is, amelyet az eddigi automaták „merevsége" ellenében a „hajlékonyság" 

(flexibility) szóval jelöltek. Hazánkban ezt a fogalmat először a rugalmasság (elasticity) szó-

val fordították és műszaki irodalmunkban is ez a módosult tartalmú kifejezés rögződött. Az 

NC nemcsak a termelés technikáját változtatta meg, hanem annak gazdaságtanát, az ember és 
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gép közötti kapcsolatokat is, jelentősen kibővítve a gépgyártás-technológia tudományos isme-

reteinek körét. 

 Az automatizálás a rugalmassága (termékfélesége) tekintetében különféle termékeny-

ségű megoldásokkal valósítható meg. Ezt szemléleti a 2.3. ábra. 

 

2.3. ábra: A termelékenység, rugalmasság összefüggés területén az egyes automatizálási 

 megoldások elhelyezkedése 

 

A „Flexible Manufacturing System" (FMS — rugalmas gyártórendszer) megnevezés 

először Európában tűnik fel (1971). Az előző húsz ében az FMS-ek már széles körben elter-

jedtek és fogalmuk is kellően letisztult a gépiparban.  

Az FMS nagyságától függően célszerű megkülönböztetni a következő kartegóriákat: 

 Rugalmas Gyártó Egység (FMU-Flexible Manufacturing Unit) Egygépes rendszer, 

megmunkáló központ, vagy eszterga központ; munkadarab tárolókkal, munkadarab 

cserélőkkel; 

 Rugalmas Gyártó Cella (FMC-Flexible Manufacturing Cell) Két vagy több szer-

számgép, munkadarab tárolókkal, palettákkal, szerszámcserélőkkel minden géphez; 

gyakran DNC irányítással; 

 Rugalmas Gyártó Rendszer (FMS-Flexible Manufacturing System) több cella, illet-

ve egység összekapcsolása, rendszer szintű munkadarab mozgatással, szerszámcserék-

kel, kiegészítve akár raktári kapcsolatokkal. 

Az FMS periódussal párhuzamosan robbant be a gépipari gyártásautomatizálás területé-

re a robottechnika. Az ipari robotalkalmazások gazdasági motivációját kezdetben az az el-

lentmondás képezte, amely az unalmas, nehéz vagy veszélyes manuális munkahelyek igen 

magas bére és az emberi munka nem kielégítő megbízhatósága, illetve teljesítménye között 

feszült. Az első modellek valójában mechanikus programozású manipulátorok voltak, ame-

lyeket a nagysorozat- és tömeggyártás nagytermelékenységű munkafolyamataiba iktattak be. 
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A robotok későbbi generációi egyre fokozták a programozhatóság rugalmasságát, valamint a 

programozott, egyre több szabadságfokú mozgás koordináltságát. 

Az NC technika és származékai (CNC, DNC), a rugalmas gyártócellák és gyártórend-

szerek (FMC, FMS) és a robottechnika, valamint a működtetésükre kidolgozott számítógépi 

szoftverrendszerek törvényszerűen vezettek el integrálódásukhoz, vagyis a Computer 

Integrated Manufacturing (CIM) koncepciójához. A CIM felöleli a gyártásautomatizálás 

csaknem teljes fizikai és szellemi eszköztárát. A következő fejezetrészben ezeket az eszközö-

ket tekintjük át. 

A CIM (amely szó szerint „számítógéppel integrált gyártás”-nak fordítható), tartalmilag 

intelligens elektronikát alkalmazó gyártási rendszert jelent, amely gyártóberendezések, infor-

matikai rendszer és irányítási know-how (szoftver) együttese. 

A következő meghatározások főként a CIM informatikai oldalát emelik ki: 

 A CIM a termelési folyamat összes műveletének tervezésére és ellenőrzésére szolgáló 

rendszerek integrálása a gyár irányításával és széles körű üzleti funkciókkal;  

 A CIM az információ számítógépes rendszerek közötti összegyűjtésének és megosztott 

hozzáférésének automatizálására szolgáló módszertan, melynek segítségével időben zártláncú, 

visszacsatolt rendszer hozható létre a hatékony tervezésre és irányításra;  

 A CIM a számítógép-tudomány és a szoftvertechnológia rendszerszemléletű imple-

mentálása adott vállalaton belül, a hatékonyság, a termelékenység és a nyereségtermelő ké-

pesség maximalizálásának, mint stratégiai céloknak az elérésére.  

Vagyis a CIM egy nagyon hatékony, modern vállalatirányítási filozófiát is takar, amely 

a termékszabályozás, folyamatszabályozás és üzleti rugalmasság aspektusait egyesíti.  

Az integrált anyagfeldolgozás legfőbb feladatait a gyárautomatizálási szegmens, az in-

tegrált adatfeldolgozást a további három szegmens: gyártmánytervezés, gyártástervezés és 

gyártásirányítás jelenti. 

 Egy CIM rendszert „mélységben" 5 hierarchiai szintre szokásos tagolni. Alulról felfelé 

haladva ezek a következők (2.4. ábra):  

 a gyártási folyamat közvetlen vezérlésének szintje (Process Level); 

 a munkahelyek szintje (Work Station Level);  

 az autonóm termelőegységek szintje (Cell Level); 

 a gyártásirányító alrendszerek szintje (Center Level); 

 vállalatirányítási szint (Top Level). 
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2.4. ábra:  A CIM rendszer tagolása és egymásba épülése [1] 

  

Az első szinten (Process Level) a gyártási folyamatok közvetlen irányításában a 

programozható automatizálás terén a mechanizálás után a mikroprocesszorok elterjedésével 

teret nyertek az intelligens irányítások.  

A második szinten a munkahelyek szintje (Work Station Level) egy-két gyártóbe-

rendezés, esetleg minőségellenőrző állomás együttesen alkot egységet. A tipikus irányító esz-

közök: mikroprocesszor által vezérelt programozható alegységek, míg az emberi irányítás, 

beavatkozás klaviatúra és képernyő révén biztosított.  

A harmadik irányítási szint (Cell Level) kiterjedését az európai és amerikai szakem-

berek eltérően értelmezik, de egyetértenek abban, hogy ezen a szinten helyezkednek el a CIM 

igazi alapegységei. A szűkebb európai értelmezés szerint egy ilyen szintű CIM egység általá-

ban kettőnél több automata — főként NC/CNC megmunkáló gépet, speciális célberendezése-

ket, robotokat, automatikus anyagmozgató eszközöket foglal magában. 

A negyedik irányítási szint (Center Level) foglalja össze az összes gyártásirányító al-

rendszert. Amennyiben a CIM kiépítettség foka olyan, hogy van negyedik irányítási szint, az 

alacsonyabb szintekhez csak ezen a centrális szinten keresztül lehet hozzáférni normális 

üzemviteli körülmények között. 

Az ötödik szint tulajdonképpen a termeléstervezési és irányítási rendszer (TTIR) 

szintje (Top Level), de egy olyan „szervezeti piramis" csúcsán, amelyben az alacsonyabb 

szinteken a leírt számítógépes hierarchia és gyártásautomatizálás létezik és működik. Az al-

kalmas gépi irányítási eszköz a vállalat méreteinek megfelelő nagyszámítógép, amellyel a 

döntési és válaszidők hosszabb időintervallumokat is elérhetnek. 

Ezeket az ismereteket részletesebben a 12. fejezetben mutatjuk be. 

A következőkben egy jobban áttekinthető – mérnökien – pontokba foglalt rendszerezés-

sel mutatjuk be az automatizálás területét, hatását, módszereit: 

 

2.1.1 Az automatizálás célja: 

 az emberi erőforrások mentesítése a nehéz, veszélyes, alacsony értékű, monoton, 

ütemhez kötött munkától; 

VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI SZINT

(TOP LEVEL)

GYÁRTÁSIRÁNYÍTÓ ALRENDSZEREK

SZINTJE (CENTER LEVEL)

AUTONÓM TERMELŐEGYSÉGEK

SZINTJE (CELL LEVEL)

MUNKAHELYEK SZINTJE

(WORK STATION LEVEL)

A GYÁRTÁSI FOLYAMAT KÖZVETLEN

VEZÉRLÉSÉNEK SZINTJE

(PROCESS LEVEL)

C
A
D

C
A
P
P

C
A
M

/C
A
S
T

C
A
Q

M
R
P

n

...
...

..

i

1

...
...

..

Egymás után következő

gyártási fázisok

illesztése

CAE

üzemi rendszer

gyártórendszer

megmunkáló rendszer

mechanikai rendszer

munkadarab - szerszám

rendszer

Készgyártmány

kibocsátás



18  GYÁRTÁSAUTOMATIZÁLÁS 

www.tankonyvtar.hu   Takács János, BME 

 az állandó (egyöntetű) minőség biztosítása, a minőség javítása, a minőségi hiba költ-

ségek csökkentése; 

 az átfutási teljesítmény javítása, az ütemidő csökkentése, a termelékenység biztosítása, 

növelése;  

 a személyi költségek csökkentése, kevesebb humán erőforrás igénybevétele. 

 

2.1.2 A gyártásautomatizálással elérhető hatékonyságnövelés: 

 

1. Előkészületi idő csökken: 

 főidővel párhuzamos előkészületek;  

 automatikus szerszám tárolás; 

 automatikus készülék tárolás és csere. 

 

2. Mellékidő csökken: 

 automatikus munkadarab csere; 

 automatikus szerszám csere; 

 automatikus alkatrészkezelés; 

 automatikus mérő és ellenőrző funkciók. 

 

3. Főidő csökken: 

 automatikus a megmunkálási folyamat (optimális technológia, adaptív szabályozás) 

 

4. Szállítás (raktározás) hatékonyságnövelése: 

 szállítási funkciók automatizálása; 

 szállítási folyamat csökkentése; 

 eljárások integrálása. 

 

5. Állásidők csökkentése: 

 állomások összekötése, összehangolt működtetése. 

 

 

Gyártás automatizálás legjellemzőbb rendszerei: 

 CNC gépek; 

 CAD/CAM szoftverek; 

 koordináta méréstechnika; 

 robottechnika; 

 kommunikáció. 

 

 

Automatizálás (gépgyártás, energiatermelés, vegyi folyamatok stb. területén is) a terme-

lőtevékenységek sora, amely interdiszciplináris területeket ölel át: 

 informatika; 

 hajtástechnika; 

 méréstechnika; 

 vezérlés technika; 

 szabályozás technika; 
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Automatizálás megvalósításához szükséges elemek: 

 érzékelők (szenzorok); 

 beavatkozók aktorok (aktuátorok); 

o elektromágneses 

 forgó (léptető, szervo aszinkron stb.) motorok 

 lineáris motorok 

o hidraulikus munkahengerek, motorok; 

o pneumatikus munkahengerek, motorok; 

o piezó aktuátorok; 

 vezérlések, szabályozások elektronikus és informatikai eszközei. 

 

2.1.3 Automatizálás lehetőségei a közvetlen gyártási folyamaton kívül: 

 

1. Konstrukciós tervezés területén: 

 CAD (Számítógéppel segített tervezés: termék, szerszám, készülék); 

 szimulációs, modellezési rendszerek; 

 reverse engineering (visszafejtő tervezés). 

 

2. Gyártás előkészítés területén: 

 szimultán engineering (párhuzamos összehangolt tervezés); 

 gyors prototípus előállítás (Rapid Prototyping); 

 rapid maufacturing (gyors gyártás). 

 

 

Az angol nyelvű szakirodalomban széleskörűen elterjedtek az egyes területek betűsza-

vai, amelyeket a következőkben tekintünk át: 

• CAE (Computer Aided Engineering): a számítógéppel segített műszaki fejlesztést je-

lenti, két részterülete: számítógépes konstrukciós tervezés (CAD), technológiai folyamatok 

számítógépes tervezése (CAPP).  

• CAD (Computer Aided Design): számítógéppel segített konstrukciós tervezés, amely 

fejlesztést, tervezést, szerkesztést foglal magába. Jellegzetesen igényli a grafikai lehetősége-

ket. Képes a mérnöki tervezőmunka hatékonyságának nagyságrendekkel való növelésére. A 

tervezési folyamat eredményei: konstrukciók, összeállítási és részletrajzok, darabjegyzékek 

stb.  

 CAPP (Computer Aided Process Planning): számítógéppel segített folyamattervezés. 

(Gépgyártás esetén diszkrét technológiai folyamatok tervezéséről van szó). A CAD fázisban 

kidolgozott konstrukcióknak és azok módosításainak gyártásba vitelét technológiailag készíti 

elő (beleértve szerelési tervek, műveleti utasítások, NC programok stb. szolgáltatását is). A 

gépesített intelligenciát tekintve ez a terület a CAD-hoz képest a fejlett országokban általában 

alacsonyabb szintet képvisel. Felismerve a terület jelentőségét, a gyártástervezők és technoló-

gusok szaktudását gépi intelligenciával kívánják fokozatosan helyettesíteni (Expert Systems = 

szakértő rendszerek).  

 CAM (Computer Aided Manufacturing): a közvetlen gyártásirányítást és felügyeletet 

ellátó funkció, amely szabályozza egy-egy gyártóberendezés kapacitásterhelését. Bemeneti 

információinak jelentős részét a CAPP szolgáltatja. (Korábban az NC /CNC gépek számító-

gépes programozását is ide sorolták.) A CAM szoros kölcsönkapcsolatban áll a számítógéppel 

irányított tárolással és szállítással (CAST = Computer Aided Storage and Transportation). Ez 
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az összefonódás olyan mélyreható és sokrétű, hogy célszerű a két területet egységként tekin-

teni, amely kiterjed a gyártóeszközzel való kiszolgálásra, anyaggal való ellátásra, az alkatrész-

programok kezelésére, valamint az operatív termelésprogramozásra és -felügyeletre.  

 CAQ (Computer Aided Quality Assurance): számítógéppel segített minőségbiztosítás. 

A CAQ alapelve az, hogy a minőség szavatolását csak úgy lehet elérni, ha a konstrukciós ter-

vezést, a technológiai tervezést és gyártást a végső termékkibocsátásig folyamatos minő-

ségellenőrzés kíséri és a folyamat minden fázisát számítógép támogatja. Növekvő jelentőségű 

terület, amely magában foglalja — egyebek között — a 3D-s CNC mérőgépek számítógépes 

programozását, a közvetlen számítógép-vezérlésű mérőberendezések irányítását, a mérési 

eredmények statisztikai és valószínűségszámítási modellekre alapozott on-line és off-line ki-

értékelését számítógép segítségével.  

 MRP (Manufacturing Resources Planning): gyártási erőforrások tervezése. A TTIR bi-

zonyos részfunkcióit veszi át magas automatizáltsági fokú gyártási környezetben, egy-egy 

CIM igényeire lokalizált módon (pl. kapacitástervezés).  

 

A rugalmas automatizálás forgácsoló szerszámgépekre alapozva kifejlesztett eszköztárát 

és a szerzett alkalmazási tapasztalatokat ma már csekély késéssel a többi technológiáknál is 

(képlékenyalakítás, hegesztés, lézeres technológiák, gyors prototípusgyártás stb.) felhasznál-

ják. Ezáltal jelentősen növekedett e technológiák hatékonysága és megbízhatósága, csökken-

tek az előkészületi és mellékidők, javult a változó feladatokhoz való alkalmazkodás képes-

sége, növekszik a teljesítmény, nő a pontosság és fennáll az optimálás lehetősége. 

 

2.2 Rugalmas automatizálás alapelvei és felépítő alaprendszerei 

A rugalmas automatizálás az NC gépek megjelenésével vette kezdetét. 

Az NC gépek lényege az volt, hogy a mechanikus gép egyes mozgásait nem kézzel, hanem 

számjegyekkel vezérelt gépi mozgatással, pl. motorokkal, vagy mozgató mágnesekkel oldot-

ták meg. A számjegyekkel megadott mozgatásparaméter sort, pl. lyukszalagon rögzítették, és 

a mozgatás a beolvasott számnak megfelelő feladatot hajtotta végre, egyéb adatfeldolgozásra 

nem volt képes. 

A CNC gépek nevében szerepel, hogy ezek már mikroszámítógépet tartalmaznak, így 

további funkciók, adatfeldolgozás stb. is lehetővé válik. 

A CNC gépek kategóriájába nagyon sokféle berendezés tartozik, hiszen, pl. egy speciá-

lis CNC gépnek tekinthető a nyomtató is, egy másik terület, pl. a varró-, hímzőgépek csoport-

ja, és általában a gépiparban használatos szerszámgépek esetében fordul elő a leggyakrabban 

ez a megnevezés. A mechanikus fúró-, maró- stb. gépek mellett azonban ma már jelentős a 

korszerű, pl. lézer sugárral megmunkáló gépek szerepe is. Speciális CNC gépek a tapintós-, és 

az optikai mérőgépek is. 

 

2.2.1 A CNC gépek felépítése 

 

A CNC gépekben a mozgatást elektromos, és ma már ritkábban, inkább speciális ese-

tekben pneumatikus, vagy hidraulikus energiaforrással valósítják meg. Az elektromos mozga-

tások esetében a kefés DC motorokat használták először, ezeket követték a léptetőmotorok, 

majd a szinkron szervomotorok. A fejlődés mozgatórugói a pontos vezérelhetőség, teljesít-

mény, ár stb. A trendek abba az irányba mutatnak, hogy a mozgató eszközben minél kevesebb 

drága réz, és elhasználódó alkatrész legyen, ugyanakkor a számítástechnikai és a teljesít-
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ményelektronikai félvezető eszközök paraméterei az utóbbi időben igen sokat javultak, az 

áruk csökkenése mellett. 

Ma a legegyszerűbb CNC gépek egy mikroszámítógépből – pl. egy asztali PC-ből –, 

teljesítményelektronikai meghajtó áramkörből, és a mechanikai gépből épülnek fel. Ezek a 

berendezések olcsóak, felhasználásuk a prototípusgyártásban, egyedi megmunkálásoknál, ill. 

kis sorozatok esetében jellemző. Pontos és igényes feladatok elvégzésére alkalmasak, de meg-

lehetősen lassúak, és a kezelőnek sok kézi műveletet, pl. szerszám és munkadarab cserét ma-

gának kell kézzel elvégezni. 

A következő gépkategóriában a számítógép a HMI funkciót (Human Machine 

Interface), a parancsok és a program végrehajtását, és ennek alapján a pályavezérlési művele-

teket végzi el, míg a mozgatásokat ténylegesen egy PLC, vagy hasonló eszköz végzi. 

Napjainkban a többprocesszoros, ill. több maggal rendelkező processzorokat tartalmazó 

számítógépek esetében a PLC funkciókat a korábbi számítógép feladatokkal együtt ugyanaz 

az erős erőforrásokkal rendelkező számítógép hajtja végre. A számítógép a pályavezérlési 

parancsokat adja ki a tengelyek intelligens hajtásvezérlésének. A hajtásvezérlésben önálló, de 

nem a PC-k esetében használatos, hanem ún. DSP vagy DSC (Digital Signal Processor, ill. 

Digital Signal Controller) dolgozza fel a parancsokat, és biztosítja a megadott pálya minden 

paraméter szerinti pontos lekövetését. A mai gépek egyidejűleg, egymással szigorú összhang-

ban több tucat tengely mozgatására, és néhány pálya egyidejű végigjárására képesek. 

Rugalmas automatizálás közvetlen alapjait 1952 körül a MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) laboratóriumban alakították ki. A megmunkálási példa furatok viszonylag nagy 

pontosságú elhelyezése volt. A megmunkálás előtt kellett a szerszám és a munkadarab pozíci-

óját egymáshoz képest helyzetbe hozni a két koordináta tengely mentén. A fúrási helyzetek 

két koordinátában megadott helyeit, mint geometriai program adatait lyukszalagon (digitáli-

san) olvasták be. 

Az NC/CNC gépek kialakításánál arra törekedtek, hogy a korábban kézi beállításokat, 

kapcsolásokat, műveletközi méréseket és szánmozgatásokat, a programokba írják le és ezeket 

a gép hajtsa végre. A CNC gépek szerkezeti felépítése kezdetben a hagyományos megmunká-

ló gépek konstrukciós alapjain fejlődött ki. 

 A főmozgást biztosító hajtóművek kezdetben csak kis mértékben változtak, az aszink-

ron motorok által hajtott hajtóművekbe (elektromágneses) tengelykapcsolókat építettek be, de 

egyébként a fogaskerekes áttételek megmaradtak.  

A villamos hajtások és szabályozások rohamos fejlődése következtében az NC/CNC 

gépek is átalakításra kerültek. A főhajtásokba nagy teljesítményű állandó mágneses DC moto-

rok kerültek szabályozható fordulatszám mellett, azonban nagyon széles fordulatszám tarto-

mányban ezek sem voltak jól használhatók. A fejlődésben az aszinkron váltóáramú motorok 

(AC) frekvenciaszabályozással, majd vektorszabályozással kerültek bevezetésre. 

A mellékhajtások területén a léptetőmotoros meghajtások inkább a kisebb teljesítményű 

gépeken maradtak használatban. A szabályozott, visszacsatolt (szervo) hajtások teljesítménye, 

nagy gyorsulások mellett is biztosítja az egyre növekvő pontosságot. A motorok forgó moz-

gását hajtóművekkel golyós orsókra viszik, amely holtjátéktól mentesített anyával alakítja át 

lineáris asztalmozgássá (2.5. b. ábra).  A hagyományos csúszó vezetékeket az akadozó csú-

szás kiküszöbölése miatt gördülő, hidro- vagy aero-statikus vezetékekre cserélték, a gördülő 

vezetékek vezetőpályáját kemény kopásálló kérgű kivitellel és többnyire az azon gördülő gör-

gős papucsokkal alakították ki (2.5. ábra). 
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2.5. ábra: Visszavezetett görgős papucs, b. Előfeszített golyós-anyapár golyósorsóval  

A lineáris motorok megjelenésével a hajtások dinamikai lehetőségei tovább bővültek és 

az egyenes vonalú mozgást a szabályozottan változtatott mágneses mezők célszerű kapcsolá-

sával oldják meg. 

A hagyományos gyártástechnológiákhoz képest az NC (CNC) megmunkálások nagyobb 

beállási, és visszaállási pontosságuk révén egyre erőteljesebben terjedtek el és ez által a ru-

galmas automatizálás új lehetőségeit nyitották meg. A pontos asztalmozgatáshoz és beállítás-

hoz a gépek szerkezeti felépítésénél a hagyományos csúszó vezetékes megoldások helyett 

leggyakrabban gördülő elemes vezetékeket használnak.  

A mozgatás mellett fontos kérdés a pontos pozícionálás is. 

Nyíltláncú rendszerekben ma a léptetőmotorok a hagyományos, néhány fokos léptetés 

mellett megfelelő elektronikával ún. mikrostep üzemmódban töredékfokokkal is stabilan 

mozgathatóak. 

Zártláncú rendszerekben szükséges a távolság, ill. útmérés, ami lehet analóg, illetve di-

gitális (2.6. ábra). Itt jellemző, hogy a mozgató tengelyekre szerelhető szögjeladók a tengely 

helyzetét akár a teljes kört több millió elemi lépésre való felbontással képesek pontosan kö-

vetni. Ezek a szögjeladók inkrementális, és abszolút szöghelyzet információt adó változatban 

is elérhetőek.   

 A mérő egységek működési jellemzőinek áttekintése látható a 2.6. ábrán. 

 

 

2.6. ábra: Az útadó mérő egységek különböző esetei 

A gépgyártásban használt NC és CNC gépek kialakítása történetileg a hagyományos 

forgácsoló gépek szerkezeti kialakításának bázisán fejlődött ki, ugyanakkor számos újdonság 

is beépítésre került: a szerszámcserék, forgó szerszámos beállítási lehetőségek, munkadarab-

csere, gépen belüli mérés stb. (2.7. ábra CNC gépeket és az azokból felépített rendszert szem-

lélteti az EXCEL CSEPEL engedélyével). 
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A forgácsolási eljárások jellegzetessége, hogy főmozgással (ami a forgácsleválasztást 

biztosítja), és beállító valamint további mellékmozgásokkal hozza a szerszámot és a munka-

darabot olyan relatív helyzetbe, hogy egy előre meghatározott elképzelés (technológiai terv) 

alapján a munkadarab egyes felületei elkészüljenek. 

 

2.7. ábra: A munkadarab előállítása a szerszám mozgásprogramjával, vagy programszerszámmal 

A szerszám mozgáspályák megtervezésekor már kell egy elképzelésnek lenni arról, 

hogy milyen szerszámmal és milyen gépen szeretnénk a feladatot megoldani (2.8. ábra).  

 

 



24  GYÁRTÁSAUTOMATIZÁLÁS 

www.tankonyvtar.hu   Takács János, BME 

 

2.8. ábra: CNC Gépekből integrált gyártórendszer és egyes rész rendszerei (munkadarab ellátás, csere) [forrás: Excel Csepel] 
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 A szerszámok lehetnek olyanok, amelyek már a mdb. profil bemásolásával (program-

szerszámmal) valósítják meg a megmunkálást.  

 Más esetekben a szerszám élek tengelyenkénti egyszerű vagy bonyolultabb mozgatá-

sával (henger, kúp, gömbfelületek stb.), esetleg begördítésével, az ehhez szükséges lefejtő 

mozgásokkal lehet létrehozni a szükséges geometriájú felületeket (pl. fogazatok).  

 A legösszetettebb szoborszerű felületeket a „viszonylag egyszerű” geometriájú szer-

szám (pl. gömbmaró) mozgáspályájának generálásával (több koordináta irányú elmozgatá-

sokkal) képezhetjük le. (Ilyen pl. a több tengelyes 2 ½ D; 3D; 5D-s marás.) 

 

2.2.2 A hagyományos (kézi) esztergálás és a CNC esztergálás összehasonlítása 

 

Egy hagyományos esztergán rövid tengelyszerű alkatrész hosszesztergálásához a mun-

kadarabot befogjuk a főorsóra szerelt tokmányba, a forgácsoló kést a késtartóba és megfelelő 

pozícióba (csúcsmagasság, szerszámszögek) rögzítjük. A gép főorsóját meghajtó hajómű kap-

csolóit úgy állítjuk be, hogy a munkadarab megmunkálandó átmérőjén megfelelő nagyságú 

legyen a forgácsoló sebesség. A főorsó forgását bekapcsoljuk, majd érintőfogást veszünk és 

ezt követően a keresztszánt a mdb. forgástengelyére merőleges irányban a tervezett fogásvétel 

nagyságával a forgástengely felé mozgatjuk (ez volt a beállító mozgás). 

A megfelelő fogásmélységen kívül még az előtolás mértékének beállítása is szükséges, 

ami a simító megmunkálásnál a felületi érdesség előírásának megfelelően kiszámítható. A 

mellékhajtómű kapcsoló karjainak beállítása után a gépi előtolás bekapcsolásával a kés meg-

kezdi a hosszesztergálást addig a hosszúságig, amíg a mdb-on ezt az átmérőt terveztük legyár-

tani. A megfelelő hossz elérésekor az előtolást kikapcsoljuk. A megfelelő hosszt a szánel-

mozdulás hosszával, vagy külön méréssel ellenőrizzük, ha szükséges a hosszméretet korrigál-

juk. A megfelelő méret elérését követően a kést a fogásból kissé kiemeljük, majd a szánszer-

kezettel együtt a kiindulási helyre mozgatjuk. A mdb-on ellenőrizzük az átmérő és a meg-

munkált hossz méreteit, ha azok megfelelnek az előírásnak, akkor tovább léphetünk a követ-

kező technológiai lépésre, esetleg a darab kifogható és tárolóba helyezhető, ahonnan a további 

megmunkálási lépések helyére szállítják.  

 

Az NC, CNC gépeken a megmunkáláshoz szükséges mellékmozgásokat rendszerint vil-

lamos hajtásokkal oldják meg. Ezzel válik kiválthatóvá a gépkezelő dolgozó mérési feladata, 

mert a geometriai adatokat, a megteendő út információkat numerikusan, digitális programból 

(NC, CNC) adják meg. A programozásnak ez a része azt jelenti, hogy egy tengely esetén, az 

előtolási útra megadják a kezdő és végpontot és az előtolás sebességét, így „vezérlik” az adott 

szán mozgását.  

 

A megmunkálás megkezdése előtt azonban több tervezési feladatot (geometriai, szer-

számozási, készülékezési, technológiai stb.) kell megoldani, hogy elkészülhessen a gép „ve-

zérlő” programja. Ahhoz, hogy ennek elveit megértsük célszerű megismerkedni a CNC gépek 

kialakításával, működési elveivel, lehetőségeivel, amelyeket a következő, 2.9. ábrán is átte-

kinthetünk. 
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2.9. ábra: CNC gépek lehetőségei az alkalmazásban és követelmények a géptől 

 

2.2.3 A CNC gépek szerkezeti felépítése: 

 

A CNC megmunkáló gépek vázszerkezetét kezdetben a hagyományos gépekhez képest 

alig módosították, a vezetékek elhelyezése, a főorsó mozgatások kezdetben szinte változatla-

nul maradtak.  

A számítástechnika fejlődése lehetővé tette, hogy egyre összetettebb feladatokat oldja-

nak meg, nem csak a végpontokat, hanem a szánok bonyolultabb mozgásait is programozni 

lehessen, és bizonyos számítási műveleteket maga a gép mozgatását is biztosító elektronikus 

egység végezze (számítógépként integrálva). Így fejlődött CNC géppé és bár gyakran még ma 

is vezérlésnek hívják a CNC gépeket irányító egységet (2.10. ábra), miközben azok sok szá-

mítási és szabályozási funkciót is betöltenek.  

A hajtásra vezérelt, illetve szabályozott villamos motorokat használnak, ennek megfele-

lően a hajtás lehet: 

 nyílt (pl. léptetőmotoros); vagy 

 zárt hajtás lánccal, azaz visszacsatolással kerül kialakításra (szervo hajtás). 

 

2.10. ábra: A szerszámgépek irányítása 

A CNC gépek hagyományos kialakításának blokkvázlatos felépítését mutatja a 2.11. áb-

ra. 
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2.11. ábra: Egy CNC eszterga egyszerűsített blokkvázlata. 

Az NC, CNC programok általában szabványosított (ISO) jelölésrendszerrel kialakított 

utasítások. A programok a gépen használható programnyelven kerülnek megfogalmazásra, az 

adott gépre előírható technológia, munkadarab befogási mód elérhető (a gépen használható) 

szerszámozás ismeretében.  

A CNC gépek működése vázlatosan áttekinthető az 2.12. ábrán. 

A programok rugalmasan átírhatók, tárolhatók, a számítástechnikai adatbevitelek sokfé-

le lehetősége használható. A kezdeti lyukkártyás, lyukszalagos megoldások után a mágneses 

adathordozók, majd az optikai adathordozók, valamint a chipek is szerephez jutnak, ma pedig 

a számítógépes hálózatos és távadatközlési megoldások is elterjednek.  

A programból beolvasott adatokat az interpolátor átalakítja, és közbenső tárolókba jut-

tatja. A program egyes részeit szétválasztja kapcsolási (ezek a PLC-be kerülnek) és útinfor-

mációkra (amelyeket az interpolátorok segítségével dolgoz fel). A PLC fogja vezérelni kap-

csoló típusú jelekkel a megmunkálást biztosító feltételeket, végállások, kapcsolási feladatok, 

pl. hűtővíz-indítás, elzárás, munkatérajtó-zárás, -nyitás, szerszámcsere stb. 

A mozgásokat, azok irányát, sebességét, útvonal-előírását, kezdő és véghelyzetét az in-

terpolátorból kapott információk segítségével az „egyes tengelyeket” mozgató meghajtások 

fogják elvégezni, többnyire villamos motorokkal, amelyeket szükség szerint orsó-anya hajtás-

sal egyenes vonalú mozgássá alakítják.  

A programhordozón beérkező adatokat az olvasó beolvassa, és ezután dekódolja. Az 

adatok között az NC program a szabvány szerinti kódoknak megfelelően tartalmaz kapcsolási 

típusú információkat (pl. védőajtó-, hűtővíz-kapcsolások stb.), ezeket PLC be- és kimeneteken 

továbbítják, és a mozgatásokhoz szükséges információkat a fő hajtás és a mellékhajtások ré-

szére. Az információkat párhuzamosan dolgozza fel az interpolátor a főmozgás fordulat-

számának meghatározásához, a – vezérlés – kvarckristályról érkező órajelének megfelelő le-

osztásából képezi a vezérlő frekvenciát. A főmozgáshoz illesztett mellékmozgások vezérlő 

frekvenciáit a mozgásjellemzők alapján kiszámítja és ennek tartásáról logikai összehasonlítá-

sokkal gondoskodik. Így érhető el, hogy egy tengely mentén a fordulatonkénti előtolás érté-

kének ismeretében a főorsó fordulatszáma és az előtoló szerkezet meghajtó motor fordulat-

száma összehangolt lesz. A gyengeáramú elektronika által kibocsátott vezérlő jeleket teljesít-

ményerősíteni szükséges a gépek többségénél.  
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2.12. ábra: Egy CNC eszterga elvi szerkezeti vázlata, (Forrás: Horváth M.; Markos S. [2]) 

 

Amennyiben több tengely mentén működnek a mellékhajtások (többdimenziós meg-

munkálások: 2D; 3D stb.), úgy a bejárandó mozgás pálya koordináta irányonkénti egy-

máshoz rendelésével lehet a mellékhajtásokat az arányos értékek tartásával mozgatni . A 

szokásosan használt helyzetmeghatározási, vezérlési elveket (pont, szakasz, pálya) mutatja 

be a 2.13. ábra.  
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Méret-

beállí-

tás 

megmunkálás előtt megmunkálás alatt megmunkálás alatt 

Az egy 

időben 

vezérelt 

koor-

dináták 

száma 

1 1 2 / 2,5 / 3 / 5 

Gép-

fajta 

fúró, ponthegesztő, rev. 

lyukasztó 

eszterga, maró, fúró-maró, 

köszörű 

maró, fúró-maró, eszter-

ga, lángvágó, lézersuga-

ras vágó robot 

2.13. ábra: NC gépek helyzetmeghatározási elvei (pont, szakasz, pálya) 

Ezek az értékek lehetnek pont geometriai adatai a megfelelő koordináta irány mentén, 

szakaszok, kezdő és végpontokkal, valamint egy pálya egyes pontjai a szükséges felbontási 

pontossággal, ahol a megközelítés interpolációja lehet egyenes, vagy kör (ezt szemlélteti a 

2.14. ábra). Az íves felület érintőit meghatározhatjuk pontról pontra, ahol az érintő iránytan-

gense fogja két tengely hajtási irányát (arányát) meghatározni. A térbeli alakzatoknál az érin-

tők meghatározása több tengely esetén térben hasonlóan képzelhető el. 

 

2.14. ábra: A pontok helyzetének meghatározásához használható egyenes és kör interpoláció elve 

2.2.4 A nyílt hajtáslánc működésének alapjai: 

 

A hajtást léptető motorok biztosítják, amelyek a vezérléstől megfelelő frekvenciájú 

négyszög impulzusokat kapnak, amelyek segítségével teszik lehetővé a motor konstrukciójá-

ból adódó tengely szögelfordulási mértéket, a léptetést. A motor az állórészén több szegmens 



30  GYÁRTÁSAUTOMATIZÁLÁS 

www.tankonyvtar.hu   Takács János, BME 

tekercsből (akár száz lépésű is lehet) épül fel, amely tekercseire egymást követő sorrendben 

kapcsolják a feszültséget. Az állórész elektromágneses mezői lépéseinek megfelelően elfordul 

a mágneses tér, és az állandó mágnesű forgórész lépésről, lépésre az állórész szegmensosztás 

által keltett mágneses térnek megfelelően tovább fordul. A nagyobb frekvenciák esetén a 

szegmenseknek megfelelő léptetés szinte folyamatos forgásként jelenik meg. A mozgató 

mechanizmus ennek megfelelően mozgatja a szánszerkezetet. A nyílt hajtásláncú rendszer 

felépítését mutatja a 2.15. ábra. 

A munkadarab anyagának, a gépen a megmunkálást végző szerszámok adatainak, a 

mdb. geometriájának ismeretében lehet elkészíteni a technológiai tervet és annak CNC prog-

ramját, a megfelelően szabványosított kódok és utasítások rendszerének segítségével.  

 

2.15. ábra: A nyílt hajtásláncú előtoló rendszer felépítése 

 

A vezérlés logikájának egyszerűbb megértése érdekében legyen a modell egy CNC esz-

terga felépítéséhez hasonló, a főmotor is legyen léptetőmotor. 

(Megjegyzés: léptetőmotor csak néhány száz W teljesítményig szerezhető be, drága, és 

itt felesleges is. Jobb példa lehet egy hímző, de talán lézeres megmunkálás is.)  

 

A léptetőmotor konstrukciója olyan, hogy amennyiben a betáplálásnál rákapcsolunk egy 

megfelelő feszültségű négyszög impulzust, akkor a tekercseinek felépítéséből adódóan egy 

szögosztást elfordul. Válasszunk most olyan konstrukciót, amely 100 db impulzus hatására 

tesz egy teljes fordulatot, tehát az egy szögosztásra 360°/100 imp. =3,6°/impulzus jut. 

 

A mellékhajtások felépítéséhez is válasszunk hasonló léptető motorokat a lépésköz te-

kintetében. A léptető motor tengelyéről meghajtunk egy mellékhajtóművet, amelynek áttétele 

legyen imell= 
4

1
. A szánmozgató golyósorsó menetemelkedése legyen h= 4 mm. A léptető 

motorra adott 100 imp. hatására a mellékhajtómű kimenő tengelye a h
t
 =  

4

1
-ét éri el – így az 

orsó által mozgatott szán lépésköze: 
100*4

h
= 0,01mm/lépés. A motorok fordulatszámát a 

betáplált impulzusok frekvenciájával tudjuk vezérelni.  

 

Az így megépített CNC eszterga modellel a valós forgácsolási feladatokhoz a forgácso-

lás technológiai adataiból kell kiindulni.  

 

A mdb és szerszámanyag ismeretében választani tudunk egy az éltartam (esztergán ke-

ményfém váltólapkára ajánlott T=15 perc) szempontjából optimális forgácsoló sebességet  
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vc = 
min

120
m

 ;    
1000

** nd
V  összefüggés alapján: mmd 22

*1800

000.120
 

 

min

1800
n  ami megfelel nc = 30/sec impulzus frekvenciának  

 

(jelölések: d - megmunkált átmérő; vc  - forgácsolási sebesség; n - fordulatszám). 

 

Mivel a főmotor 1 fordulatához 100 lépés kell, így a motor táplálásához 30*100 = 3000 

imp./sec (3kHz) biztosítása szükséges. Ezt a frekvenciát a CNC központi számítógép egység 

órajelének leosztásából állítjuk elő, egy számláló és egy összehasonlító tag segítségével. 

 

Tételezzük fel, hogy a számítógép órajele 300 MHz. Ez a paraméter a processzor alap-

jellemzője, de előállítása nem közvetlenül, hanem egy néhány száz MHz alapfrekvenciájú 

kristályoszcillátor jelének többszörözésével történik. Egyszerű esetben ez a mozgatások refe-

rencia órajele. 

(A nagyobb tudású gépekben a mozgatási rendszer önálló, pl. 20 MHz frekvenciájú 

alapórajelből indul ki, a számítógép órajelétől független módon.) A mozgatások sebességét az 

alapórajelből egy programból vezérelt szorzó művelettel állítják elő: 

 

m

n
ff xtalaxis *  

ahol: 

  

faxis: egy mozgatótengelyhez tartozó órajel 
 

fxtal: kristály oszcillátor alapórajele 
 

n, m: egész számok, (értéktartományuk a gépnek megfelelően korlátozott). 

 

A léptető motor megfelelő forgatásához 3 kHz-es frekvenciával kell érkezzenek a meg-

felelő feszültségű órajelek. Ezért a szorzóegység a start pillanatától kiszámolja a program által 

megkívánt értéket, és a hajtásvezérlés ennek megfelelő impulzusokat ad ki a léptetőmotorra, 

és ezt a műveletet a stop jelig ismétli. 

 

A főmotor adott fordulatszámához kell ezután igazítani az előtoló motor impulzus frek-

venciáját.  

 

A felületi érdesség megfelelőségét esetünkben f = 0,1 mm/ford. előtolással érhetjük el. 

Ez azt jelenti, hogy amíg a főmotor egyet fordul a befogott munkadarabbal, addig a forgácso-

ló kést a szánszerkezet 0,1 mm-rel mozdítja el megfelelő irányba. Ehhez a mellékhajtásnál 

egy lépés 0,01 mm mellett 10 lépést (10 impulzust) kell kapcsoljunk a mellékmotorra, azaz 

300 imp./sec (300 Hz) frekvenciával tápláljuk. 

 

Az előtolási úthossz megadása a következő feladat. Azt tervezzük, hogy az egyik ten-

gely mentén f=0,1 mm/ford. előtolással menjen a szerszám Z1 = 0-ból Z2 = -10 mm-re tegyen 

meg –Z irányba 10 mm elmozdulást, azaz 10 mm hosszon esztergáljon. A 10 mm megtétel-

éhez 0,01 mm-es lépésközökkel 10/0,01 = 1000 lépésköz (impulzus) szükséges. Az előtolás 

indítása előtt a lépések számlálójában a tárolót kinullázzuk, majd elindítjuk a műveletet és 
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számoljuk az előtoló motorra (300 Hz-en) kiadott impulzusok számát. Amikor az összehason-

lító tag az 1000-es számot eléri – nem ad további előtoló impulzusokat.  

Az előzőekben leírtak alapján a fordulatszámok változtatása, vagy az előtolási sebessé-

gek és úthosszak mindig az NC programból kerülnek a CNC vezérlésbe. 

 

2.2.5 A visszacsatolt (szervo) hajtás elvi működése: 

 

A CNC gépek ma leggyakrabban használt hajtási típusa. Szerkezeti felépítése alapvető-

en hasonlít a nyílt hajtáslánchoz, azzal a kiegészítéssel, hogy a motorok leggyakrabban állan-

dó mágneses szervo motorok, amelyeket feszültség vagy áram szabályozással hajtanak meg. 

A szabályozáshoz útinformációkat kell ismerni (2.16. ábra), amelyeket az asztalról közvetle-

nül is villamos, illetve optikai elven működő jeladók biztosíthatnak. A villamos jeladók több 

féle elven működhetnek, lehetnek ellenállás változáson alapulók, kapacitív elvűek, valamint 

induktoszinek, alapvetően analóg eszközök, lineáris, vagy forgó rendszerűek. A digitális jel-

adók is lehetnek lineáris, vagy forgó rendszerűek (2.16. ábra). Leggyakrabban a motorok ten-

gelyére vagy az általuk meghajtott golyósorsók tengelyvégére forgó jeladót építenek. A forgó 

jeladóról a szögelfordulásnak megfelelő digitális információk segítik a szabályozott hajtás 

működését. A forgó jeladók leggyakrabban villamos, optikai vagy mágneses működési elvű-

ek.  
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2.16. ábra: A hagyományos jeladók működési elve és szerkezeti kialakítás vázlata, 

 (Forrás: Szentgyörgyvári [3]) 
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A léptetőmotoros hajtás analógiájához hasonlóan képzelhetjük el a hajtás működését, ha 

a motor tengelyére 100 osztásos jeladót építünk, vagy a mozgató orsó végére 400 osztásos 

jeladót helyezünk el (2.17. ábra). Ekkor ugyanis az egyes osztások (1 osztásköz = 0,01 mm) 

elvileg hasonló fordulatszám és elmozdulás leképezést alkotnak a léptetőmotoros hajtással. A 

különbség az, hogy a léptetőmotorra impulzusokat adtunk a forgatáshoz. A szervo motorra 

olyan nagyságú, szabályozható feszültséget kapcsolunk, hogy a szükséges fordulatszámmal 

forogjon, amelynek ellenőrzéséhez felhasználjuk a forgó jeladóból visszacsatolt frekvenciát. 

Ha az megfelel a kívánt fordulatszámnak, akkor a tápfeszültséget állandó értéken tartjuk. Ha a 

fordulatszám kisebb, akkor a feszültség növelését biztosítjuk egy logikai áramkör segítségé-

vel, ha nagyobb a fordulatszáma a szükségesnél, akkor egy másik logikai áramkörrel a fe-

szültséget csökkentjük, míg el nem érjük az éppen szükséges értéket, amit utána állandó érté-

ken tartunk.  

 

2.17. ábra: Visszacsatolt CNC hajtás vázlata 

  

A szögjeladóból érkező frekvenciát összehasonlítjuk a (bázis) frekvenciával, amit a számító-

gép órajeléből származtatunk a főorsó frekvencia és az előtolómotor frekvencia arányának 

megfelelő leosztással. Az úthosszak mérésére ugyanolyan számlálást végeztetünk, mint a 

léptetőmotoros hajtásnál. A megfelelő impulzusszám elérésekor a feszültséget lekapcsoljuk, 

figyelembe véve a felfutási, illetve leállási fizikai adottságok miatt kialakítandó szabályo-

zást. A szervo hajtású motoroknál is és a léptetőmotoroknál is kell azzal számolnunk, hogy a 

felgyorsítás és a leállás is csak bizonyos idő alatt hajtható végre. Ezért a felfutási és leállási 

időket a hajtások szabályozásába be kell építeni, ezt szemlélteti a 2.18. ábra. /Ezeket a 

„RAMP” jellemzők sorában kell megadni./  
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2.18. ábra: A CNC hajtások lehető leggyorsabb felgyorsítása és lelassítása időt vesz igénybe 

 a motorok fizikai felépítése miatt, amelyet RAMP adatokkal szokás megadni 

 

Ha több visszacsatolt tengelyt kell a vezérlésnek meghajtania, akkor a tengelyek kö-

zötti hajtási arányt a CNC programban megfogalmazott geometriai összefüggéseknek megfe-

lelően kell biztosítani. Ezért a tengelyek közötti szabályozásra is szükség van, amelyet a geo-

metriai összefüggésből lehet származtatni és ezt az arányt logikai kapcsolatokkal kell a visz-

szacsatolt jelek frekvencia arányai között biztosítani.  

 

2.2.6 A CNC gépek adaptív szabályozása: 

 

Az adaptív szabályozás (Adaptiv Controll-AC) a CNC gépekbe épített olyan többlet 

funkció, amely a működés közben a megmunkáló rendszer egy vagy több mérhető jellemzője 

ismeretében a visszacsatoláson keresztül képes beavatkozni a gép irányításába és azt valami-

lyen kiválasztott szempont alapján (a célfüggvények szerint) módosítani.  

Legjellemzőbb célfüggvények: 

 A forgácsolási paraméterek állandó értéken tartása (ACC - Adaptiv Controll Constrait). 

(A gépbe épített teljesítmény lehető legteljesebb kihasználása, amennyiben ez más jellem-

zőt nem ront le károsan.); (A szabályozás alapja a felvett teljesítmény, a leadott nyomaték 

vagy a forgácsoló erő megfelelő komponensének mérése.) 

 Geometriai hibák csökkentése (GAC – Geometrical Adaptiv Controll) pl.: a munkadarab 

deformációból (pl. kihajlás) adódó geometriai hiba minimalizálása (Bali J.), köszörülés 

körkörösségi hibájának (ACG) csökkentése (Horváth M.). 

 Mellékidők, levegő forgácsolásának csökkentése. 

 Optimalizáló adaptív irányítás (ACO – Adaptiv Control Optimalization) költségre, meg-

munkálási időre stb. 

Az adaptív szabályozás működéséhez valamilyen a célfüggvény elérését befolyásoló jellemző 

(teljesítmény, erő, méret, érdesség, rezgés stb.) mérése szükséges megmunkálás közben (2.19. 

ábra). 
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2.19. ábra: Az adaptív szabályozás blokkvázlata két jellemző (kopás, nyomaték) visszacsatolt  

szabályozásával [5] 

 

Vegyük példaként, hogy egy kiváló minőségű és nagy pontosságú hengeres felületet szeret-

nénk esztergálni, úgy hogy utánmunkálás nélkül alkalmas legyen a szűk tűrések tartására. 

A megmunkáló, pl. szuperkemény élű forgácsoló kést olyan különleges (nagymerevségű), de 

elmozdulásra képes befogóba rögzítjük, melyet a beépített piezo aktuátorra feszültséget adva 

elmozdítunk mikro-fogásvételt megvalósítva. A kés mögötti forgácsolt felületről (pl. lézersu-

garas mérőrendszerrel) kaphatunk olyan információt, hogy a méret megfelelő-e pontosság 

szempontjából. Amennyiben a méret sugárirányban nagyobb a szükségesnél az AC szabályo-

zás hatására a piezo elmozdítja a kés élét és visszaállítja azt, a helyes méretre munkálás helyé-

re.  

Az AC felülírja a CNC szabályozás értékeit, miközben folyamatosan fut a megmunkálás 

programja. 

 

2.2.7 CNC gépek beruházásának előkészítése 

 

A CNC gépek alkalmazása megfelelő felkészültségű dolgozókat, és műszaki előkészí-

tést igényel, mert a gépek ára csak megfelelő kihasználás mellett biztosítja a szükséges beru-

házás hatékonyságát. A beruházás előkészítésének feladatait foglalja össze a 2.20. ábra. A 

program a feladat megfogalmazásával kezdődik és a termelésbe átadással fejeződik be. 
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2.20. ábra: CNC gépek beruházásának előkészítése, (Forrás: Szentgyörgyvári [3]) 

 

A CNC gépek használata a hagyományostól eltérő technológiai tervezést, gépkiszolgálást, 

mérést, szerszámellátást, karbantartást igényel. Az egyik legfontosabb elem a felkészült hu-

mán infrastruktúra biztosítása. 
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3. PLC alapismeretek, a PLC programozás alapjai 
(Dr. Bánlaki Pál)  

3.1 A PLC fogalma [1] 

 

A PLC (az angolszász megnevezésből: Programmable Logic Controller alkotott betű-

szó), magyar elnevezése: programozható logikai vezérlő, ami – kissé pontatlan – fordítás 

eredménye. 

Gépek, rendszerek irányítása lehet vezérlés vagy szabályozás. Vezérlés esetén a bemeneti 

adatok alapján és/vagy adott esetben az idő függvényében határozzuk meg a kimeneti állapo-

tokat, pl. ilyen a hagyományos közlekedési lámpa vezérlése. Szabályozás esetében a cél az, 

hogy egy folyamatjellemzőt beállított értéken tartsunk, pl. egy szoba hőmérsékletét 20 °C 

értéken tartjuk. A PLC szabályozásra is képes, ezért irányítástechnikai eszköz. 

A PLC ipari kivitelű digitális számítógép, amely alapjában elektromechanikai gépek, 

berendezések működési folyamatainak irányítására szolgál. Az irányított rendszer lehet egye-

di szerszámgép, gyártósor, szerelősor – innen indult a fejlesztés –, de mára már igen sok más 

területen is alkalmazást nyertek, pl. anyagmozgatás, építőipari munkagépek, lift, élménypark 

gépek, világítástechnikai rendszerek, épületgépészet stb. terén. 

A PLC eredetileg, és az alapfeladatát tekintve ma is lényegében digitális bemenetek ál-

lapota alapján, a benne levő program szerint, digitális kimenetek állapotát határozza meg. A 

be- és a kimeneti vonalakat jellegzetesen egyenként kezeli.  

Az ipari kivitel mechanikai, elektronikai, és szoftveres felépítés, a kezelőfelületek és az inter-

fészek vonatkozásában igen robusztus felépítést jelent, valamint a környezeti hatásokkal 

szembeni nagyfokú védettséget. 

A PLC a bemenetek függvényében, a kimenetek vonatkozásában azok állapotának 

megadására szabadon programozható, de nem általános célú számítógép, így pl. irodai, vagy 

multimédiás célra nem használható. 

A PLC-ben a program és az adatok tárolása szilárdtest (mozgó alkatrész nélküli) memóriában 

történik, merevlemezes, vagy optikai meghajtó a működés során nem kap szerepet. 

A PLC egy kemény valós idejű rendszer (hard real time system), ami azt jelenti, hogy a be-

menetek változására szigorúan kötött időn belül kötelezően reagálnia kell, különben katasztro-

fális események következhetnek be az irányított rendszerben, (a vezérlő ilyen hibája totális 

vészhelyzet működéshez kell, hogy vezessen, a károk elkerülése érdekében). 

Valós idejű irányítás esetében olyan operációs rendszerek, mint pl. a Linux, valamint a Win-

dows nem valós idejű vezérlésekhez kifejlesztett változatai nem használhatóak. 

3.2 A PLC-k helye a gyártásautomatizálásban 

Amint azt a későbbiekben részletesen látni fogjuk, a PLC-k történetük során komoly 

fejlődésen mentek keresztül, párhuzamosan, ill. összefonódva a számítógépes CNC vezérlé-

sek fejlődésével. A korszerű gyártórendszerekben általában három számítástechnikai-

informatikai funkció különíthető el (lásd 3.1 ábra). A feladattípusokat a megvalósításban ko-

rábban ténylegesesen három, rendszerbe kapcsolt, de önállóan felépített készülék látta el. Az 

adott géptől, feladattól, ill. az irányítás generációs szintjétől függ, hogy ezek a feladatcsopor-

tok mekkora hardveres és szoftveres számítástechnikai kapacitást igényelnek ma, és a hardve-

res és szoftveres feladatok hogyan oszlanak meg az erőforrások között. Példaként a CNC ve-

zérlések egy gyakran használt, jellemző felépítését, és benne a PLC-k szerepét mutatja be az 

3.1. ábra. 
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3.1. ábra: Egy CNC vezérlés felépítésére 

A felhasználói kezelő felület a rendszer magas szintű kezelését biztosítja. A felhaszná-

ló ezen a kapcsolaton keresztül programozhatja a rendszert, és információt kap annak állapo-

táról. Ez az egység szolgál a számítástechnikai jellegű adattárolásra, ill. a rendszer működésé-

nek naplózására is. 

Az NC mag, azaz a CNC vezérlő célszámítógép az egyedi munkadarab terveknek, a meg-

munkálási követelményeknek megfelelően a gyors mozgatásokat, megmunkálásokat vezérli, 

és gyors, közvetlen manuális beavatkozások végrehajtására is képes. Ez a rendszer számítja ki 

és hajtja végre a bonyolult, összetett mozgáspálya vezérlési feladatokat. Az NC mag sok eset-

ben komoly matematikai, adatfeldolgozási képességekkel rendelkezik. 

A PLC egység feladata általában olyan feladatok ellátása, ami a gyártó berendezésen a 

konkrét munkadarabtól független, közös, így a CNC programfeladattól közvetlenül nem függ. 

A PLC figyeli pl. általában, hogy a gép biztonságos működtetésének a feltételei fennállnak-e, 

és vezérli pl. a nyers munkadarab mozgatását, befogását, majd az elkészült munkadarab to-

vábbítását. A PLC-k általában kevés matematikai műveletet végeznek, viszont sokszor szá-

mos bemeneti feltételt vizsgálnak, sok kimeneti – viszonylag egyszerű – beavatkozó szervet 

működtetnek, így feladatuk nagyszámú logikai művelet elvégzésével, és számos logikai (két-

állapotú) be- és kimenet kezelésével jár együtt. 

3.3 A PLC-k  működésének elvi alapjai 

A PLC működésének elvi alapjai számos más tudományterülethez tartoznak, és a PLC-k 

fejlődésével ez a kör egyre bővül. Jelen jegyzetben sem tematikai, sem terjedelmi lehetőségek 

miatt ezek áttekintésére nincs lehetőség, de a megértéshez szükséges az elvi alapok rövid át-

tekintése – aminek alapján utána lehet nézni a részleteknek –, és a korszerű megoldások hasz-

nálatához kikerülhetetlen az új lehetőségek bemutatása. 

Az elektromechanikus gépek irányítása eredetileg kétállapotú be- és kimeneti eszközök 

használatán alapult. Ezek közé tartoznak a nyomógombok, kapcsolók, végálláskapcsolók; 

egyéb helyzetérzékelők, és relékontaktusok; stb. a bemeneti oldalon, valamint jelfogók, 

aktuátorok, optikai kijelzők (lámpák, ma inkább LEDek), és hasonló jellegű eszközök a kime-

neti oldalon. 

A be- és a kimenetek közötti kapcsolatot egy ún. logikai hálózat valósítja meg. A logi-

kai hálózat működését elvben – halmazelméleti alapok – a logikai (Boole) algebra kifejezése-

ivel lehet leírni. 
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Egy logikai hálózat elvben kétféle működésű lehet: 

 kombinációs hálózat, ahol a kimentek állapota szigorúan csak a bementek aktuális ál-

lapotától függ, 

 sorrendi (szekvenciális) hálózat, ahol a kimenetek állapota az aktuális bemeneti álla-

potokon túl a rendszer korábbi állapotaitól is függ. 

Mindkét működés matematikailag leírható, és jól kezelhető. Nagyon fontos azonban már itt 

megjegyezni, hogy a technikai megvalósítás során a műveletek elvégzéséhez idő is kell, ami a 

bementi jelek és a kimeneti állapotok alapján, azok változása esetén versenyhelyzetekhez, 

átmeneti, ill. rossz esetben véletlenszerű kimeneti eredményekhez, állapotokhoz vezethet. Ez 

a jelenség a PLC-k használatánál, programozásánál – ma is – fontos szempont. 

3.4 A PLC-k fejlődése és kategóriái 

Az 1960-as végéig a számítástechnika és az ipari irányítástechnika nagyjából függetle-

nül fejlődött. A számítógépekben félvezető eszközöket – tranzisztorokat, majd integrált áram-

köröket alkalmaztak, de a berendezések megbízhatósága, és működési feltételei az ipari kör-

nyezetbeli alkalmazást még nem tették lehetővé. A gyártósorokon elektromechanikus, elekt-

romágneses eszközöket, reléket, forgótengelyes léptető időzítőket, programkapcsolókat hasz-

náltak (ma hasonló eszközöket alsó kategóriás mosógépekben, mikrohullámú sütőkben talá-

lunk). A logikai hálózatokat huzalozott összeköttetések révén alakították ki, innen maradt meg 

máig a csak hardveres átalakítással módosítható hálózatokra a „huzalozott logika” elnevezés. 

A huzalozott logika kifejlesztése, elkészítése, módosítása és a hibakeresés nehéz, időigényes, 

drága, komoly felkészültséget kívánó munka, – de a jól kifejlesztett huzalozott logika robusz-

tus, megbízható, külső hatásokra meglehetősen érzéketlen. A gyártósori technológia módosí-

tásakor az átállás nehézkes és drága volt. Az autógyártás felfutása, sok új modell megjelenése 

idején rugalmasabb megoldást kerestek. A GM egyik részlege 1968-ban megbízást adott a 

Bedford Associates cégnek egy programozható vezérlő kialakítására. Az eredmény egy új 

termék, az első PLC megszületése volt, Modicon (Modular Digital Controller) néven. A 

MODICON márka ma a francia Schneider cég tulajdona, és a legnagyobb PLC felhasználó 

ma is az autóipar. [2] 

Néhány jelentős gyártó, csak példaként megemlítve: Allen-Bradley/Rockwell, Bosch, GE, 

Klockner-Moeller, OMRON, Schneider, Siemens, Toshiba. 

Az ipari automatikában a PLC-k esetében fontos szempont a könnyű kezelhetőség, és a külön-

féle gyártók és szoftverek közötti minél nagyobb kompatibilitás. Ezt a célt szolgálja a 

PLCOpen nevű világméretű szervezet, amely ajánlásokat dolgoz ki közös megoldásokra. 

A PLC-k eredetileg digitális (kétállapotú) be – és kimenetekkel rendelkeztek, és a ke-

zelt vonalak száma szerint kategorizálhatóak: 

A kis PLC-k száz vonal alatt, a közepesek néhány száz vonal esetén, a nagy készülékek ezer-

nél több vonalat képesek kezelni. Megjelentek igen kis eszközök is, amelyeknél egy-két tucat 

vonal be- és kimenet áll rendelkezésre, ezeket pl. programozható relé vagy NANO PLC stb. 

néven forgalmazzák. 

A PLC-k működhetnek önállóan. Sokszor azonban célszerű hálózatba kapcsolni az 

egyes eszközöket. Egy PLC vagy PLC hálózat felügyeletét ma sokszor egy számítógép látja 

el. Ezek az ún. SCADA rendszerek (Supervisory Control and Data Acquisition). A felügyelő 

számítógép adatgyűjtési, feldolgozási, naplózási feladatot is elláthat.  

A fejlődés több más irányban is folytatódik. A PLC-k egy része ma már analóg szabályozás-

technikai részfeladatokat, így pl. PID szabályozást is képes ellátni. Egy másik nagy fejlődési 

terület a kommunikáció, – így pl. önálló mobilhálózati SMS küldés lehetősége valamilyen 

esemény bekövetkeztekor. A nagy PLC gyártók kínálatában folyamatosan érdekes, izgalmas 
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új megoldásokat, lehetőségeket találhatunk, – de eközben biztosak lehetünk abban, hogy a 

kiforrott, közös áramköri és programozási alapelvek és megoldások nem változnak. [3] 

3.5 A PLC rendszerek felépítése és működése 

A PLC rendszer funkcionális felépítését mutatja be a 3.2. ábra. 

 

 

3.2. ábra: PLC rendszer felépítése 

Az alábbiakban áttekintjük a PLC rendszerek alapvető felépítő egységeit, azok funkcióját, és 

a rendszer működését: 

 Tápegység. A mai PLC-k kapcsolóüzemű, magas hatásfokú tápegységeket tartalmaz-

nak. 

 A tápforrás a váltakozó áramú hálózat (100…240VAC, 50/60Hz, ami biztosítja az eu-

rópai és a tengerentúli alkalmazást, vagy még szélesebb igények esetén 85-264VAC, 

és 400Hz – utóbbi pl. hajókon fordul elő), vagy egyenáramú táplálás, névlegesen 

24VDC (iparban, ill. munkagépeken, tehergépjárművek esetén), vagy 12VDC (ipar-

ban, ill. pl. 12V-os épületgépészeti, biztonsági rendszerekben). 

 Háttér tápenergia forrás. Opcionális egység – a hálózati tápellátás kiesése esetére, kri-

tikusan fontos működés biztosításához –, vagy táphiba, ill. kikapcsolás esetében az ak-

tuális paraméterek eltárolásához, a valós idejű óra működtetéséhez stb. 

 Valós idejű óra (Real Time Clock). Opcionális egység, pl. éjszakai világítás bekapcso-

lásához, vagy keltezett naplózáshoz nélkülözhetetlen, de pl. tartályfeltöltéshez általá-

ban nem szükséges. 

 Központi adatfeldolgozó egység. Ez az egység a PLC „agya”, egy ipari mikroszámító-

gép. Informatikai kapacitása – kategóriájától függően – összevethető egy okos mobil-
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telefon, PDA, notebook, vagy asztali gép tudásával, de lényegesen robusztusabb, 

megbízhatóbb. Fő feladata nagyszámú logikai művelet elvégzése, sok változó vonat-

kozásában. Aritmetikai feladatai korlátozottak, általában csak 16 bites előjeles egész 

számokkal dolgoznak, és nincsenek audió-videó-3D stb. feladataik.  

 A központi egység szilárdtest félvezető memóriában tartalmazza a PLC rendszerprog-

ramját. Ez biztosítja bekapcsolás után a rendszer hardver eszközeinek az inicializálá-

sát, az öntesztet, a felhasználói program betöltését és végrehajtását, az ember-gép, és 

az hálózat-gép kommunikációt, ill. a rendszer működésének felügyeletét. 

 A program memória tartalmazza a PLC felhasználói programot. Ez a memória ma ti-

pikusan FlashROM (hasonló, mint az USB pendrive), vagy NVRAM (háttér energia-

forrással ellátott statikus RAM, hasonló, mint a PC BIOS RAM).  

 Az adatmemória kétféle lehet. Kikapcsoláskor elveszítheti a tartalmát, vagy az meg-

marad, mert FlashROM-ban, vagy NVRAM-ban eltárolva megmarad. 

 Bemeneti modul. A bemeneti modul az irányított rendszer jeleit továbbítja a központi 

egységbe. A két egység között – az esetleges zavaró hatások elkerülése érdekében gal-

vanikus, azaz elektromos vezetékes összeköttetés nincs. A leválasztást elektromecha-

nikus relék, vagy – ma, tipikusan – optika csatolók használatával oldják meg. A be-

meneti jelforrások alapesetben kétállapotú eszközök, rajzjelük szabványos, vagy álta-

lánosan elterjedt, betűjeleikkel együtt. Pl. az ábrán PB = Pus Button (nyomógomb), 

ami lehet: NO = Normally Open (alapesetben nyitott), vagy NC = Normally Closed 

(alapesetben zárt), LS = Limit Switch (végálláskapcsoló), TS = Temperature Switch = 

hőmérséklet érzékelő kapcsoló, FLS = Fluid Level Switch (Folyadék szintérzékelő), 

CR = Relay Contact (relé érintkezőpár). A nemzetközi gyakorlatban – pl. német ter-

mékeknél ugyanezeket, vagy hasonló jeleket használnak. A szakirodalomban a rajz és 

betűjelek könnyen beazonosíthatóak. 

 Kimeneti modul. A bementi modulhoz hasonlóan itt galvanikusan leválasztott eszkö-

zöket találunk, amelyek tipikusan relé kontaktusok, vagy ma már inkább félvezető, 

egyen- vagy váltakozóáramú kapcsolók. A vezérelt eszközök köre az igények szerint 

széles, pl. lineáris mozgató, motor, hűtő,/fűtő, (együttes jelük HVAC= Heating, 

Ventilating, Air Conditioning), jelző, (fény, hang), és nagy terhelést kapcsoló készülé-

kek lehetnek közöttük. 

 Programozó/felügyelő eszköz. A PLC felhasználói programot komolyabb feladat ese-

tén sokszor személyi számítógépen készítjük el, és onnan töltjük át a PLC program-

memóriájába. A program futásának nyomkövetése szintén PC segítségével törtéhet. 

Egy PC lehet SCADA rendszer esetén a PLC felügyeleti eszköze is. 

 HMI (Human Machine Interface = Ember-Gép Kapcsolat). A PLC-k nagyon egyszerű 

nyomógombos bementi, és bélyeg méretű kimeneti LCD kijelzőtől teljes PC jellegű, 

pl. érintőképernyős, grafikus LCD konzolig sokféle ember-gép kapcsolattal lehetnek 

felszerelve. Ez az interfész lehetővé teszi a PC nélküli programozást, a működés nyo-

mon követését is. 

 Hálózati összeköttetés. Opcionális egység. Bonyolultabb, vagy a térben egymástól tá-

vol levő eszközök (pl. építőipari alkalmazások stb.) esetén a PLC-k hálózati összeköt-

tetésére lehet szükség, és hasonló igények léphetnek fel SCADA, vagy távfelügyeleti 

rendszerekben is. 

 Az ipari hálózati – vezetékes vagy vezeték nélküli –  összeköttetés nagy megbízható-

ságú kialakítása komoly feladat, amelyre a nagy cégek több, eltérő szempontok szerint 

optimalizált protokollt dolgoztak A bevált megoldások „vándorolnak”, pl. a Bosch cég 
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CAN busz autó fedélzeti kommunikációhoz kifejlesztett protokollját ma már sok más 

területen, pl. a gépiparban is alkalmazzák. 

3.6 A PLC felhasználói program, és annak végrehajtása 

A felhasználói program a PLC-t alkalmazó által létrehozott program, amelynek feladata 

az irányítandó berendezés kívánalmak szerinti működtetése, A program a feladatot az operá-

ciós rendszer által értelmezhető formában tartalmazza. Az operációs rendszer a feladatot cik-

likusan hajtja végre, a 3.3. ábra szerint. 

 

3.3. ábra: A PLC készülékek ciklikus programfeldolgozása 

 

A PLC ciklus fő részei: 

 a bementi adatok frissítő beolvasása, és eltárolása az adatmemória egy ún. táblá-

jába, 

 a programban megadott logikai, aritmetikai stb. feladatok végrehajtása, az ered-

mények eltárolása az adatmemória egy ún. kimeneti táblájába, 

 a kimenti adatok érvényesítése a kimeneti modulban, azaz a kimeneti állapotok 

frissítése. 

A PLC-k sebessége a ciklusidővel jellemezhető. Több elemi feladat egymás utáni végrehajtá-

sa hosszabb ciklusidőt eredményez. Egy PLC típusra jellemző paraméter az általában ezer 

elemi feladatra megadott ciklusidő, amit ms egységben szokás megadni. Nagyon nagy rend-

szerekben a tényleges ciklusidő esetleg száz ms-ig is terjedhet. 

3.7 A PLC-k programozása 

A PLC-k programozása különféle, szöveges vagy grafikus PLC programnyelveken tör-

ténhet. 

A PLCOpen szervezet ajánlására megalkották az IEC 61131-3 szabványt, ami öt progra-

mozási nyelvet definiál. Az adott feladathoz ténylegesen használt nyelv a cég hagyományitól, 
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a programozó ismereteiből, és a feladat jellegétől függenek. Az öt programozási nyelvet az 

alábbiakban tekintjük át: 

 LD (Ladder Diagram) létra diagram, - grafikus nyelv, 

 IL (Instruction List), mnemonikokból álló szöveges utasítás lista, 

 FBD (Functional Block Diagram), folyamatdiagram jellegű, fejlett, magas szintű gra-

fikus nyelv, 

 ST (Structured Text), struktúrált szöveges programozási nyelv, a BASIC vagy a 

PASCAL nyelvhez hasonló jellegű, 

 SFC (Sequental Function Chart), sorrendbe rendezett funkcionális diagram, főleg lo-

gikai műveleti szimbólumokkal dolgozó, a huzalozott logikai rendszerek tervezéséhez 

hasonló grafikus nyelv.  

Szemléltetésként, a 3.4. ábrán egy egyszerű, kedvelt mintafeladatot mutatunk be. Egy tar-

tályban a vízszintet fel kell tölteni a felső szintérzékelő (LS2) működéséig, ha a rendszer be 

van kapcsolva a főkapcsolóval (SW1), és az alsó szintérzékelő érzékelési határa alatt van az 

aktuális vízszint. A feltöltést a relé mágnestekercs (SOL1) által működtetett egyik (CR2) 

érintkező (CR2) kapcsolja be, a relé másik záró érintkezője (CR1) tartja bekapcsolva a 

mágnestekercset a feltöltés elejétől a felső szint eléréséig. 

 

 

3.4. ábra: Tartályfeltöltő feladat leírása LD és IL programnyelven 

Irodalomjegyzék, források a 3. fejezethez 
 

[1] Zalotay Péter: Programozható irányítások I. Elektronikus jegyzet, BMF Kandó Kálmán 

Villamosmérnöki Kar, Budapest, 2010 - http://zalotay.hu/pri_i.pdf 

[2] Schneider Electric: Automatizálás 2009 DVD 

[3] OMRON: Ipari elektronikai katalógus DVD 2010 

http://zalotay.hu/pri_i.pdf


 

 Pál Zoltán, BME  www.tankonyvtar.hu 

4. CNC gépek koordináta-rendszerei, felszerszámo-

zása (Dr. Pál Zoltán) 
 

 

A számjegyvezérlésű CNC gépek megmunkálást végző részeinek mozgási sorrendjét, 

sebességeik nagyságát előre programozzák. A mozgáspályák programozásakor szükséges 

definiálni egy koordináta rendszert, amelyben minden elmozdulás egyértelműen meghatároz-

ható. Ez egy jobbsodrású derékszögű koordináta rendszer, illetve a hozzá rendelt forgástenge-

lyek és párhuzamos tengelyek (4.1. ábra).  

 

4.1. ábra: Az alkalmazott koordináta rendszerek [1] 

Esztergagépeknél a gépi koordináta rendszer origója a főorsó homloklapi síkjának és 

tengelyvonalának a metszéspontja. Erre a pontra a gép nem tud ráállni, ezért célszerű ezen 

kívül egy úgynevezett referenciapontot is definiálni a gép számára (4.2. ábra). Alapelv, hogy a 

koordináta-rendszer Z tengelye mindig a főorsó forgástengelyével egyezik meg és a szerszám 

pozitív Z irányú mozgatásakor a szerszám és a munkadarab közötti távolság növekszik (DIN 

66217).  

 

Programkészítésnél munkadarab koordináta rendszert (programozási koordináta-

rendszer) kell felvenni, amelyben a mozgásokat a szerszám végzi. 

A CNC gép a mozgásokat mindig gépi koordináta rendszerben végzi, mivel a programozási 

koordináta rendszer origóját a gépi koordináta rendszer origójához képest nullponteltolással 

hozzuk létre. A koordinátarendszereken kívül különböző vonatkoztatási pontokat is definiálni 

kell gép számára, amelyek jelölése szabványos (4.2. ábra). 
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4.2. ábra: Vonatkoztatási pontok CNC gépeken  [2] 

 

A gépi nullpontot a gyártó programozza, ennek helyét a felhasználó nem tudja megvál-

toztatni. 

A referenciapont helyét útmérési eljárások alapján rögzítik, koordinátái a gép nullpontra vo-

natkoztatva mindig azonosak. Feladata, hogy a megmunkálást bármilyen esetben egy ponto-

san definiált pontból lehessen elkezdeni. Ez a pont teszi lehetővé az útmérő rendszer hitelesí-

tését. [2] 

A munkadarab nullpontot a programozó szabadon megválaszthatja, célszerű a munkadarab-

hoz gyártástechnológiailag legmegfelelőbb pontot választani. 

4.1 Szerszámkorrekció 

A forgácsolószerszámok megmunkálás közben kopnak, ezért vagy újra, vagy újraéle-

zettre cserélik ezeket. Ez méretük megváltozását okozza. A szerszámcsere hasonló geometriai 

eltéréseket okozhat a megmunkálás során. Ezt a méretváltozást a CNC program módosítása, 

átírása helyett az új szerszámméretek megadásával, szerszámkorrekcióval lehet kompenzálni 

a szerszám vonatkoztatási ponthoz képest. Ennek típusai: 

Szerszámméret korrekció [3]: A szerszámok méreteit megadjuk programozás előtt a vezér-

lőnek, így útinformációk számításához nem kell figyelembe venni a méretüket, azaz a prog-

ramban az elkészítendő munkadarab kontúrját írhatjuk le. Fúrógépeken ilyen a szerszámhossz 

korrekció. Segítségével kiküszöbölhetők a szerszámok hosszméretéből adódó eltérések. Esz-

tergán a hossz és keresztirányú korrekció egyaránt értelmezhető. Marógépeken a szerszámpá-

lya függ a maró átmérőjétől, ha viszont meg van adva szerszámkorrekció, akkor a munkada-

rab méreteit lehet programozni. Ezt a fajta korrekciót sugár irányú korrekciónak nevezik. 
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Csúcssugár korrekció: pl. esztergáláskor feltételezzük, hogy a programozott pont (P) a szer-

szám csúcsa. Ez azonban nem igaz, mivel a szerszámnak van valamekkora csúcssugara, nem 

abszolút hegyes. Ez mindaddig elhanyagolható, amíg a koordinátarendszerünk koordinátaten-

gelyeivel azonos irányban mozgatjuk a szerszámot. Kúp vagy körív felület esztergálásakor a P 

pont programozásával (szerszámkorrekció nélkül) a munkadarab kontúrján torzulások lépnek 

fel (4.3. ábra). 

 

4.3. ábra: Profilhiba kúp (a) és körív (b) esztergálása esetén [3] 

Legnagyobb eltérés az előírt profiltól 45˚-os kúp esztergálásakor lép fel, mert itt van a prog-

ramozott P pont legtávolabb a forgácsolóponttól (4.4. ábra). 

 

 

4.4. ábra: A legnagyobb eltérés meghatározása [3] 

Ebben az esetben a csúcssugár középpontjával (4.4. ábra S pont) szabad a programot elkészí-

teni. A vezérlés számára pedig meg kell adni a csúcssugár értékét (4.4. ábra R). Ez a csúcssu-

gár korrekció. 

A P programozott pont ideális helye különböző forgácsoló szerszámok esetén: 

esztergaszerszám: csúcssugár középpontja 

fúrószerszám: homloklap és a tengelyvonal metszéspontja 

marószerszám: a szerszámtengely és a szerszám homlokát érintő sík metszéspontja 

 

Szerszámkopás korrekció [3]: a szerszámok kopásából és beállítási pontatlanságából adódó 

méretváltozások kompenzálása. Programozáskor a szerszámméret-korrekciós tár adatait mó-

dosítja. 
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4.2 Szerszámtárolás 

Egyszerűbb gépek esetén a szerszámokat revolverfejes szerszámtartóba helyezik, ahol a 

szerszámok rögzítettek, munkahelyzetbe állításuk szerszámváltással, a revolverfej elforgatá-

sával lehetséges. Megmunkáló-központokon a szerszámok tárolása - nagy számuk miatt (akár 

80-90 darab) - szerszámtároló-fejben vagy láncos szerszámtárban (4.5.; 4.6. ábra) megoldott.  

    Szerszámelhelyezés a szerszámtárban 
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4.5. ábra: Szerszámtároló fejek és láncos tárak [4] 

 

4.6. ábra: Láncos tár [5] 

Automatikus szerszámcseréről szerszámcserélő készülék gondoskodik, ami a szerszámtárban 

lévő szerszámok közül az éppen megfelelő üzemi pozícióba helyezését jeleni. Egyik típusa a 

szerszámcserélő készülékeknek a szerszámcserélő kar (4.7.; 4.8.) ábra. 
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4.7. ábra: Szerszámcserélő kar és működése [5] 

 

4.8. ábra: Kétkarú szerszámcserélő készülék [1] 

A  szerszám jellemző méreteit és pontjait minden esetben a szerszámbefogó bázisfelületéhez 

képest kell bemérni. 

4.3 Szerszámok bemérése és beállítása 
 

Beállítás: Elemekből összeépíthető szerszám forgácsoló éleinek adott értékre állítását értjük. 

Bemérés alatt fix szerszámok adott kinyúlásának meghatározását értjük. Elvégzése az auto-

matikus szerszámváltás utáni pontos megmunkálás miatt szükséges. 

 

Ezen folyamatok elvégezhetők gépen belüli és gépen kívüli módszerekkel: 
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Gépen belüli szerszámbemérő és beállító módszerek:  

Próbaforgácsolás: A legegyszerűbb eljárás, az első próbadarabon végzett forgácsolást követő-

en a darab bemérése után a szerszámok utánállítása, illetve mérethibájuk korrekciója a vezér-

lésen keresztül lehetséges. 

Szerszámkinyúlások gépen belüli bemérése: Bázisváltás nélküli legpontosabb bemérési mód-

szer, ilyenkor a szerszámot egy a gépben lévő fix tapintóval (4.9. ábra) vagy érintkezés nélkül 

lézer segítségével mérik be. 

 

 

4.9. ábra: Szerszám gépen belüli tapintóval történő bemérése [6] 

Gépen kívüli szerszámbemérő és beállító módszerek [7]:  

Mesterdarabbal, sablonnal való beállítás: Legegyszerűbb eljárás. 

Készülékben történő beállítás: Optikai, vagy mechanikus mérőeszközökkel történő beállítás 

(4.10. ábra). A mérőeszközzel mért értékeket a legkorszerűbb esetben a szerszám saját maga 

tárolja, amely tárolás módjáról a szerszámazonosítás fejezet szól. 

 

4.10. ábra: Szerszámok bemérése mérőkészülékben [1] 
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Beállítás nélküli szerszámbefogás: A szerszám összeépítése és beállítása katalógusméretek 

alapján történik. Ekkor a legszigorúbbak a követelmények a szerszámok építőelemeivel 

szemben.   

Szerszámazonosítás [8]: 

A szerszámok cserélhetők manuálisan vagy automatikusan szerszámcserélő berendezés segít-

ségével. Egyszerre cserélhető a teljes tár vagy a szerszámok külön-külön.  

Szerszámcserekor lecserélhető a teljes szerszám, illetve a szerszámfej rész (forgácsoló rész). 

A szerszámcsere szükségessé tette a szerszámok azonosítását, ami lehet: 

Helycímes: Lehet állandó vagy változó tárhelyhez kötött, de mindenképpen a vezérlésben kell 

a szerszám helyzetváltoztatását nyomon követni. 

Szerszámcímes: Szerszámokhoz tartozó információkat szerszámokhoz kötötten tárolják. A 

módszer kivitelezhető:   

Kódgyűrűk alkalmazásával (nehézkes alkalmazás, csak szerszámazonosító tárolható, napja-

inkban már nem használják) 

Vonalkóddal (egyszerű, olcsó, elterjedt) 

Memóriaelemmel (írható, olvasható, egyéb információt is képes tárolni a szerszámról, mint 

például a már korábban említett korrekciós adatok, technológiai adatok, éltartamra vonatkozó 

információk) 

Munkadarab szállító rendszerek [9]:  

Ezen rendszerek biztosítják a rugalmas gyártórendszereken belüli anyagmozgatást a meg-

munkáló-központok összekötésével. A nagyméretű munkadarabokat sínhez kötött szállító-

rendszerek (4.11.; 4.12. ábra), míg a kisebb darabokat optikai vezérlésű önjáró targoncák vagy 

felsőpályás szállítórendszerek szállítják a megmunkáló-központok között. A megmunkáló 

központok részére mindig elegendő mennyiségű munkadarabnak kell rendelkezésre állnia, 

ezért munkadarab-tárolókat (palettatárolókat) kell a rendszerbe integrálni. Ezek lehetnek line-

áris, vagy többszintes tárolók egyaránt. Minden gép rendelkezik egy munkadarab-átvevővel, 

amit palettaváltónak neveznek, két palettát tárol, az egyiken lévő munkadarabon folyik a 

megmunkálás, a másik várakozik a megmunkálásra. Ha harmadik palettahellyel is rendelkezik 

a megmunkáló-központ, akkor egyszerre történhet az elkészült és az új munkadarab cseréje 

így a szállítórendszer jobb kihasználtságú. 

 

4.11. ábra: Géprendszer anyagmozgatása paletták segítségével [5] 
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4.12. ábra: Palettás anyagmozgatás [5] 

Az egyes állomásokat palettakód-leolvasókkal szerelik fel. Ha az adott állomáson jelzi a leolvasó, 

hogy a munkadarabot itt kell megmunkálni, és a megmunkálógép szabad, akkor a palettát átveszi 

a gép egy palettaváltó berendezés segítségével és megmunkálja a rajta lévő munkadarabot. A pa-

lettaváltók a szállítórendszer és a megmunkáló-rendszer között létesítenek kapcsolatot. 

 

Moduláris szerszámrendszerek, szerszámbefogók 

A moduláris szerszámrendszerek többféle megmunkáláshoz biztosítanak egyszerűbb alkal-

mazhatóságot. Ilyen például a különböző munkadarabméretekhez való olcsóbb alkalmazko-

dás. Ebben az esetben a szerszám egy - szerszámtartó, átalakító adapter és szerszámbefogó 

részből álló - szerszámtartó, valamint egy szerszámtest, betét, lapka egységből álló szerszám 

között alakul ki [10]. Ilyen moduláris szerszámbefogó egységekből felépített revolverfej lát-

ható a 4.13. ábrán. 

 

4.13. ábra: Moduláris szerszámbefogó egységekből felépített revolverfej szerszámozás [11] 

Forgó szerszámok esetén a szerszámtartó jellemzői a kis ütés, nagy pontosság, nagy merev-

ség, pontos statikus és dinamikus kiegyensúlyozottság, amelyek mind csökkentik a káros rez-

gések kialakulását megmunkálás során, valamint a nagy átvihető nyomaték, amit a magas 

főorsó fordulatszám (8000-40000 1/perc) miatt létrejövő centrifugális erők lecsökkenthetnek. 

A szerszámtest funkciója a tájolás, a nagy szorítóerejű rögzítés, meneszthetőség, állíthatóság, 
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azonosítás és az információátvitel [10]. Csoportosításuk szerint meg lehet különböztetni álló 

és forgó, kézi és automatizált szerszámcserére (4.14. ábra) alkalmas moduláris szerszámrend-

szereket is.  Az automatizált szerszámcserére a befogókat a szárrészükön lévő hornyok teszik 

alkalmassá. 

  

Manuális szerszámcsere Automatizált szerszámcsere 

4.14. ábra: DIN szerinti szerszámbefogók [5] 

Az automatizált szerszámcserére alkalmas szerszámbefogók további alcsoportjában a hűtő-

kenő folyadék kivezetés is kialakításra kerül (4.15. ábra).  

 

4.15. ábra: DIN 69871/1 B szerszámbefogó [12] 

Fontos továbbá a szerszámgéphez való csatlakozás, valamint a megmunkáló szerszámhoz 

való csatlakozás típusa is, ami szerint:  

Szerszámgép oldalról a szerszámtartók lehetnek:  

Kúp alakú szerszámbefogók 

A kúpfelület segítségével egyszerűen központosítható a szerszám. Ilyen például a 4.16. ábrán 

látható 1:20-as kúparánnyal rendelkező önzáró morsekúpos szerszámbefogó. 

 

Morsekúpos szerszámbefogó 

 

4.16. ábra: Morsekúpos szerszámbefogó MT-ER [13] 

Morse kúp alkalmazása esetén a megmunkáláshoz szükséges nyomatékot a morse kúp végén 

lévő sík felületű toll rész adja át. Bizonyos esetekben behúzócsavaros morse kúpokat is al-

kalmaznak.  
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Meredekkúpos szerszámbefogó 

Ennek a típusú szerszámbefogónak (4.17. ábra) gyengesége az axiális irányú bizonytalan 

szerszámméret. Alaptípusának behúzása a végébe csavart „gomba” alakú csap - behúzópatron 

általi - megfogásával és behúzásával történik (4.18. ábra).   

 

4.17. ábra: DIN69871-ER-SHORT [13] 

 

4.18. ábra: Meredekkúpos szerszámtartó rögzített és oldott helyzete [14] 

 

HSK szerszámbefogó 

Ezt a típusú szerszámbefogót (4.19. ábra) is kúpfelület központosítja, viszont axiális irányú 

illesztésére a gallérrészének szerszámgép felöli oldalán lévő síkfelülete szolgál (Kiküszöböli a 

meredekkúp hibáját.).  

 

4.19. ábra: HSK A-CF szerszámbefogó (CLICKFIT) [13] 
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Emiatt rögzítése geometriailag túlhatározott (4.20. ábra). 

 

 

4.20. ábra: HSK szerszámbehúzó működési elve [15] 

Ezt a túlhatározottságot szárrészének rugalmas deformációja oldja fel. Rögzítési folyamatát a 

4.21. ábra szemlélteti   

 

 

4.21. ábra: HSK szerszámrögzítés működése (felső ábra: nyitott, alsó ábra: zárt állapot) [14] 

 

Hengeres szárú szerszámbefogók 

Ez a szerszámbefogó típus szerszámoldalról fúrótokmányos (amerikáner tokmány), illetve 

patronos (4.22. ábra) kialakítással is készül. 

 

4.22. ábra: ST-ER : Hengeres szárú ER patronos befogó DIN 6499 [13] 
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Poligon alakú befogók 

 

Capto szerszámbefogó [11] 

Homlokfelületi megtámasztású, üreges 1:20-as kúposságú, alakzáró kapcsolatot létrehozó 

poligon profilú szerszámbefogó, ahol a szerszámot a poligon kúpossága központosítja (4.23. 

ábra).  

 

4.23. ábra: Capto – poligon alakú – szerszámbefogó [11] 

A Capto szerszámbefogót rögzítő szerszámbehúzó (4.24. ábra) több tonna behúzóerő kifejté-

sére alkalmas, így biztosítva a szerszámkapcsolat 2µ-os ismétlési pontosságát. 

 

 

4.24. ábra: Capto szerszámbehúzó működési elve [11] 
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Egyéb speciális befogók 

 

ABS szerszámbefogó [16]  

Ennek a szerszámbefogónak a működési elve azon alapul, hogy két egymással szemben elhe-

lyezett kúpos végű (negatív és pozitív kúp) hernyócsavar megfeszít egy központi, a hernyó-

csavarokhoz illeszkedő csatlakozóegységet, amely egy tengelyvég segítségével behúzza és 

rögzíti a szerszámtestet (4.25.; 4.26. ábra) 

 

4.25. ábra: ABS szerszámbefogó [17] 

 

4.26. ábra: ABS szerszámbefogó működési elve [17] 

 

 

Megmunkáló szerszám oldalról: 

 

Oldalcsavaros szerszámbefogó 

Hengeres szárú szerszámok rögzítésére alkalmas szerszámtartó (4.27. ábra), ahol a szerszámot 

a szerszámtartó oldalán lévő egy illetve két csavar rögzíti. A szerszámok csatlakozó hengeres 

palástfelületén a rögzítésre lelapolt felület található. Egy ilyen szerszámtartóba csak egy adott 

– a szerszámtartó méretéhez illeszkedő – átmérőjű szerszám fogható be. 
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4.27. ábra: Weldon típusú szerszámbefogó [11] 

Amerikáner szerszámbefogó 

Adott mérettartományba (átmérő) tartozó hengeres szárú szerszámok rögzítésére alkalmas 

szerszámbefogó. A 4.28. ábrán egy morse kúpos kivitel látható. 

 

 

4.28. ábra: Amerikáner szerszámbefogó [18] 

Patronos szerszámbefogó  

Ez a szerszámbefogó is hengeres szerszámok rögzítésére alkalmas (4.29. ábra). A befogandó 

szerszám átmérője viszonylag széles tartományban változtatható a szerszámbefogóban lévő 

patron cseréjével. Ezért ezek a szerszámok saját patronkészlettel rendelkeznek. 

 

4.29. ábra: ER patronos tokmány [13] 
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Hidraulikus szerszámbefogó 

Működése azon alapul, hogy a szerszámbefogó oldalán lévő csavar behajtásával egy dugattyút 

mozgatva a szerszámbefogó belsejében lévő folyadék a szorítandó szerszám száránál rugal-

masan deformálja a szerszámbefogót, így rögzítve a szerszámot (4.30. ábra). Ehhez hasonló 

elven, de egy kiegészítő hidraulika berendezés segítségével alkalmazható a 4.31. ábrán látható 

megoldás. Ezekben a szerszámbefogókban betétpersely alkalmazásával különböző átmérőjű 

szerszámok befogása lehetséges. 

 

4.30. ábra: Legáltalánosabb megoldás hidraulikus szorításra [15] 

 

4.31. ábra: Corogrip hidraulikus befogás [11 alapján] 
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Zsugorszorítású, hődeformációs szerszámbefogó 

Ennek a szerszámbefogónak (4.32. ábra) a működési elve azon alapul, hogy a szerszám rögzí-

tésére alkalmas szárrészt egy indukciós tekercs felhevíti (4.33. ábra), így az kitágul, a forgá-

csolószerszám behelyezhető a szerszámbefogóba, majd ezt követően egy hűtőbordás készü-

lékkel visszahűl a szerszámbefogó [19]. Az eljárás hátránya, hogy viszonylag hosszabb idő 

szükséges a szerszámcseréhez, illetve csak abban az esetben alkalmazható, ha a forgácsoló-

szerszám és a szerszámbefogó hőtágulása eltérő (a forgácsolószerszámé kisebb). Ellenkező 

esetben a szerszámot nem lehet kivenni a befogóból. 

 

4.32. ábra: Hődeformációs ( indukciós hevítésű) szerszámbefogó [11] 

 

4.33. ábra: A szerszám beépítése a szerszámbefogóba indukciós készülékkel [19] 

Hideg deformációs szerszámbefogó 

A szerszámbefogó hengeres szárú szerszámok rögzítésére szolgál. Működése azon alapul, 

hogy a közepén egy poligon alakú szerszámbefogadó furat található. Ez egy hidraulikus be-

rendezés segítségével sugárirányban összenyomva hengeres lesz, amibe így már behelyezhető 

a szerszám. A deformációt a három „babszem alakú” műanyaggal feltöltött rész teszi lehető-

vé. Oldva a hidraulikus prést a létrejövő deformáció megszorítja a szerszámot (4.34.; 4.35. 

ábra). 

Hőtágulásra képes rész 

Mágneses erőtér 

Tekercs 

Cserélhető lemez 
Befogott szerszám 
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4.34. ábra: Hideg deformációs szerszámbefogó [20] 

 

A szerszámbefogó belső poligon 

furatának alaphelyzete 

 
Kívülről három radiális irányú erő 

hatására a belső poligon hengeres 

furattá deformálódik (rugalmas 

deformáció) 

 
Továbbra is alkalmazva a három 

radiális erőt a forgácsolószerszám 

behelyezhető a szerszámbefogóba 

 
Megszűntetve a három külső radiá-

lis irányú erőhatást. a szerszámbe-

fogó visszanyeri a poligon formát, 

amely így rögzíti a forgácsolószer-

számot 

 

4.35. ábra: Hideg deformációs szerszámbefogó működési elve [20] 

 

Álló szerszámok esetén is többféle moduláris szerszámrendszer megoldást fejlesztettek ki, 

ahol a késtartónak csak az első, lapkatartó egységét szükséges cserélni. Erre mutat példákat a 

4.36. ábra. 
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A: Block Tools (Sandvik Coromant)   

B: Multiflex (Krupp Widia) 

C: FTX (Hertel)  

D: ABS-System (Komet);  

E: HSK (Kom Loc; Komet)  

4.36. ábra: Moduláris rendszerű álló szerszámok [5] 
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5. Ipari robotok (Dr. Markovits Tamás) 
(A fejezet összeállítása az [1] és a [2] irodalomra támaszkodik) 

5.1 Alapfogalmak 

 

Az ipari robotok az 1960-as évektől kezdődően folyamatosan fejlődő és ma már a kor-

szerű gyártásautomatizálásban elterjedten használt berendezések. Elsősorban az anyagmozga-

tásban terjedtek el, de bizonyos megmunkálásoknál is alkalmazzák, ahol a követelmények ezt 

lehetővé vagy szükségszerűvé teszik. 

Az ipari robot definíciója (VDI 2860) szerint egy univerzálisan állítható többtengelyű (több 

programozott mozgás) automata, amelynek mozgás-egymásutánisága (utak és szögek) szaba-

don (mechanikus beavatkozás nélkül) programozható és adott esetben szenzorral vezetett 

megfogóval, szerszámmal vagy más gyártóeszközzel felszerelhető, anyagkezelési és techno-

lógiai feladatra használható. 

Az ipari robotok az anyagkezelő berendezésekből fejlődtek ki (5.1. ábra), amelyek lehetnek 

tároló, tartó, leválasztó, vizsgáló és mozgató berendezések. Ezek közül a mozgató berendezé-

sek lehetnek rögzített vagy változó funkcióval rendelkező eszközök. A változó funkciókat 

kézi vagy programvezérelt módon lehet megvalósítani, ahol a programvezérlés is lehet merev 

vagy szabad programozású. 

Ezek alapján a robotok a szabad programozású, programvezérelt, változó funkciókat megva-

lósító mozgató berendezésekhez sorolhatóak az anyagkezelő berendezéseken belül. Az ipari 

robotok anyagmozgató berendezések közötti elhelyezkedését az 5.1. ábrán láthatjuk. 

 

Abban az esetben, ha a program módosításához mechanikus beavatkozásra is szükség 

van (pl.: ütköző áthelyezés), akkor helyező berendezésről beszélünk. Ha a mozgás nem prog-

ramvezérelt, akkor kézi mozgatás esetén beszélhetünk manipulátorról és teleoperátorról. A 

manipulátor egy kézi mozgatású súlykiegyenlített pantográf szerkezet, amelynél a kezelő kézi 

erővel mozgatja a mechanizmust. A súlykiegyenlítés feladata a kezelő terhelésnek csökkenté-

se. Teleoparátor esetén a mozgatás szintén kézzel történik, de távolról (botkormánnyal, ruda-

zattal), amelyre legtöbbször a munkavégezés körülményei miatt van szükség (veszélyes kör-

nyezet). 

 

5.1. ábra:. Ipari robotok elhelyezkedése az anyagmozgató berendezések között 
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Az ipari robotoknál a rugalmas programozhatóságból adódóan szükséges a program módosí-

tása. Ennek lehetőségei a robot fejlettségi szintjétől függően a következők:  

 önálló programbefolyásolás nélküli,  

 programszelekciós, 

 programadaptációs program módosítás. 

 

Az önálló programbefolyásolás nélküli átprogramozás esetén a megvalósuló mozgás megvál-

toztatása csak az aktuális program módosításával vagy új program írásával valósulhat meg. 

Programszelekció esetén egy programszelekciós modul segítségével megadhatóak a 

kívánt alkatrészhez kapcsolódóan a szükséges programok azonosítói (programszám, azono-

sító) megadott sorrendben, így rugalmasan, külső beavatkozás nélkül valósulhat meg az át-

programozás. Folyamatos gyártás esetén a programszelekciós modulban tárolt programok 

sorrendje az alkatrészek felrakási helyén kerül megadásra. 

A programadaptációs átprogramozás esetén már egy automatikus azonosítási rendszer végzi 

el a szükséges program kiválasztását az alkatrész beazonosítása alapján. Az egymásután kö-

vetkező programok sorrendje így automatikusak kerül meghatározásra. 

 

5.2 Robotok felépítése 

Az ipari robotok az emberi kar mozgását leképzendő kinematikai kényszerekkel kap-

csolódó mechanikai elemek (karok, tagok) kombinációjából álló szerkezetek. Az alkalmazott 

kényszerek egyenes vonalú (transzlációs) vagy forgó (rotációs) mozgást tesznek lehetővé két 

tag között. A robot mozgása az alkalmazott kényszerektől függően ezek együtteseként áll elő.  

A robot funkcionális elemi a következőek: 

 robot mechanika, 

 hajtó rendszer, 

 megfogó szerkezet, 

 irányító rendszer, 

 szenzorikai elemek (hajtás-, megfogó-, környezeti szenzorok). 

A mechanikai elemek (karok) egymáshoz képesti elmozdulását a hajtásrendszer elemeivel 

valósítják meg. A karok kialakítása olyan, hogy kis tömegükkel a megadott feladathoz szük-

séges merevséget biztosítják. A több tagból álló robotkar végén helyezkedik el a munkavég-

zésre vagy anyagmegfogásra használható megfogószerkezet, amelynek programozott pontja 

az ún. TCP (Tool Center Point) pont. A robotkarok összehangolt mozgatását az irányító rend-

szer végzi, amely megfelelő működéséhez a különböző jellemzőket érzékelő szenzorok szol-

gáltatnak információt. 

Egy ipari robot rendszer főbb elemei láthatóak az 5.2. ábrán. 
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5.2. ábra: Az ipari robotrendszer elemei 

5.2.1 Robot mechanika 

A robot mechanikáját a karok és a kényszerkapcsolataik adják. Három tag esetében a 

két kényszerrel összesen 8 féle független változat alakítható ki (a transzlációs kapcsolatot T-

vel, a rotációs kapcsolatot R-rel jelölve):  

RRR, TRR, RTR, RRT, TTT, RTT, TRT, TTR 

A lehetséges változatok közül a következők terjedtek el a gyakorlatban: 

- RRR (csuklókaros, függőleges síkú robot) 

A csuklókaros függőleges síkú robotok egyedüli mozgása a rotációs mozgás, amelyek közül 

kettő forgástengelye egymással párhuzamos. A harmadik forgástengelye merőleges az első 

kettőre. A párhuzamos tengelyű forgó mozgások eredőjeként egy függőleges síkban jöhet 

létre mozgás, amelyet kiegészítve egy függőleges forgó mozgással alakul ki a háromdimen-

ziós mozgás lehetősége. 

- TRR (csuklókaros, vízszintes síkú robot) 

A vízszintes síkú csuklókaros robotok rotációs mozgásainak és a transzlációs mozgásának a 

tengelye is függőleges irányú. Így a forgó mozgásokkal egy vízszintes síkban, a függőleges 

transzlációs mozgással kiegészülve térben is lehet mozogni.  Az egyenes vonalú kényszer 

lehet a mechanizmus végén a TCP pontnál is ez esetben RRT struktúráról beszélünk.  

- RRT (gömbi koordinátás robot) 

A gömbi koordinátás robot mozgásai közül a két forgó mozgás tengelye merőleges egymásra 

és a transzlációs mozgás tengelyén helyezkedik el. Ez alapján jön létre a gömb alakú munka-

terület. 

- RTT (hengerkoordinátás robot) 

A henger koordinátás robot mozgásai közül a transzlációs mozgások egymásra merőlegesek 

és a forgó mozgás tengelye egybeesik az egyik transzlációs mozgás irányával. Ezért a kiala-

kuló munkatér henger alakú. 

- TTT (derékszögű koordinátás (normál vagy portál rendszerű) robot) 

A derékszögű koordinátás robot tagjai transzlációsan mozoghatnak egymáshoz képest, ahol a 

mozgások egymásra merőleges irányokat jelentenek. Három ilyen tag segítségével a mozgás-

tartomány téglatest alakú. Konstrukciójuk alapján lehetnek álló vagy portál rendszerűek.  

 

A hagyományos robotok mellett megjelentek a paralel kinematikával kialakított robotok 

is. 

A robot munkaterének nevezzük a tér azon pontjait, amelyet a kinematikai lánc végén 

lévő TCP pont be tud járni a mechanizmus mozgatása közben. A munkatér alakját a kénysze-

rek és egymáshoz képesti viszonyaik határozzák meg alapvetően. A méretét az egyes tagok 
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méretei (amely a robot terhelhetőségét is megadja) és a kényszerek elmozdulási lehetőségei és 

korlátai szabják meg. A munkatér a karok mozgásnak határhelyzetei alapján kerül meghatáro-

zásra, amely a vezérlő szoftver segítségével a szükséges helyeken tovább korlátozható. 

Az alaptengelyek (első 3 tengely) a megfogó helyváltoztatására (pozicionálására) szol-

gálnak. A többi tengely (melléktengelyek) megfogó orientálását végzik. Az alaptengelyek a fő 

munkateret a melléktengelyek a mellék-munkateret határozzák meg, amelyek együtt adják ki 

a teljes munkateret. A munkatérben nincs benne a szerszámhoz és a munkadarabhoz szüksé-

ges tér sem. A munkavégzéshez további szükséges helyeket figyelembe véve adódik ki a ro-

bot mozgástere. 

A mozgástér körül hagyott biztonsági zóna figyelembevételével adódik ki a veszélytér, 

amelyen beül nem szabad tartózkodni a robot mozgatása közben. 

 

A különböző kinematikai kialakításoktól függően a jellegzetes munkaterek az 5.3. ábrán lát-

hatóak. 

 

5.3. ábra: A különböző típusú robotok felépítése és munkaterei 

A különböző kényszerek jelképes megadása az 5.4. ábra alapján történik. 

 

5.4. ábra: A mechanizmus mozgáskényszereinek jelölései 
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Az 5.3. ábrán látható, hogy a munkatér alakja jelentősen eltér a különböző robot típusoknál, 

amit természetesen illeszteni kell az elvégzendő feladathoz. Az elméleti munkatér tovább 

szűkülhet még, amennyiben a megfogónak egyéb követelményeket is ki kell elégíteni (pl.: P1 

és P2 pontok között a mozgási pálya mentén egy adott felülethez képest merőlegesen kell áll-

nia 5.5. ábra). A robot tagok mozgásának is van egy fizikai korlátja, amely a vezetékek és 

hajtáselemek elhelyezkedése miatt alakul ki és figyelembe kell venni az alkalmazásnál. 

 

5.5. ábra: Orientációs mozgások különböző követelmények esetén,  

(a) felülettől független állandó szöghelyzet, (b) a felülettől függő állandó szöghelyzet 

 

5.2.2 Hajtás 

Pneumatikus hajtás 

Pneumatikus hajtás esetén a végrehajtó szerv lineáris mozgás esetén egy munkahenger 

forgó mozgás esetén egy légmotor. A beavatkozó szervek, amelyek a végrehajtó szerveket 

irányítják általában mágneses útváltó szelepek. A pneumatikus munkahengerek nem lineáris 

viselkedése miatt pontos hajtásokat csak érzékelővel kiegészített rendszerekkel lehet megva-

lósítani. A pneumatikus hajtásokat ma már csak alárendel szerepet betöltő helyeken alkalmaz-

zák. 

 

Hidraulikus hajtás 

A hidraulikus rendszerek lehetnek hidrosztatikus vagy szabályozott szervo rendszerek. 

A rendszer kialakítása hasonlít a pneumatikus rendszerekéhez. Lineáris mozgást munkahen-

gerrel, forgó mozgást hidromotorral valósítanak meg. A végrehajtó szerveket mágnessel mű-

ködtetett útváltó szelepek irányítják. A korszerű igényeket kielégítő rendszerekben a szabá-

lyozott szervóhajtás jöhet szóba, ahol a munkahenger elmozdulását érzékelő segítségével sza-

bályozottan valósítják meg. Korszerű rendszereknél az útmérő a munkahengerbe van építve. 

A hidraulikus hajtások kis számban kerülnek alkalmazásra azonban robbanásveszélyes helye-

ken ma is elsődleges a felhasználásunk (pl.: festőüzemek). 
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Villamos hajtás 

A hajtástípusok közül legelterjedtebben a villamos hajtásokat használják. A villamos 

hajtás nyomatékával szembeni követelmény a nagy indítónyomaték, a túlterhelhetőség és a 

forgórész helyzetétől való függetlensége. Elvárás a nagy gyorsulás mellet a fékezés, a nagy 

fordulatszám tartomány és a kis méret. A fenti követelményeknek leginkább egyenáramú mo-

torok (áramszabályozással) vagy váltakozó áramú motorok (frekvencia szabályozással) felel-

nek meg. A 3 fázisú léptetőmotorokat elterjedten alkalmazzák, így ezekkel a villamos hajtá-

sokkal találkozunk leginkább a mozgás létrehozásánál.  

A fordulatszám szabályozós szinkron és aszinkron motorok előnyei az egyenáramú motorok-

kal szemben: nincs szénkefe, kollektor és csúszógyűrű, nem igényel karbantartást, nagyobb 

átlagos fordulatszám, forgatónyomaték és teljesítmény. A hűtőlevegőnek nem kell átmennie a 

motoron. Hátránya, hogy drágább és a frekvenciaváltoztatás bonyolultabb megoldás. 

 

Hajtóművek: 

A hajtóművek feladata hogy a mozgást létrehozó nagy fordulatszámú motorok fordulat-

számát átalakítsák a robotkarok lassabb mozgásához szükséges sebességre. A feladatra a ha-

gyományos hajtóművek nem alkalmasak, mivel az önsúlyuk és méreteik nem teszik lehetővé 

beépítésüket. A feladatra legalkalmasabb hajtómű a hullámhajtómű (5.6. ábra), más néven 

harmonikus hajtómű és a bolygómű, amelyek kis mérete mellet nagy nyomatékot állítanak 

elő. 

 

 

5.6. ábra: A hullámhajtómű elvi felépítés 

A hajtómű egy rugalmas kerékből (hullámkerék), egy gyűrűkerékből és egy hullámge-

nerátorból áll. A gyűrűkerék egy belső fogazattal kerül kialakításra melyhez a hullámkerék 

külső fogazata kapcsolódik kevesebb fogszámmal. A hullámkerék egy deformációra alkalmas 

szerkezet, amelyet a hullámgenerátor kényszerít a gyűrűkerék fogaiba kapcsolódni. A fogosz-

tás különbség miatt a hullámkerék lassú forgómozgást végezve egy lassító áttétel jön létre. A 

behajtás a hullámgenerátoron a kihajtás a hullámkeréken történik. A gyűrűkerék rögzítve van, 

így nem végez forgást.   

A robothajtásoknál a hajtó motort, a hajtóművet a mozgásérzékelőt és a féket egybeépítve egy 

szerkezeti egységként alakítják ki. Forgó mozgás esetén közvetlenül a kihajtó tengely lineáris 

mozgás esetén egy csavarorsó-anya kapcsolat révén mozgás átalakításra van szükség hasonló-

an, mint a CNC szerszámgépeknél.  

A mechanizmus mozgatásához szükséges erő vagy nyomaték a mozgástartomány minden 

pontjában más és más. Nagy kinyúlások esetén az eltérések olyan mértékűek, hogy egy adott 

hajtás nem tudná kielégíteni minden pontban a terhelés következtében kialakuló hajtási 
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igényt. Ebből adódóan a mechanikát tömegkiegyenlítéssel látják el, amely a hajtás terhelését 

egy szűkebb tartományra korlátozza. 

A lehetséges megoldásoknak három fő csoportja terjed el: 

 tömegkiegyenlítés ellensúllyal, 

 tömegkiegyenlítés rugós mechanizmussal, 

 tömegkiegyenlítés pneumatikus vagy hidraulikus munkahengerekkel, amely történhet 

o vezérlés nélkül vagy 

o vezérléssel.  

5.2.3 Megfogó szerkezetek 

A megfogó szerkezetek a robotkar végén elhelyezkedő és munkadarabbal közvetlenül 

kapcsolatba kerülő egységei a robotkarnak. A kapcsolat létrehozásához a megfogót mindig az 

adott feladathoz kell illeszteni (munkadarab alakja, méretei, anyaga, hőmérséklete, súlya).  

A megfogó mozgatásához az alap tengelyeken kívül 3 további tengelyre van szükség. A meg-

fogás történhet mechanikus (5.7. ábra), mágneses vagy vákuumos szorítással. 

 

 

5.7. ábra: Mechanikus szorítású robot megfogó szerkezete 

A megfogó részei a működtető egység, amely az erőt és az elmozdulást hozza létre, a 

szorítómechanizmus, amely az elmozdulás továbbításában játszik szerepet a megfogó pofái 

(ujjai) felé, az ujjak, amelyek a munkadarabot megfogják és a vázszerkezet, amelyhez az 

egyes elemek rögzítve vannak. A megfogóban szenzorok is elhelyezésre kerülhetnek, ame-

lyek a vezérlés felé visszacsatolják a szükséges információkat (pl.: erőmérő szenzor). 

A munkadarab megfogása történhet alakzáró vagy erőzáró módon, amely vagy a geometriai 

illeszkedő felületek kialakításából adódik vagy a megfogás irányának megválasztásával alakul 

ki. A megfogáshoz használt szorítóerőnek biztosítani kell a munkadarab megemelésén kívül a 

mozgatás közben keletkező túlterhelés ellenei védelmet is, hogy a darab egy esetleges gyors 

mozgáskor ne eshessen ki a robot megfogójából. 

A megfogás történhet külső vagy belső felületen, amelyhez más megfogókat kell alkalmazni. 

A szorítóerő létrehozása történhet mechanikus, pneumatikus, elektromágnes, villanymotoros 

vagy vákuumos rendszerrel. A leggyakoribb megfogási mód a kétujjas megfogás ahol a meg-

fogó ujjak kialakítása lehet általános, amely többféle felülethez alkalmas és lehet speciálisan a 

darabhoz illeszkedő is. 

Abban az esetben, ha a munkadarab kialakítás nem teszi lehetővé a mechanikus megfogást 

(nincs külön megfogható felület, sérülékeny a darab, helyhiány) vákuumos megfogókat al-

kalmaznak, ahol a létrehozott csökkentett nyomással az adott felületen létrejövő szívóerő biz-

tosítja a megfogáshoz szükséges erőt (pl.: üveglapok mozgatása). Ez a megfogás érzékeny a 

felületi szennyeződésekre, hiszen nem megfelelő érintkezés esetében nem alakul ki a szüksé-

ges szívó hatás. 

Amennyiben a darab mágnesezhető és az esetleges felmágneseződés nem jelent problé-

mát, akkor mágneses elven működő mágneses megfogó is alkalmazható. A munkadarab meg-
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fogásához használt elektromágnesek gyors és biztos megfogást jelentenek és nem szükséges 

vákuumrendszer kiépítése, mint a pneumatikus megfogó esetén. 

A robotkar végén technológiai műveletet végző robot esetében a művelet végzéséhez szüksé-

ges egység (hegesztő fej, csavarozó, tömítő paszta nyomó) helyezkedik el. Sok esetben a 

technológia során a fejet a robot önműködően cserélni tudja, amennyiben a műveletnél ez 

indokolt. 

A cseréhez szükséges egy illeszkedő felület, amely a különböző szerszámokon megfogó egy-

ségeken azonos kialakítású. 

5.2.4 Irányító rendszer 

A robot TCP pontjának az elvárt pályán történő mozgatásához szükséges az irányító 

rendszer, amely fizikailag a roboton kívül lévő vezérlőszekrényben kerül elhelyezésre, amely 

elektronikusan kapcsolatban van a robot részegységeivel (motorok, érzékelők). Az irányító-

rendszer feladata, hogy felügyelje a hajtásszabályozó rendszert, kapcsolatot tart a robot kör-

nyezetével, biztosítja a programok tárolását és felügyeli a különböző elemek közötti kommu-

nikációt. A főbb modulok: CPU modul, szervo modul, memória modul, perifériák kezelő mo-

dulja. A korszerű robotoknál a vezérlésben egy személyi számítógép végzi az irányítási fela-

datokat, amely egy felhasználóbarát szoftver segítségével kezelhető. 

A kezelő számára legáltalánosabban a TCP pont térbeli pályája ismert és ennek meg-

adásával, kell hogy az irányító berendezés egy un. inverz kinematikai transzformációval meg-

határozza, hogy ehhez hogyan kell mozgatnia a különböző csuklókat. A csuklók mozgatását 

végző motorokhoz ezt az információt kell eljuttatni és ez alapján történik a mozgatásuk. 

A vezérlőszekrényekhez kapcsolódó egyik fontos periféria kézi programozó egység (Teach 

box), amellyel a robot irányítása közvetlenül is megoldható. 

5.2.5 Szenzorok, útmérő rendszerek 

A robottechnikában használatos érzékelők, szenzorok a hajtástól (pl.: útmérők, szög-

adók, nyomatékadók), a megfogótól (pl.: erőszenzorok, hőmérséklet szenzorok, kód leolva-

sók) és a környezettől (pl.: biztonsági szenzorok) jövő információkat szolgáltatják a vezérlő 

számára. Az egyes érzékelő kialakításukat, működési elvüket tekintve hasonlóak a CNC tech-

nikában használt megoldásokhoz, így ezeket itt részletesen nem tárgyaljuk.  

A robot vezérlés és a robot felépítése az 5.8. ábrán látható. 
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5.8. ábra: Vezérlés és a robot kapcsolata 

5.3 Vezérlés, programozás  

5.3.1 Koordináta rendszerek 

A robotok mozgatásához egyértelmű koordináta rendszerekre van szükség, amelyekben 

az elmozdulásokat értelmezni tudjuk. Robotok esetében a következő koordináta rendszerek 

fordulnak elő: 

- a térbeli vagy világi (WORLD) koordinátarendszer, 

- a megfogóhoz, ill. a TCP ponthoz rögzített koordináta rendszer, 

- a munkadarabhoz rögzített koordináta rendszer, 

- a csuklókhoz rögzített (JOINT) koordináta rendszer. 

- robot alap koordináta rendszere. 

A programozó számára a térbeli koordináta rendszer a leginkább alkalmas a mozgás 

megadására. A programozás ezért leginkább ebben történik. A csuklók mozgatásához szüksé-

ges koordináták koordinátarendszer transzformációval hozhatóak létre. A különböző koordi-

náta rendszerek az 5.9. ábrán láthatóak. 
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5.9. ábra: Robot koordináta rendszerei 

 

5.3.2 Vezérlések 

A robot vezérlések esetében 3 főbb vezérléstípusról beszélhetünk: 

- ponttól pontig, PTP (point to point) vezérlés esetén a mozgás kezdő és végpontját lehet 

megadni. A köztes pontokat egy interpolátor számítja attól függően, hogy a mozgást megva-

lósító tengelyek mozgása összehangoltan történik-e beszélhetünk szinkron és aszinkron pont-

vezérlésről. Szinkron vezérlésnél a hajtóművek különböző sebességgel mozogva egyszerre 

indulnak és egyszerre állnak le, míg aszinkron pontvezérlésnél a motorok mozgása nincs ösz-

szehangolva, és ha a megtett út nem azonos, de azonos maximális sebességgel mozognak ak-

kor a motorok nem egyszerre állnak le. 

- a multi-pont vezérlés esetében a kezdő és végpont között további köztes pontok felvételére 

is van lehetőség. Abban az esetben, ha a felhasználó teszi ezt, akkor véges számú pont között 

PTP mozgás valósul meg. A másik lehetőségnél az interpolátor meghatároz egy a kezdő és 

végpont közötti egyenes mentén adott számú pontokat, amelyeken keresztül jön létre a moz-

gás. 

- pályavezérlés esetén a kezdő és végpont között egy meghatározott görbe mentén történik a 

mozgás, mely legegyszerűbb esetben egyenes vagy kör. A görbén való mozgatáshoz szüksé-

ges adatokat az interpolátor határozza meg, amely az összehangolandó mozgások számával 

egyre bonyolultabb és egyre nagyobb sebességű műveletek elvégzésére alkalmas számításokat 

igényel. 

5.3.3 Programozási eljárások 

A robotok programozása történhet közvetlen (on-line), vagy közvetett (off-line) módon.  

A közvetlen programozáshoz szükséges a robot, ugyanis ebben az esetben a TCP pont kívánt 

pályán történő végigvezetésével történik a különböző csuklópontok adatainak (szöghelyzet, 

sebesség, gyorsulás) rögzítése, betanítása (Teach In). A rögzítés történhet csak adott pontok-

ban (PTP programozás) vagy folyamatosan CP (Continous Path). Az adatok alapján a robot 
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képes az előzőleg meghatározott pályán mozgatni a TCP pontot. A sebesség is módosítható, 

ha szükséges.  

A közvetett programozás nagy előnye hogy nincs szükség a robotra, így nem kell ki-

venni a termelésből. A közvetett programozás történhet programnyelven keresztül vagy grafi-

kus (interaktív) programozással. A programnyelven keresztüli programozásnál utasítások 

egymásutánisága kerül meghatározásra, amelyet a felhasználó nyelvről a robot által értelmez-

hető utasításokká alakítva jöhet létre a mozgás. A mozgásorientált programozás során lépésről 

lépésre minden adatot meg kell adni a programban, amit a robot ezek alapján fog végrehajta-

ni. A feladatorientált programozásnál egy felhasználóbarátabb utasításokból álló program 

írására van lehetőség, amelynél a hiányzó, kiegészítő információkat a rendszer határozza meg 

adott meglévő adatbázisból. 

A grafikus programozásnál a képernyőn megjeleníthető a robot, a megfogó, az alkatrész 

és a környezetük is. A programozás az egyes elemek paramétereinek megadásából áll. A 

program elkészítése után szimulációra is van lehetőség.  

Lehetséges vegyes programozás is, amelynél a számítógépen off-line módon történik, miután 

a jellegzetes koordináta pontok on-line módon a robottal felvételre és memorizálásra kerültek. 

 

5.4 Robotok alkalmazása 

A robotok alkalmazás szempontjából két csoportba sorolhatóak: anyagmozgató robotok 

és technológiai műveletet végző robotok. Az anyagmozgató robotok esetében egy adott alkat-

rész egyik helyről a másikra történő mozgatását végzi, tehát csak helyváltoztatás történik. Ez 

lehet például anyagmozgatási egységek közötti mozgatás vagy megmunkáló berendezések 

munkadarab kiszolgálása is. A technológiai műveletet végző robotok módosítanak a munka-

darab vagy alkatrész valamely tulajdonságán. Ilyen robotalkalmazás lehet például a hegesztő-

robot, festőrobot, szerelőrobot. Előfordulhat, hogy a robot a munkadarab mozgatását és meg-

munkálását is végzi adott alkatrész esetén. Például a gépjármű szélvédő munkatérbe való el-

helyezése, ragasztó pasztával történő körbenyomása és következő állomásra helyezése lehet 

egy ilyen vegyes feladat. 

Az ipari robotokat – felhasználási területeiket tekintve – a következő megoszlásban alkalmaz-

zák [3]: 

 anyagmozgatás 30% 

 hegesztés 25% 

 szerelés 15% 

 anyagfelhordás (festés, ragasztás) 5% 

 megmunkálás 2,5% 

 mérés, vizsgálat 2,5% 

 egyéb: 20%  

5.5 Robotok vizsgálata 

A robotok vizsgálata nem üzemeltetői feladat, mert a berendezés jellemzőit a gyártók 

megadják és szavatolják. Azonban ezek ellenőrzésére vagy esetleges fejlesztési lépésekhez 

szükséges lehet ezen jellemzők ismerete. 

A vizsgált jellemzők a következők lehetnek: 

- geometriai (pályakövetési pontosság (5.10. ábra), beállási pontosság, ismétlési pontosság, 

munkatér vizsgálat, dinamikus beállási pontosság), 

- kinematikai jellemzők (sebesség, gyorsulás, ciklus idők), 

- dinamikai jellemzők (mozgató erő, szorító erő, dinamikus merevség), 

- programozási jellemzők (legkisebb programozási lépés), 
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- ismétlési pontosság, 

- teljesítményjellemzők (pneumatikus, hidraulikus, villamos teljesítmény), 

- akusztikai jellemzők (működési zaj). 

 

5.10. ábra: A Robot pályától való eltérése értelmezése 

5.6 Biztonságtechnika 

A robotok működésük közben nagy gyorsulással induló, nagysebességű mozgást végez-

nek. A karok és mechanikai elemek nagy tömege miatt ezért különösen balesetveszélyes a 

robot munkaterében tartózkodni. Ez még akkor is igaz, ha a robot már ismert programot hajt 

végre. Ahhoz, hogy a balesetek elkerülhetőek legyenek, biztonsági teret kell kialakítani a ro-

bot munkatere körül. A védelem megvalósítható védőráccsal, amelynél fizikai korlát jön létre 

a munkatér és a környezete között. A védőrács nemcsak az illetéktelenek belépését akadá-

lyozza meg, hanem az esetlegesen elszabaduló munkadarab sem tud kikerülni a robot munka-

teréből. A rácsra szerelt ajtó nyitása esetén a berendezésnek azonnal meg kell állnia és nem 

indulhat addig, amíg nyitott állapotban van. 

További lehetőség a védelem megvalósítására a fénynyalábbal történő megállítás. A biztonsá-

gi zónába belépő személy a folyamatosan bekapcsolt fénynyaláb útját megszakítva megállítja 

a berendezés mozgását. A fény lehet egy állandó vonalon értelmezett vagy egy pásztázó fény-

nyaláb is. 

A biztonsági megoldások között szóba jöhet még az aktív padló kialakítása is, amelynél egy 

rugalmas padló két vezető rétege abban az esetben érintkezik elektromosan, ha súly hatására 

benyomódik. Ekkor jelet adva a vezérlőnek leállítja a berendezést.  

 

Felhasznált irodalom az 5. fejezethez 
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6.  3D-s koordináta méréstechnika alapjai 

  

6.1 Descartes-rendszerű koordináta méréstechnika (Dr. Takács János) 

Az egyre bonyolultabb és pontosabb alkatrészeket a megmunkálások közben és azok végén 

minősíteni kell, hogy megfelelnek-e méretei, alakja, helyzete az előírásoknak. A hagyományos mé-

rőmikroszkópok spirálokulárral, vagy a projektorok a méréseknél nehézkesen kezelhetők és a méré-

si idők nagyok. 

A hagyományos hosszmérő, szögmérő eszközök csak korlátozottan alkalmasak összetett tér-

beli méretek ellenőrzésére. Alapvetően új koncepciót valósítottak meg ezen a területen az 

1970-es években kifejlesztett koordináta mérőgépek. A mérőgépek a korábbi egyenes menti 

hosszmérés és a síkbeli alak és szögmérések módszereit alapvetően változtatták meg a térbeli 

mérések megvalósíthatóságával. 

 

A mérőgépek eddigi bevezetési tapasztalatai alapján a következő vázlatos áttekintést adhat-

juk: 

A mérőgépek felhasználásának alapvető helye: a megmunkálások utáni mérés. 

Jellemző mérési feladatai: 

 mintadarab mérése; 

 első munkadarab mérése szériagyártás előtt; 

 mintadarabok mérése (a mintavételi szabályok szerint) a folyó gyártásból; 

 mérőeszközök, beállító eszközök stb. felügyelete (készülékek bemérése stb.). 

 

6.1.1 A mérőgépek kialakítási jellemzői: 

 

1. Felépítés szempontjából:  

 Descartes (portál, konzolos stb.); 

 gömbi koordinátás (karos stb.); 

 egyéb (laser scanner stb.). 

 

2. A mérőrendszer érzékelők szempontjából: 

 érintkezéssel:      - kapcsoló típusú tapintó; 

    - mérő tapintó;  

 érintkezés nélkül: - optikai érzékelésű (pl. lézersugaras). 

 

3. Programozásuk szempontjából: 

 Teach-in (betanító); 

 Off-line (mérésen kívül, előre programozott CNC). 

 

4. A felhasznált mérőprogramok szempontjából (legjellemzőbbek): 

 geometriai mérőprogram (egzakt geometriai adatok meghatározására); 

 pásztázó mérőprogram (alak leíró görbék felvételére); 

 statisztikai értékelő program (mérési adatok statisztikai feldolgozására). 

 

Ezen szempontok szerint részletesebben is bemutatjuk a koordináta mérőgépek legfontosabb 

típusait és jellemzőit. 
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A mérőgépek alapkonstrukciója a Descartes-koordináta-rendszerű mérésekre került kifejlesz-

tésre, először a munkadarabok térbeli geometriai adatainak meghatározására. A mérő gép sík 

gránit asztalára lehet a munkadarabot elhelyezni és azon rögzítő csavarok és szorító elemek 

segítségével rögzíteni (fixálni). 

 

 
 

6.1. ábra: Portál rendszerű koordináta mérőgép gránit asztallal, légcsapágyazással, (Forrás: Mitutoyo) 

 

Az asztalhoz viszonyítva a mérőgép vezetékei (legjellemzőbben: aerostatikus (pontosabb)) 

nagy méreteknél gördülő derékszögű koordináta rendszert alkotnak, amelyekre a 3D-s tapin-

tófej (gömb) a tengelyek mentén elmozgathatóan van telepítve (6.1. ábra). 

 A vezetékekkel párhuzamosan nagyfelbontású és pontosságú digitális mérőrendszerek van-

nak kiépítve, amelyekkel mérjük a tapintófej elmozdulásait. A méréseket egy vonatkoztatási 

pontra, pl. a tapintó gömb középpontjára értelmezzük. Ahhoz, hogy a valós méreteket megis-

merjük, ismernünk kell a tapintó gömb sugarát (lásd. később). 

6.1.2 A mérőrendszer felépítése 

Mérőléceket kialakíthatnak különféle elveken: optikai, induktív, kapacitív stb. A legel-

terjedtebb az optikai megoldás, amelyben egyenletes osztásközzel átlátszó és sötét sávokat 

alakítanak ki üveg léceken (sávok szélessége: 20 µm), ami nem kellően finom. Az üvegléc 

osztásainak sűrűsége a fizikai megvalósíthatóság miatt korlátozott, ezért a pontosság növelé-

sét egy kiolvasó blokkal segítik (6.2. ábra). 
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6.2. ábra: A mérőgépen használt optikai kiolvasás mérőléce és kiolvasó rendszere, (Forrás: Mitutoyo) 

 

Az üvegléc két oldalán egy kiolvasó blokk mozog a vezeték által megvezetve, melynek 

egyik oldalán fotó diódák bocsátanak fényt az üveglécre, a szemben lévő oldalon pedig egy 

optikai rács (20 µm-es osztású) mögött fotótranzisztorok vannak. A világos mezőn a fény 

átjut a fotótranzisztorra, ami így vezetővé válik és jól digitalizáltató jelet ad egy-egy osztás 

elhaladásakor. A leolvasási pontosság növelésére az üvegléc jeltávolságának osztásközét ala-

pul véve, fél osztással eltolva, elhelyeznek egy második fotodióda – fotótranzisztor párt, mi-

vel ezek geometriai méretei (átmérői) sokszorosai az osztásköznek, ezért ezeket az előző kiol-

vasó-pártól megfelelő távolságban n - egészszámú osztás után, fél osztással tolják el. Ezzel a 

kiolvasási pontosság az osztásköz felére csökkenthető. További fotódióda és tranzisztorpáro-

kat lehet úgy elhelyezni, hogy a maradék fél osztásközöket rendre tovább felezve (1/4; 1/8; 

1/16 osztással eltolva stb.) mindig megfelező pozícióba helyezzük el optikai tengelyüket. A 

kiolvasott digitális információkat a fotótranzisztorokról pedig a kettes számrendszer szabályai 

szerint egy-egy nagyságrendnek tekintünk. Így kettes számrendszerben már akár 0,1 µm-es 

felbontást is meg lehet jeleníteni.  

A precíziósan elhelyezett optikai elemeket (fotótranzisztor, rács, fotódióda) bemérve, 

műgyantába ágyazva fixálják és így jön létre egy, a mérőléchez illesztett, a pontosságot foko-

zó digitális nóniusz. Az egyes kiolvasások egy tár kinullázása után gyűjthetők, az induló 

pontból az elmozdulás során előjelesen, inkrementálisan gyűlnek a tárhelyen a digitális beüté-

sek (jelek). A mérőkörök segítségével a tárak (x; y; z) adat tartalma minden pillanatban kiol-

vasható, adattartalom a 10-es számrendszerbe átalakítható, kijelezhető mm-es megjelenítéssel. 

6.1.3 Mérési adatok meghatározása (kapcsoló típusú tapintók) 

A tárolók tengelyenként hasonlóan működnek, és a villamos tápellátásuk sorba van kap-

csolva. A mérőrendszer konstrukciói egy részénél, a kapcsoló típusú tapintók használatánál, a 

táp megszűntekor a tárak tartalma megcímzetten – egy-egy mérési ponthoz rendelve kiolvas-

ható és a mérőszoftver segítségével az adott ponthoz, majd később az adott geometriai elem-

hez köthető. A mért pontok felvételéhez a mérendő felületen fel kell venni egy-egy meghatá-

rozott pontot, amelyhez vagy optikai szálkeresztet, vagy a gyakorlatban többségében tapintó-

kat használunk. Az érzékelők (tapintók) egyik csoportja a „kapcsoló” típusú. Ennek az a lé-

nyege, hogy a mérőlécek tárolóinak tápkörével sorba kapcsolt. Amikor a tapintó (6.3. ábra) 
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megérint egy felületet, az érintéskori pici tapintó kitérés hatására az áramkört megszakítja – 

ezzel a tároló adatait a kikapcsolási pillanat szerinti digitális beütések számának megfelelően 

kiolvashatóvá teszi (L1, L2, L3 tárolókban), ami a méreteket testesíti meg valamilyen kezdő 

adathoz, vagy választott koordinátarendszerhez képest.  

 

 

6.3. ábra: A kapcsoló típusú mérőtapintó szerkezeti ábrája és működési vázlata, (Forrás: Renishaw) 

A kapcsoló tapintó kialakítása olyan (6.3. ábra), hogy a tapintó gömb (ami csavarosan 

rögzített a mérőszárhoz) elmozdulásakor a felső részén háromágú, csapos csillag van. Ezt a 

csillagot középen egy a mérőnyomást is szabályozó rugó szorítja le úgy, hogy a csillagból 

kiálló három hengeres csap, két-két aranyozott golyón fekszik fel. Az aranyozott golyókon 

keresztül záródik a táp áramkör mindaddig, míg a tapintót ki nem billentjük bármelyik golyós 

fészekből. A kapcsoló tapintó a felületet érintve a rugóerő ellenében kibillen a három felfekvő 

hengere közül, valamelyik eltávolodik a golyóktól. Billentést tekintve irányfüggően más mér-

tékű elmozdulás szükséges az áramkör megszakadásához, mert a tapintó elmozdulás forgás-

tengely távolsága a 3 ág mentén nem azonos. Két csapra felfeküdve erre az egyenes vonalra, 

mint tengelyvonalra merőleges irányú kitéréshez kisebb kapcsolási út tartozik, mint megfor-

dítva. (Ez állandó kapcsolási, „standard” hibát okoz.) 

 A mérőtapintó anyaga jó kopásállóságú, kemény, rubin, zafír, esetleg kerámia (6.4. áb-

ra). A mérőtapintók a mérőgépen általában cserélhetők, a mozgási lehetőségek ismerete alap-

ján gyakran adódik olyan mérési feladat, hogy egyetlen fix befogású tapintó alkalmatlan min-

den mérés elvégzésére. Ezért a tapintófejek akár csillagszerűen felépíthetők, vagy gömbi ko-

ordináta rendszerben meghatározható geometriájú pozícióba billenthetők. 
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A mérési feladatok elvégzése előtt fontos feladat a felhasználandó tapintók adatainak ismere-

te, a tapintógömbök kalibrálása (6.5. ábra). 

 

 

6.5. ábra: A mérőtapintók kalibrációja a „mestergömb” segítségével 

A mérőgépeken ennek megvalósításához egy-egy nagypontosságú ismert átmérőjű kopásálló 

(pl. kerámia) „mester gömböt” helyeznek el. 

A tapintó gömböket, amennyiben több is van a gépen egyenként megnevezve „kalibrálni” 

kell. A kalibrálást a „gömb mérése 4 pontból” segédprogrammal végezhetjük el. Ennek behí-

vása után megcímezzük a mérőgömböt pl. „tapintó 1”, majd ezzel a tapintóval négyszer meg-

 

6.4. ábra: A mérőtapintók kialakítása (Forrás: Mitutoyo, Renishaw) 
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érintve a mestergömböt, a program, mint térbeli trigonometrikus feladatot számolja ki a tapin-

tógömb sugarát. Ezt eltárolva számolja majd ki a mérési adatokat az adott tapintóra. A CNC 

mérőgépek képesek a különféle (6.6. ábra) tapintóik programból vezérelt cseréjére is.  

 

 

6.6. ábra: CNC mérőgép tapintótára a különböző tapintókkal, (Forrás: Renishaw) 

 

 A mérőtapintók cseréje után mindig az új tapintó adatait kell a mérések megkezdése 

előtt behívni.  

 A mérőgép koordináta tengelyein mért értékek inkrementális adatok alapján kerülnek 

meghatározásra. A mérőgépi méréseket azonban célszerű megfelelő koordináta rendszerhez 

kötni. A gépen a koordináta rendszer több módszerrel is felvehető, köthető a gép asztalához és 

koordináta tengelyei irányához. A valós mérendő daraboknál azonban általában kedvezőbb a 

koordináta rendszer munkadarabhoz kötése (6.7. ábra). Ehhez a mérendő darab jellegzetes 

felületeit (pl. síkok, furatok stb.) célszerű alapul kiválasztani. 

 

                       

6.7. ábra: A mérés koordináta rendszerének kijelölése a munkadarabhoz, vagy a gépasztalhoz kötve 

 

Alkalmas lehet pl. 3 egymásra merőleges síkfelület; furat vagy külső hengeres felület tengely-

vonala és arra merőleges síkfelület, majd egy tengely irány kitűzése egy „O” pont felvétele 

után stb. (6.8. ábra). 
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6.8. ábra: A koordináta rendszerek kötése jellemző munkadarab adottsághoz 

A legkedvezőbb megoldás, ha a tervezési, a gyártási és a mérési bázis felületeket sikerül azo-

nosra választani, ekkor a mérési koordináta síkok is ehhez a rendszerhez igazíthatók.  

 Egy darabon is felvehető több koordináta rendszer, ezzel könnyebbé válhat a rész méré-

si feladatok végzése. A koordináta rendszerekben felvett adatok a mérőgépen átszámíthatók 

egyik rendszerből a másikba (6.9. ábra). A koordináta síkokra vetíthetők az adatok a „projek-

ciók” használatával.  

 

 

6.9. ábra: Különböző koordináta rendszerek felvétele a mérőgépen; W - mdb; M - gépi,  

(Forrás: Renishaw) 

6.1.4 Jellegzetes alakok mérési alapjai 

A munkadarabokon nagy számban vannak hengeres felületek (csapok, furatok).  A hen-

geres felület egyik fő jellemző mérete a henger átmérője, illetve a tengely helyzete, a „ten-

gely” egyébként a mérőgép szempontjából virtuális, mivel helyét fizikailag nem tudjuk érzé-

kelni, csak közvetve tudjuk meghatározni (6.10. ábra). A mérőgép asztalára merőleges helyze-

tű henger (pl. furat) mérését a következőkben mutatjuk be.  
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6.10. ábra: Egy kör középpontjának meghatározása 

A mérőgép függőleges tengelyének légcsapágyazását rögzítjük, hogy egy síkban, a vizsgálati 

síkban meghatározhassuk a fekvő kör sugarát és középpontját. 

Ehhez a méréshez már igénybe kell, hogy vegyük a gép mérő szoftverét, abban előhívjuk a 

„kör mérése 3 pontból” menüt.  Érintsük meg 3 pontban a furat palástját. A kapcsoló típusú 

tapintó áramkör megszakítási pillanatában rövid sípolásokkal és vagy fénnyel is jelzi a gép a 

pont megérintését, az aktuális P1 (x1, y1, z1) adatok felvételét. Ezt követően a P2 (x2, y2, z2) és 

P3 (x3, y3, z3) pontokat is felvesszük. A gép programja számol és közli az eredményt.  

Mi is történik a programban?   

Először kiszámítja a tapintó sugárral korrigált pontokat, majd kiszámolja mindegyik két-két 

pontpár felezőpont koordinátáit (P12, P13, P23), majd kiszámolja a P1, P2 pontokon átmenő 

egyenes egyenletét, 

 

bxmy  (pl. P3, P2 -> )( 3

32

32

3 xx
xx

yy
yy  

Ennek iránytangenséből meghatározza a felező merőleges iránytangensét: m’ = - 1/m és a P23 

pontból felírja a felezőmerőleges egyenletét. Mindhárom felezőmerőleges egymással képzett 

metszéspontjait meghatározza. Ezek csak véletlenszerűen esnek egybe, mert az adatok tárolá-

sa, és a számítások is csak véges tizedesig valósíthatók meg, ezért lehet, hogy három metszés-

pontot kapunk. A mérés eredményeként mégis a kör középpontját szeretnénk meghatározni, 

így kiszámítjuk a három pontra illesztett háromszög súlypontját. Ez lesz a kör számított kö-

zéppontja  

 

Pok (xok; yok; zok), 

ettől a mérési pontok távolsága 

rk0 =  2
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matematikailag számítható. A három távolság számtani közepe lesz a mért kör számított suga-

ra „rk0” és a legnagyobb és legkisebb értékek adják a számított sugár méretszórását:  

              

                                                    rk = rk0  Δr. 

P1

P3

P2

S
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A henger tengelye mentén az egyik szánt (pl. „Z”) elmozgatva a méréseket egy az asztalhoz 

képest másik mérősíkban is elvégezve, megkaphatunk egy másik mérősíkbeli kör középpontot 

és a hozzá tartozó sugarat. Ennek a két körnek, mint a hengeres felület egyes tengelyre merő-

leges metszeteinek segítségével a henger tengely helyzete is meghatározható. 

A két kör középponton át fektethetünk egy egyenest, amely iránytangenséből meghatározható 

annak hajlásszöge az asztal síkjának normálisához, ha már felvettük (megmértük) az asztal 

síkját legalább 3 mérési pontból. Ehhez a síkfelület méréshez, a mérőprogramból a „sík méré-

sét kell meghívni 3 pontból” és elnevezni, pl. Sxy - síknak, melyet majd a felületi normálisa 

és annak a döféspontja jellemez. 

A koordináta méréstechnikában az egyik legfontosabb tanács, hogy csak valós geometriai 

feladatokat lehet a mérésekkel megvalósítani, tehát a mérések tervezésekor ügyelni kell arra, 

hogy a meghatározandó adatok valósan kiszámíthatók legyenek. 

 

Két sík távolságát meghatározni nem egyszerű feladat, mert a valós síkokat egyenként néhány 

megmért pontból határozzuk meg.  

A két sík így nagy valószínűséggel nem „0” hibával párhuzamos, ezért a két sík távolságra 

nem valószínű, hogy jó eredményt kapunk.  

A méréshez célszerűen fel kell venni valamilyen segéd adatot. Pl. egy kocka élhossza már jól 

meghatározható, mivel a két párhuzamos síkjára merőleges a két másik oldallap síkjának met-

szésvonala, ami metsződő elemként számított egyenes. Ennek az élnek valós döféspontjai 

vannak a két párhuzamos síkban. A két döféspont távolsága már számolható és ezt az adott 

helyen értelmezhetjük a két sík távolságának.  

Hasonlóan kell eljárni, pl. két hengeres furat tengelytávolságnak meghatározásakor. 

 

A két furat tengelyvonala döféspontokat képezhet a darab felső v. alsó síkján, így a döféspon-

tok távolsága már szintén meghatározható az alsó vagy a felső síkban. 

A mérőgépek tapintói a mérési feladatokhoz kifejlesztettek. Vannak tapintók, amelyek gömbi 

koordináta rendszerben elfordíthatók (6. 11. ábra). 

 

    

6.11. ábra: Elforgatható tapintó (Forrás: Renishaw) 

A koordináta mérőgépek több típusánál használnak mérő tapintókat is. Ezek a tapintók min-

den koordináta irányban saját mérőrendszerrel rendelkeznek, amellyel mért adatokat a mérő-

gép főmérő léceinek adataihoz előjelesen hozzászámítják (6. 12. ábra). 
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6.12. ábra: Mérőtapintó szerkezetének kialakítása és szerkezeti vázlata, (Forrás: Renishaw) 

A mérőgépek gyakran alkalmasak a különböző alakzatok egyes metszeteinek, nem szabályos 

alakzatainak beszkennelésére is. Ehhez a feladathoz rendszerint különleges, esetenként fix 

tapintók szolgálnak, az adatokat, az egyes pontokat, pedig időosztással, vagy a tapintó által 

megtett, meghatározott úthosszak utáni pontfelvételekkel oldják meg. 

6.1.5 Koordináta mérések a CNC megmunkáló gépeken 

       A CNC gépek asztalrendszereinek pontossága és a mozgató szabályozó hajtások precíziós 

kialakítása lehetővé teszi, hogy a CNC gépekbe, pl. a szerszámok helyére mérő tapintót he-

lyezzünk. Ennek a tapintónak meg kell oldani, hogy a mérendő felületeket megérintse úgy, 

hogy közben sem a munkadarab, sem a tapintó nem sérül meg. Kifejlesztettek olyan tapintó-

kat, amelyeken belül mérőrendszert is kialakítottak (6.12. ábra), úgy hogy a mérendő felületek 

érintésekor, párhuzamos laprugókkal iránytartás mellett, minden koordináta irányba képes 

finoman elmozdulni, miközben a bele épített 3 koordináta irányban elhelyezett induktív út-

adók segítségével képes a tapintó elmozdulását érzékelni. A CNC gép programozott adatai 

koordináta irányonként ismerhetők az NC programból, amely adatokhoz koordináta irányhe-

lyesen hozzá kell előjelesen számítani a finomtapintó általi megállapított kitéréseket. Az így 

összegzett adatokat lehet érintési pontonként, mérési célra felhasználni. 

Előnyös ez a módszer akkor, ha a munkadarab ki és befogása miatt a szűk tűrések nehezen 

tarthatók, ugyanakkor hátrányos, hogy a mérési időkben a gép termelési tevékenysége kiesik. 

Felhasznált irodalom a 6.1. fejezethez 
 

[1] Mitutoyo, Precíziós Mérőeszközök, H3001, (Printed in F. R. Germany (1) B-  B/Mitu-

toyo (H)) 

[2] http://resources.renishaw.com/ 

http://resources.renishaw.com/
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6.2 Csuklókaros koordináta mérőgépek (Dr. Markovits Tamás) 

(A fejezet összeállítása az [1] és a [2] irodalomra támaszkodik) 

 

A karos koordináta mérőgépek a koordináta méréstechnika elvén használhatóak hossz-

méretek és különböző geometriai elemek adott jellemzőinek (méret, alak, helyzet) meghatáro-

zására. A mérés elve tehát megegyezik a hagyományos koordináta mérőgépeknél használt 

méréssel. A legjelentősebb eltérés, hogy amíg hagyományos mérőgépek derékszögű koordiná-

ta rendszer szerinti egyenes vonalú mozgások végzésére (mérésére) alkalmasak, addig a karos 

mérőgépek elemei csuklókkal kapcsolódnak egymáshoz, melyek csak szögelfordulást képesek 

végezni és mérni. Az eltérő kialakítás oka, hogy ezek a berendezések a hagyományos telepí-

tett mérőgépekkel szemben hordozhatóak, így az alkalmazás során a mobilitás nagy szerepet 

kap. Ez az egyik legnagyobb előnye az eszköznek.  

A berendezés elvi felépítése az 6.13. ábrán látható. 

 

 

6.13. ábra: A csuklókaros koordináta mérőrendszer elvi felépítése 

 

6.2.1 A csuklókaros koordináta mérőgép felépítése 

A csuklókaros koordináta mérőgép főbb elemei a következőek: 

 rögzítés 

 karos mechanizmus 

 beépített szögjeladók  

 tapintó (mérőfej) 

 adatfeldolgozó számítógép és szoftver 

 

Karos mechanizmus 

Ahhoz, hogy a berendezés könnyen mozgatható legyen az szükséges, hogy a hagyomá-

nyos kiépítéshez tartózó és a merevség miatt szükséges gránit alap és az egymásra merőlege-

sen elhelyezett merev váz szerkezet helyett egy kis tömeggel és kis térfogattal rendelkező 

berendezés kapjunk. Ebből adódóan a hordozható koordináta mérőgép szerkezeti elemeiből 

hiányzik a gránit alap és kis súlyú (Al, szénszálas műanyag) csőszerű elemekből, karokból 

épül fel. A 3D-s térbeli mérés elvégzéséhez igazodva 6 vagy 7 tengely mentén tud mozogni. 

A karok egymáshoz képest nem egy meghatározott szögben állva végeznek mozgást, hanem a 
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karok kapcsolódó végeinél csuklókkal vannak rögzítve és megadott szögtartományban szögel-

fordulást tudnak végezni. A csuklókban beépített erőérzékelő véd a befeszülés és deformáció 

ellen. Automatikus tömeg és hőkompenzáció is kialakításra került. 

 

Beépített szögjeladók  

A hagyományos mérőgépeknél a lineáris elmozdulás méréséhez lineáris útmérőket 

használnak. A karos kiépítésnél a csuklókba beépített szögjeladók segítségével mérhető két 

ismert hosszúságú kar egymáshoz képesti helyzete és az összes jeladó által szolgáltatott adat 

feldolgozásával a legutolsó kar illetve a rá erősített tapintó térbeli helyzete meghatározható.    

 

Az elforgási szöget jellemzően optikai úton mérik abszolút mérőrendszerrel. Egy kódtárcsa 

forgása közben a kiolvasó egység felé adott szögelfordulásonként jelet ad a szoftvernek, ame-

lyet irányhelyesen összegezve inkrementális módon meghatározható a szögelfordulás. 

 

Tapintó 

A mérés elvégzésénél a koordináták kiolvasása a karos mechanizmus végén elhelyezett 

tapintó egységen lévő gomb kezelő általi megnyomásával történik. A gomb megnyomásával a 

csuklókarok ismert hosszából és egymáshoz képesti helyzetéből a számítógép meghatározza a 

mérőtapintó végén elhelyezett gömb középpontját. A kemény, kopásálló anyagból készült 

mérő gömb átmérőjének ismeretében a megérintett felületre átszámítható a keresett koordiná-

ta. 

A tapintó egy jellemzően forgásszimmetrikus tengely (henger, kúp) végén elhelyezett 

érintkező felületet biztosító gömbből áll. A tengelycsonk anyaga és geometriája olyan hogy 

minél kisebb mértékben deformálódjon a méréskor fellépő erő hatására. A méréshez igazodva 

kerül kialakításra. Például furatok mérésénél nem lehet nagyobb az átmérője, mint a mérő-

gömbbé.  

A mérőgömb fontos jellemzői: anyaga, mérete, geometriája és pontossága. A mérőgömb 

anyag a jellemzően valamilyen kerámia (alumínium vagy cirkónium oxid). A gömb méretét a 

mérendő geometria méretéhez kell igazítani. Minél kisebb a mérendő geometriai elem annál 

kisebb mérőgömb szükséges. Hozzávetőlegesen 3 mm-nél kisebb geometriai elemeknél a 

pontszerű kialakítással rendelkező tapintót célszerű használni, hogy a hozzáférés megoldható 

és elegendően pontos legyen. A mérendő elem méretének növekedésével, ahogy lehetséges 

növelni kell a gömb átmérőjét mivel ez kevésbé sérülékeny és a gömb pontossága is javul, 

amely a mérést nagymértékben befolyásolja. A gömb átmérőjének pontossága jellemzően 

néhány mikrométer körüli érték, míg a gömbi alak eltérés tized mikronos nagyságrendű.  

 

Egy jellegzetes tapintó látható a 6.14. ábrán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 
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6.14. ábra: Csuklókaros mérőgép jellegzetes tapintója, (Forrás: FARO) 

Rögzítés 

A karos mérőgép rögzítésére a berendezés talpán van lehetőség, ahol az erre a célra ki-

alakított furatokon keresztül mereven fel lehet fogatni a kívánt mérési helyre (asztalra, gép-

ágyra stb.). A rögzítés emellett történhet mágneses elven is, olyan esetben, ha a rögzítés he-

lyén mágnesezhető anyagok vannak és az esetleges felmágneseződés nem okoz a későbbiek-

ben problémát. 

Egy csuklókaros koordináta mérőgép látható a 6.15. ábrán. 

 

 

6.15. ábra: Csuklókaros koordináta mérőgép (FARO gyártmány) 

Mozgatás 

A hagyományos telepített mérőgépekkel szemben, amelyek kézi és CNC mozgatással is 

működtethetőek a csuklókaros mérőgépek jellemezően kézi működtetésűek, amelyek a kis 

tömeggel és hordozhatóssággal, illetve a szerkezeti kialakítás korlátaival vannak összefüggés-

ben. Létezik azonban a mérés automatizált változata is, amely átmenetet jelent a robotok és a 

kézi csuklókaros merőgépek között (Metris gyártmány) [2]. Ebben az esetben a méréshez 

szükséges mozgást a szerkezet csuklóinál elhelyezett elektromotorok valósítják meg. A kiala-

kítás hasonlít a csuklókaros robot konstrukciónál megszokott felépítéshez. A karok végén 

jellemzően egy lézeres szkenner helyezkedik el és ez végzi a felület digitalizálását, amelyet 

például karosszéria elemek automatizált bemérésénél lehet alkalmazni. A kialakítása ötvözi a 

hordozható kivitelt és a robotok által biztosított automatizálhatóságot. A csuklókaros kialakí-

tásból adódóan befér olyan helyekre is ahol a nagyobb méretű hagyományos mérőgépek nem 

képesek mérni szerkezeti kialakításukból adódóan. 
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Kalibrálás 

A csuklókaros mérőgépek kalibrálása a berendezéshez tartozó, erre a célra kialakított 

etalonnal történik. A kalibrálás során a tapintó végén lévő golyót behelyezve a számára kiala-

kított üregbe és folyamatos kontaktusban tartva a felülettel, több tengely körül megforgatva 

végezhető el a golyó méret kalibrálása.  

 

Mérési alapterület növelése 

A csuklókaros koordináta mérőgépek egyik legnagyobb előnye a hordozhatósága. A ka-

rok adott hosszúsága és egymáshoz képesti szögelfordulás lehetősége alapján meghatározható 

az a tér, ahol adott munkadarabok mérését el tudják végezni. Amennyiben a méréshez na-

gyobb helyre van szükség, akkor egy hosszabb karokból, vagy nagyobb szögelfordulást bizto-

sító csuklókból álló mérőgép alkalmazása lehet célszerű. 

A mérőberendezés által mérhető terület megnövelhető, ha a mérés során a berendezést 

a rögzítésénél fogva áthelyezik egy másik mérési pozícióba. A két pozíció közti különbség 

ismeretében a mért koordináták szoftveresen összefűzhetőek egy alkatrészre vonatkozóan. 

Erre lehetőséget biztosít egy olyan alaplap, amelyen ismert távolságokra lévő pozicionáló 

elemekhez helyezhető a berendezés vagy a két pozícióból ugyanazt a mérő (tetraéder) etalont 

bemérik.  

 

6.2.2 Csuklókaros koordináta mérőgépek alkalmazása 

 

Alkalmazási példák: 

 dimenzionális méretek meghatározása a felvett pontokból, 

 valós alkatrész CAD modellhez képesti eltéréseinek valós idejű vizsgálata, 

 meglévő alkatrész felületi pontjainak digitalizálása CAD modell létrehozásához 

(reverse engineering), 

 a megmunkáló gépben történő mérés, ahol a befogott darabon lehet ellenőrizni a kí-

vánt méreteket, 

 nagyméretű darabok bemérése, amelyek nem férnek be egy hagyományos mérőgép 

munkaterébe vagy tömegüknél, rögzítésüknél fogva nem vagy nehezen mozgathatóak, 

 kis sorozatú mérések, amelyek kézzel elvégezhetően nem igényelnek automatizálást. 

 

A csuklókaros koordináta mérőgépek adott esetekben alternatívát jelentenek a hagyomá-

nyos telepített mérőgépekhez képest. Több olyan előnyös tulajdonsága van (térbeli, komplex 

geometriai adatok meghatározhatóak és közvetlenül számítógépes feldolgozással kiértékelhe-

tőek), amelyek hagyományos mérőeszközökkel csak körülményesebben oldhatók meg. Ter-

mészetesen nagysorozatban végzett azonos mérési feladatnál a hagyományos eszközökkel 

(tolómérő, mikrométer, idomszer) szemben nem jelent alternatívát, de ahogy a mérési feladat 

nagyobb rugalmasságot és CAD kapcsolatot igényel, úgy a csuklókaros mérőgépek alkalmaz-

hatósága is növekszik. A hagyományos mérőeszközökkel szemben a mérési adatok dokumen-

tálhatósága is jobban megoldható. 

A munkadarabok mérése hagyományos berendezéseken jellemzően egy rezgésmentes, 

kontrollált hőmérsékletű, páratartalmú térben (mérőszobában) történik. A darabokat a mérő 

helyiségbe szállítva történik a mérés. Abban az esetben, ha a mérendő alkatrészt nem lehetsé-

ges a mérőszobába vinni, mert túl nagy a mérete, túl nehéz, a rögzítés nem teszi lehetővé vagy 
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a beépítés helyén annak sajátosságait figyelembe véve kell a mérést elvégezni (ahol az össze-

építésből adódó hibák, eltérések meghatározhatóak), akkor a könnyű szerkezetes csuklókaros 

mérőgépek alkalmasabbak a mérés elvégzéséhez. 

A mérőgép karjainak anyaga és kialakítása olyan, hogy a hőmérséklet által okozott de-

formáció minél kisebb mértékben befolyásolja a mérés eredményét. Tekintettel arra, hogy 

ezek az eszközök sok esetben üzemi körülmények között kénytelenek mérni, erre szükség is 

van, ezért automatikus hőkompenzálást használnak. 

A hordozható kivitelű csuklókaros koordináta mérőgép jól használható készülékek be-

méréséhez. A hagyományos, telepített mérőgépek esetén a kiszerelhető készülékelemek a 

mérőszobában megmérhetőek, azonban a berendezésbe visszahelyezéskor elkövettet hibák 

kiderítése már csak a helyszínen a beépített állapotban történő méréskor lehetséges. A hor-

dozható mérőgép a berendezéshez rögzítve lehetőséget biztosít tehát beszerelt állapotban 

megmérni a készülék méreteit és más gépelemekhez vagy szerszámhoz képesti pozícióját, 

helyzetét. Adott esetben lehetséges, hogy az üzemi hőmérsékleten figyelembe véve a 

hőtágulási folyamatokat vizsgálhatóak ugyanezen jellemzők. 

A hordozható kivitelhez hozzátartozik, hogy a karos mérőgépről a jelátvitel kábel nélkül 

is megvalósulhat, ezzel egyszerűsítve a felhasználást és a hozzáférhetőséget. A tápellátás eb-

ben az esetben beépített akkumulátorról történik. A kábelek elhagyásával a mobilitás még 

inkább növelhető. 

 

Alkalmazás előnyei:  

 hordozható kivitel,  

 kis tömegű, 

 CAD szoftverrel összehangolható adatokat szolgáltat, 

 mérési körülményekkel kapcsolatos előírások kevésbé szigorúak, 

 könnyebb kezelhetőség, 

 olcsóbb, mint a hagyományos mérőgépek. 

Alkalmazás hátrányai:  

 kisebb pontosság. 

 

Felhasznált irodalom a 6.2. fejezethez 
 

[1] Portable CMM Ball Probes, Technology White Paper, FARO kiadvány, 

http://www.faro.com/contentv2.aspx?ct=di&content=misc&item=2146, 2011. 10.12. 

[2] Metris Metrology Solutions, RCA robot CMM arm, Metris kiadvány, 

www.metris.com/downloads/393.metrology_guide_eng_0409.pdf, 2011. 10.12. 

http://www.faro.com/contentv2.aspx?ct=di&content=misc&item=2146
http://www.metris.com/downloads/393.metrology_guide_eng_0409.pdf
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6.3 Optikai mérőgépek (Dr. Bánlaki Pál) 

6.3.1 Az optikai mérőgépekkel kapcsolatos alapismeretek 

 

A természettudományos tevékenység során a testek geometriai kiterjedésének meghatá-

rozása, és emellett a műszaki munka során a munkadarabok méretének megmérése alapvető, 

gyakori feladat. A feladat elvégzése azonban sok esetben nem egyszerű, különösen, ha az 

emberi érzékelést, ill. a kézi módszereket meghaladó igényeket kell kielégíteni. 

Az emberi szem felbontóképessége sok tényezőtől függ, felső határa egy kb. ívperc (1', azaz 

1/12°). Nagyjából két, egymástól 0,1 mm-re levő pontot tudunk megkülönböztetni. Más meg-

közelítésben, kb. 25 cm távolságban az éleslátás mezeje kb. 30 cm · 40 cm, a felbontás pedig 

kb. 4-7 Megapixel, (azaz képpont). A felbontóképességet nagyítással, ill. nagyítóval növelhet-

jük. A nagyítást a fényelhajlás jelensége, és a lencsék nem tökéletes volta határolja be. A 

fénymikroszkópok legnagyobb nagyítása emiatt kb. 1500-szoros lehet, a felbontó képesség 

kb. 0,1 µm-re növekedhet. 

 

A méréseket természetesen befolyásolja a hőtágulás is. Példaként, az acél lineáris 

hőtágulási tényezője α=11,7 · /°C. 

 

A síkbeli méretek meghatározásához, alakzatok vizsgálatához régóta használják a mé-

rőmikroszkópot, és a projektort. Az optikai koordináta mérőgépek ezeknek a mérőmikroszkó-

poknak a továbbfejlesztése során alakultak ki. Az egyik változtatás a szabad szemmel történő 

megfigyelést váltotta ki. A közvetlen, szemmel történő megfigyelés helyett először analóg, 

majd digitális kamerákat kezdtek el használni. A digitális kamerák használata lehetővé teszi a 

képek számítógépes tárolását, és feldolgozását. Egyszerű, kézi mozgatású digitális kamerával 

ellátott mérőmikroszkópokat, kedvező műszaki tulajdonságaik és alacsony áruk miatt elter-

jedten használnak egyszerű méret, ill. minőségellenőrzéshez, vagy pl. kutatási feladatok so-

rán. A másik változtatási irány a kézi asztaltengely orsók mozgatásának gépi mozgatásra való 

kiváltása volt. Pontos mérőorsókkal, vagy önálló távolságmérő készülékekkel lehetővé vált a 

gépi távolságmérés. A vázolt út vezetett tovább a mai, nagy tudású optikai mérőgépek kifej-

lesztéséhez. A mérőmikroszkópok alapvető jellemzője, a felülről történő megfigyelés azonban 

hosszú ideig megmaradt, és ma is még ez az általános. Emiatt a függőleges méretek vizsgálata 

némileg korlátozott, a ferde felületek nehezen, az alámetszések pedig nem mérhetőek. A gé-

peket így három- helyett – szigorúan véve – két és fél-dimenziós gépeknek is tekinthetjük. Az 

új fejlesztések, pl. több irányban elhelyezett kamerák használata vezethet a probléma teljes 

megoldásához. 

 

A szakirodalomban ezeket a berendezéseket többféle néven találhatjuk, pl. optikai koor-

dináta mérőgép elnevezéssel, (angolul az Optical Coordinate-Measuring Machine, németül az 

Optische Koordinatenmessmachine vagy -gerät elnevezések szerepelnek), itt a továbbiakban 

esetenként az OMG rövidítést használjuk. 

Több más cég mellett világvezető gyártó a Mitutoyo és a Zeiss. 

 

 

 

 

 

 
. 
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6.3.2 Az optikai mérőgépek felépítése és működésük alapjai 

Az optikai mérőgépek jellemző felépítését az 6.16. ábra szemlélteti. [1] 

 

 

6.16. ábra: Az optikai mérőgépek felépítése. 

Az OMG-k esetében a mérendő tárgyat a tárgyasztalra helyezzük, ez jellemzően egy ro-

busztus üveglap. A tárgyat megvilágítjuk. A tárgy képét optikai rendszerrel egy digitális ka-

mera érzékelőre vetítjük. A kamerából kapott információt számítógépes rendszerrel dolgoz-

zuk fel, amely lehetőséget biztosít a kép kiértékelésére, az adatok feldolgozására, számítások 

végzésére, és az adatok és az eredmények eltárolására, ill. továbbítására. A tárgyat és a kame-

rát egymáshoz képest a térben mozgatni lehet mind a három dimenzióban (3D). A mozgatás 

kézi, vagy programból történő irányítás szerint történik, és a számítógép vezérli a megvilágí-

tással együtt. A berendezést ezért speciális CNC gépnek, ill. robotnak is tekinthetjük. [2] 

 

A megvilágítás alapvető lehetőségei 

Korábban a fémmikroszkópok esetében általában felső, míg kontúrméréseknél, valamint bio-

lógiai mikroszkópok esetében a vizsgálatokhoz alsó megvilágítást alkalmaztak. Az OMG-k 

esetében – a 6.17. ábrán látható módon – alsó, felső, és oldalsó megvilágítás használatos. 
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6.17. ábra: Megvilágítási lehetőségek 

Az alsó megvilágítás átlátszatlan tárgyak esetében a kontúrok, élek, pl. furatkontúrok 

vizsgálatánál használható. Átlátszó, ill. áttetsző tárgyak esetében a test geometriája sokszor 

így figyelhető meg legjobban. 

A felső megvilágítást a felülről látható struktúra megfigyelése esetén használjuk, a fény a le-

képező lencse felől, függőlegesen jut a tárgyra. 

Az oldalsó megvilágítás a felső megvilágítás egy változata, ebben az esetben a megvilágítás 

szöge beállítható. Ezen a módon a testek térbeli struktúrájának, a térbeli kontúrvonalak, a fer-

de, ill. görbülő felületek vizsgálata könnyebbé válik. 

A megvilágítást sok gép esetében négy szegmensre bontják, a sík iránya szerint +x, -x, +y, -y 

irányú megvilágítások lehetségesek. 

A 6.18. ábrán a háromféle megvilágítás hatását, eredményét figyelhetjük meg. A fotó-

kon két nyomtatott huzalozás részletet láthatunk, egy furatos részletet (forrszemekkel), – a 

felső sorban, és egy kártyacsatlakozó részletet – az alsó sorban. A baloldali oszlopban az alsó 

megvilágítás esetén megfigyelhető képeket láthatjuk. Jól mérhető – a felső sorban – a két át-

menő furat (az átlátszatlan, valószínűleg belső eltemetett vezető réteget tartalmazó hordozó-

ban), ill. – az alsó sorban – az áttetsző hordozón levő érintkező csíkok körvonala. A középső 

oszlopban a munkadarabok felső függőleges megvilágítást kapnak, ekkor a felső felületük 

tanulmányozható jól. A jobb oszlopban oldalirányú felső megvilágítást kaptak a munkadarab-

ok, ekkor a kontúrvonalak, a térbeli szerkezet mérése, megfigyelése válik jól kivitelezhetővé. 

Az ábra jobb szélén a megvilágítás egy gyakorlati megvalósításának sémáját láthatjuk (+M+). 

 

 

6.18. ábra: A különféle megvilágítások hatása, eredménye - két példán bemutatva [3] 
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6.3.3 A digitális kamera 

A megvilágított tárgy képét egy digitális kamera érzékeli, és alakítja át számjegyesen 

kódolt információ formájába. Mérőgépeken ún. CCD kamerákat használnak, (a másik lehető-

ség a CMOS kamera néven ismert eszköz lehetne), kedvező érzékenység, és egyéb, itt kedve-

ző tulajdonságok miatt. Ez egy ún. mátrix érzékelő, ami azt jelenti, hogy téglalap alakú mát-

rixban elrendezve milliós nagyságrendben, képpontonként, (azaz pixelenként) egy-egy fé-

nyérzékeny félvezető dióda érzékeli a megvilágítást. Az érzékelő elé színszűrőt helyezve vá-

lik lehetségessé a szín szerinti érzékelés, azaz a színes kamera megvalósítása. Az OMG-k 

nagy része fekete-fehér kamera, amely a színeket nem, hanem csak egy ún. szürkeskálán a 

megvilágítás érzékelésére képes. A megvilágítással arányosan kapott analóg feszültség jelet 

egy analóg/digitális konverter alakítja át digitális jellé. Az OMG-k esetében viszonylag kis 

felbontású, többnyire 8 bites A/D konvertereket használnak, ez 256 féle szint megkülönbözte-

tését teszi lehetővé. Pl. 1280*1024 pixel esetén a képet kb. 1,3 millió 8 bites szám írja le. A 

kamera elvi működését szemlélteti a 6.19. ábra. Az ábrán a CCD kamera látóterében egy át-

menő furatos munkadarab látható, alsó megvilágítással. A kamera a képet a memóriájában 

levő számkódok formájában szolgáltatja a felhasználónak. A diagramon a kör középpontjából 

a kontúrvonalon át a tárgy széle felé a szürkeségi szintnek megfelelő digitális értékek változá-

sát követhetjük nyomon a 0…255 tartományban.  

 

 

6.19. ábra: A digitális kamera elvi működése [4] 

6.3.4 A fókuszálás megoldási lehetőségei 

Jól kiértékelhető, éles képet jól fókuszált kamera esetén kaphatunk. A manuális fóku-

szálás nehéz feladat lehet, sokszor lassú és nem tökéletes, de esetenként nem kerülhető ki. 

Legtöbbször előnyösebb az automatikus fókuszálás. Az automatikus fókuszálás legfontosabb 

módszere a maximális kontrasztosságra való törekvésen alapuló eljárás, amelyet a 6.20. ábra 

szemléltet. 
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6.20. ábra: Fókuszálás maximális kontrasztosságra állítás alapján [7] 

A CCD kamerát a vezérlő számítógép mozgatja a megfigyelendő rész felett függőleges 

irányban. A kamera képét a számítógép kiértékeli a kontrasztosság, (részletdússág) alapján, és 

a legélesebb képhez állítja a kamera magasságát. Háromdimenziós tárgyak esetében, manuális 

méréseknél a megfigyeléshez néha kissé kézzel korrigált beállítás a legjobb. Az autófókusz 

funkció a programozott méréseknél nélkülözhetetlen. 

A fókuszálás, így az automatikus fókuszálás történhet sík felületre vagy ismétlődő mintázatra 

vagy él szerinti átmenetre. A három lehetőséget a 6.21. ábra mutatja be. 

 

 

6.21. ábra: Fókuszálási lehetőségek: felületre, mintázatra, ill. élre történő beállítás [3] 

A baloldali ábrán a munkadarab egy sík felületrészletére történik a felületre történő fó-

kuszálás.  A középső ábrán egy gyakori speciális feladat, ismétlődő mintázat vizsgálatához 

történik a fókuszálás. Ekkor a vizsgált tárgy más módon nehezen befókuszálható ismétlődő 

mintázattal rendelkezik, ami pl. a korábbi megmunkálás eredménye, vagy szitaszerű struktúra 

lehet, amire a felületi fókuszálás rossz eredményt adna. A harmadik esetben átmenetre, élre 

fókuszálunk, az él két oldalán más struktúra található, a háromdimenziós eltérés is gyakori. 

Ilyenkor sokszor pont az átmenetet, az élt akarjuk megfigyelni.  
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6.3.5 A színek használata 

Az eddig leírt alapismeretek birtokában érthetővé válnak a színek használatában rejlő 

lehetőségek is.  

A megvilágítás vonatkozásában a többféle szín használata fontos lehetőség. Az optikai 

mérőkészülékekben korábban erős, fehér fényű izzólámpákat használtak. A mai készülékek-

ben nagy fényerejű LED fényforrásokat használnak. A színes LED-ek használatával könnyen 

megvalósítható a többféle színű megvilágítás. Ezzel a módszerrel a munkadarabok képéből a 

kívánt információ sokszor könnyebben kinyerhető, a szubtraktív színkeverés elve alapján. A 

színes megvilágítás használatának néhány lehetőségét a 6.22. ábra szemlélteti. 

 

 

6.22. ábra: A színes megvilágítás esetén kapott képek – két munkadarab esetében [6] 

Az ábra bal oldalán a felül bemutatott struktúra: egy zöldes színű forrasztásgátló lakkal 

körbevett ezüstös színű forrasztási felület (egy nyomtatott huzalozású lemez részlete) képeit 

láthatjuk. (A metszeti képen – a láthatóság kedvéért – a forrasztási réteg sárga színnel lett 

jelölve!) A jobb oldalon egymás mellett levő krómozott és aranyozott két felületet láthatunk, 

amelyeknek a színtelítettsége közel azonos.  

A középső oszlopban a megvilágítás módját láthatjuk, alulról felfelé fehér, kék, zöld, ill. 

piros fénnyel történik a megvilágítás. A bal és a jobb oldalon a fekete-fehér kamera megfelelő 
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képeit mutatjuk be. Az alsó sorban a lemezrész látszik kihangsúlyozott részletek nélkül, míg a 

jobb oldalon a króm és az arany bevonatú terület nem különböztethető meg. A feljebb levő 

sorban a kék megvilágítás kiemeli a lemezrész egyes részleteit, és jól elkülönítve láthatóvá 

válik a krómozott és az aranyozott felület, és határvonaluk. E felett a zöld fénnyel történő 

megvilágítás eredményét láthatjuk. A lemezrész más részletei dominálnak, míg a bevonatos 

felületek alig különböztethetőek meg egymástól. A felső sorban, piros megvilágítás esetén a 

komplementer zöld színű felület feketének látszik (azaz nem látható), viszont az ezüstös felü-

let jól megfigyelhető. A bevonatok közül ebben az esetben a króm felület mutatkozik söté-

tebbnek, az aranyozott felület több fényt ver vissza, így világosabb, jobban megfigyelhető. 

A fenti két példa alapot nyújthat színes tárgyak megvilágításához és tanulmányozásá-

hoz, méréséhez. 

6.3.6 Az optikai mérőgépek mechanikai felépítése 

Az optikai mérőgépek felépítése, a konstrukció szempontjai a nagypontosságú CNC gé-

pekhez hasonlóak. A munkadarab és a kamera helyzetét a berendezés specifikációja szerint 

három dimenzióban a felhasználó igényei szerint kell tudni állítani. Gyors ciklusidejű méré-

seknél a pontos és belengésmentes mozgatás nehéz dinamikai feladat. Figyelembe kell venni, 

hogy a kamerarendszer tömege viszonylag kicsi és állandó, a munkadarab tömege változó, és 

akár jelentős is lehet a specifikáció adta korlátokon belül. Ebből adódóan a munkadarab a mai 

gépeken tipikusan egy vízszintes tengely szerint mozog, a kamerarendszer pedig egy kereszt-

irányú szánon a másik, az említettre merőleges vízszintes tengely mentén, az optikai rendszer 

pedig a harmadik szánszerkezeten függőlegesen mozgatható. A teljes mozgatási rendszerre 

mutat egy példát a 6.23. ábra. 

 

6.23. ábra: Optikai mérőgép kinematikai szerkezete [3] 

 

A mai gépekre jellemző, hogy a munkadarab tömege több tíz kg is lehet, a mozgási sebesség 

pedig a 0,1m/s nagyságrendben van. 

 

Egy Mitutoyo-mérőgép rendszer képét, teljes felépítését mutatja be a 6.24. ábra. A mé-

rőgép robusztus állványra épül, installáláskor a rendszert pontosan vízszintbe kell állítani.  
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Elmozdítani nem szabad, a beépített mozgásérzékelő ellentétes esetben a gép használa-

tát letiltja. A gép mérési pontossága 1 - 2 mikron, felbontóképessége 0,1 mikron. Az üveg 

tárgyasztal előre-hátra, y irányban mozog. A kamerát tartó szánszerkezet oldal irányban, az x 

tengely szerint mozgatható. A kamera optikai rendszere függőlegesen, azaz z irányban változ-

tathatja a pozícióját. A CNC mérőgépet nagy adatfeldolgozó teljesítményű PC vezérli, a kép 

nagyfelbontású LCD monitoron jelenik meg, ill. színesben nyomtathatjuk. A monitor alatt 

látható a kézi mozgatás egyik lehetséges kezelő szerve, a 3D botkormány.  

 

 

6.24. ábra: A Mitutoyo QV-APEX 302 PRO mérőgép 

 

6.3.7 Az adatok feldolgozása 

A munkadarab képe egy síkbeli felvételen, vagy több, különböző munkadarab magassá-

gi szintekre fókuszált felvételsorozaton jelenik meg, ill. tárolódik a számítógép memóriájában. 

A felvétel egyszerűbb esetben szürkeskálás, drágább berendezések esetén színes információt 

ad. A sík- vagy térbeli mérések elvégzéséhez a képeken a mérési helyeken pontokat kell ki-

tűzni, ill. a kontúrok, átmenetek, struktúrák mentén egyeneseket, köröket, íveket, vagy egyéb 

ideális, matematikailag leírható geometriai alakzatokat kell elhelyezni.  

A feladatok elvégzésének alapját a matematikai statisztika, valószínűség-számítás, ill. a 

koordináta-geometria képezi. Az alkalmazott módszerek egy nagy része a képszerkesztő prog-

ramokból is ismert, pl. az Adobe cég Photoshop szoftvere alkalmazza ezeket (6.24 ábra). 

 

Az elsődleges feldolgozás alapjait szemlélteti a 6.25. ábra. A baloldali képen a kamera által 

szolgáltatott képet látjuk, ahogy az a képernyőn megjelenik. A második képen az egyes pixe-

lekben láthatjuk a digitalizált szürkeségi szintet. Az átmenettől távolabb levő, azonos árnyala-
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tú pontokat a számításokban figyelmen kívül hagyva, az átmenet környéki, változó szürkesé-

gű pontokból interpoláció, ill. görbefektetés útján kiszámíthatóak a kontúr pontjai. A kontúr 

pontjaira a legkisebb négyzetes hibára való törekvés módszerével ráilleszthető az elméleti 

körvonal. A bemutatott példán alapul a többi alakzatillesztési eljárás is. 

 

 

6.25. ábra: Az eredeti kamera kép, a digitalizált változat, a számított kontúrpontok, és a kontúrpontokra illesztett 

geometriai kör 

Az adatfeldolgozás első fázisa, az alapvető funkciók – az előbb ismertetett elvek alapján – 

az egyszerű geometriai alakzatok meghatározására, ill. a korábban már említett fókuszálási 

feladatokra irányulnak. A 6.26. ábrán az alapvető geometriai szoftveres funkciók gyűjtemé-

nyét láthatjuk. A szoftveres funkciók használata során a feladat elvégzéséhez a feldolgozandó 

képrészletet ki kell jelölni, pl. vonallal, befoglaló téglalappal vagy koncentrikus körökkel stb. 

Az ábrán sorban a funkciók a következőek: 

 

 egy kijelölt vonal mentén a világos-sötét átmenet pontjának meghatározása, 

 kijelölt határoló körök közötti körvonal meghatározása, 

 kijelölt befoglaló téglalapon belül élátmenet egyenesének meghatározása, 

 kijelölt tartományban körív adatainak meghatározása, 

 kijelölt téglalap alakú tartományban egy felület legnagyobb és legkisebb lineáris kiter-

jedésének meghatározása, 

 kijelölt téglalap tartományban ismétlődő mintázat felvétele, 

 kijelölt tartományban felület középpontjának – súlypontjának – meghatározása, 

 kijelölt tartományban alakzat körvonal meghatározása, 

 fókuszálási feladatok, a fentebb ismertetett módokon. 
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6.26. ábra: Egyszerű geometriai képfeldolgozási funkciók [7] 

 

A képek alapján kapott alapvető számszerű geometriai jellemzők alapján számítások 

végezhetők, származtatott eredmények kinyeréséhez. 

 

Jellegzetesen pl. a 6.27. ábrán látható objektumok adatait határozhatjuk meg. 

 

 

6.27. ábra: Számított, származtatott geometriai jellemzők [8] 

A mérések alapján eredetileg, közvetlenül meghatározott koordináták, paraméterek 

alapján származtatott geometriai jellemzők meghatározására nyílik lehetőség. 

 

 
. 
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Néhány ezek közül az alábbi: 

 pont, pl. két egyenes metszéspontja, vagy döféspont, 

 egyenes, pl. két pont alapján, 

 kör, pl. három pont alapján, 

 sík, pl. három pont alapján, 

 gömb, pl. négy pont alapján, 

 lépcsős henger, 

 kúp,  

 szabályos felületek, 

 szög, két egyenes között, 

 két egyenes távolsága, 

 egyenes, két sík metszésvonala, 

 középpont, 

 szögfelező, 

 lépcsős vonal, 

 lépcsős síkok, 

 stb. 

 

A feldolgozó szoftverek a fentieken túl még számos további, pl. kényelmi funkciót 

szolgáltatnak, amivel a képek feldolgozhatóságát segítik, pl. szennyeződések okozta zavarok 

kiszűrésével. 

Az alábbiakban egy gépészeti munkadarab vizsgálatával szemléltetjük az optikai mérőgép 

lehetőségeit. 

A munkadarab egy cső, amelyben belső menetformázással, forgácsolás nélkül készült a 

menet. 

A cső metszetének fényképét mutatja a 6.28. ábra. 

 

6.28. ábra: Menetformázással készült menet fényképe 

Az egyes menetprofilok jól vizsgálhatóak az optikai mérőgéppel. 

Az optikai mérőgéppel felvett képet mutatja a 6.29. ábra. A felső megvilágítás miatt a fém 

metszet világos, kontúrja és szerkezete jól látható. A kiöntő műgyanta nem ad információt, a 

képen sötét felületet mutat. 
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6.29. ábra: A menetformázással készült profil mérőmikroszkóppal felvett képe 

A vizsgálat során egyetlen menetprofil két oldalára egy-egy egyenest illesztettünk az automa-

tikus kontúregyenes funkcióval. A cél a menetprofil szögének meghatározása volt, így a ko-

ordinátaparaméterek közömbösek. A két egyenes közötti számított szög kb. 125º. A kiegészítő 

szög így 55º, tehát egy Withworth menetről van szó. 

A képet a mérőgéppel feldolgozva, a menetrészek méret paramétereit könnyen meghatá-

rozhatjuk (ennek részletei azonban most nem képezik tárgyalásunk témáját). 

A kapható eredményekre mutat egy egyszerű jegyzőkönyv adatrészletet a 6.30. ábra.  

 

 

6.30. ábra: Mérési jegyzőkönyv minta mért és számított geometriai adatokkal 
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6.3.8 Az optikai és a tapintós mérőgépek összehasonlítása 

Az optikai mérőgépekkel kapcsolatos alapvető ismeretek birtokában érdemes összeha-

sonlítani a tapintó és az optikai érzékelővel működő mérőgépeket (6.1. táblázat). 

 

   

Mérőgép érzékelési módszerek összehasonlítása 

 Tapintó érzékelő Optikai érzékelő 

E

l

ő

n

y 

- teljeskörű 3D mérés, - alámetszések 

esetén is – lehetséges 

- a mérési eredmény alig függ a felület 

dőlésétől 

- a munkadarab felületi jellemzői alig 

befolyásolják a mérési eredményt 

- a munkadarab megtisztításával kapcso-

latos követelmények csekélyek 

- sokkal gyorsabb mérési sebesség 

- a munkadarab nem deformálódik, nem sé-

rülhet meg 

- igen kis részletek mérése is lehetséges 

- sok mérési pont vehető fel, és értékelhető 

ki 

H

á

t

r

á

n

y 

- viszonylag lassú mérés 

- fennáll a munkadarab sérülésének ve-

szélye 

- a puha, ill. rugalmas munkadarabok 

deformálódhatnak 

- fennáll az ütközés veszélye 

 

 

- a szennyeződések hatása erősebb 

- a függőleges felületek, ill. az alámetszések 

nem mérhetőek 

- a munkadarab felületi tulajdonságaira erő-

sebben oda kell figyelni 

- teljes 3D mérések csak több érzékelő 

együttes használatával lehetséges 

6.1. táblázat: Mérőgépek összehasonlítása 

 

6.3.9 Az optikai mérőgépek mai használata és jövője 

Ma az optikai mérőgépeket önállóan, vagy CNC megmunkáló berendezések részeként, 

azokba integrálva használják. Az integrált készülékek általában valamilyen célfeladatot látnak 

el, ez lehet szerszám, vagy munkadarab méretellenőrzés. 

Az optikai mérőgépek legnagyobb hátránya ma sokszor az alámetszett, tagolt 3D felületek 

mérési lehetőségének korlátozott volta. Háromdimenziós szkenner gépek ma is léteznek, de 

ezek pontossága általában nem elegendő. Az új fejlesztések több kamerát tartalmaznak, több 

tengely irányban, így egyre inkább lehetségessé válik a pontos térbeli képek felvétele nagy-

pontosságú méretekkel. [9] A kamerák mellett összetett, pl. lézeres, háromszögelésen alapuló 

távolságmérési technikákat is alkalmaznak. A fejlesztés másik fő iránya a gyors mérések le-

hetőségének a biztosítása. A cél ekkor – a gyártósor sebességének megfelelően –, minden 

egyes elkészült munkadarab ellenőrzése, a hibás darabok kiszűrése. A munkadarabokat a lép-

tetés – mérés ciklusba szervezésével mozgatják a mérőgép mérőasztalán.  

 

 

 

. 
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7. Számítógéppel segített tervezés és gyártás 

(CAD/CAM) (Balla Sándor) 

7.1 A CAD/CAM jelentése 

 

Kezdetben a CAD (Computer Aided Design = számítógéppel segített tervezés) csak a 

számítógépes rajzkészítést jelentette. A számítógépes rajzolásra különféle modellek pl. test-

modell alapú koncepciók terjedtek el. Jelenleg CAD-et használnak a mérnöki tevékenység 

teljes területén a koncepcionális tervezéstől a gyártási módszerek meghatározásáig bezárólag. 

A CAD rendszer alatt több, számítógépen alapuló eszközt értünk, amely a mérnököket és a 

tervezésben részvevő további területeket a tervezési tevékenységükben segíti. A CAD mellett 

a számítógéppel segített folyamattervezés (CAPP - Computer Aided Process Planning) és a 

számítógéppel segített gyártás (CAM - Computer Aided Manufacturing) egyaránt fontossá 

vált. A szakirodalom gyakran a számítógéppel segített mérnöki tevékenység, azaz a CAE 

(Computer Aided Engineering) kifejezést használja a fentiek összefoglalásaként, illetve gyak-

ran csak a CAD és CAM vagy a CAD/CAM rövidítést alkalmazzák. A CAPP-t gyakran tekin-

tik, tekintették a CAM részeként, ami helytelen szóhasználat. [1] 

 

A számítógéppel segített gyártás (CAM) számítógépes háttér használatát jelenti az au-

tomata szerszámgépek megmunkáló programjainak elkészítésekor. Célja a gyártási folyamat 

felgyorsítása, a termelékenység és a pontosság fokozása, és ezzel egyidejűleg a felhasznált 

anyag és energia mennyiségének csökkentése. Vagyis a számítógéppel segített gyártáshoz 

tartoznak azok az alkalmazott informatikai, számítógépes módszerek, eljárások, rendszerek és 

szolgáltatások, amelyek a termelés végrehajtási szakaszához, az anyagi, technológiai folyama-

tokhoz kapcsolódnak, de lényegében a gyártás előkészítésének automatizálását jelentik. 

 

A CAM rendszert közvetlenül a CAD rendszerben megalkotott 2 vagy 3D-s modell 

CNC programjának „megírására” használják. Ez azt jelenti, hogy a CAM számára a legyár-

tandó alkatrész pontos modelljét általában valamilyen CAD szoftverrel megtervezik, majd a 

CAM programban erre a modellre előre definiált szerszámokkal megmunkáló programot hoz-

nak létre. A CAM a beolvasott modell és az előre definiált szerszámok geometriai méretei 

alapján generál szerszámpályát, ezért alapvető fontosságú az, hogy a modell a legyártandó 

alkatrésszel azonos geometriájú legyen, továbbá a CAM szoftverben megadott szerszámmére-

tek a ténylegesen felhasználni kívánt szerszámok megfelelő méreteivel azonosak legyenek. A 

CAD és CAM rendszerek közötti átjárhatóság szabványosított fájlformátumok segítségével 

(step, iges stb.) lehetséges. A CAM szoftverek rendszerint tartalmaznak CAD modult is, de 

ezek jellemzően egyszerűbb geometriák definiálását teszik lehetővé. Ugyanakkor a fejlett 

CAD szoftverek is rendelkezhetnek CAM modullal. Ezekben az esetekben a modell átvitele a 

modulok között biztosított. Mégis a gyakorlatban általában külön tervező rendszerben készül-

nek a modellek, és külön CAM szoftverben készülnek el a CNC programok. Fejlettebb gyár-

tórendszerekben a CAE által a CAD modell ellenőrzése és jóváhagyása után kerülhet sor a 

megmunkáló programok elkészítésére a CAM segítségével (7.1. ábra). 
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7.1. ábra: Példa egy termék CAD/CAM rendszerben történő tervezésére és gyártására: balra a termék CAD 

szoftverben megalkotott modellje, jobbra a CAM rendszerben létrehozott CNC programmal legyártott termék 

fényképe látható [1] 

 

7.1.1 Történelmi áttekintő 

A CAD/CAM rendszerek – mint a számítógéppel támogatott eszközök első alkalmazá-

sainak – kialakulását természetesen a számítástechnika, pontosabban a számítógépes grafika 

fejlődése tette lehetővé. Az első interaktív grafikus felülettel rendelkező számítógépeket az 

1960-as évek elején építették meg (General Motors, Lockheed, NASA és a Bell Labs). Az 

első számítógépes tervező programokat számos hardver platformhoz illesztették, azonban a 

nagy számítógépgyártók (IBM, DEC, Control Data, Texas Instruments) nem foglalkoztak 

ezzel a területtel. Mégis a felhasználói igény hatására neves amerikai kutató intézetek (MIT, 

XEROX stb.) kidolgoztak CAD rendszereket eltérő fejlettségi szinttel és minőségben. Az 

1980-as évekre már a szoftvergyártók is felismerték a számítógéppel támogatott rendszerek 

fontosságát, és fejlett szoftverekkel jelentek meg. Európában – főként Franciaországban – 

igyekeztek lépést tartani a gyorsan fejlődő amerikai gyártókkal, ezen cégek közül néhány nap-

jainkban is fontos szerepet tölt be a CAD-rendszerek piacán [2]. 

 

A számítógéppel támogatott gyártás története a számjegyvezérelt gépek megjelenésével 

kezdődött. Ez volt az első impulzus, amely az elektronika, majd a számítástechnika megjele-

nését kiváltotta a gyártás területén. A CNC megjelenése az 1970-es években felgyorsította a 

gyártás-előkészítés számítógépes támogatásának fejlődését [2]. 

Miként a CAM rendszerek a gyártandó termék pontos geometriai adatait – amelyeket a 

CAD rendszerekben definiálnak – használják fel közvetlenül a CNC programok létrehozásá-

hoz, a fejlett, nagy rendszerek a számítógéppel támogatott tervezést és az azt követő számító-

géppel támogatott gyártást is felölelik, így ún. CAD/CAM rendszerekről beszélünk. 

 

A CAD/CAM rendszereket kezdetben csak munkaállomásokon használtak, a PC-k csak 

a Pentium processzorok megjelenése után váltak a számítási teljesítmény tekintetében a mun-

kaállomások versenytársaivá [2]. Napjainkban a kereskedelmi forgalomban kapható CAD/ 

CAM rendszerek nagy része PC alapú. 
 

7.1.2 CAM rendszerek felosztása és típusai 

A CAM rendszerek csoportosításakor az olyan elemi tulajdonságok, mint a rendszer tel-

jessége és a többi rendszerrel való átjárhatóság, kompatibilitás alapján a következő típusok 

különböztethetők meg: 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:CAD_model_and_CNC_machined_part.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:CAD_model_and_CNC_machined_part.PNG
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- CAD/CAM/CAE rendszerbe integrált CAM rendszerek; 

- Speciális CAM, illetve CAD/CAM rendszerek. 

 

7.1.3 CAD/CAM/CAE rendszerbe integrált CAM rendszer 

Ezeket a rendszereket tekintik a nagy CAD/CAM/CAE rendszereknek. Ilyen például a 

CADDS 5, CATIA, Unigraphics, Euclid, Pro/Engineer, I-DEAS stb. Ezek használatának elő-

nye az egyes modulok közötti könnyed átjárhatóság, vagyis cserefájl-formátum használatára 

nincsen szükség. Ez azt jelenti, hogy a legyártandó alkatrész geometriai modelljének a CAD 

modulban történő megalkotását követően a CAM közvetlenül fogadja azt, és a megmunkáló 

program létrehozható. Az ilyen “nagy” rendszerek hátránya azok magas ára. 
 

7.1.4 Specialis CAM, illetve CAD/CAM rendszerek 

A CAM rendszerek ezen ágát több kisebb csoportba lehet sorolni a támogatott gyártási 

technológiák szerint: 

 

a. komplex CAM rendszerek, amelyek több technológiához nyújtanak számítógépes 

támogatást. Például SURFCAM, SmartCAD, Mastercam stb. Az ebbe a csoportba 

sorolható szoftverek alkalmasak eszterga, maró, vízsugaras vágó, lézer stb. meg-

munkáló programok írására. 

b. egy konkrét technológiához használható CAM rendszerek, mint például: 

PowerMILL, ECAM, WorkNC stb. Elérhető ilyen szoftver a forgácsolás különböző 

ágaihoz (esztergálás, marás, köszörülés, fogazás stb.), de képlékenyalakító technoló-

giákhoz is, például lemez- és csőhajlításhoz stb.  

c. CAD rendszerek CAM bővítményei, amelyek közül az egyik legismertebb a szabad 

forráskódú (open mind) HyperMILL, amely az AutoCAD és a Mechanical Desktop 

modelljeihez nyújt CAM alkalmazási lehetőséget.  

 

Ezek a CAM rendszerek jellemzően csak kis mértékben támogatják a modellalkotás lé-

pését. Rendszerint valamilyen CAD modell vagy cserefájl-formátumban megadott modell 

beolvasása után lehet ezekkel CNC programot létrehozni. 

 

A CAM rendszerekről általánosságban elmondható, hogy a megmunkáló program meg-

alkotásakor csak az egyes szerszámokkal leírt szerszámpályát hozzák létre. Az adott CNC gép 

számára végrehajtható CNC programot egy külön posztprocesszor hozza létre a szerszámpá-

lya G-kódra történő átfordításával, valamint a megadott technológiai adatok kapcsolási infor-

mációkká történő átkonvertálásával. Mivel számos gyártó vezérlője található meg a legkülön-

bözőbb CNC gépeken, ezért a posztprocesszorokat a CAM program egy külön könyvtára tar-

talmazza. Egyes CAM szoftverek a felhasználó számára rendelkezésre bocsájtják a posztpro-

cesszor írásának metodikáját, így a gyártó által létrehozott posztprocesszor is megírható.  
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7.1.5 A CAM rendszerek használatának területei 

 

A CAM rendszereket ott alkalmazzák CNC programok írására, ahol a program manuális 

megírása nem csökkentheti a gép produktív időalapját, vagy a legyártandó darab bonyolultsá-

ga nem teszi lehetővé azt. Ez utóbbiak a következők lehetnek: 

 

 nagysebességű megmunkálás, beleértve a szerszámpályák egyszerűsítését, 

 többfunkciós megmunkálás (például: esztergálás és marás esztergaközponton vagy 

megmunkáló központon), 

 5 tengelyes megmunkálás, 

 alakfelismerés és azt követő megmunkálás a reverse engineering részeként, 

 megmunkálási folyamatok automatizálása. 

 

7.1.6 A megmunkáló program szervezése a CAM-ben 

A CAM rendszerek alkalmazásának legfontosabb területe a forgácsolás, ezért a CAM 

szoftverekben végrehajtható feladatok ismertetésekor a marásnál alkalmazható lépéseket is-

merteti példaként a jegyzet. 

A megmunkáló program írásakor természetesen a technológiai sorrendnek megfelelően 

szervezik a ciklusokat. Így általános esetben a CAM-ben megírt program az alábbi három 

részre osztható: 

7.1.7 Nagyolás 

Nagyoláskor a ráhagyás nagy részének a leválasztására szervez megmunkáló ciklust a 

CAM szoftver. Ennek előfeltétele részben a gyártandó munkadarab pontos modellje, amihez 

előgyártmányt – nyers darabot – kell rendelni. Általában a program a gyártmány befoglaló 

méreteihez igazítja a nyersdarab méreteit, de lehetőség van ezen méretek átírására. Nagyolás-

kor a termelékeny forgácsleválasztás a cél. Ennek megfelelően a szerszám, a szerszámgép, a 

befogás merevsége stb. technológiai jellemzők figyelembe vételével a szerszám nagy fogás-

mélységben forgácsol, és a munkadarab kontúrját a beállított ráhagyás értékének megfelelően 

közelíti meg. A forgácsleválasztás stratégiája, vagyis a szerszám mozgáspályájának (7.2. áb-

ra) alakja és irányultsága a programban beállítható (pl.: spirál, kontúrpárhuzamos, mélyítő 

stb.). Ferde síkoknál vagy szoborfelületeknél a nagyolás során teraszosan közelíti meg a szer-

szám a kész felületet.  
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7.2. ábra: Példa egy CAM szoftverben megírt nagyoló ciklus szerszámpályájára [3] 

Gyakran előfordul, hogy a termelékenység céljából megválasztott nagyméretű nagyoló 

szerszám nem tudja követni a kontúrt, pl. sarok rádiuszoknál, így leválasztatlan részek marad-

nak. Ilyenkor ún. maradék nagyolást kell végrehajtani. Ezt a lépést a nagyolás részének tekint-

jük (7.3. ábra). 

 

7.3. ábra: Példa egy CAM szoftverben megírt nagyoló ciklust követő maradékrész nagyolás  

szerszámpályájára [3] 

 

7.1.8 Elősimítás 

Az elősimítás (7.4. ábra) a nagyolás – vagy a maradék nagyolás – után következő műve-

let. Elősimításkor a szerszám a kész felülettől egy állandó távolságban járja körbe a munkada-

rabot. Ennek célja az, hogy a simítás számára azonos nagyságú ráhagyás maradjon. A szoftve-

rekben az elősimításra is különböző stratégiák választhatók ki, pl.: raszter, azonos lépésközű, 

„vízvonal” stb. 
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7.4. ábra: Példa egy CAM szoftverben megírt elősimító ciklus szerszámpályájára [3] 

7.1.9 Simítás 

Simításkor a szerszám kis előtolással és kis fogásmélységgel követi végig a munkadarab 

kontúrját, így alakítva ki a kész méreteket. Szoborfelület marásakor a pontos geometria úgy 

közelíthető meg, hogy a szerszám – ami jellemzően egy gömbvégű maró – bepásztázza a fe-

lületet. A felület méretének pontosságát és a felületi érdesség mértékét a szerszám gömbsü-

vegének sugara és a szerszám mozgáspályájának szomszédos szakaszai közti távolság hatá-

rozza meg: minél nagyobb a szerszám rádiusza, illetve minél kisebb lépésközzel halad a szer-

szám, annál kisebb az érdesség, és annál pontosabban alakul ki a felület. A CAM szoftverek-

ben lehetőség nyílik a szerszámpálya lépésközének beállítására a simítási művelet programo-

zásakor, de megadható általában a felület maximális érdessége vagy a névleges felülettől mért 

legnagyobb eltérés. Ilyen esetekben a program számítja ki a pálya szükséges „sűrűségét”. 

Szoborfelületek simításakor figyelembe kell venni azt, hogy a nagyon kis lépésköz (általában 

0,05 mm alatt) a megmunkálás teljes időigényét jelentősen megnöveli. 3D-s marásnál a simító 

művelet időigénye a nagyolás többszöröse (5-10 szerese) is lehet (7.5. ábra), a sűrű szerszám-

pálya megnöveli a kész CNC program méretét is. Emiatt előfordulhat az, hogy a szerszámgép 

vezérlője nem rendelkezik akkora memóriaterülettel, ami a teljes program tárolásához ele-

gendő. Ilyen esetekben DNC üzemben futtatják a megmunkáló programot. 

 

  

7.5. ábra: Példa egy CAM szoftverben megírt kontúrsimító ciklus szerszámpályájára [3] 
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8. Rugalmas gyártórendszerek (FMS)  
 (Balla Sándor) 

 

A rugalmas gyártórendszerek olyan többcélú NC illetve CNC gépek csoportja, amelye-

ket automatikus anyagtovábbító rendszer köt össze. A rugalmas gyártórendszerben lévő CNC 

gépek többféle műveletet képesek elvégezni újra szerszámozás, sorozatindítás és rendszerleál-

lás nélkül. A gyártás során kialakuló anyagáramot (munkadarab, szerszám, forgács stb.) egy 

információáram is kíséri (8.1. ábra). 

 

8.1. ábra: A rugalmas gyártórendszer felépítése és folyamatai [2] 

Rugalmas gyártórendszer anyagfeldolgozó eszközei: A rugalmas gyártórendszerek 

anyagfeldolgozó alrendszere jellemzően több megmunkáló gépből, raktárból, és mérőgép-

ből áll. A munkadarab szállítását számítógéppel irányított szállító egységek végzik. Az 

egységek anyagkezelési feladatait (pl. szállítóberendezésről a gépbe) manipuláló berende-

zések, robotok látják el. 

Rugalmas gyártórendszer információ feldolgozása az anyag feldolgozásával párhuzamos 

folyamat. 

8.1.1 Az információ feldolgozás alrendszerei: 

1. Gyártási folyamattervezés, ahol meghatározzák, hogy mit, milyen eszközökkel, 

milyen sorrendben, milyen technológiával gyártson az FMS. Ez a modul tartal-



112   GYÁRTÁSAUTOMATIZÁLÁS 

www.tankonyvtar.hu   Balla Sándor, BME 

mazza a megmunkálási sorrendeket, szállítási manipulációs információkat, a kész 

NC programokat, megmunkálási időket, a szerszám- és készülékinformációkat. 

2. Termelésirányítás meghatározza a rendszerben megoldandó feladatok sorrendjét és 

időrendjét. Megadja azt, hogy mit, milyen eszközökkel és mikor kell gyártani. A 

vállalati termelésirányítás lehet hosszú távú (termelés tervezés), középtávú (terme-

lés ütemezés) és rövidtávú (termelés programozás vagy finomprogramozás). 

3. Gyártási folyamatirányítás: Ez az alrendszer egy valósidejű irányító rendszer, 

amely megvalósítja a finomprogramozás által kidolgozott terveket, sorban utasítást 

ad a gyártásban résztvevő valamennyi egységnek a következő művelet megkezdé-

sére. Mindig tartalmaz diagnosztikai részrendszert, amelyek figyelik a rendszer ál-

lapotát. 

Adatfeldolgozás alrendszereinek kapcsolatai: 

 A termelésirányítás megkapja a gyártási folyamattervezéstől az alkatrészek gyártá-

sának idő- és gépigényét; 

 Elkészül a finomprogram; 

 A gyártási folyamatirányítás megkapja a finomprogramot a termelésirányítástól, a 

végrehajtáshoz szükséges NC programokat pedig a termeléstervező modultól. 

A rugalmas gyártórendszer egy lehetséges felépítési módját a 8.2. ábra szemlélteti. 

 

8.2. ábra: A rugalmas gyártórendszer egy lehetséges felépítése [2] 
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8.2 A rugalmas gyártórendszer kialakulása  

A fejezet épít az [1] irodalomra. 

A gépgyártás automatizálása az NC gépekkel kezdődött. A következő lépés a megmun-

káló központ (MC, Machining Center) megjelenése volt. A megmunkáló központban megva-

lósult a szerszámok tárolása és automatikus cseréje. Amikor már nem csak a szerszámok, ha-

nem a munkadarabok cseréjét is automatikus eszköz kezelte, kialakult a rugalmas gyártócella 

(FMC, Flexible Manufacturing Cell). Amikor az automatikus gépeket egy automatikus anyag-

továbbító rendszerrel kötötték össze, valamint mind a gépeket, mind pedig az anyagtovábbító 

rendszert egy központi számítógép vezérelte, akkor jött létre a rugalmas gyártórendszer (FMS, 

Flexible Manufacturing System). 

 

Az 1960-as években a gyártástechnológiával foglalkozó mérnökök figyelme egyre in-

kább a gyártószalagok és a kisebb szériás gyártás előnyeire irányult. Az 1970-es évekre a 

CNC gépek csoportba szervezésével kijelölték a rugalmas gyártórendszer felé vezető utat. 

Theo Williamson egy olyan gyártórendszert vázolt fel, ahol a munkadarabok az egyes 

megmunkálógépek között automatikus anyagkezelő rendszer segítségével mozognak. Az 

1980-as évek elején az első jelentős gépgyárak, mint a Catepillar és a John Deere elkezdték a 

rugalmas gyártórendszerek építését. 

 

Kezdetben sokféle gyártórendszert neveztek rugalmas gyártórendszernek. Browne (1984) 

a rugalmassággal rendelkező gyártórendszereket és gyártási struktúrákat a rugalmasságuk hasz-

nálata alapján négy csoportba sorolta: 

 Az első csoportba a rugalmas megmunkáló cella (FMC, Flexible Manufacturing Cell) 

tartozott, amely egy CNC gépből és az őt kiszolgáló anyagmozgató gépből áll. Az 

egyes munkadarabok a palettán készülékbe rögzítettek. Az anyagmozgató berendezés 

a megmunkálandó munkadarabokat a bemeneti tárolóból (az „input pufferből”) a CNC 

gépbe tölti, valamint az elkészült munkadarabokat elhelyezi a készáru-tárolóba. Az 

NC és CNC gépek rendszerint szerszámtárolóval rendelkeznek. A tár kapacitását a 

szerszám helyeinek száma (tool slots) határozza meg. Amennyiben olyan szerszámra 

lenne szükség, amely már nem férne el a tárban, akkor külső szerszám becserélésére is 

szükség lehet. A szerszámok cseréjét is egy manipulátor végzi.  

 A második csoport a rugalmas gyártórendszer (FMS, Flexible Manufacturing System), 

ami több rugalmas megmunkáló cellából áll. A gyártórendszer folyamatos vezérlés 

alatt dolgozik, a megmunkálás folyamata alatt bármikor módosítható termelési prog-

rammal. A gyártórendszer az egyes megmunkálandó munkadarabokat többféle útvona-

lon is megmunkálhatja. Mivel a részletes termelési program a megmunkálás alatt di-

namikusan változhat, bonyolult vezérlőszoftvert igényel. A rendszerben a szerszámok 

vagy egy előre meghatározott kiosztásban vannak a gépeknél, vagy pedig az éppen 

megmunkálandó munkadarab határozza meg a gépek szerszámkészletét. 

 A harmadik csoport a rugalmas gyártósor (FTL, Flexible Transfer Line). Ez a rendszer 

feladatorientált célgépeket, néhány robotot tartalmaz, amelyeket szállítószalag köt ösz-

sze. A munkadarabok mindig egy meghatározott útvonalon haladnak végig, és ezt a 

technológiai sorrendet követi a gyártórendszer elrendezése is. Ebből ered, hogy a ve-

zérlő berendezések egyszerűbbek, mint a rugalmas gyártórendszernél. A gépek 

átszerszámozása és átprogramozása hosszú időt vesz igénybe, emiatt kisebb rugalmas-

sággal rendelkezik. 
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 A negyedik csoport a rugalmas gyártó-multisor (FTML, Flexible Transfer Multi-Line), 

amely több, egymással összeköttetésben álló rugalmas gyártósort tartalmaz. A rend-

szer előnye a rugalmas gyártósorhoz képest, hogy a rendszerben az útvonal-választás 

már lehetséges. 

 

8.3 Gyártástípusok a sorozatnagyság szerint  

A fejezet épít az [1] irodalomra. 

A gyártási folyamat szerint kétféle gyártási módot különböztethetünk meg: a folyamatos 

gyártást illetve a diszkrét idejű gyártást. A folyamatos gyártás esetén az alapanyag megszakí-

tások nélkül, folyamatosan halad végig a gyártóberendezéseken. Tipikus folyamatos gyártás a 

vegyipari termékek gyártása. Diszkrét gyártásról beszélünk, amikor elkülönült munkadarabo-

kat munkálunk meg. A legtöbb diszkrét jellegű gyártás a sorozatméret alapján kis, közepes 

vagy nagy sorozatú gyártás lehet. 

1. A kis sorozatnagyságú gyártáshoz az egyedi gyártás és a kis sorozatú gyártás tartozik. 

Ekkor jellemzően egyedi munkaállomáson vagy autonóm NC gépeken történik a 

megmunkálás. A kis sorozatú gyártás, jellemzően nagy rugalmasságú, az áttérés az 

egyik termék gyártásáról a másikra könnyen megvalósítható. Általában a kis sorozatú 

gyártás kis termelékenységű. 

2. A közepes sorozatnagyságú gyártásnál a rugalmas gyártórendszer alkalmazása jelenti 

a gépgyártás területén a leghatékonyabb gyártási filozófiát. A számítógép-vezérelt gé-

pek hálózatba kapcsolva helyezkednek el és automatizált anyagtovábbító rendszer 

szolgálja ki az egyes gépeket. Ebben a rendszerben a gyors átállás miatt többféle ter-

mék is gyártható, a gyártórendszer termelékenysége nagy. Tipikus közepes sorozat-

nagyságú gyártás a szériagyártás és a kötegekbe szervezett gyártás (batch-production). 

3. A nagy sorozatú gyártáshoz jellemzően az összeszerelő szalagok, a gyártósorok vala-

mint a tömeggyártás egyéb módozatai tartoznak. A kevés termékféleséget nagy soro-

zatnagyságban gyártják a külön az adott termék gyártásához kifejlesztett gyártósoron, 

gyártószalagon, célgépeken. Termékváltás a gyártósor átépítésével vagy a gyártósori 

elemek cseréjével lehetséges. Emiatt ez a gyártórendszer kis rugalmasságú. Általában 

a tömeggyártásnál alkalmazzák ezt a gyártásmódot. 

 

8.4 A rugalmas gyártórendszer előnyei és hátrányai  

A fejezet épít az [1] irodalomra. 

 A rugalmas gyártórendszer legnagyobb előnye az, hogy termelékenyen és gazdaságo-

san képes különböző sorozatnagyságú szériákat gyártani, a termékek közötti rövid át-

állási idővel. E tulajdonsága miatt a rugalmas gyártórendszer segítségével a vállalko-

zások gyorsan képesek alkalmazkodni a piaci igények megváltozásához.  

 A rugalmas gyártórendszer legfőbb előnyei a hagyományos gyártórendszerekkel 

szemben a kis gyártásközi készletek, a nagyfokú gépkihasználás, a csökkentett átfutási 

idő, a többféle munkadarab kezelése és az alacsony bérköltségek. 

 A rugalmas gyártórendszerben a megmunkálandó munkadarabok az egyes gépek kö-

zött palettákon mozognak. A gyártórendszerben megmunkálásra váró munkadarabok 

ilyen eszközökön helyezkednek el, emiatt a gyártásközi készletet az ezeken a palettá-

kon elhelyezkedő munkadarabok alkotják. Ezek a paletták meghatározzák a gyártás-
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közi készlet maximális számát. Emiatt valósítható meg a rugalmas gyártórendszerben 

történő gyártás során az éppen időben (just-in-time) gyártáshoz hasonló, nulla raktár-

készlet politika. 

 A hagyományos gyártórendszerben az átfutási idő egy jelentős részét a megmunkáló 

egységek, gépek közötti szállítás, valamint a gépek előtti várakozás teszi ki. A nem 

megfelelően ütemezett termelés esetén a gép előtt sorban álló munkadarabok jelentős 

várakozási időt töltenek el. A rugalmas gyártórendszerben egyrészről az automatizált 

anyagtovábbító rendszer hatékonyan szállítja a megmunkálandó munkadarabokat az 

egyes gépek között, valamint az egységes ütemezés következtében a gépek előtti vára-

kozást a lehető legkisebbre lehet csökkenteni. 

 A rugalmas gyártórendszer rugalmasabb, mint a merev gyártószalag, viszont kevésbé 

rugalmas, mint egy autonóm NC gép vagy egy önálló munkaállomás. Az elérhető 

szerszámkészlettől függően a rugalmas gyártórendszer tetszés szerint felszerszámoz-

ható több különböző munkadarab egyidejű megmunkálására. Megfelelő felszerszámo-

zás esetén a munkadarabok váltásakor a sorozatindítási idő teljesen megszüntethető. 

 A rugalmas gyártórendszerben jelentősen csökkenthető az emberi erőforrások száma. 

Munkaerő szükséges a gyártórendszer programozásához, valamint az egyes rendkívüli 

események kezeléséhez. Kevesebb munkaerőre van szükség mind a megmunkálás, 

mind pedig a sorozatindítás esetén. 

 

A rugalmas gyártórendszerek számos előnye mellett azonban nem szabad elfeledkez-

nünk azok néhány hátrányáról sem. A legnagyobb hátrány a rugalmas gyártórendszer felállí-

tásának nagy költsége, ami a rugalmas gyártórendszereket alkotó CNC gépek, az automatikus 

anyagtovábbító rendszer valamint a vezérlő számítógép rendszer beszerzéséből és üzembe 

állításából adódik.  

 

További lehetséges probléma a rugalmas gyártórendszereknél, hogy esetenként az egész 

gyártórendszert le kell állítani. Ennek oka lehet tervezett karbantartás, szerszámcsere, anyag-

mozgató rendszer hibája stb. 

 

Irodalomjegyzék a 8. fejezethez 
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9. Szerelésgépesítés és -automatizálás  
(Dr. Göndöcs Balázs) 

 

        A szerelési tevékenység automatizálásához hosszú út vezetett, amelyet egyaránt befolyá-

solták a világban a gazdasági környezet változásai, a termékek konstrukciós fejlődése és a 

technikai fejlődés. A mai termelésben a gyártás folyamatos fejlesztése mellett a szerelés fo-

lyamatos fejlesztését is megkövetelik a piaci követelmények, a növekvő minőségi és a gazda-

sági követelmények is.  

A szerelés műszaki lényegét tekintve olyan tevékenység, amelynek során az alkatrészek, 

és részegységek között az előírt követelményeknek megfelelően kell olyan kapcsolatot létre-

hozni, amelynek végeredménye a kifogástalan, működő termék. A szerelési folyamat során 

kapcsolatlétesítési, kezelési, ellenőrzési, megmunkálási és nem szerelési jellegű műveletek 

fordulnak elő. A végrehajtás történhet különböző eszközök és gépek felhasználásával, külön-

böző tömegszerűséggel, különböző szervezeti formában. A főszereplő minden esetben a dol-

gozó ember, aki közvetlenül vagy közvetve biztosítja és irányítja a szerelési folyamat ered-

ményes végrehajtását.  

  A szerelés fejlődését tekintve a dolgozók először segédeszközöket (kéziszerszám), ké-

sőbb kisgépeket használtak, majd a gépesítés fejlődésével az asztali kötéslétesítő gépekhez 

kifejlesztettek alkatrész adagolókat is. Bizonyos adagolási feladatok automatizálásával lehe-

tővé vált a félautomata megoldások alkalmazása, amelynek során a dolgozónak továbbra is 

fontos szerepe volt a művelet végrehajtásában. Az automatizálás legfelsőbb foka a művelet 

vagy műveletcsoport teljesen automatikus végrehajtása, amelynél a dolgozó feladata maradt a 

vezérlés és a folyamat felügyelete.  

  Az utóbbi évtizedekben a szerelés néhány területén kizárólag automatikusan lehetséges 

a műveletek elvégzése, például elektronikában a mikro-szerelés, vagy a miniatürizálás mély-

ségeiben a szub-mikronos technológia vagy a nano-struktúrák szerelése.  

  Az utóbbi évek újdonsága, hogy a legtöbb kötési művelet elvégzése során teljes körű 

felügyeletet alkalmaznak a minőségi követelmények biztosítására és a hibák azonnali felisme-

résére. A járműiparban a kézi, gépi és teljesen automatizált részegység-szerelés vegyes alkal-

mazásaival lehet találkozni világszerte.  

  Miért kell a szerelésautomatizálással foglalkozni? A mai világgazdaságot alapvetően a 

gyártmányok rövidülő élettartama (fogyasztói társadalom lényege miatt szándékos), kisebb 

darabszámok, és a termékek féleségének nagy száma jellemzi. A járműiparban egyrészt a 

gyors modellváltások és a modellváltozatok sokfélesége, másrészt a gyártóhelyek szétszórt-

sága vezetett a termelőrendszerek szabványosításához. Ezt a folyamatot a szerelésben is fel-

erősítette az autógyártók fúziója, a „global player” szerep. 

  Ehhez kell alkalmazkodni a konstrukciós, gyártási és szerelési fejlesztéseknek. Ugya-

nakkor a minőségi követelmények is szükségessé teszik a gazdasági kérdések szem előtt tartá-

sával a témakör mélyebb ismeretét. Kiemelt fontosságú feladattá vált a hibák előfordulási 

kockázatának csökkentése. A fentiek összességében indokolják a szerelési műveletek illetve 

folyamatok automatizálását.   

  A következő fejezetben néhány alapvető fogalom tisztázása után a szerelés automatizá-

lásáról lesz röviden szó rendszerszemléletű megközelítésben.  
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9.1 Fogalmak és feltételek 

A gyártmány tervezésekor a mérnöknek már előre gazdaságossági szempontokat kell fi-

gyelembe venni a gyártás és a szerelés műszaki megoldása során. Ennek megfelelően a konst-

rukció az alábbi szempontok teljesülése esetében megfelelő az automatikus gyártásra: 

 gazdaságos darabszám 

 minimalizált összetevő alkatrész darabszám 

 kedvező bonyolultság, jól tagolható felépítés 

 viszonylag kevés szerelési irány 

 jó hozzáférhetőség 

 a gyártmány összetevő alkatrészeinek kezeléshelyes kialakítása 

 a kötések típusainak és féleségeinek minimalizálása 

 automatikus gyártásban való jártasság 

 felügyelet a hibaelhárítás és karbantartás megoldására. 

  

A gyártás automatizálásához képest a szerelés jóval összetettebb folyamat, ezért az au-

tomatizálás területei is ennek megfelelően határozhatóak meg. A gyakorlat alapján ezek a 

következők: 

 a műveleti sorrendben szereplő műveletek (pl. kötéslétesítő, ellenőrző) gépesítése, au-

tomatizálása 

 az egyes műveletekhez tartozó alkatrész adagolási feladatok automatizálása 

 a bázisalkatrész kezelése a munkahelyeken és munkahelyek között 

 munkahelyen végzett teljes tevékenység 

 a teljes szerelőrendszer automatizálása. 

 

 Az üzemi gyakorlatban továbbra is használatos a műszaki szintek megnevezésénél a 

gépesített-, félautomata- és automatajellemzők használata. A szerelőrendszereknél használatos 

a részlegesen automatizált vagy hibrid megnevezés. A korszerű integrált termelési rendsze-

rekben a felügyelet, a tervezés (hibaelhárítás), és a logisztika is informatikai kapcsolatban van 

a teljes termék előállítási folyamatban.  

A gazdaságosság szempontjából fontos a megtérülés pontos megtervezése, mert az au-

tomatizálás magas beruházási költséggel jár. A darabszámok megfelelő meghatározása és az 

automatizálás egyéb műszaki lehetőségeinek figyelembe vétele a tervezés során nagyon ko-

moly gazdasági előnyt hozhat az alkalmazás során. A költségek alakulását különböző szerelő-

rendszereknél a beruházási és a termelési költségeken keresztül az 9.1. ábra szemlélteti.  
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9.1. ábra: Szerelőrendszerek költségei 

 

 A részletek jobb megértése végett érdemes a szerelőrendszer felépítésén keresztül megismer-

ni a szereléstechnológia eszközrendszerét. A szerelőrendszerek fő részei lehetnek az ún. rend-

szerelemek (9.2. ábra), amelyek lehetnek: 

 kézi szerelőmunkahelyek, 

 szerelőgépek, 

 robotizált szerelő cellák. 
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kézi szerelőmunkahely 

 
BOSCH szerelőcella [1] 

 
 

BIHLER gyártó-szerelő automata [2] 

 
 

 

BOSCH szerelőrendszer [1] 

9.2. ábra: Példák rendszerelemekre 

A szerelőrendszer rendszerelemeinek típusa és felépítése eltérő lehet. Például a kézi szerelő-

munkahely fő elemei lehetnek: 

 szerelőasztal székkel,  

 alkatrésztárolók, 

 állványzat a kézi szerszámok függesztésére illetve tárolására, 

 műveletvégző eszközök illetve kisgépek, 

 készülék a bázisalkatrész megfogására, 

 energiacsatlakozások, 

 tároló a kész gyártmányok számára, 

 a technológia által előírt egyéb eszközök, 

 munkahelyi kapcsolótábla. 

 

Másik példa egy gyártó-szerelő automata felépítése:  

 gépállvány, 

 gyártó egység, 

 szerelő egység,  

 továbbító egység, 

 ellenőrző-mérő egység, 
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 pl. lemeztároló egység, 

 kész gyártmánytároló egység, 

 készülékezés, 

 szerszámozás, 

 vezérlés. 

 

Egy szerelőgép például olyan technológiai egységekből (un. pozíciókból) áll, amelyek 

szerelési műveletet, kezeléstechnikai feladatokat vagy ellenőrzést végeznek. Lehetnek gyártó 

(pl. kivágó hajlító stb.) műveletvégző egységek is. Például egy kezeléstechnikai feladatot vég-

rehajtó egység felépítésére jellemző a rendező adagoló, egy továbbító és egy helyező mecha-

nizmus is. Ezeket funkcionális elemeknek nevezzük. A funkcionális elemeknek az egyik leg-

fontosabb része a munkadarabbal kapcsolódó eleme. A szerelőgép alapja az állvány, amely a 

hajtást, a pozíciók mozgási elemeit biztosító- és átalakító mechanizmusokat illetve a pozíció-

kat összekötő körasztalt vagy továbbító egységet is tartalmazza. 

Az előbbiekben ismertetett struktúra a szerelőrendszer kiválasztásához és tervezéséhez 

olyan segítséget ad, amelynek alapján csökkenthetők a tervezési idők és költségek. Ennek 

oka, hogy könnyebben kiválaszthatók a kereskedelemben beszerezhető részegységek és ele-

mek és ezzel lecsökken a géptervezési hányad illetve átalakul rendszertervezési feladattá. 

Természetesen a rendszertervezés során nem takarítható meg a munkadarabbal kapcsolódó 

elemek és az egyes egységeket összekapcsoló köztes részegységek megtervezése. Például a 

rezgőtartályos adagolóban a tartály kialakítása és a rendezőelemek megtervezése.  

A szerelőgépek, robotok és automaták műveletvégzését néhány munkadarab-kezelő be-

rendezés (adagoló) segíti. Ilyenek a rezgőadagolók, a ferde felhordók, a forgóelemes és len-

gőelemes adagolók.  

A kisméretű alkatrészeket leggyakrabban a rezgőrendszerű, automatarendező berende-

zésekkel adagolják a szerelő automaták munkaterébe. A rezgőrendszerű adagolók a szerelő-

automaták és megmunkáló gépek automatikus adagolási feladatainak megoldásánál alkalma-

zott eszközök. Típusai a rezgőtartályos adagolók, a rezgősínek, rezgőasztalok.  

Működésüket tekintve olyan kéttömeges lengőrendszernek foghatók fel, amelyeknél a 

rezgést előállító egység rugókötegeken keresztül adja át a mozgási energiát az adagolandó 

alkatrészeket tartalmazó egységnek (tartály, sín stb.). Ennek eredményeképpen az alkatrészek 

a pályán apró ferde hajításokkal haladnak előre. Az adagoló szerkezeti felépítése a 9.3. ábrán 

látható.   

 

                  9.3. ábra: Rezgőadagoló 

 

 

 

1 – továbbító pálya 

2 – tartály  

3 – elektromágnes 

4 – lábak 

5 – alsó öntvény  

6 – 3 rugóköteg 120 fokos elrendezésben 

7 – rendezett alkatrészek elvezetése 

Az alkatrészkezelő berendezések között a ferde felhordót ott alkalmazzák, ahol a műve-

letek vagy a gépesítés helykihasználása különböző szintekkel számol. Ezek a berendezések 



9. SZERELÉSGÉPESÍTÉS ÉS -AUTOMATIZÁLÁS   121 

 Göndöcs Balázs, BME  www.tankonyvtar.hu 

tárolási, továbbítási, és rendezési feladatokat is elvégeznek.  Fő részei: a felhordó egység, 

amely a felhordó tagok lánca, a tartály, a hajtómű, az egyenkénti adogató, és a rendezett alkat-

részeket elvezető elemek (pl. csatorna stb.). A szerelésautomatizálás világában a szerelendő 

alkatrészek műveleti előkészítését számos más speciális célberendezés is szolgálja, például a 

forgóelemes adagolók vagy a lengőelemes adagolók. 

  A járművekben előforduló részegységek számos különböző anyagból álló apró alkat-

részből épülnek fel. Ezeknek az automatizált szerelése csak részben lehetséges és a mérnökök 

számos új adagolási megoldással próbálják a gépesítési és automatizálási szintet növelni. 

Egyik érdekes megoldásként említhető az elektromágneses erőtérrel történő osztályozás 

és rendezés. A 80-as évek elején szabadalmaztatott eljárással (EMAGO) a nem mágnesezhető, 

de villamosan vezető alkatrészek rendezése, osztályozása, helyzet felismerése, és alkatrészfo-

lyamból való leválasztása megoldható. A működés lényege, hogy az indukált áram hatására 

keletkezett elektromágneses erőtér az indukció hatására létrejött külső inhomogén mágneses 

erőtérrel kölcsönhatásban az alkatrész felületére merőlegesen ható erőt hoz létre. Erre mutat 

példát a 9.4. ábrán látható aszimmetrikus végű kengyel rendezése. 

 

 

9.4. ábra: Kengyel rendezése 

 

A kengyelek merőleges részeiben kétféle áram indukálódik, amelynek hatására keletke-

ző erők olyan nyomatékot hoznak létre, amely az alkatrészt másik helyzetbe fordítja.  

A 80-as évek berendezései kb. 100 W teljesítményfelvétel mellett 350-400 db/min kibo-

csájtási kapacitást értek el.   

A járműiparban a szerelésautomatizálás eszközei között a robotokat számos részegység, 

fődarab szerelésénél alkalmazzák. A legismertebb és leglátványosabb megoldások a karosszé-

riákat hegesztő robotok. További robotalkalmazások a szélvédők beszerelése, kerékszerelés, 

vezetőoldali ülések behelyezése és számos részegység műszeripari szerelése a beszállítóknál. 

A kisméretű alkatrészek automatikus beszerelésére alkalmaznak olyan SCARA (Selective 

Compliance Assembly Robot Arm – szelektív rugalmasságú szerelő robot kar) rendszerű ro-

botokat (9.5. ábra), amelyek az emberi kéz mozgástartományában lehetővé teszi a munkatér 

optimális kihasználását.  
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9.5. ábra: SCARA robot (Forrás: Stäubli [3] ) 

Gyakran használnak a szerelő automatákon egyszerű mozgáselemeket megvalósító modulok-

ból épített robotokat. Ezeket viccesen „teszek-veszek” manipulátornak is szokták nevezni az 

üzemben. A robotok konstrukciós kialakítása, hajtása és vezérlése egyaránt meghatározza az 

alkalmazhatóságát. A jellemzőket a VDI 2861 és az ISO-Norm DP 2983 szabványok írják le. 

Ezekben az alábbi szempontcsoportok találhatók: 

 geometriai jellemzők: munkatartomány, rendszerhatárok, 

 teherbírás: névleges terhelés, maximális terhelés, 

 kinematikus jellemzők: sebességjellemzők, gyorsulás, ciklusidő, 

 pontossági jellemzők: pozícionálási pontosság, ismétlési pontosság, túlmozdulás, sa-

rokhiba, pálya tartománya. 

 

A gyártásban a szerelés nemcsak anyagfolyam és technológia szempontjából meghatá-

rozó, hanem informatikai szempontból is megfelelően kell illeszkedni a termelési rendszerbe. 

A tervezési és vezérlési hierarchia a cégeknél az ISO TR10314 szabvány szerint történik. En-

nek szintjei a következők:  

 tervezési, 

 vezetési, 

 irányítási, 

 vezérlési, 

 cselekvő/szenzor szint. 

 

Az információfolyam az egyes vezérlési síkok között lokális hálózaton történik (Local 

Area Network – LAN). Gépközelben és szenzor-cselekvő tartományban pedig feldbusz rend-

szeren keresztül végzik az információáramlást. Az alkatrészgyártással szemben a szerelés-

automatizálásnál inkább egyedi vezérlési megoldásokat alkalmaznak. Jellemzőik a moduláris 

felépítés és a nagy komplexitás, amely különböző rész-vezérlésekből áll. Például csavarozó, 

szegecselő gép vezérlése stb. A vezérlés és szabályozás szakfogalmait a DIN 19226 szabvány 

tartalmazza.  

Példaként említve a csavarozást az Atlas Copco PowerMACS 4000 típusú csavarozó 

gépe esetében a nagyteljesítményű processzor, a digitális kommunikáció, a kettős RAM me-
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mória és a hálózatba kapcsolhatóság biztosítja a tökéletes felügyeletet (9.6. ábra). Ez a nyo-

matékok értékeinek időbeli rögzítésére és a hibajelzésekre egyaránt kiterjed.  

 A PowerMACS 4000 moduláris felépítésű, amely korszerű szoftver segítségével hasz-

nosítja az új, továbbfejlesztett intelligens csavarozás-vezérlőt (Tightening Controller-t), vala-

mint széles körű perifériatámogatást és kommunikációs lehetőségeket nyújt. A csavarozás-

vezérlő önálló egységként könnyen beépíthető a gyártósorba IP 54-es ipari védelmi burkolat-

tal. 

 

 

9.6. ábra: Csavarozógépek felügyelete  (Forrás: Atlas Copco [4]) 

Rendszerként értelmeznek egy csavarozási feladatot, ha egy orsóval, és egy csavarozás-

vezérlővel valósítanak meg. Az ábrán látható, hogy a csavarozáshoz szükséges egy csavaro-

zás-vezérlő, egy csatlakoztatott orsó és az elvégzendő csavarozásnak megfelelő munkadarab 

(az ábrán csavarként jelölik). Ez tekinthető a legkisebb rendszernek.  

A PowerMACS rendszer egy vagy több munkaállomásból állhat, és minden egyes mun-

kaállomás egy vagy több csavarozó orsót vezérelhet. A legnagyobb rendszer 15 csavarozás-

vezérlőt tartalmazhat, és maximum 50 darab orsóval rendelkezhet. A rendszer által megvaló-

sítani kívánt feladatokhoz szükséges programok segítségével egy konzol számítógépen 

(Consol Computer) a rá telepített Tools Talk PowerMACS nevű szoftverrel hajthatók végre. 

A ToolsTalk PowerMACS a PowerMACS 4000 rendszer beállítására szolgáló Windows ope-

rációs rendszerrel kompatibilis alkalmazás. Automatikus üzemeltetés esetén nem szükséges, 

de ekkor is használható a rendszer figyelésére, valamint különféle adatok gyűjtésére és megje-

lenítésére.  

A ToolsTalk PowerMACS több rendszerhez is használható, ha azok ugyanahhoz a szá-

mítógépes hálózathoz tartoznak, de egyszerre csak egy rendszerrel tud kommunikálni. 

A PowerMACS rendszer hardver-felépítési lehetőségeit szemlélteti a 9.7. ábra. A hard-

ver struktúra elemei: csavarozás vezérlő, orsó, kiegészítő berendezések: konzol számítógép 

(CC), Ethernet perifériák: I/O-eszköz, nyomtató a konzolszámítógépen (a ToolsTalk 

PowerMACS-et futtató konzolszámítógép), nyomtató a csavarozás-vezérlőn, azonosító, 

kommunikáció soros protokollokkal, kommunikáció Fieldbus-interfészen, kommunikáció 

külső PC-alapú alkalmazásból a PowerMACS API (Application Programmers Interface) 

használatával. 

Az előbbiekben röviden említett csavarkötés létesítő rendszerek alkalmasak a szerelő-

üzemekben bevezetett minőségbiztosítási rendszer követelményeinek kielégítésére. A magas 

szintű automatizálás lehetővé teszi a csavarozási stratégia helyes kiválasztását és a folyamatos 

minőségi műveletvégzést. Jelenleg a kötéslétesítő eszközöket gyártó cégek legtöbbje rendel-

kezik hasonló berendezésekkel, például a csavarozáson kívül a sajtók, a radiál szegecselők 
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gyártói. Az ilyen berendezéseknek a feladata a műveletvégzés pontos körülményeinek és mű-

szaki paramétereinek hiteles rögzítése az adott időpontban, továbbá hiba esetén a vezérlés 

illetve szabályozás biztosítása. A minőségbiztosítás ilyen módon teljes körűen megvalósítha-

tó. Ezekben a rendszerekben a műveletek utólagos kiértékelése is megvalósítható a felügyeleti 

funkció beépítésével.     

 

 

9.7. ábra: Csavarozógépek rendszerben, (Forrás: Atlas Copco [4]) 

A szerelésautomatizálásban a szenzorok szerepe meghatározó, a szenzor jeleket például a 

robot vezérlése, a következő szinteken dolgozza fel: 

 folyamatvezérlés és rendszerfelügyelet 

 feladat, és mozgásvezérlés 

 „primitív” szint, azaz elemi feladat szint. 

A fentiek adaptálhatók a szerelő automatákra is. A szenzorok (érzékelők) elhelyezésének 

megtervezése során különösen ügyelni kell a zavaró jelekből vagy mechanikai behatásokból 

származó kockázatok kiküszöbölésére. Ez az egyedi munkahelyek munkaterére és a teljes 

szerelési folyamat összes egységére érvényes.  

A szerelési folyamat automatizálása során alkalmazott különböző vezérlések komplexi-

tása függ: az állomások vagy berendezések számától, az egyedi állomások összekapcsolási 

módjától, az automatizálási foktól, a rugalmasságtól, a kezelési és kapcsolatlétesítési felada-

tok összetettségétől, a szükséges szenzoros folyamat ellenőrzéstől.  

Összefoglalva a vezérlések alkalmazásának határait és lehetőségeit a szerelő berendezé-

sekhez vagy rendszerekhez való hozzárendelés során vázlatosan szemlélteti a 9.8. ábra. 
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9.8. ábra: Szerelőgépek és –rendszerek vezérlése 

Irodalomjegyzék, források a 9. fejezethez 
 

[1] Bosch prospektus [2001] 

[2] Bihler prospektus [1997] 

[3] Stäubli prospektus [2008] 

[4] Atlas Copco: prospektus [2008] 
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10. Gyors prototípus-készítés (Weltsch Zotán) 

 

 Korunk sikeres vállalkozásainak közös jellemzője, hogy felismerték: a globális ver-

senyben csak a termékek, a technológiák és a piaci stratégiák folyamatos fejlesztésével lehet 

versenyben maradni. Az egyre újabb termékgenerációk kifejlesztése és gyors piaci bevezetése 

a vállalatok számára létkérdés. Ma, amikor a termékek életciklusa folyamatosan rövidül, senki 

nem engedhet meg magának több hetes vagy hónapos késedelmet a termékek kifejlesztése 

során. Következésképpen minden olyan technológia, amely hozzásegítheti a gyártókat a piac-

ra jutási idő lerövidítéséhez, méltán érdemli ki a műszaki és a gazdasági vezetés érdeklődését. 

Így a terméktervezés, a prototípusgyártás, valamint a szerszámgyártás gyors átfutást biztosító 

módszerei ma nélkülözhetetlen ismeretanyagot jelentenek. E módszerek közül kiemelkedő 

jelentőségre tett szert a gyors prototípusgyártás (Rapid Prototyping, RP).  

A gyors prototípusgyártás alatt a gyors termékfejlesztés korai szakaszában megvalósuló 

modellezést, szimulációt és a számítógépen elkészített modellek minél gyorsabb fizikai meg-

valósítását értjük. A RP párhuzamos tervezési módszerek részeként lehetővé teszi a termékek 

minőségének javítását, a gyártási költségek csökkentését és a piacrajutási idő lerövidítését. A 

prototípusok minél korábbi legyártása és kézbevehetősége a termékfejlesztés számos részterü-

letén ad segítséget a mérnöki munkához.  

 A prototípus elkészítésének technikáját meghatározza a prototípus anyaga, melyet az 

elkészítendő modellel szemben támasztott mechanikai, fizikai, esetleg kémiai követelmények 

figyelembevételével kell megválasztani. Napjainkra sokféle prototípus-készítésre alkalmas 

technológiai eljárást és eszközt fejlesztettek ki, amelyek döntő többségének már ipari alkal-

mazása is létezik. Meghatározóak lehetnek a technológia kiválasztásakor a prototípus elkészí-

tésének gazdaságossági szempontjai is. 

10.1  A terméktervezés és a gyors prototípusgyártás kapcsolata 

Egy termék életútja egy valós vagy látens igény létezésével és az annak kielégítését 

megvalósító ötlettel kezdődik, majd az ebből adódó tervezéssel folytatódik (10.1. ábra). A 

piaci ismeretekre épülő (marketing alapú) tervezés, a termék előállítási technológiai folyamat 

első láncszeme, amelyet a következő felsorolás továbbiakkal is kiegészít: 

 terméktervezés, 

 szerszámtervezés, 

 technológiai folyamattervezés, 

 üzemtervezés. 

 

 A számítógéppel segített tervezés (angol: Computer Aided Design, CAD) lehetővé teszi 

a tervezés alatt álló termék (munkadarab) leírását és kezelését matematikai módszerekkel, 

vizuális megjelenítését képernyőn, értelmezését a szimulációs eljárások elvégzéséhez. A ter-

vezés ezen fázisában még nem kézzel fogható a modellünk, ezért a modellt még csak virtuá-

lis prototípusnak hívják.  
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10.1. ábra: A hagyományos és a párhuzamos tervezés idő szükséglete [20] 

A CAD tervezés kimenete egy rendszer-specifikus rajzfájl, amelynek kiterjesztése az adott 

szoftvertől függ (pl.: dwg, drw, tif stb.). Ezek a fájlok egymással nem kompatibilisek, általá-

ban csak az előállító szoftver különböző verziói tudják azokat beolvasni.  
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Kialakult az igény egy szabványos rajzfájl-formátumra, amely segítségével a rajzok egyik 

rendszerből a másik rendszerbe adatvesztés nélkül átvihetők. Ez az adatátvitel kulcsszerepet 

játszik a Cxx (pl.: CAD/CAM stb.) technikákban. 

Jelenleg használatos transzfer-formátumok:  

 DXF: Drawing-Interchange-Format, a DXF interfész a vektor-orientált tárolású 

grafikákat a színekkel együtt ASCII karakterek formájában egy dxf kiterjesztésű 

fájlban rakja le, ill. az ilyen adatállománnyal rendelkező rajzfájt képes értelmezni. 

 IGES: Initial Graphics Exchange Specification, tisztán ASCII adatállomány, geo-

metriai rétegekből, szeletekből áll, több verziója létezik. 

 VDA-IS: Verband der Deutschen Automobilindustrie – IGES, a német autóipar 

számára. 

 VDA-FS: Verband der Deutschen Automobilindustrie, a német autóipar számára. 

 SET: Standard déchange et de transfer, a francia autóipar számára. 

 STEP: Standard for the Exchange of Product Model Data, az ISO által fejlesztett, 

ún. globális interfész. 

 HPGL: Hewlett Packard Graphics Language, kontúrorientált plotterformátum. 

 

Ma már csaknem minden jelentős CAD rendszer rendelkezik valamilyen CAM (Com-

puter Aided Manufacturing – Számítógéppel Segített Gyártás) kimenettel. Ez egy olyan mo-

dult jelent, amelynek segítségével – meghatározott gyártási eljárás számára – a szerszám 

és/vagy a munkadarab szükséges mozgáspályáját meghatározó információkat lehet a CAD 

modell alapján előállítani, és ennek segítségével a számítógépes termékmodell alapján a ter-

mék valóságos térbeli testként is elkészíthető. 

 A gyors prototípusgyártás a CAM technológiák közé tartozik. A gyors prototípus gyár-

tás technológiák egységes alkalmazásának alapfeltétele a 3D/CAD modell. 

A modellek alapján már a fejlesztés legkorábbi szakaszaiban is készülnek valós prototípusok, 

a munka megkönnyítése érdekében. Ahhoz, hogy a prototípus gyártás ne akadályozza a terve-

zők továbbhaladását gyors prototípusgyártó eljárások kifejlesztésére volt szükség, melyekkel 

a legbonyolultabb 3D testek is órák alatt elkészíthetők. A tervezők az elkészült prototípuso-

kon elvégzett mérések, tesztek alapján optimalizálják az alkatrészeket, és ez alatt már meg-

kezdődik a gyártás-előkészítés is. A szerszámtervezés, a gyártástervezés szakemberei (stb.) 

szinte a tervezési állapot kezdetétől bekapcsolódnak a folyamatokba és párhuzamosan folyik a 

termék és a gyártástervezés. A munkafolyamatok ilyen egymással párhuzamosan vezetett 

szervezését angolul simultaneous (más megfogalmazásban concurrent) engineering-nek neve-

zik.  

 A gyors prototípusgyártás alatt a termékfejlesztés korai szakaszában megvalósuló 

háromdimenziós modellezést, és a számítógépen elkészített modellek minél gyorsabb 

fizikai megvalósítását, legyártását értjük. A termék geometriai tulajdonságait kialakítjuk és 

az adott fejlesztési szinthez szükséges fizikai tulajdonságokat is biztosítjuk. A gyártás lehet a 

hagyományokra épülően egy test alakítása úgy, hogy róla leválasztjuk a felesleges anyagot, 

pl. forgácsolással. A hagyományos forgácsolási technológia kidolgozása, a szerszámozás el-

készítése esetenként túl drága és lassú. Ezért a gyorsprototípus gyártásban többnyire az új 

elven működő, a testet felépítő, generatív (pl.: lézeres) eljárások terjednek, főképpen a na-

gyobb sebességű test előállítási módszerek az esélyesek.  

 A gyors prototípusgyártás a konkurens és párhuzamos tervezési módszerek részeként 

lehetővé teszi a termékek minőségének javítását, a gyártási költségek csökkentését és a piacra 

jutási idő lerövidítését. A valós prototípusok minél korábbi legyártása és kézbevehetősége a 

termékfejlesztés számos részterületén ad segítséget a mérnöki munkához. 
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Egyes RP eljárások a prototípus előállításon kívül alkalmasak a prototípus-készítéshez szük-

séges szerszámok előállítására is (például rétegelt lemezes kivitelben kivágó, vagy mélyhúzó 

szerszámok állíthatók elő, szinterezéssel pedig műanyag fröccsöntő szerszám betétek készít-

hetők). Ezen szerszámok a konkurens tervezés módszerével lerövidítik a termék piaci bemu-

tathatóságának idejét (10.2. ábra). A 10.2 ábrában a szürke sávok jelölik az adott folyamat 

elvégzéséhez szükséges időt. Párhuzamos tervezéssel, és gyors prototípusgyártás folyamatba 

integrálásával időmegtakarítás érhető el.  

 

 

10.2. ábra: A hagyományos és a párhuzamos tervezés idő szükséglete [1] 

10.2  A gyors prototípusok felhasználási területei 

 A prototípusok különféle funkcionális igényeket elégítenek ki. Általánosságban el-

mondható, hogy nem várják el tőlük a teljes körű azonosságot a végtermékben megkövetelt 

tulajdonságokkal. A fő feladatuk a tervezés fázisában segítséget adni a kapcsolatban álló és 

együttműködő partnereknek (marketing, modellező, szereléstechnológus stb. (10.3. ábra). 
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10.3. ábra: A gyors prototípus modellek alkalmazási területei [1] 

A prototípusok leggyakrabban a következő területeken használatosak:  

 Szemléltető modellek alkalmazásának célja a „design” és a CAD modell helyessé-

gének ellenőrzése. Tisztán esztétikai szempontok szerint a termék méretei, arányai 

és formái ellenőrizhetők már a tervezés legkorábbi szakaszában is.  

 A gyártási folyamatokat támogató modellek referenciadarabként szolgálnak további 

darabok gyártásához. Ebbe a csoportba tartoznak például az öntési eljárásoknál fel-

használható mesterminták, vagy a másolómarásnál, illetve köszörülésnél felhasz-

nálható sablonok.  

 A kommunikációs modellek megkönnyítik a tervezési folyamat során az informá-

cióáramlást. A vállalaton belüli kommunikációban azok számára kínálnak a korai 

prototípusok előnyöket, akik a tervezési folyamatban nem vesznek közvetlenül 

részt, a termékre vonatkozó döntésekben viszont osztoznak a felelőségben (pl. mar-

keting szakemberek). A vállalat és a vevők közti kommunikációt is elősegítik a fi-

zikai modellek. Kiállításokon, piackutatáskor sokkal reálisabb azon érdeklődők vé-

leménye, akik a jövő termékeit kézbe is vehetik, mint azoké, akik csak rajzok, vagy 

számítógépes modellek alapján formálnak véleményt. Ugyancsak segítik a prototí-

pusok a szerszámtervezést és a gyártás-előkészítést.  

 A funkciós modellek már a termékünkkel szemben támasztott igényeknek való meg-

felelést, a követelmények ellenőrzését is lehetővé teszik. Így alkalmasak például 

szilárdsági, áramlástechnikai stb. tulajdonságok ellenőrzésére, szerelhetőségi pró-

bák elvégzésére. 

 

Prototípusokat a gyártástervezés számos területén alkalmaznak, ezek megoszlását szemlélteti 

a 10.4. ábra. 
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10.4. ábra:  Prototípusok alkalmazási területei [19] 

10.3  A gyors prototípusgyártás alapelve 

 A gyors prototípus gyártás alapötlete, a modellek rétegenkénti felépítése, amely lehető-

vé teszi a prototípusok rövid idő alatti legyártását. Azaz minden test elkészíthető egymásra 

helyezett, megfelelően vékony rétegekből, ha az egyes rétegek alakja megfelel a test meghatá-

rozott magasságban képzett metszet kontúrok alakjának. A rétegkontúrok geometriai informá-

cióit a háromdimenziós számítógépes test- vagy felületmodellnek egy célszerűen választott 

alapsíkkal párhuzamos felszeletelésével kapjuk meg. Ettől a módszertől eltér a háromdimen-

ziós marás és ennek egyik korszerű formája a nagysebességű marás (High Speed Cutting 

~HSC). 

 A rétegkontúrok geometriai alak és méret információit egy háromdimenziós számítógé-

pes test vagy felületmodell felszeletelésével állíthatjuk elő. Vékonyabb rétegekből pontosab-

ban készíthetjük el a darabot, és jobban megközelíthetjük az elméleti modellt. A pontosság 

növeli a rétegek számát és ezen keresztül a gyártási időt és így a költségeket is. 

A rétegkontúrok létrehozásának elve, illetve a felhasznált modell anyagok szerint számos eljá-

rást különböztethetünk meg (10.5. ábra). 



132   GYÁRTÁSAUTOMATIZÁLÁS 

www.tankonyvtar.hu   Weltsch Zoltán, BME 

 

10.5. ábra: Gyors prototípus készítési eljárások rendszerezése modell felépítés szerint [1] 

 A modellünket minden esetben valamilyen számítógépes háromdimenziós (3D-s). CAD 

programmal állítjuk elő, majd egy szabványos formátumban (.stl) továbbítjuk a prototípuské-

szítő gép vezérlő programja felé, ahol megtörténik a modell felszeletelése. Ezt követően kü-

lönböző eljárásokkal legyártják a modellt. (Egyes eljárások során a szeletelési rétegvastagsá-

got a gyártási folyamat közbeni mérési adatoknak megfelelően folyamatosan aktualizálják.) 

Ezután meg kell tisztítani a kész darabot (modellt), ha szükséges után kell munkálni (mosás, 

szárítás, felületi megmunkálások, hőkezelések) és csak ezt követően lehet felhasználni. 

Amennyiben a modell szerszám aktív elemeként készült úgy további lépések szükségesek a 

használatához, pl.: beépítés, formázás stb., annak megfelelően, hogy milyen célra készült, pl.: 

mélyhúzás, öntés stb. Ezt szemlélteti a 10.6. ábra. 

 

 

10.6. ábra: A terméktervezés, a prototípusgyártás és a gyártás kapcsolat rendszere [1] 
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A szeletelt rétegek kontúrjainak előállítására különféle módszerek használhatók, ezek három 

alaptípusát mutatja be a 10.7. ábra. 

- vektoros eljárás: a kontúrt geometriai alapelemekből (vonalakból) építi fel. 

- raszteres eljárás: a kontúrvonalat x és y irányban lépcsőzetesen soronként építi fel. 

- maszkos eljárás: arányosan lekicsinyített maszkok felhasználásával hozza létre a kontúrt. 

 

 

10.7. ábra: A rétegkontúr létrehozásának módszerei [1] 

 

10.4  A gyors prototípus gyártás főbb módszerei 

Az egyes módszerek a felhasználás gyakorisága sorrendjében kerülnek felsorolásra, a 

felsorolás végén találhatóak a ma legelterjedtebben használt technológiák. 

10.4.1 Lemezelt darab gyártás (Laminated Object Manufacturing~LOM) 

 Az eljárás az egyik legelterjedtebb gyors prototípus gyártó módszer, angol neve 

Laminated Object Manufacturing~LOM amely a Helisys Inc. terméke. 

 Papír, fém, műanyag, szövet, szintetikus valamint kompozit anyagú fóliákból illetve 

lemezekből készíthető el a prototípus. Mindegyik fóliát először hozzárögzítik (pl.: ráragaszt-

ják) az előzőleg már elkészített köteghez, majd ezt követően lézerrel a keresztmetszet kontúrja 

mentén körbevágják. A köteghez rögzítés leginkább ragasztással oldható meg, amely eljárás-

ban a fóliára illetve lemezre vagy a folyamat közben viszik fel a ragasztó réteget (10.8. ábra), 

vagy már előzőleg felvitték a ragasztóanyagot a lemezre, és a későbbiekben csak a szükséges 

keresztmetszetben aktivizálják a ragasztó réteget. Erre számos megoldás használható:  

 hőérzékeny ragasztó aktivizálása lézersugár segítségével, 

 a keresztmetszet végigpásztázása UV sugárral, 

 a keresztmetszet megvilágítása maszkon keresztül UV lámpával. 

 

A lemezelt alkatrész vagy szerszám geometriai leírása magában foglalja egy háromdimenziós 

testmodell elkészítését CAD rendszerrel, majd a testmodell megfelelő síkokkal történő szele-

telését. A metszősíkok elhelyezésének és a lemez vastagságának megválasztása körültekintést 

követel, hiszen alapvetően ez határozza meg a prototípus pontosságát és alakhűségét. Az 

egyes rétegek vastagsági méretkülönbségét úgy lehet a prototípus pontossága érdekében kor-

rigálni, hogy minden réteg felfektetése után mérjük az aktuális vastagsági méretet, és ennek 

megfelelően készítjük el a következő rétegkontúr számított adatait. 

 A kivágott lemezalkatrészekből a megfelelő sorrend szerint illesztett összeszereléssel 

állítható össze a bonyolultabb, vagy a nagyméretű prototípus. A rétegelt lemez anyagától füg-

gően (papír, fa stb.) különféle célú prototípus készíthető. 
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10.8. ábra: Lemezelt darabgyártás papír alapanyagból [1] 

 

A LOM előnyei: 

 viszonylag egyszerű eljárás, 

 többféle alapanyag használható (papír, műanyag, szövet), 

 éles sarkok is előállíthatók vele. 

 

A LOM hátrányai: 

 finom élek, bordák nem állíthatók elő, 

 korlátozva van a rétegek vastagsága, 

 a rétegek láthatók maradnak, 

 mechanikai szilárdság kicsi. 

 

Alkalmazási példák: 

 ergonómiai prototípus előállítása, 

 szerelhetőségi vizsgálatok, 

 olyan prototípusok előállítása, ahol a felületi simaság nem túlzottan jelentős, 

 arányossági modellek előállítása, 

 minta öntőformák készítéséhez. 

 

A rétegelt papír prototípusokból beformázható „öntőminta” is készíthető, ebben az esetben a 

papír nedvszívó képessége zavarhatja a mérethű sikeres formázást, ezért a mintát vízzáró 

lakkréteggel kell bevonni. 

10.4.2 Huzalfelrakás vagy más néven 3D-s extrudálás (Fused Deposition Modell-

ing, FDM) 

 A prototípus elkészítéséhez öntészeti viasz, viasszal töltött műanyag, valamint szívós 

nylon-szerű (pl. PA - poliamid) szálakat használnak, melyeket az olvasztó pisztolyban az ol-

vadási hőmérséklet fölé melegítenek és egymást követő rétegekben egymásra olvasztanak 

10.9. ábra. 
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10.9. ábra: A huzalfelrakás vázlata [1] 

A lerakott anyag rövid idő (kb.0,1 sec) alatt megszilárdul. Az ömledék pontos kiáramlási 

mennyiségét adagolóval szabályozzák. A jó minőségű felrakáshoz állandó fúvóka-áramlási 

sebességet kell biztosítani, ellenkező esetben az alkatrész falvastagsága helyenként eltérhet az 

optimálistól. 

A modell felépítését egy munkalapon (platform) végezik, amely a felrakott réteg vastagságá-

nak megfelelően z-irányban süllyeszthető. 

A munkalap felülete porózus, habosított műanyag (kb. 30 mm vastag), hogy biztosítsa a mo-

dell megfelelő rögzítését. Ennek a felülete teljesen sík és az építési folyamat kicsivel e sík 

alatt kezdődik, azaz a fúvókát belenyomjuk a habosított felületbe (kb. 0,5 – 1,0 mm-rel). 

Az építési folyamat stabilizálása céljából a rétegfelrakást néhány (kb. 5 db) támasztó réteg 

felrakásával kezdik. A fúvóka általában a munkalaphoz képest átlósan mozog, amit egy-egy 

réteg felrakása után 90 fokkal megváltoztatnak. Ezt a rétegenként egymással párhuzamosan 

lerakott ömledék tömbi szilárdságának növelése érdekében rétegről, rétegre váltogatják. 

A lerakott réteg vastagsága függ: 

 a fúvóka áramlási sebességétől, 

 a huzalelőtolás sebességétől. 

Az egy vonalban felrakható réteg szélessége (x-y irányban) (0,25-3) X (0,3-2,5) mm között 

lehet. A lerakott réteg vastagsága (z irányban) 0,05-0,7 X (0,127-0,25) mm között lehetséges. 

Előállítható minimális falvastagság: 0,9-1,2 mm. 

Az FDM előnyei: 

 viszonylag egyszerű eljárás, 

 könnyen kezelhető berendezés, 

 többféle alapanyag használható (akár egyidejűleg is, a fúvókák számától függően), 

 adott esetben az alkatrész valós alapanyagából is elkészíthető a modell, 

 nem igényel lézer-berendezést, 

 nincs anyagveszteség, 

 nincsenek különleges követelmények a környezettel kapcsolatban. 

Az FDM hátrányai: 

 finom élek, bordák, ívek, éles sarkok nem állíthatók elő, 

 az extrudálás során az anyag kiterjeszkedése korlátozza az előállítható geometriát, 

 az alacsony fúvókasebesség miatt lassú a rétegfelrakás, 



136   GYÁRTÁSAUTOMATIZÁLÁS 

www.tankonyvtar.hu   Weltsch Zoltán, BME 

 a felrakás rétegei láthatók maradnak, 

 bizonyos alapanyagok hajlamosak a fonalasodásra vagy kondenzvíz képzésére, 

 a fúvóka hajlamos az eldugulásra. 

Alkalmazási példák: 

 vastagfalú, terjedelmes modellek előállítása, 

 funkciós vagy ergonómiai prototípus előállítása, 

 olyan prototípusok előállítása, ahol a felület minősége nem jelentős, 

 arányossági modellek előállítása. 

10.4.3 Részecske belövés 

 Piezo-elektromos belövőfejjel (amelynek működése a piezo-elektromos tintasugaras 

nyomtatóéval megegyező) a kb. 50 µm átmérőjű, megolvadt részecskéket egymás mellé lőve 

hoznak létre egy réteget, amely az elkészítendő modell egy keresztmetszetét adja (10.10. áb-

ra). A következő réteget a már elkészített réteg tetejére lövik, így alakítva ki a háromdimenzi-

ós modellt.  

 

 

10.10. ábra: Részecske belövéses eljárás vázlata [1] 

A technológiából következően a prototípus elkészítésére kis olvadáspontú anyagok alkalma-

sak, mint például viasz, hőre lágyuló (termoplasztikus) műanyagok illetve kis olvadáspontú 

fémek. Az eljárás termelékenységét több, egymással párhuzamosan működő belövőfej segít-

ségével lehet növelni. Ipari alkalmazásban létezik már olyan berendezés, amellyel 32 egymás-

sal párhuzamosan működő belövőfejjel kb. 1 kg/óra belövési termelékenységet képesek elérni 

alumínium esetén. 

10.4.4 Holografikus interferencia 

 A gyors prototípus készítésének egyik igen érdekes eljárása a holografikus interferencia. 

Az eljárás, amellyel a háromdimenziós prototípus teljes felszíne rövid idő alatt elkészíthető, a 

fotopolimerizáción alapszik. A prototípus háromdimenziós CAD rajzából előállított negatív 

holografikus filmmel holografikus képet hoznak létre, melyet egy tartályban lévő, folyékony 

állapotú, foto-érzékeny monomer műanyagba vetítenek. A műanyag polimerizációját a holog-

rafikus kép idézi elő, felépítve ezáltal a prototípus mindegyik felületét. 
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10.4.5 Szilárd fólia polimerizáció 

 Az eljáráshoz félig polimerizált műanyag fóliát használnak, amelyeket rétegenként 

egymásra helyeznek. Minden egyes fóliaréteget a felfektetés után a prototípus tervezett ke-

resztmetszetének megfelelően világítanak meg, aminek hatására a megvilágított rész végleg 

polimerizálódik és az alatta lévő már elkészült réteghez köt. A polimerizált részek feloldhatat-

lanok lesznek, a meg nem világított részek pedig oldással eltávolíthatók.  

10.4.6 Alakra olvasztás 

 Síkban mozgatott ívhegesztő pisztollyal olvasztják meg a fém szalagot, illetve szálat, 

melyet az előzőleg már létrehozott rétegre ráolvasztanak. Szabályozott hűtéssel gyors szilár-

dulást érnek el. A prototípus felülete durva, valamint méretpontossága rosszabb, mint 1 mm. 

10.4.7 A sztereolitográfia (Stereolithography, STL vagy SLA) 

 A legrégebbi gyors prototípusgyártó technológia. Az eljárás a fotopolimerizáció elvén 

működik, mely szerint bizonyos monomer anyagokban lézersugárzás hatására láncképződési 

reakciók (például: polimerizáció) indulnak meg. A sztereolitográfia alapanyagaként fényérzé-

keny epoxigyantát használnak (10.11. ábra).  

 

 

10.11. ábra: Modell felépítés sztereolitográfiával [1] 

Először a folyékony epoxigyantából vékony (0,1-0,2 mm vastag) réteget terítenek a munka-

asztalra, majd azt a kialakítani tervezett rétegkontúr mentén UV hullámhosszúságú lézerfény-

nyel megvilágítjuk. A lézerfény hatására végbemegy a fotopolimerizáció folyamata, az epoxi-

gyanta a kontúr mentén térhálósodik, megszilárdul. A lézerfény jó fókuszálhatósága biztosítja, 

hogy a kikeményedés valóban csak a fény által érintett minimális területen menjen végbe. A 

fókuszált lézersugár átmérője, a lézersugarat mozgató optikai rendszer pontossága és az epo-

xigyanta rétegvastagsága határozza meg a termék pontosságát. A kontúr megszilárdítása után 

a kontúr által körülzárt területet is kikeményítjük, ezáltal biztosítva a prototípus szilárdságát. 

Amint egy réteg kikeményítése elkészült, felvitelre kerül a következő epoxigyanta réteg. Eh-

hez a már kikeményített részt a rétegvastagságnak megfelelő mértékkel belesüllyesztjük a 
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folyékony epoxigyanta fürdőbe és a felületét simítólappal egyenletesre simítjuk. A felület 

megnyugvása után megkezdődik a számítógép által meghatározott következő rétegkontúrnak 

megfelelő körvonal kikeményítése a lézersugárral. A folyamat mindaddig folytatódik, míg a 

háromdimenziós test teljes magasságát el nem érjük. A darabok felépítése után utólagos ki-

keményítés és a felületi érdességet csökkentő kézi megmunkálás szükséges a legjobb tulaj-

donságok biztosítása érdekében. 

 Az egyes rétegek kialakításánál az előző réteg megtámasztása nélküli kinyúló részekkel 

rendelkező modellek esetében alátámasztásokat, támaszokat szoktak hozzáépíteni a modell-

hez. Ezeket a segédelemeket a modell felépítése után eltávolítják, hiszen csak addig van rájuk 

szükség, amíg a kinyúló részeken megszilárdul az alapanyag. Ezeket a pótlólagos alátámasz-

tásokat számítógépes program segítségével, automatikusan tervezik hozzá a készülő modell-

hez (10.12. ábra).  

 A sztereolitográfiával keresztmetszeti irányban ± 0.1 mm, magasság irányban pedig 

±0.1% pontosságot lehet elérni és 0.1 mm vastag bordák vagy bevágások készítése is megva-

lósítható. A sztereolitográfiával gyártott munkadarabok felületi érdessége – viszonylag egy-

szerű kézi megmunkálás után – kedvező az öntőminták készítésénél mestermintának, ahol a 

felület minősége meghatározó jelentőségű. 

 

 

10.12. ábra: Rétegek és alátámasztások a sztereolitográfia technológiájában [1] 

A sztereolitográfia előnyei: 

 jelenleg a legpontosabb gyors prototípus gyártó eljárás, 

 igen bonyolult geometriájú alkatrészek is legyárthatók vele, 

 zárt terek (üregek) létrehozására is alkalmas. 

A sztereolitográfia hátrányai: 

 csak fotoérzékeny anyag feldolgozására alkalmas, 

 támasztóelemek építése szükséges, 

 felületi megmunkálásra és pótlólagos kikeményítésre van szükség, 

 az elkészült modell mechanikailag nem terhelhető. 

Alkalmazási példák: 

 formatervezési és konstrukciós megoldások ellenőrzése, 
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 minta öntőformák készítéséhez precíziós, vákuum és zamak (cinkötvözet) öntés-

nél. 

A 10.1. táblázat a sztereolitográfiához használt epoxigyanta tulajdonságai láthatóak, a gyanta 

kikeményített állapotában. 

 

 epoxi 1 epoxi 2 

Szakítószilárdság (MPa) 46-47 59-60 

Szakadási nyúlás (%) 11-22 7-19 

Ütőmunka (kJ/m
2
) 33 27-30 

Rugalmassági modulus (MPa) 1628 2920 

10.1. táblázat: A sztereolitográfiához használt epoxigyanta tulajdonságai [1] 

 

10.4.8 Folyékony termikus polimerizáció 

 Az eljárás hasonlít a sztereolitográfiához, de a prototípus alapanyaga nem fotoérzékeny, 

hanem hőre keményedő műanyag. A technológiában alkalmazott lézersugár biztosítja a poli-

merizációhoz szükséges hőmennyiséget. A kikeményedett ”pontok” mérete és ezen keresztül 

a modell pontossága a hődisszipáció mértékétől függ. 

10.4.9 Szelektív lézeres szinterezés 

 A szelektív lézeres szinterezés (Selective Laser Sintering~SLS) eljárás hasonlít a 

sztereolitográfiához, amelyben folyékony halmazállapotú anyag irányított, rétegenkénti meg-

szilárdításával hozzuk létre a háromdimenziós testet (10.13. ábra).  

 

 

10.13. ábra: Szelektív lézeres szinterezés technológia vázlata [1] 

A lézeres szinterezésnél a prototípus alapanyaga por alakú hőre megömleni képes mű-

anyag, öntészeti viasz, fém vagy kerámia lehet. A szilárd fázisú alapanyagot, (a finomszem-

csés port ~ Ø50 μm) vékony rétegenként a munkaasztalra terítik, tömörítik, majd a lézersugár-

ral összeolvasztják a szemcséket a megtervezett rétegkontúr mentén.  
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A kontúr megszilárdítása után a kontúron belüli mező megszilárdítandó területeit is végig 

pásztázzák a lézersugár megfelelően választott pásztázási átfedése mellett. Egy réteg elkészí-

tése után egy újabb porréteget terítenek fel, majd az eljárást a teljes magasság eléréséig foly-

tatják. A porszemcsék egymáshoz kapcsolódásától függően három féle szinterező eljárás kü-

lönböztethető meg.  

 Első esetben a szemcsék felülete megolvad, és a határfelületükön érintkező részen egy-

másba olvadnak, lehűlés után ezzel biztosítva a darab szilárdságát (10.14 (a) ábra). Ezt a mód-

szert inkább műanyagoknál használják. 

Műanyagok összeolvasztási eljárásait a szakirodalom nem szinterezésnek nevezi, de a gyors 

prototípusgyártásnál, ha lézersugárral olvasztunk anyagot, összefoglalóan szinterezésnek hív-

ja. 

 A közvetlen lézeres szinterezésnél (Direct Moulding Laser Sintering ~DMLS) a szint-

erező por két komponens keverékéből áll, egy lágyabb, alacsony olvadáspontú anyagból (pél-

dául: réz, ón, ólom), és egy keményebb nagyobb olvadáspontú anyagból (például: szilícium, 

vas, nikkel). Fókuszált lézersugárral az alacsonyabb olvadáspontú komponens olvadáspontjá-

hoz közeli hőmérsékletre hevítik a porréteget, ami megömlik és ömledéke körülfogja a másik 

változatlanul szilárd állapotú anyagot (10.14 (b) ábra). Ezt az eljárást főleg fémporoknál 

használják. 

 

A közvetlen lézeres szinterezés (DMLS) előnyei: 

 egylépcsős folyamat, 

 gyors, energiatakarékos (nincs előmelegítés, lehűtés), 

 elhúzódásmentes, méretpontos darabok készíthetőek. 

 

A közvetlen lézeres szinterezés (DMLS) hátrányai: 

 szemcsés, porózus szerkezet (ennek eltüntetése műgyanta, vagy cink átitatásával 

lehetséges, de ez időigényes), 

 utólagos megmunkálás csak korlátozottan lehetséges. 

 

A közvetlen lézeres szinterezés (DMLS) felhasználása: 

 szerszámbetétek készítése műanyag fröccsöntéshez, 

 nagyszilárdságú, funkciós prototípusok készítése. 

 

A harmadik eljárás, a kétlépcsős lézeres szinterezés az SLS módosított változata, ahol a szint-

erezendő anyag (pl.: acél) szemcséit vékonyan műanyaggal (esetenként porral) vonják be, és 

az így előállított szemcsék szinterezhetőek a műanyagokra jellemző módon (10.14. (c) 

ábra). A szemcséket az SLS eljárásnál bemutatott elv szerint szinterezve először létrehozunk 

egy testet, mely kb. 40% műanyag és 60% acél keverékéből épül fel. Ezután egy kemencében 

hevítve eltávolítjuk a műanyagot, és helyét bronzzal töltjük fel (itatás). 
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10.14. ábra: Különböző szinterezési eljárások [1] 

A kétlépcsős szinterezés előnyei:  

 a modellek nagy termikus és mechanikus terhelhetősége, 

 utólagosan, mechanikus eljárásokkal korlátlanul megmunkálható. 

A kétlépcsős szinterezés hátrányai: 

 a második lépcső (itatás) idő és energia igényes, 

 a hőkezelés hatására zsugorodik a darab. 

A kétlépcsős szinterezés felhasználása: 

 szerszámbetétek készítése műanyag fröccsöntéshez és alacsony olvadáspontú fé-

mek nyomásos öntéséhez, 

 nagy szilárdságú funkciós prototípusok készítése, 

 jó minőségű öntőmintát lehet készíteni öntőhomokból, ha a műanyag réteget az el-

ső lépcső után nem távolítjuk el. 

 

A 10.2. táblázat a lézeres szinterezéshez használt porok tulajdonságai láthatóak, szinterezett 

állapotban. 

 

Por összetétel 
Szemcsenagyság 

(μm) 

Lehetséges 

rétegvastagság 

(mm) 

Lézer telje-

sítmény (W) 

Pásztázási 

sebesség 

(mm/s) 

Bronz-Nikkel 10…150 0,1…0,3 10…200 20…200 

Bronz-Vas 30…90 0,1…0,3 150…200 150…200 

Alumíniumoxid 20 0,1…0,3 -* -* 

Réz-Poliamid -* 0,1 15..150 50…80 

Rapid Steel 2.0 -* 0,075 ~170 12…50 

Duraform 25…90 0,1 4…50 16…75 

* Nincs adat 

    10.2. táblázat: A lézeres szinterezés jellemzői [1] 
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10.4.10 Háromdimenziós nyomtatás (3D Printing, 3DP) 

 A Massachusetts Institute of Technology (MIT – USA) kutatói olyan eljárást szabadal-

maztattak, amely a drága lézerberendezések használata nélkül biztosítja a legkülönfélébb 

anyagok rétegről-rétegre történő felépítését. Eljárásukat találóan háromdimenziós nyomtatás-

nak nevezték el. Itt az egymásra épülő rétegek kialakításához elterített porszemcséket – ha-

sonlóan a tintasugaras nyomtatóhoz – a nyomatófejből kiáramló kötőanyaggal rögzítik az 

adott modell réteg-geometriájának megfelelően. 

A folyamat négy lépésben nyomon követhető: poradagolás, por elterítése, kötőanyag felhor-

dása (piezo-elektromos belövőfejjel kinyomtatása) a megfelelő helyekre, felesleges szemcsék 

eltávolítása és összegyűjtése, amelyet az adagolóhenger felemelésével és a modelltér vezérelt 

süllyesztésével oldottak meg. A folyamat végén a CAD rendszerben megtervezett modellt, 

amelyet korábban csak a képernyőn szemlélhettünk, kezünkbe is vehetünk, illetve sokféle 

további felhasználásáról dönthetünk. A modellen kívüli porszemcsék nem érintkeznek a 

nyomtató fejből kiáramló kötőanyaggal (amelyek a modell építése során támasztékként is 

szolgálnak), így azokat könnyen eltávolíthatjuk. 

A rétegről-rétegre kötőanyaggal rögzített porszemcsék egymásra építésével úgy állíthatunk 

elő fizikai modelleket, hogy az építés során azok tömörségét is szabályozhatjuk. Ez széles 

skálán biztosítja az utófeldolgozás lehetőségeinek választékát, ugyanis a kész, porózus model-

leket különböző poliuretán vagy epoxigyantákkal itathatjuk át, az adott alkalmazásnak megfe-

lelően.  

A kerámiaporok (Al2O3,
.
SiO2, Al2O3, ZrO2, ZrC, SiC) alkalmazása egészen újszerű alkal-

mazásokat tesz lehetővé. Közvetlenül kinyomtatjuk az alkatrész negatív öntőformáját, és az 

öntvényhez szükséges magokat is. Így az elkészített öntőformába például alumíniumot öntve, 

1-2 nap alatt fémalkatrészek prototípusait is elkészíthetjük. Kerámiaporok használatakor 

amorf vagy kolloid szilícium-dioxid kötőanyagot használnak. 

A prototípust teljes felépítése után hőkezelik (kb. 120 C-on), a felesleges (meg nem kötött) 

port ebben az esetben is eltávolítják, majd a megkívánt mechanikai és tűzálló tulajdonságok 

érdekében 1000-1500 C-on kiégetik.  

10.4.11 Objet-PolyJet (OBJ) eljárás 

A Polyjet a gyors prototípusgyártás új dimenziója. Ez egy olyan eljárás, amely az összes 

eddig ismert RP-technológia előnyét egyesíti, és egyben az egyes technológiák kedvezőtlen 

tulajdonságait kiküszöböli. Az eljárást az izraeli Objet Geometries cég szabadalmaztatta. 

A Polyjet eljárás egyfelől ötvözi a már jól ismert SLA eljárás kiváló anyagait, illetve a 3D-s 

nyomtatás építkezési módszerét, viszont itt a nyomtatófejből végleges modellanyag lesz réteg-

ről-rétegre egymásra nyomtatva. 

Az alapanyag fényérzékeny fotopolimer, amely térhálósítását UV tartományban sugárzó fény-

forrással oldják meg. 

Ez a megoldás jóval olcsóbb, gyorsabb és pontosabb elődjeinél, továbbá jobb szilárdsági pa-

raméterekkel jellemezhető modellek gyártása is lehetővé válik. Működtetése rendkívül tiszta, 

ezért irodai környezetben is használható.  

A nyomtatás során támasztékokra ennél a technológiánál is szükség van, mivel a levegőben 

nem tudunk műanyag cseppeket másképpen pozícióban megtartani. A támaszték tervezése 

és annak elhelyezése automatikusan történik, amikor a 3D modellek felszeletelésre kerül-

nek. A támaszanyag vízzel oldható, így nem kell fizikai beavatkozást alkalmazni annak eltá-

volításakor. 

A Polyjet-eljárás legfontosabb jellemzője az alkalmazható rétegvastagság, amely ultravékony, 

16 μm függőleges irányban, fal építésénél pedig 160 μm falvastagság is elérhető. Jelenleg ez a 

legvékonyabb műanyag jellegű alapanyagból építkező gyors prototípusgyártó eljárás. 
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A teljes modellre jellemző pontosság jellemző értéke ±0,05 mm, amely érték kimagaslik a 

többi eljárás összehasonlításában. 

Alapanyagai lehetnek különböző szilárd és rugalmas elasztomer anyagok is. 

10.5  Jelentősebb prototípusgyártási technológiák összehasonlítása 

 

SLA SLS FDM 3DP
POLYJET/ 

MÁTRIX

ELJÁRÁS 

BONYOLULTSÁGA
BONYOLULT BONYOLULT EGYSZERŰ EGYSZERŰ EGYSZERŰ

ALAPANYAG 

VÁLASZTÉK

FÉNYÉRZÉKENY 

POLIMER

FÉM,ÜVEG, 

MŰANYAG, 

BEVONATOS 

FÉM

HŐRE LÁGYULÓ 

MŰANYAGOK

FÉM, ÜVEG, 

KERÁMIA, 

MŰANYAG

FÉNYÉRZÉKENY 

POLIMER 

(KEMÉNY, 

RUGALMAS)

MODELL 

FELÉPÍTÉSISEBESSÉG
~12 mm/óra ~20 mm/óra ~10 mm/óra ~25 mm/óra

20 mm/óra

 12 mm/óra

MUNKADARAD 

PONTOSSÁGA
PONTOS PONTOS

KEVÉSBÉ 

PONTOS
PONTOS

LEGPONTOSABB 

0,05mm TŰRÉS

MUNKADARABON ÉLES 

SAROK
LEHETSÉGES KORLÁTOZVA

NEM 

LEHETSÉGES
KORLÁTOZVA LEHETSÉGES

UTÓMEGMUNKÁLÁS SZÜKSÉGES LEHETSÉGES NEM SZÜKSÉGES LEHETSÉGES NEM SZÜKSÉGES

MECHANIKAI 

SZILÁRDSÁG
KÖZEPES NAGY KÖZEPES KICSI KÖZEPES

MEGMUNKÁLÁS 

LÉZERREL TÖRTÉNIK
IGEN IGEN NEM NEM NEM

VÉDŐGÁZ 

HASZNÁLATA
SZÜKSÉGES SZÜKSÉGES NEM SZÜKSÉGES NEM SZÜKSÉGES NEM SZÜKSÉGES

 

10.3. táblázat: RP technológiák összehasonlító táblázata [19] 
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10.15. ábra: RP technológiák összehasonlítása: a) Rétegépítési sebesség,  

b) Z irányú pontosság, c) XY irányú pontosság [19] 

 

10.6  Gyors prototípusgyártó technológiák összefoglalása 

Carl Deckard 1987-es ötlete óta – mely az első rétegről rétegre modellépítés ötlete volt 

– a gyors prototípusgyártó technológiák rengeteget fejlődtek. A legnagyobb áttörést a 3D 

nyomtatási technológiák jelentették, főképpen az utóbbi néhány évben megjelent Polyjet 

technológia, mely forradalmasította a prototípusok elterjedését, kedvező ára és nagy gyártási 
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pontossága révén. A 3D nyomtatás megjelenésével szinte teljes mértékben kiszorultak az 

egyéb prototípuskészítési eljárások, a kezdetekben sokat ígérő SLS eljárás is háttérbe szorult 

(főképp magas költségei miatt). 

A jelenleg legnagyobb fejlődést jelentő Polyjet eljárással, gyorsan tudunk nagy pontossággal 

előállítani kemény vagy akár lágy prototípusokat, különböző színekben, és akár egy prototí-

puson belül különböző anyagokkal. 

10.7  A gyors prototípusgyártás öntési módszerei kis sorozatok 

előállítására 

10.7.1 Öntési eljárások 

 A következő öntési eljárások közös vonása, hogy a gyors prototípusgyártás eljárásaira 

alapozva kis darabszámú úgynevezett nullszériás gyártás valósítható meg velük. (Szokás eze-

ket „Rapid Manufacturing” gyors gyártási eljárásoknak is nevezni.) Ezen eljárások nem új 

keletűek, de a gyors prototípusgyártás térnyerésével fokozatosan előtérbe kerültek. Az öntési 

eljárások lehetővé teszik az összetett geometriával rendelkező alkatrészek végleges gyártás-

hoz közeli állapotú, gyors, anyagtakarékos előállítását. 

10.7.2 Vákuum-öntés 

 A gyors prototípusgyártásban ez az eljárás általában a sztereolitográfiával kapcsolódik 

össze. A vákuum-öntésnél egy szilikongumi-szerszámot készítenek, amit műanyag alkatré-

szek öntésére használnak. A kiindulópont egy sztereolitográfiával vagy esetleg hagyományo-

san előállított elsődleges mintadarab (valós formájú prototípus). Ezt a szükséges helyeken 

szigetelő szalagokkal leragasztják (ami a későbbi leválasztást könnyíti meg), majd az öntő-

forma-dobozban rögzítik, és öntőcsonkkal látják el. Ezután különleges folyékony szilikonnal 

körbeöntik (negatív formaüreget készítenek). A szilikonformát kikeményedése után felvágják, 

és a modellt kiveszik belőle. Ezt a beöntő nyílás és levegőző csatornák elkészítése majd újabb 

keményítési fázis követi. Az így előállított formát vákuumberendezésbe helyezik, majd külön-

leges kétkomponensű műanyaggal vákuum alatt kiöntik. 

 Nem csak poliuretán, hanem epoxi- és poliésztergyanták, gipsz, gyanta és esetleg ala-

csony olvadáspontú fémötvözet is felhasználható az öntéshez. 

 

Technológia folyamatai: 

vákuumozás, keverés  beöntés  vákuumozás  kikeményítés (35 C, 12 óra)  felvágás 

 levegőző csatornák készítése  keményítés (75 C, 3-12 óra)  műanyag beöntés  szi-

lárdítás a formában (75 C, 45 perc) 

A forma zsugorodásának mértéke 1% alatt marad. A vákuum-öntés segítségével korlátozott 

számú (25-30 db) alkatrész önthető. Az alkatrészek formájukat és anyagukat tekintve sorozat-

szerűek. A minimális falvastagság: 0,5 mm. 

 

A vákuum-öntés előnyei: 

 költségkímélő eljárás, 

 a sorozatgyártáshoz hasonló anyaggal végezhető, 

 bonyolult geometriájú modellek is használhatók, 

 a forma ferdeségét nem kell figyelembe venni, 

 viszonylag nagyobb méretű alkatrészek is előállíthatók (500 X 500 X 500 mm). 
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A vákuum-öntés hátrányai: 

 korlátozott az előállítható alkatrészek száma, 

 az egyes részletek pontossága a szilikonszerszám elasztikussága miatt kissé vál-

tozhat, 

 a sorozatgyártás anyagával nem lehet önteni. 

Alkalmazási példák: 

 karcsú és összetett modellek kis darabszámú előállítása. 

 

10.7.3 Centrifugál-öntés 

 A centrifugál-öntés olyan forma másoló technika, amellyel az öntőmintára alapozva 

nagyszilárdságú cinkötvözetből (zamak) állítanak elő alkatrészeket (ezen kívül műanyag al-

katrészek előállítására is alkalmas). A szükséges minta készülhet hagyományos módon vagy 

akár gyors prototípusgyártási eljárásokkal, pl. sztereolitográfiával vagy lézeres szintereléssel. 

 

A szerszám előállításához használt modellt előzetesen az öntési technológiához, az elcsurgá-

sok figyelembevételével elő kell készíteni. Az előkészített modellt lágy szilikon-kaucsukba 

ágyazzák, majd nyomás alatt vulkanizálják. A kikeményítés után a mintát kiveszik, a „gumi-

szerszámba” öntőnyílást és levegőző nyílásokat vágnak. 

 A gumi öntőmintába a kritikusan pontos helyekre teflon-betéteket szoktak helyezni. 

 

A technológia folyamatai: 

modellkészítés  szilikon-kaucsukba ágyazás  vulkanizálás  modell kivétel  levegőző 

nyílások kialakítása  öntés  öntvény eltávolítás 

 

Minden öntőszerszámot a forgástengely körül körkörösre készítenek, ugyanis a zamak beön-

tésénél a szerszám, a tengelyében lévő beöntő nyílása körül forog. Ezért a mintákat is a for-

gástengelyhez képest koncentrikusan helyezik el, így a centrifugális erő segítségével töltőd-

nek fel az öntőformák. 

A megforgatásnál összenyomják a két öntőforma-felet (n=200-400 fordulat/perc). A maximá-

lisan előállítható alkatrészméret: 180 X 90 X 60 mm. A közepes falvastagság meg kell haladja 

a 2 mm-t. 

 

A cetrifugál-öntés előnyei: 

 a fém prototípusok kis darabszámban gyorsan előállíthatók, 

 kis és közepes széria legyártására alkalmas. 

 

A cetrifugál-öntés hátrányai: 

 csak korlátozott méretű és összetettségű alkatrészek öntésére használható, 

 a maximálisan elérhető tűrés a névleges méret (+/-) 0,2 %-a, de legalább 0,2 mm, 

 kizárólag csak zamak használható az alacsony olvadáspont miatt, 

 az alkatrészek az alumíniumnál nehezebbek. 

 

Alkalmazási példák: 

 egyszerű geometriájú fém prototípusok előállítása zamakból, 

 kis és közepes szériák legyártására alkalmas. 

 
. 
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10.7.4 Precíziós öntés 

 A precíziós öntés általában a sztereolitográfiával készített elsődleges úgynevezett „elve-

sző” modellel összekapcsolódó előállítási folyamat. Ezeknek a modelleknek a szerkezete 

méhsejtszerű, nagyon könnyűek és belül üregesek. Az „elvesző” modellek más gyors prototí-

pusgyártási eljárással is előállíthatók: 

 

 lézerrel szinterezett polikarbonát, polisztirol, viasz modellek (vagy True-form – 

EOS), 

 FDM-eljárással előállított viasz modellek, 

 LOM-papírmodellek. 

 

A modell anyagának kis hőtágulási együtthatójúnak (vagy esetleg negatív hőtágulási együtt-

hatójúnak, pl. speciális gyanták) kell lennie, hogy a kiolvasztáskor a hőtágulás a formát ne 

repessze szét (ezt segíti az üreges szerkezet is). Két módszer ismert: mártogatásos és a beönté-

ses. 

 A modellt sűrűn folyós, viszkózus formázókerámiába merítik, amely speciális homok és 

kötőanyag keveréke. A merítést többször is elvégzik, amíg a forma falvastagsága a 6-15 mm-t 

eléri. A végleges homokba ágyazás és szárítás után előáll a keramikus héj, ami több egymásra 

kötött rétegből áll. Ez a lépéssorozat több napig is eltarthat. 

Beöntésnél az öntőszekrénybe beteszik a modellt, majd a viszkózus kerámiával körbeöntik. 

Azután a keramikus héjat az öntőszekrénybe helyezik, és homokkal fedik be, majd a modellt 

kiolvasztják. Az így előálló üres héjat kiégetik, hogy az öntésnél használni kívánt fémötvözet 

olvadékot meg tudja tartani, és a kiolvasztás után visszamaradt anyag kiégjen.  

A papírmodelleket (LOM) kiégetik. 

A gyanta, viasz kiolvasztását autoklávban végzik: kb. 180 C-on, 8 bar nyomáson. A kiégetés: 

kb. 1000 C-on, 1-2 óra (beöntéses eljárásnál: 12 óra) időt vesz igénybe. Pontosság: a teljes 

méret (+/-) 0,6%-a, felületi érdesség: RZ=6-23 m. 

 

Nagyobb sorozatgyártás kis darabok estében úgynevezett fürtöket képeznek egy fő vázra több 

formát erősítenek, melyeket már az első lépéstől kezdve csoportosan kezelnek.  

 

A kiöntés erősen felmelegíti az öntőformát, ezért előfűtést alkalmaznak. A lehűtés után a ke-

rámiaformát széttörik, a beöntő csonkot eltávolítják. 

Mivel ennél az eljárásnál a minta mindig elvész, minden egyes öntött alkatrészhez új modellt 

kell előállítani. 

 

A precíziós öntés folyamatai (10.16. ábra): 

 

elvesző modell  mártogatás  homokozás  öntőszekrénybe helyezés  feltöltés homok-

kal  modell kiolvasztás  forma kiégetés  öntés  forma eltávolítás 
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10.16. ábra: A precíziós öntés folyamata [1] 

A precíziós öntés előnyei: 

 jó felületi minőség érhető el, 

 nagyon jó szövetszerkezet alakul ki, 

 relatív nagy pontosság, 

 jó a forma leképezés minősége, 

 összetett, karcsú alkatrészek is előállíthatók, 

 sokféle öntőanyag választható. 

A precíziós öntés hátrányai: 

 viszonylag hosszadalmas eljárás, 

 egy gyártmány – egy modell, 

 minimális falvastagság kb. 1,5 mm. 

Alkalmazási példák: 

 kis darabszámú alkatrészek előállítására alkalmas, 

 nagyon pontos, nagy szilárdságú prototípusok előállíthatók. 

 

10.8  Gyors szerszámkészítés (Rapid Tooling, Rapid 

Manufacturing) 

 Rapid Tooling alatt olyan alkalmazásokat értünk, amelyeknek az a célja, hogy a gyors 

prototípusgyártáshoz hasonló eljárásokkal szerszámokat készítsünk: 

 a gyártáshoz szükséges öntő formákat és előgyártmányokat, 

 képlékeny alakító szerszámokat, például húzószerszámot, 

 szerszámbetétet fröccsöntő-szerszámhoz (pl. szinterezéssel). 
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Ehhez az is szükséges, hogy a CAD modelleket ennek megfelelően alakítsuk át. A CAD mo-

dellekből a következő módokon készíthetünk szerszámokat: 

 

 Háromdimenziós marás  felület utánmunkálás  beépítés a szerszámházba 

 Lézeres szinterezéssel előállított fém, vagy homokformába gyártott szerszám  

átitatás rézzel, bronzzal, epoxigyantával vagy cinkkel  utómegmunkálás (marás, 

polírozás)  beépítés a szerszámházba 

 Sztereolitográfiával vagy lézeres szinterezéssel előállított modell  szilikon ön-

tőminta  viaszforma készítése  precíziós öntés  utómegmunkálás (marás, 

polírozás)  beépítés a szerszámházba 

 

A gyors prototípusgyártásból átvett technológiával a ma még forgácsolással, öntéssel vagy 

képlékeny alakítással készített darabokat is kiválthatjuk, amikor nem csak egy prototípus 

gyártása a cél, hanem már a kívánalmaknak teljes egészében megfelelő munkadarab, ezt ne-

vezik rapid manufacturing-nek (10.17. ábra). 

 

 

10.17. ábra: A gyors prototípusgyártás, a Rapid Tooling és a Rapid Manufacturing helye 

 a terméktervezés különböző fázisaiban [1] 

 

A piacorientált korszerű tervezés és gyártás egyre integráltabb rendszereket használ, amelyek 

új tudásanyagot követelnek meg a szakemberektől is. 
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11. Reverse Engineering (RE) (Weltsch Zoltán) 

 

A Reverse Engineering (RE) szókapcsolat helyes fordításban „fordított mérnöki tevé-

kenység”-et jelent. Ez alatt azt a mérnöki folyamatot értjük, amely során egy fizikailag már 

létező tárgy (korábban legyártott alkatrész, szerszám stb.) számítógépes CAD (angol: Compu-

ter Aided Design = számítógéppel segített tervezés) geometriáját alkotjuk meg. Alkalmazásá-

nak szükségességét az is indokolja, hogy az analitikus (henger, kúp, gömb stb.) felületekkel le 

nem írható alakzatok (szoborfelületek) geometriájának definiálása rendkívül fontos, egyre 

gyakrabban előforduló feladat.  

A Reverse Engineering lépései a következők: 

 

Valós tárgy  Mérés  Pontfelhő  Számítástechnikai szoftverek  CAD modell 

 

A Reverse Engineering eljárás iparban való elterjedését az is indokolta, hogy a régi, számító-

gépes adatok nélküli tervek gyakran megsemmisültek vagy éppen egy kézzel formázott mes-

terminta reprodukálására volt szükség. Ezek olyan szakmai területek, kihívások, amelyeknél a 

mérnöknek a tervezés alapjait biztosító információ csak fizikai objektumként áll a rendelkezé-

sére, miközben a modellt CAD-rendszerrel kell feldolgozni a gyárthatósághoz. Más irányelv a 

komplex, például turbinalapát alakzatok geometriájának meghatározása, lemérése, amely tra-

dicionális mérőműszerekkel (tolómérő, mikrométer stb.) nem valósítható meg. Az RE ezekre 

megoldást ad, de segít az elhasználódott szerszámok javításában, és segíti a gyors prototípus-

készítést is. A 11.1. ábra a Reverse Engineering elhelyezkedését szemlélteti a gyártási folya-

matok között. 

 

 
 

11.1. ábra: A Reverse Engineering elhelyezkedése a gyártási folyamatok között [5] 

11.1  Az RE szoftverek fejlődése 

A Reverse Engineering (RE) szoftverek fejlődését az segítette elő, hogy a „visszaterve-

zés” (vagyis az újramodellezés) módszertana nem találkozott a tervezőmérnökök elképzelésé-

vel, így azok nem hasonlítottak a CAD-rendszerek gondolkodásmódjához. 
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Az úgynevezett elsőgenerációs RE-programok nagy hangsúlyt fektettek a modellből felvett 

pontfelhő, háromszög hálózott modellé történő átalakításakor arra, hogy azt 100%-ban kisi-

mítsák és alakhelyessé tegyék. Az így kisimított modellre automatikusan felületeket feszítet-

tek. Ezek az eljárások sok időt igényeltek és nem volt ellenőrizhető a végeredmény pontossá-

ga. 

A következő fejlesztési irány már nem törekedett tökéletes háromszögmodell kialakítá-

sára, inkább görbéket illesztett a lapkamodellre, aminek a felülethez történő kötődését az 

illesztőpontok számával lehetett szabályozni. A görbéket úgy kellett létrehozni, hogy egy 

adott felületrészt mindig négy görbe határoljon, amelyeket aztán fel lehetett használni felüle-

tek létrehozására. Az ilyen eljárásokkal jó pontosságú felületmodellek készíthetők, viszont 

mind a héjmodell-manipuláció, mind a görbék elhelyezése körültekintő, gondos munkát, eb-

ből következően pedig sok időt igényelt. További problémát jelentett a megfelelő görbeháló-

zat kialakításakor, hogy sok egyszerű, de nagyon fontos szabályt kellett figyelembe venni. 

Az RE-szoftverek következő generációjánál már nemcsak görbékre illesztett felületeket 

használhattunk, hanem a szoftver segített „felismerni” a modell jellegzetességeit, alaksajátos-

ságait, és bizonyos részeket – akár testmodellezési eljárással – úgy készíthettünk el, hogy az 

egyes méreteket már mi határozhattuk meg. Az ilyen eljárást hibrid modellezési megoldásnak 

nevezik. Ebben kombinálják az alapszintű testmodellezést, a szabad felületek képzését és a 

görbék által meghatározott felületeket, valamint az automatikusan illesztett felületek képzését 

is. 

A mai modern Reverse Engineering szoftverek megalkotói különböző matematikai 

megoldó modulok felhasználásával korszerű, 3D-s CAD-környezetet alakítanak ki. Haladó 

adatkezelési módszerekkel igen nagyszámú (több millió) pont koordinátáiból álló pontfelhőt 

térbeli háttérképként valós időben kezelve, korszerű 3D-s CAD-funkciókkal lehet megvalósí-

tani a szkennert geometria úgynevezett visszatervezését, ezzel a módszerrel gyakorlatilag új 

dimenzióba helyezve a Reverse Engineering tevékenységeket. Természetesen ezekben az 

utolsó generációs megoldásokban is egyszerű és hatékony eszközökkel szerkeszthető meg a 

lapkákból álló háromszög-héjmodell, és jól kiszűrhetők a hibás, a későbbi térbeli CAD-

szerkesztést zavaró szkennelési hibák is. Az RE megoldások legújabb verziói automatikusan 

felismerik a különböző alaksajátosságokat, azokat a szkennert felületen pl.: különböző szí-

nekkel jelölik, így kialakíthatóak azok a sajátosság régiók, amelyeket a további szerkesztés 

után a CAD-rendszerekben megszokott módon parametrizálhatunk. Közben folyamatosan 

figyelemmel kísérhető, milyen mértékű eltérés van a szkennelt állományhoz képest, az eltéré-

sek grafikus vagy numerikus megjelenítésével, a visszatervezés alatt lévő CAD-modell meg-

felelőségéről. 

11.2  A teljes Reverse Engineering folyamat megoldási lehetőségei 

A teljes Reverse Engineering folyamat sokrétű, ma is folyamatosan fejlődő megoldá-

sokkal rendelkezik. A teljes folyamat minden esetben valamilyen szkenneléssel kezdődik. A 

szkennelés során általában több pontfelhőt állítunk elő, majd ezeket különböző módszerekkel 

egymáshoz illesztjük. Az összeillesztett pontfelhő szinte minden esetben átfedéseket tartal-

maz, amelyeket ritkítani kell. Az adatcsökkentéssel meghatározzuk hány pontot tartunk meg, 

így reprezentáljuk a teljes felületet. Ha megkaptuk a teljes pontfelhőt, annak feldolgozását 

többféleképpen végezhetjük: 

• Egy CAD-modell alapján gyártott modellt szkennelünk, majd az eredeti CAD-

geometriával összehasonlító elemzést végezve megvizsgáljuk a gyártott és a modelle-

zett darabok közötti eltéréseket. E munkában ezt a megoldás például a kísérleti gyártás 

utáni pontossági vizsgálatnál alkalmazható.  

• A pontfelhőt felületekkel burkolva előállítjuk annak CAD-es modelljét. Egy alkatrész 

CAD-modelljének előállításához alkalmazható e módszert.  
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• Háromszögmodellé alakítjuk a pontfelhőt, marószerszámpályát generálunk a felülete-

ire, majd kimunkáljuk a szkennelt testet valamilyen előgyártmányból. 

• Valamilyen Rapid Prototyping eljárással előgyártmány nélkül reprodukáljuk a geomet-

riát. A geometriai tervezés során elkészült darabokat állítottuk elő e megoldási módo-

zattal. 

11.3  A Reverse Engineering folyamat koordinátaadat-felvételi el-

járásai 

A 3-dimenziós szkennelés használata túlmutat azon, hogy egyszerűen egy tetszőleges 

fizikai tárgyat digitalizálunk. Ezért maga a 3D szkennelés kifejezés nem fedi le teljesen a te-

vékenység mögött megbúvó lehetőségek halmazát, de alapesetben természetesen használhat-

juk pusztán egy térbeli testet leíró, digitális állománnyá való konvertálásra is. Ekkor egy pont-

felhő áll majd rendelkezésünkre, amelyben minden egyes pont a test felületének egy-egy bi-

zonyos pontját írja le XYZ koordinátákkal, egy meghatározott sűrűségben. Az így nyert adat-

halmazt használhatjuk fel a Reverse Engineering eljárásokban. 

A leggyakrabban és legjobban alkalmazható koordinátaadat-felvételi eljárás a lézersuga-

ras eljárás ezért ez kerül részletes ismertetésre. 

11.3.1 Szkennelés lézersugárral működő mérőgépekkel 

A lézeres berendezéssel tapintás nélkül gyűjtjük a 3D-s koordinátaadatokat, ezért a „non 

contact” (érintkezés nélküli) mérések csoportjába tartozik. Ez a térbeli alakzatok letapogatá-

sának egyik jelentős módszere, amelyet úgynevezett lézeres triangulátor módszernek is szokás 

nevezni. A lézerdiódából kilépő és a vetítőoptikán áthaladó láthatatlan lézersugár megvilágít a 

vizsgálandó felületen egy pontot. Ezt az adott szög alatt hajló leképező optika egy fényérzé-

keny diódasorra vetíti. Ahogy a lézerfej és a munkadarab között a távolság változik, úgy ván-

dorol a leképezett pont a szenzoron, ebből a megfelelő Z-irányú differencia megállapítható. A 

módszerrel áthidalható mérési tartomány nem haladhat meg egy bizonyos értéket, mert a tar-

tomány minimális értékénél közelebbi és a maximális érzékelési távolságnál távolabbi felüle-

tekről nem tud a rendszer koordinátaadatokat szolgáltatni. Abban az esetben, ha a mérendő 

objektum "Z" irányú (magassági) koordinátaértékei meghaladják ezeket a küszöbértékeket, a 

mérőtengely magassági helyzetét változtatva meg kell ismételni az adatgyűjtést, vagy szabá-

lyozni kell a mérőegység magassági értékeit, hogy a mérőrendszer állandóan a mérési tarto-

mányon belül maradjon. A mérőrendszer durva, szemmel is követhető orientációját egy úgy-

nevezett látható vezérsugárral (célzó lézer) oldják meg. Léteznek egyszerűbb, egylézeres, és 

összetettebb kétlézeres egységek, amelyekkel a kétirányú letapogatási pont meghatározása 

éles függőleges falak mentén is megoldható (11.2. ábra).  
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11.2. ábra: Lézersugaras mérés elve [3] 

A mai legújabb fejlesztési irányvonalat a nagyfrekvenciás lézersugár-nyalábbal és több kap-

csolt CCD kamerasorral rendelkező digitalizáló rendszerek képviselik 

11.3.2  Szkennelés koordináta-mérőgépekkel 

A koordináta-méréstechnika alapelvét e jegyzetben már részletesen ismertettük, ezért itt 

csak röviden az RE-hez kapcsolódó részt tárgyaljuk. Az elvi alapot az jelenti, hogy bármely 

alak pontokkal leképezhető, ugyanakkor maga a pont X, Y, és Z értékével egyértelműen ábrá-

zolható egy koordináta-rendszerben. A koordináta-méréstechnika során a mérési művelet ab-

ban áll, hogy meghatározzuk a mérendő munkadarab különböző pontjainak X, Y és Z értékeit, 

majd e pontok segítségével kiszámítjuk a kívánt jellemzőt. 

A koordináta-mérőgéppel történő pontfelvételt végezhetjük manuális vagy CNC üzem-

módokban. A folyamat nagyon összetett, és hosszadalmas, ezért csak egyszerűbb alakzatok 

esetén alkalmazható. 

11.3.3 A vetített mintakép alapú szkennelési [3] eljárás vizsgálata 

A fehér fényű vetített mintakép elemzésének elvén működő koordinátaadat-nyerő eljá-

rást szabálytalan felületek digitalizálására fejlesztették ki. Az intelligens hardver és szoftver 

adta lehetőségeknek köszönhetően a rendszer biztosítja a digitalizálási alkalmazások terén 

nyújtott nagy teljesítményt, a minőségellenőrzésben, a termékfejlesztésben, Reverse 

Engineering és Rapid Prototyping feladatokban is. Így valósul meg a tökéletes adatpontosság 

és felhasználóbarát működés. A népszerűbb formátumokba történő exportálás (iges, stl, vda, 

dxf) lehetővé teszi a további feldolgozást más szoftverekkel is 
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Az érzékelő fejek rugalmasan mozgathatók, kézzel vagy elektromosan állítható tartó-

rendszerek segítségével, pl.: háromlábú állvány, kiegyensúlyozó állvány vagy robotkar. A 

robusztus és moduláris felépítésnek köszönhetően, egyszerűen szállítható, nagy mobilitású. 

11.3.4 A szkennelési eljárások összehasonlításának összefoglalása 

Minden szkennelési eljárás eredményez egy adatállományt, amely a felhasználó számá-

ra alapesetben alkalmas a térbeli test digitális állománnyá való konvertálására. Ekkor csak a 

pontfelhő áll majd rendelkezésünkre, amelyben minden egyes pont a test felületének egy-egy 

bizonyos pontját írja le XYZ koordinátákkal, a technológia tulajdonságai által meghatározott 

sűrűségben. Az összehasonlítás eredményeképpen kiemelhetjük a szkennelési eljárások közül 

a vonalirányított lézeres, valamint a vetített mintakép alapú eljárások kedvező tulajdonságait. 
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12. CIM, Számítógéppel Integrált Gyártás  
  (Dr. Haidegger Géza, MTA SZTAKI) 

 

A CIM az 1970-es évek végén kezdett kialakulni, amikorra a számítógépek sokasodásá-

val egyre több gyártási funkció kapott így számítástechnikai, számítógépes támogatást egy-

egy nagyobb gyárban.  

 

Az angolszász szakirodalomban széles körben elterjedt CIM rövidítés ismertetésekor 

büszkén mondhatjuk el, hogy az 1970-és 80-as években Magyarországon kialakult egy világ-

színvonalú szakmai tudományos–technikai iskola, amely egyes vonatkozásokban évekkel 

megelőzte a fejlett nyugati és tengerentúli szakmai közösségeket. Így sok magyar szakember 

még ma is gyakran alkalmazza a magyarul korábban már megalkotott, a CIM fogalmat és a 

lényeget jobban leíró és megmagyarázó mozaikszót az IAAR-t, azaz Integrált Anyag – és 

Adatfeldolgozó Rendszert.   

 

Ennek a szellemi iskolának az alapjait Dr. Hatvany József és Hajós György tették le, 

majd egy sor kiváló szakember nevével bontakozott ki a magyar szakmai elit ezen a téren. 

Mivel a munkálatokban szinte példa nélküli szakmai összefogás jellemezte az IAAR kutatás-

fejlesztési közösséget, ezért az eredmények is több helyen inspiráltak újabb kutatócsoporto-

kat, így a Budapesti Műszaki Egyetemen, a Miskolci Egyetemen, a Magyar Tudományos 

Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetében, a Gépipari Technológiai 

Intézetben, valamint nagyobb gépipari vállalatoknál. Jelen összefoglalóban, amelyben infor-

matikai oldalról vizsgálom a CIM területet, az alábbi IAAR magyar szakemberek munkáira 

hivatkozom:  

 

Dr. Horváth Mátyás, Dr. Somló János, Dr. Nemes László, Dr. Erdélyi Ferenc, Dr. Tóth 

Tibor, Dr. Mátyási Gyula, Dr. Kovács György, Várady Tamás, Horváth Imre. Mára a Hatvany 

iskolaként említett műhelyben a fiatalabb munkatársak, Dr. Mezgár István, Dr. Monostori 

László, Dr. Váncza József, Dr. Nacsa János és sokan mások alkottak értékes eredményeket, 

védtek meg doktori disszertációkat. Néhány fontosabbat az irodalmi hivatkozások között is 

megemlítünk. Nemzetközi viszonylatban továbbra is vezető helyen szerepelnek az európai 

CIM iskolák, kiemelve a Fraunhoher intézeteket és olasz, angol egyetemi kulcsembereket, 

mint Prof. Westkamper, Prof. Jovane, Prof. Williams, akik eredményeire a Jövő Gyára jövő-

képnél még külön is adunk hivatkozást.  

 

12.1  A rugalmas gyártórendszertől a nyílt rendszereken át a digi-

tális gyárig 

A rugalmasság értelmezését a gépészeti vonatkozásokban már a második (2.3. ábra) és a 

nyolcadik fejezet is tárgyalta. Itt az informatikai megközelítésben további rugalmassági para-

métereket is figyelembe veszünk, mert a piaci vevő igényeinek vagy a gazdasági környezet 

megváltozásának hatására más és más „munkapontban” várjuk el a gyártórendszerünk opti-

mális, hatékony, rugalmas működését.   

 

 

 

 
. 



12. CIM, SZÁMÍTÓGÉPPEL INTEGRÁLT GYÁRTÁS  157 

 Haidegger Géza, BME  www.tankonyvtar.hu 

Gyártórendszerek rugalmassága az alábbiakkal is jellemezhető: 

 termék/gyártmány tekintetében (termék-féleség), 

 sorozatnagyság tekintetében (széria-nagyság / batch), 

 technológia tekintetében (mit milyen megmunkáló gépekkel), 

 szerszámozás tekintetében,  

 megmunkálási útban (gépek sorrendjében, sorrend-tervben), 

 emberi erőforrás integrálásában (rakodó-robot vagy ember), 

 automatizálásban, 

 szenzorikában, méréstechnológiában (visszacsatolás), 

 irányítási algoritmusban (mire optimalizált, JIT, energia-költség-raktár, invesztíció), 

 (át-)ütemezésben ((re-)scheduling), 

 erőforrások ki- és lecserélhetőségében, 

 minőségbiztosításban, selejt-menedzselésben stb. 

 

 

A gyártórendszerek „munkapontjait” az egymással időnként ellentétes igény-szempontok sze-

rint állítjuk be. Ehhez leginkább az szükséges, hogy az anyag- és információ-folyamataink 

megfigyelhetők és vezérelhetők (irányíthatók) legyenek. Ezért az olcsóbbá és megbízhatóbbá 

váló informatikai, számítógépes eszközök elterjedésével, ahol csak lehetett, igyekeztek egyre 

többet telepíteni belőlük a gyárak különböző folyamataihoz. 

  

Kulcskérdéssé vált az információfolyam menedzselése. Ebben az integráció játssza a főszere-

pet. A megoldást a nyílt rendszerek koncepciója jelenti, amely egymásra épülő három szinten 

képezi a fejlődés vonalát: 

 

Fizikai rendszerintegrációval. A fizikai eszközök informatikai összekötése. Adatok cseréjét 

tesszük lehetővé gépek, valamint gépek és emberek között. Az adat-kommunikáció megte-

remtéséhez az OSI, azaz az ISO nemzetközi szabványszervezet OPEN SYSTEM 

INTERCONNECTION szabványhalmaza vezethet.   

 

Alkalmazás-integrációval. A gyártásban résztvevő egységek, berendezések közös adatforrá-

sokkal, közös szolgáltatások nyújtásával, átvihető (portábilis) alkalmazásokkal működhetnek.  

 

Üzleti tevékenységek integrációjával. A gyártási funkciókon kívül integrálódnak a termelési 

és folyamat-végrehajtási szimulációk, trendfigyeléssel az üzleti folyamatok automatizált felü-

gyelete épülhet ki, döntéstámogatás tudásmenedzsment eszközök segíthetik az üzletirányítást, 

és befolyásolhatják a beszállítói, kereskedelmi, értékesítési üzleti láncok folyamait, így az 

adott termelő/gyártó vállalat piaci környezetének alakulását, alakítását.  

 

A termelési, gyártási folyamatok strukturális egymásra épüléséhez az ESPRIT kutatási közös-

ség CIM-OSA (kibontva: OPEN SYTEM ARCHITECTURE) rendszermodelljét tudjuk al-

kalmazni.  

 

Az integráció ilyen magas fokán eljutunk azokhoz a rendszermodellekhez, amelyekben a 

holonikus, elosztott, egyben hierarchikus és heterarchikus termelési struktúrák modellezik 

majd a gyárainkat.  

 

A fejezet végén a fejlődés irányaként tárgyaljuk a jövő gyárát jelentő funkcionalitásokat, 

rendszer-jellemzőket.  
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12.2  Egyszerűsített, majd egyre komplexebb gépipari vállalatmo-

dellek 

A számítógéppel integrált gyártás (CIM), egy termelő vállalat teljes tevékenységi köré-

nek számítógépes infrastrukturális integrációját jelenti. A vállalatirányítás és a műszaki terve-

zés mellett a gyártás funkcionális rendszerében értelmezzük a gyártási folyamat összetett irá-

nyítását. Mint ahogyan már említettük, korábbi magyar jelöléssel az Integrált Anyag- és Adat-

feldolgozó Rendszer (IAAR) megnevezés jelentette szemléletesen ezt a funkcióhalmazt.  

 

Az IAAR egyaránt tartalmaz tervezési, és irányítási folyamatokat, valamint funkciókat. 

A tervezésben a CAD technológiák, azaz a termék és a gyártási technológiák tervezéssel, in-

formáció/adat-előkészítéssel foglalkozó modulokat takarnak, míg a CAM, a gyártási folyama-

tok számítógépes irányítását, vezérlését jelenti.   

 

Vizsgálatainkban rendszeresen fordulunk modellekhez, és a modellalkotásban egyre 

gyakrabban alkalmazunk referencia-modelleket.  

Ezekben a modellekben már megjelennek a legfontosabb rendszerelemek,, és strukturá-

lis bővíthetőségükkel valamennyi valós rendszer modellje felépíthető. 

 

Elsőként tekintsünk egy nagyon leegyszerűsített referencia-modellt, egy termelő (vagy 

akár csak szolgáltató) vállalat, vállalkozás bemutatására, amelyben a fő funkciókat dobozok-

kal, az anyag- és információáramlásokat pedig nyilakkal jelöltük.  

 

12.1. ábra: Általános vállalat-modell  [17] 

 

A referencia-modellként szereplő 12.1. ábra szemlélteti a vállalat üzleti koncepciójából 

levezethető termék- és annak gyártástechnológiai tervezési funkcióit, hiszen a marketing és a 

menedzsment meghozza azokat a döntéseket, hogy a vállalat milyen időben, milyen termékkel 

tud majd a piacon megjelenni, és ahhoz mikor, milyen gyártási lehetőségekkel kell rendelkez-
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nie. A beszállítói oldal révén, valamint a helyi gyártási folyamatban integrálódik az anyag- és 

adatfeldolgozás, eredményül adva azt a terméket és szolgáltatást, amely a piacon, a megrende-

lőnél vagy a vásárlónál képez értéket és termel(het) hasznot.  

 

Megjegyzendő, hogy ez a referencia-modell érvényes egy nagyvállalat több tucat szer-

vezeti osztályának bemutatására is (értékesítés, piacfelmérés, beszerzés, bejövő áru-

ellenőrzés, raktározás, termék-tervezés, technológia-tervezés, gyártás-ütemezés, irányítás, 

MEO, raktározás, kiszállítás, garancia- és ügyfél-kezelés, karbantartás/szerviz stb. szervezeti 

osztályok), de értelmezhető egy vagy kétszemélyes vállalkozásra is, pl. egy cipészműhelyre, 

fordítóirodára vagy bármilyen egyéni vállalkozóra.  

 

Amikor egyre több vállalati, gyártási funkciót segít egy-egy számítógépes megoldás, 

akkor az egyszerűbb modell helyett a CAxx modulok strukturális felépítését vesszük alapul.  

Ilyen kölcsönhatásra mutat példát a 12.2. ábra: 

.  

 

12.2. ábra: A CIM funkcionális moduljainak, a CAxx technikáknak az egymásra hatása  [1] 

Az amerikai SME mérnökszervezet kerék (koncentrikus körök) -diagramja, vagy az an-

golok érintkező körök modellje, vagy a német Scheer „Y” modellje más-más filozófia szerint 

emeli egymás mellé, mögé, alá a CIM funkcionális moduljait, azaz ezeket a CAxx elemeket. 

(12.3 ábra.) 
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12.3. ábra: Ismertebb CIM modul-struktúrák, mint az   ASME „Kerék” modellje, az EMUG „Érintő-körök” 

modellje [17], a német hátterű „Y” modell.  [36]  

 

A felsoroltakból is kitűnik, hogy a szabványok lassú megjelentetése, azaz párhuzamos, kon-

kuráló szabványok megléte sokszor akadálya annak, hogy egységes szemlélettel rendelkezze-

nek a más-más iskolákon tanult és felnevelt szakemberek. Szerencsére, azért akadnak jó pél-

dák is.  

 

A nemzetközi szabványszervezet ISO, valamint az amerikai és európai vagy magyar szab-

ványszervezetek (pl. IEC, IEEE, EN, MSZ) a gyártásirányítás hierarchiáját is referencia-

modellként írják le. Ezek ugyan nem minden esetben egyeznek meg egymással, de bármelyik-

re hivatkozva definiálhatók hierarchiai szintek.  

 

Ezeket a szinteket gyakran piramisként is ábrázolják. Ez magyarázható azzal, hogy a piramis 

alján az érzékelők és beavatkozók száma, sokasága ezrekben is mérhető, a vezérlések száma 

tucatokban, a cellavezérlések pár darabjával, míg a menedzsment-számítógép 1-2 példányával 

lehet tipikus.   

 

Az alulról számozott szintekben legalább 4, többnyire 5, időnként 6 szintet különítenek el a 

szabványok. A szintek között az információ-folyamot tipikusan 3 elemből képezzük: adat-

fájlokból, parancsokból és üzenetekből.  

 

1. szint a FOLYAMATÉRZÉKELŐK/BEAVATKOZÓK szintje (a könyvben angol nevén, 

PROCESS LEVEL volt említve), ahol az érzékelő és beavatkozó elemek a termelési-gyártási 

folyamatot közvetlenül „csatolják” az irányítási rendszerhez. Jeladók, érzékelők, beavatko-

zók, szelepek, kapcsolók – folyamat-specifikus interfészek képezik ezen szint eszköztárát.  

 

 

Y
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12.4. ábra: Gyártórendszerek vezérlésének hierarchiája [1] 

A 2. szint a GÉPVEZÉRLÉSEK SZINTJE. A munkahelyek, megmunkáló gépegységek 

nevével, Workstation szintként hivatkoztunk rá. Ide sorolhatjuk a PLC berendezéseket, az 

NC-CNC megmunkáló-vezérlőket, a mérőgépeket vezérlőikkel, a robotvezérlőket a diszkrét 

gyártásnál, anyagszállítást/átrakodást végző mechatronikai eszközöket, manipulátorokat, va-

lamint folyamat-vezérlőket (nem-diszkrét, hanem pl. BATCH vagy folyamatos vegyi-üzemi 

gyártásnál). De nagyon fontos még az ezen a szinten elhelyezkedő műhelyterminál is.  

Itt jegyzendő meg, hogy az ISO szabvány ezen a szinten értelmezi a hierarchia vala-

mennyi elemére közösen értelmezhető Virtuális Gyártóberendezés (VMD) fogalmat, hiszen 
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informatikai oldalról tekintve valamennyi berendezés-típus azonos fogalmakkal és informá-

ciófolyam-vezérelhetőséggel írható le.  Ezért lehet előnyös VMD referencia-modellel operál-

ni.   

 

Mik ezek a fogalmak?  

Működésüket leíró programok, programnyelvek: NC/CNC-program, robot-program, PLC-

program, mérőgép-program, targonca- vagy más anyagszállító berendezést működtető prog-

ram, terminál-üzenet kijelzés/beolvasás. Egységesen NC-programoknak is hívhatjuk ezeket. 

 

Milyen funkciókat lehet/szabad/kell kapniuk ezeknek a vezérlőknek?  

 üzemmódváltás, 

 program kiválasztás (több NC-program közül), 

 program elindítás, megállítás, folytatás, 

 státusz lekérdezés, hibabejelentés, 

 operátori üzenetek letöltése, felkérése, 

 naplózási adatok felkérése,  

 közös erőforrás-menedzsment (nyomtató vagy kiszolgáló-robot erőforrásának megosz-

tására), 

 belső memória-tartományok szétválasztásával (firmware és fel-használói domainek) 

kezelése. 

 

A 3. szint tipikusan a CELLAVEZÉRLŐ(k) szintje. Celláknak az adott feladat, munkavég-

zés szempontjából, akár dinamikusan, akár virtuálisan összekapcsolódó gépcsoportokat te-

kintjük. 

 

Ez a berendezéstípus felelős azért, hogy a gyártási folyamatban összerendelje az anyagfolya-

matot az információfolyamattal, azaz vezérelje, hogy melyik gép, melyik anyaggal, mikor, 

mit tegyen. Mindennek egyszerre, több megmunkáló gép halmazára vonatkoztatva, és tipiku-

san több CNC gépet, kiszolgálórobotot, mérőgépet, terminált kezelve kell eleget tennie.  
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12.5. ábra: Cellavezérlő funkcionális felépítés [3] 

A cellavezérlő fontosságának megértéséhez két nagyon lényeges szempontot érdemes megje-

gyezni:  

- a cellavezérlő már nemcsak egy irodai általános adatfeldolgozásra vagy tervezésre készült 

számítógép, hanem már rendelkezik az ipari vezérlések jellemzőivel is, mint pl. ipari kivi-

tel (IP94), amelynek por-, pára-, nedvesség elleni védelmi, és megbízhatósági, üzembiz-

tonsági paraméterei az irodai gépektől eltérőek.  

- a másik sajátosság, hogy az adat- és információfolyam a cellavezérléstől a kettes szint irá-

nyában már sokféleséget takarhat, kapcsolati, kábelezési változatosságot, valósidejű 

(REAL-TIME) adatfeldolgozási környezetet, és ez ellentétes a cellaszinttől felfelé, azaz a 

4. szint irányában történő nem-REAL-TIME, tipikusan irodai számítógépek irányában tör-

ténő kommunikációval. A REAL-TIME adatfeldolgozás a cellavezérlésnél már multi-

taszkos, REAL-TIME operációs rendszert igényel, de tapasztalhatjuk, hogy egyes esetek-

ben erre a követelményre nem fektetnek kellő hangsúlyt (alapos tervezéssel, kellő számí-

tással a drágább REAL-TIME operációs rendszer valóban „megspórolható”). A kommu-

nikáció média-vonzata is gyakran eltérő, azaz a kábelezés ipari zajvédelmet igényel a cel-

lavezérlők alatti környezetben, míg az irodai szinteken a kevésbé drága, adatátviteli közeg 

(UTP) alkalmazás a tipikus.  

 

A cellavezérlések jellemző sajátossága, hogy a felügyeletükre bízott vezérlőberendezések 

egymástól eltérő lehetőségekkel, kommunikációs felülettel és jelentősen eltérő parancsüzenet 

struktúrával rendelkeznek. Emiatt a cellavezérlések nem is kaphatók kulcsrakészen, azokat 

rendszerintegrátorok helyezik üzembe. A korábban már hivatkozott VMD, virtuális gyártóbe-

rendezés koncepció szabványos alkalmazásával, azaz az MMS (Manufacturing Message 

Specification) informatikai protokollal a rendszerintegráció lényegesen egyszerűsödhet, az 
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installálási idő lerövidülhet. Ha csak lehet, MMS funkcionalitással ellátott vezérlésekkel ér-

demes gyártórendszer-cellákat felépíteni.  

 

A cella-elemek közötti adatfolyamra sokféle hálózatos (buszos) és direkt (pont-pont) össze-

köttetési megoldás született, ezek a rendszerek nem kompatibilisek a sok éves szabványosítási 

erőfeszítés ellenére.  

 

A cellavezérlő ugyan rendelkezik gépkezelői, operátori felülettel, de feladatokat a felső szin-

tektől (is) kap. Ahhoz, hogy a gyártási funkciók működhessenek az üzemben, a cellavezérlő-

höz nagyon sok részinformációnak kell ELŐZETESEN odakerülnie. Ezért a cellavezérlő 

olyan adatbázissal is rendelkezik, amely tartalmazza a gépek törzsadatait, képességeit, rendel-

kezésre-állási paramétereit, valamennyi vezérlőberendezés működtetését leíró NC programot, 

a paletta és szerszámadatokat, az aktuális rendeléseket, a gépek pillanatnyi státuszait, és fo-

lyamatosan figyelemmel kíséri, felügyeli az erőforrások igényeit, változásait.  

 

Mivel a fizikai gyártási folyamatok pontos időbeli lefutása nem tervezhető meg a sok vélet-

lenszerű környezeti hatás miatt, ezért a cellavezérlőben intelligens szoftverrel kell megoldatni 

a feladatok ütemezését, sorrendjét, valamint az anyagszállítási folyamatok kezelését.   

 

Kiemelendő a cellavezérlő (CV) felügyeleti szerepének fontossága. A CV működési program-

jából az üzemszerű, hibátlan működtetést irányító szoftver mérete egy-nyolcada, egy-tizede a 

felügyelettel kapcsolatos szoftverekének. Nagy teret kaphatnak itt az intelligens szoftver 

megoldások, a heurisztikus hibaanalízistől a grafikus, magas szintű ember-gép interfészre 

alapozott diagnosztikai modulokon át a statisztikai adatkiértékelésig, a szervízszolgáltatás-

okig. A felmerülő szituációkban a helyi döntéshozatalt nem feltétlenül kell mindig a CV-nek 

meghoznia, rábízhatja a riasztott kezelőre is, de a döntés-alternatívák feltárása, a következmé-

nyek becslése már CV-feladatnak tekinthető, és jelentős számítástechnikai erőforrást emészt-

het fel.  

 

Egy fentről kapott termelési feladatlista alapján a CV pl. az alábbi feladatelemekre bontva 

vezérli a gyártási folyamatot egy cellához tartozó esztergagép esetén: 

 rendelkezésre-állás felmérése, státusz ellenőrzés, 

 NC program kiválasztása, ha kell az NC-gépre való letöltése, 

 a szerszámok jelenlétének ellenőrzése, a szerszámadatok letöltése, kezelése, kopott 

szerszámok cseréje, 

 paletták, illetve eszterga esetében szánok kiindulási pozícióba vezérlése,  

 adagoló robot irányításával egy munkadarab behelyezése pl. a tokmányba, tokmány-

vezérlés, rögzítés,  

 robotkar elirányítása a munkatérből, 

 védőajtó, majd a hűtőfolyadék stb. bekapcsolása, 

 az NC program elindítása, időnkénti státusz-lekérdezés. 

 

Az adott munkadarab megmunkálását követően a CV programjával levezényli a következő 

darab megmunkálását. Nem közömbös, hogy a CV miként dolgozza ki a feladatok sorrendjét. 

A létező algoritmusok sok eltérő szempont szerint optimalizálhatják a termelési folyamatot.  

A CV köteles valamennyi megmunkálási folyamatot nyomon követni, naplózni. A szigorú 

minőségellenőrzéshez utólagosan is ki kell tudni mutatni, hogy mely alkatrész melyik gépen, 

mikor, melyik alkatrészprogrammal készült. Ehhez a CV-nek jelentős adatbázist kell kezelnie.  
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A CV egyben DNC-szerver is. Ez a funkció abban testesül meg, hogy a gépvezérlések csak egy, 

vagy esetleg több, de korlátozott számú NC programot tudnak magukban tárolni. Emiatt gyak-

ran kell az NC programokat ideiglenesen fel- illetve visszatölteni a gépvezérlésekbe. Ugyanak-

kor időközönként új verziókkal kell az NC programokat futtatni, és a verziók kezelése, a gyárt-

mányvariációk megkívánják a gyors és felügyelt NC program-menedzsmentet, a változás / ver-

zió-követést.  

A státusz-adatok halmazán a CV trendeket figyelhet, statisztai alapon becsülheti a megmun-

kálások várható befejezését, a gépek állapotváltozásait, a szerszámok kopását, és ezáltal a 

karbantartások szükségességét időben tudja jelezni.  

A CV nem lebecsülendő funkciója a gyártási folyamatok pontos, pillanatnyi és trendet-figyelő 

riport készítése.  

Azzal, hogy a gyártás-tervezés és gyártmány-tervezés, az üzemeltetés fentről hálózaton előké-

szített adatállományokat ad át pl. a műszak kezdete előtt a CV-nek, a CIM igazi előnye még 

nem merül ki. Legalább olyan jelentős az a lehetőség, amely a kiépített adathálózaton a valós 

termelési adatok és paraméterek visszaküldésében rejlik, és így külön erőfeszítés nélkül a ren-

delkezésünkre állhat a CV programjának jóvoltából. A mért pontos adatokból láthatja a me-

nedzsment, hogy egy műszak milyen maximális, milyen optimális terhelés mellett tud dol-

gozni, hol van gépfelesleg, hol van szűk keresztmetszet, azaz új megrendelés esetén azonnal 

átlátható, hogy műszakátszervezéssel, új gép vásárlásával, vagy csak egyszerűbben és olcsób-

ban egy-két puffer tár közbeiktatásával tudnák a kapott rendelést a kívánt határidőre teljesíte-

ni.  

   

A 4. szinten a GYÁRTÓRENDSZERT MENEDZSELŐ, cellákat működtető (középszintű) 

számítógépek vannak.  

 

Itt a gyártócsarnok vagy gyáregység operatív termelési terve képezi a bemeneti utasítást, és 

ebből kell a cellák felé továbbítani a lebontott terveket.  

A bemeneti információkat az alábbi CIM modulok állítják elő: 

 terméktervezés: CAD modulok,  

 termeléstervezés: PPS modulok, 

 technológiai tervezés: CAPP modulok, 

 erőforrás-menedzsment: CARM modulok, 

 folyamattervezés, 

 operatív, 

 műszaki adatbázis. 

 

Ebben a pontban integrálódnak a MIT? MIKOR? MIVEL? HOGYAN? kérdésekre adandó 

válaszok, az operatív gyártásirányítás, a Computer Aided Production Control.  

 

Könnyen belátható, hogy a 4-es szintet követheti egy 5. szint, ahol a gyártócsarnok vagy a 

gyáregységek felett, TRÖSZT SZINTEN lehetne kezelni a termelési információkat.  

 

A 12.6. ábrán egy valós gépipari gyárra jellemző irányítási kapcsolati rajz látható, ahol a vál-

lalatirányítás, termék- és technológia-tervezési osztályok informatika egységei, nagyszámító-

gépek, munkaállomások, személyi számítógépek nagy halmaza szolgáltatja a cellavezérlések-

be töltendő adatállományokat, majd a cellavezérlések működtetik az alattuk, felügyeletükre 

bízott vezérléseket.  

 

A hálózatok sokszínűsége mutatja az eltérő adatátviteli médiumok használata iránti valós 

igényt.  
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12.6. ábra: Gépgyártó vállalat  hálózati struktúrája [17] 

Az ábra közepén kettős vonallal rajzolt körhurok üvegszálas, 150 Mbaud-os kommunikációs 

médiumot jelöl. A hálózati szegmenseket összekötő egységek hidak és útvonalválasztók, 

(Bridge és Router elnevezéssel). A munkaállomások a termék és technológiai adatokat állítják 

elő CAxx szoftverekkel és tervezőmérnökök részvételével. A cellavezérlők a lokális gépcso-

portokat összefűző helyi hálózatszegmenseken keresztül tartanak kapcsolatot, és lehetőségük 

van a lokális partnereken kívüli számítógépekkel is kommunikálni.  

Láthatjuk, hogy már nem túl nagy vállalat esetében is több tucatnyi számítógép és vezérlőbe-

rendezés összekapcsolódása szükséges ahhoz, hogy a gyártási információk minden érdekelt 

számára helybe érkezhessenek. 

A kommunikációban a sokszámú résztvevő egy tipikus erőforrás-kiosztási problémát 

vet fel, azt, hogy egy korlátos erőforrással rendelkező eszközrendszert hogyan lehet hatéko-

nyan megosztani annak igénylői között. Mielőtt rátérnénk ennek az általánosítva is megfo-

galmazott problémának a megoldási lehetőségeire, át kell tekintenünk a szűk erőforrásnak, a 

hálózati médiumnak a fajtáit.  

Adatátvitel tekintetében két vagy több résztvevő között az információáramlás mindig egy 

adott közegen keresztül történik. Indiánok anno a levegőben füsttel adtak hírt olyan távolság-

ra, ahol a hang rezgéshullámaival ember-ember már nem tudott egymással kommunikálni. A 

modern korban a jelátvitel médiumaként levegőt, elektromos vezető, fényvezető üvegszálat 

használunk legelterjedtebben. Az elektromos vezetőben az információ hordozója lehet a fe-

szültség, az áram, a frekvencia vagy a fázis. A levegőben a hang, majd az elektromágneses 

rádiósugárzás a legelterjedtebb.  

A fényvezető üvegszálas médium ígéretes átviteli lehetőségekkel rendelkezik távolság 

tekintetében, és azt is előnyének tekintik, hogy észrevétlenül nem lehet lelopni az áthaladó 

információt, mert egyetlen kiindulóponttól csak a végpontig tud megszakítás nélkül futni a 
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foton az üvegszálban. Egyelőre még magasabb az anyagköltsége, mint hagyományos rézveze-

tőé. A rézvezető médium kialakítása is többféle lehet: koaxiális, többeres, csavartérpáros, ár-

nyékolt vagy ezek kombinációja is.  

Az eltérő megoldások összehasonlításnál legfőbb szempont az átviteli szélesség 

(bandwidth), azaz a majd mindig szűk erőforrás. Ennek a mértékegysége a baud, azaz a 

jel/másodperc, és ebből képezve a Kbaud, Mbaud, Gbaud, Tbaud stb.  

Egyik oldalról figyelve az elvárásokat, szeretnénk bármelyik médium használatakor a 

maximális sávszélességet kiaknázni, másik oldalról pedig határt szab a megbízhatóság, zaj-

terheltség, tévesztési / kiolvasási hibaarány. 

 

A hálózati topológiák között felismerhetők a pont-pont, a csillag, a hurok-gyűrű és a 

busz változatok (12.7. ábra). Fontos belátni, hogy mindegyik változat életképes, fenntartható. 

Alkalmazásukat a környezeti és technológia adottságok miatt alkalmanként vegyesen is al-

kalmazzák. Érdemes végigvenni ezen topológiai változatok előnyeit és hátrányait.  

.   

 

12.7. ábra: Kommunikáló egységek (nódok) kapcsolódási / topológiai lehetőségei 

Az előnyöket jelentő szempontok közé tartozik a hibatűrő-képesség, a változtathatóság, az 

olcsó kivitel, az olcsó karbantarthatóság, a kialakuló elvi és gyakorlati magas sávszélesség, a 

redundancia (hibajavító képesség), a csomópontok sokasága, a bővíthetőség, a karbantartható-

ság, a hibaterjedés-mentesség, és nem elhanyagolhatóan az alkalmazott médium típusa. 

 

Hátrányt jelen magas bekerülési költség, magas karbantartási költség, nehézkes bővíthetőség, 

bővítés esetén rendszerleállás,  kábelek hossza,  kábelek sokasága,  interfész-egységek magas 

száma egy nódon belül,  redundancia hiánya,  sávszélesség korlátozása stb. 

12.2.1 A gyártórendszerekben alkalmazott médium típusok 

A jelenleg elterjedt médiumtípusok: 

 az üvegszál, 

 a rézvezetők változatai, 

 a wireless, azaz kábelnélküli – rádióhullámok alkalmazása. 

Csillag-kapcsolat Busz-kapcsolat Gyűrű kapcsolat 
Pont-pont 

összeköttetés
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Gyártási környezetben az üvegszálas technológia elektromágneses zavarérzéketlenségé-

vel, lehallgatás-biztos lehetőségével érdemel elsőbbséget: A kialakítás költsége hátráltatja 

széleskörű elterjedését. 1-100 Gigabites megoldásokat ismerünk. Nagy távolságoknál kb. 80 

kilométerenként erősítők közbeiktatása is szükséges.  

A kábelnélküli megoldások nagy rugalmasságot jelentenek, és rohamosan terjednek. 

Legnagyobb hátrányuknak a sebezhetőséget, lehallgathatóságot és a távolról is indítható lefa-

gyaszthatóságot, béníthatóságot tekintjük. Pár métertől néhány száz méterig használhatunk 

előnyösen WLAN- WIFI technológiát. Nagyobb távolságú rádiós kapcsolatot a GSM és a 

GPRS technológia nyújt, amely a celluláris rádió-összeköttetéseket biztosítja.  

A Bluetooth és az Infrared megoldásokkal pont-pont pár méteres távolságon belüli 

adatkapcsolatot hozhatunk létre.  

 

A rézvetőre alapuló hálózati kapcsolatoknál a médium állhat koaxiális kábelből, csavart 

érpárból, sok-eres kivitelből ipari környezetben pedig a „védettebb”, azaz árnyékolt csavart 

érpárból stb.  

A kábelen a jel alkalmazható sávszélességét a környezeti zavaró hatások befolyásolják, 

ezért kompromisszumot kell találni a megbízhatóbb, kevesebbszer hibázó adatátvitel és a na-

gyobb adatmennyiséggel kecsegtető magasabb baud-rate választása között.  

 

Az adathálózatok fejlődésében két, ellentmondónak tűnő trend figyelhető meg: a kon-

vergencia és a virtualizáció.  

A konvergencia révén mára már egyazon fizikai hálózat adja vagy adhatja a telefon, az 

adat, a televízió vagy más szolgáltatásokat. Ezekre már nem kell külön-külön fizikailag eltérő 

hálózatokat kiépíteni, és működtetni.  

A virtualizáció révén egyazon fizikai hálózat a felhasználók egy-egy közösségének 

nyújt zárt szolgáltatáshalmazt úgy, mintha csak és kizárólagos szereplői lennének a fizikai 

hálózatközösségnek.  

  

12.3  A busz-alapú topológia gyártásautomatizálási dilemmája 

Az ismertetett topológiák között sok szempontból is előnyösnek találják a busz struktú-

ra alkalmazását.  

 

Az előnyök mellett azonban van egy általánosan is megfogalmazható probléma. A más 

szituációkban is felmerülő kérdés az, hogy egy korlátos erőforrást (jelen esetben a busz fizika-

ilag kiadódó sávszélességét) miként tudjuk a leghatékonyabban, lehetőleg optimálisan meg-

osztani a pillanatnyi igények függvényében.  

 

Két egymástól alapjaiban eltérő megoldás fejlődött ki, és terjedt el a gyakorlatban: 

 

A CSMA/CD-vel jelölt nem-determisztikus, azaz sztochasztikus hozzáférés-

engedélyezés, amikor a kommunikálást kezdeményező nód, amint csendet észlel a vonalon, 

elkezdi adni az üzenetét. 

 

A másik megoldásnál egy nód csakis akkor kezd el adni, amikor a másiktól megkapta rá 

a felhatalmazást. Majd a vonalhasználatot követően továbbadja a „vezérlőjelet” (stafétabotot) 

vagy „token”-t a prioritás-láncban soron következő nódnak. Ettől a kommunikáció, a hozzáfé-

rés determinisztikus rendszerként üzemelhet, mert megadható és beállítható az a legnagyobb 

időtartam, amíg egy kommunikálni óhajtó nód szót kaphat.  
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Több éven át tartó szakmai vita alakult ki az eljárások preferálásáról. Az amerikai 

nagyvállalatok, pl. a General Motors, amely nagy összegekkel támogatta a CIM rendszereinek 

fejlesztését, eltántoríthatatlanul kiállt a csakis determinisztikus kommunikáció mellett, han-

goztatva, hogy egy mozgó robot nem ér rá kivárni, amíg felszabadul az  (elvben akár végtelen 

ideig foglalt) adathálózat. Ez elfogadhatónak tekintett érv!  

 

A CSMA/CD (Carrier Sence Multiple Access with Collision Detection) eljárás nevében 

mutatja, hogy a több fél által használatos erőforrást a nód akkor kezdi el üzenetével terhelni, 

amikor adásszünetet, azaz „csendet” észlelt. Probléma, az adások ütközése abból adódhat, ha 

adásra egyszerre több nód is várakozott, mindegyik észlelte az előző adás végét, tehát majd-

nem egyazon pillanatban kezdik meg jogosan adásukat. Az ütközés abból derül ki számukra, 

hogy visszahallgatják a vonalon hallható zajt az általuk generált jellel, amely ütközés esetében 

eltérő. Ekkor mindkét vagy mindegyik adó abbahagyja adását, majd egy sztochasztikus hosz-

szúságú csendben maradást követően kezdik csak el újból a vonal csend-figyelését.  

Az algoritmus egyszerűsége révén már régóta közkedvelt hálózati megoldást, és Ether-

net néven szinte mindegyik számítógép vagy vezérlésgyártónál ezt a szabványos interfész-

kialakítást tették standard beépítetté.  

 

Ezzel ellentétben a Token-buszos algoritmus drága, és jelentősen nagyobb adminisztrá-

lási terhet jelent a hálózatkezelésben, emiatt tehát a kapott gyakorlati sávszélesség a fizikai 

maximális sávszélességből mindig elveszít egy számítható százaléknyit akár van mit forgal-

maznia a nódoknak, akár nincs (üresjáratban is adogatni kell tovább a tokent a soron követke-

ző nódnak).  

 

12.4  Kommunikációs követelmények a CIM rendszerekkel szemben 

adatkommunikációs megvalósításnál 

Az Európai Közösség ESPRIT kutatási programjában CIM rendszerek tervezési köve-

telménye címmel indítottak egy közösségi K+F projektet. [6]. A Pal ten Hagen vezette csoport 

a mai napig is érvényesnek tekinthető tervezési szabályrendszert fogalmazott meg a CIM 

rendszerek informatikáját illetően, úm. kommunikációban, adat- és  feldolgozási stratégiában 

stb. „Design Rules for a ClM System” összefoglalójukban. 

 

Az alábbiakban csupán felsorolás szintjén ismertetjük a kommunikációs stratégiával 

szembeni elvárásokat. Részletes, magyar nyelvű feldolgozást az esztergomi GTE Rendszer 

kompatibilitási konferencia anyagai tartalmaznak. 

 

Kommunikációs szabályok 

 

  1.    Hálózat módosítás: a hálózat módosítása ne okozzon leállást. 

  2.    Szabványos protokoll: ahol csak lehetséges, szabványos protokollokat kell használni.  

  3.   Hálózat specifikálás: a hálózat specifikálásakor tisztázni kell az időigénnyel kapcsolatos 

követelményeket.  

  4.    Hálózati hardver: a hálózat engedje meg különböző hardver technológiák használatát.  

  5.  Hozzáférés: adatvédelem: nagy figyelmet kell fordítani a hozzáférés engedélyezésére és 

az adatok védelmére.  

  6.   Zajvédelem: a hálózatot úgy kell megtervezni, hogy a környezeti zajok ne zavarják mű-

ködését.  
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  7.   Hibaterjedés: a hálózat egy elemének meghibásodása nem zavarhatja meg a hálózat többi 

elemének kommunikációját. 

  8.  A hálózat kapacitása és megbízhatósága: az igények függvényében kompromisszumot 

kell kialakítani a hálózat kapacitása és megbízhatósága között.  

  9.    Üzenetek: a hálózatnak lehetővé kell tennie különböző prioritású üzenetek továbbítását.  

10.   Diagnosztika, hibaüzenetek: a hálózatnak gondoskodnia kell diagnosztikai és hibaüzene-

tekről. 

11.  Speciális protokollok: a speciális felhasználói protokollok számát a minimálisra kell 

csökkenteni. 

12.    Adatféleségek: a hálózatnak képes kell lennie különféle típusú adatok továbbítására. 

13.    Címzés: szükség van egységes és rugalmas címzési sémára. 

14.   Csatolások: a gyors, megbízható csatlakozások protokolljainak hatékonysága nem csök-

kenhet lassú megbízhatatlan csatlakozások jelenléte miatt. 

   

A fenti elvárásoknak szinte kivétel nélkül megfelel az ISO-OSI referencia-modelljére alapo-

zott kommunikációs szabványrendszer.  

12.5  Az ISO-OSI szabványrendszer fontossága és elemei a CIM 

rendszerelemek összekapcsolhatóságában 

Az ISO nemzetközi szabványszervezet az IEEE által kidolgozott és ajánlott szabványát 

világszabvánnyá emelte már olyan technológiai fejlettségű korában, amikor még egyetlen 

megvalósított kommunikációs modul sem volt képes ezt valós termékben bevezetni. Azelőtt 

ilyenre nem volt példa! Vállalatok és fejlesztők addig többnyire az általuk már megvalósított 

megoldást igyekeztek másokra rákényszeríteni, és szabvánnyá erőltetni.  

 

Az OSI, mint OPEN SYSTEM INTERCONNECTION - Nyílt rendszerek összekapcso-

lása - egy szabványsorozatot definiált elsőként, és azzal egy 7 rétegű, kommunikációt működ-

tető nód 7 db, egymásra illeszkedő, de funkcionalitásban teljesen szétválasztható rétegben 

képes kezelni az információ folyamát és átalakulását beszélőtől hallgatóig, embertől-emberig, 

géptől gépig, akárkitől akármiig vagy viszont. Ezt takarja az IEEE 802.  

 

Számunkra ez a 7 rétegű szabványtorony leginkább az alsó három szintjében és a felső 

két szintjében fontos, miként egy telefonáló egyént sem érdekel minden részletében, hogy a 

beszélgetőpartnerével folytatott diskurzus alatt a telefonösszeköttetés hány és milyen telefon-

központon, tengeralatti kábelen, szatelliten stb. fut keresztül. Számára a „felhasználói, USER- 

réteg” szolgáltatása a döntő, míg gyártásautomatizálási alkalmazás szempontjából fontosnak 

tekintjük a műhelyben alkalmazott médiumot és illesztő berendezéseit.  
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12.8. ábra: Két, kommunikációban érintett egység értelmezése a 7 rétegű ISO-OSI modellben 

Az alsó két rétegben kerültek szabványosításra a kábelek, a csatlakozók, a jelszintek, és 

több alternatív szabványrész definiálja a megengedhető változatokat. Az Ethernet a 

CSMA/CD algoritmussal, de eltérő fizikai médiummal ad szabványos megoldást. Így akár 

üvegszálon, akár koaxiális kábelen vagy csavart érpáron tudunk a gyártórendszerünk elemei-

hez akár egymástól eltérő csatlakozásokat is integrálni.  

A token- busz is, üvegszálas medium is szabványos alkalmazási lehetőséget kapott a 

CIM környezetre.  

A 12.8. ábrán jól látható, hogy rétegről rétegre a küldeni kívánt információ egyre bővül 

az adó-oldalon, míg a fogadó félnél letisztult és csakis az ellenőrzött, hibátlan információ jut 

el a célzott, ill. megcímzett vevőhöz. 

 

A CIM rendszereknél a felhasználói réteg kiépítettsége jelenti a másik legfontosabb ré-

tegszolgáltatás-halmazt. 

 

A 7. rétegben az alábbi szabvány-csoportok képeznek fontos értéket a CIM rendszere-

inkben: 

 

* Üzenet-továbbítási funkciók:   Message Handling Sytem ,..  pl. e-mail lehetőségek 

* File Transfer And Management FTAM: file-kezelés és továbbítás, pl. ftp szolgáltatás 

* VT Virtuális Terminál-szolgáltatás: pl.Remote desktop vagy https 

 Ezekkel a szolgáltatásokkal szerencsére manapság már majd valamennyi számítógép 

rendelkezik, de vegyük észre, hogy az ipari vezérlésekben ezek lassabban és visszafo-

gottabban szerepelnek, néhol tudatosan le vannak tiltva. Ennek oka az, hogy az ipari 

vezérlésgyártók nem kívánják elérhetővé tenni a vezérlés minden belső egységét, mert 

hiba esetén a felelősség nem mindig nyomon követhető.  
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* MMS Manufacturing Message Standard  

A gyártóberendezések vezérlői. egy egységes filozófia szerint vezérelhetők és figyel-

hetők meg, Ezt említettük már a VMD, Virtuális gyártóberendezések definiálásával. A 

VMD lehetőségével egy egység programozási nyelv környezet vált kialakíthatóvá, és 

ezt a 7. rétegbeli MMS –Manufacturing Message Standard – Szabványos gyártási üze-

net –gyűjtemény teszi elérhetővé.  

Ezzel az MMS-sel egészül ki a 7. réteg, ha teljes kompatibilitást kívánunk elérni a 

CIM kommunikációnkban.   

 

Az ISO-OSI MAP (Manufacturing Automation Protokoll) névvel illeti azokat a kialakításo-

kat, ahol mind a 7 rétegre elfogadott szabványverziót választunk ki, és ahol a 7. rétegbe be-

épül az MMS szolgáltatáshalmaz is. Ezek révén a második és harmadik, valamint 4. rétegbeli 

CIM rendszerbeli berendezések (számítógépek, vezérlők és cellavezérlők) egységesen tudnak 

a gyártási feladatok végrehajtásába bekapcsolódni. Ezeket tételesen már felsoroltuk a második 

szinten történő információtípusoknál.   

 

 

MAP      SZABVÁNYOK  HALMAZA 
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12.9. ábra: A MAP  szabványrendszer  a  7 rétegű ISO-OSI modellben 

A 12.9. ábra valamennyi OSI rétegre kimutatja az elvárt ISO szabvány számát, és egy-

ben az eltérő médiumok miatt a megengedhető alternatív média-interfészeket (1. rétegben). 

 

A 12.10. ábra rámutat a MAP, az MMS és a rétegek kapcsolatára. Itt a rétegeket a pira-

mis-formátumban ábrázoltuk.  
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Éveken át folyt a szabványosítási küzdelem a MAP protokoll-halmazának ipari elfogadtatásá-

ra. A siker csak részleges. Ennek oka drágasága, maximalista elvárásai, és annak hiánya, hogy 

az ipari berendezésgyártók valójában nem kívántak csereszabatos részegységeket piacra dob-

ni. Talán legnagyobb részben az jelentett és jelent ellenérvet, hogy az Internet Protokoll olcsó, 

ingyenes, mindenbe beépített kommunikációs moduljára olcsóbb volt alkalmazásokat fejlesz-

teni, mint a teljes 7 rétegre drágán megvásárolni a lassabb, erőforrás-igényesebb MAP szab-

ványhalmazt.  

 

 

12.10. ábra: A MAP, az MMS és a gyártási szintek piramisa 

Leszűrhető tanulságok  

 

A szabványosítás jelentős eredményeket tud szülni, eleinte nagyon segíti a technológiai 

fejlesztéseket, de egy idő elteltével, ha a piac nem veszi át, akkor a megalkotott rendszer je-

lentősége erősen visszaesik. A MAP előremutató megoldást kínált az iparnak, de az iparválla-

latok nem éltek a lehetőséggel, mert még majdnem minden esetben megfelelt a kevesebb tu-

dású, olcsóbb vagy ingyenes megoldás is.  

 

A vita, hogy csakis determinisztikus hálózateléréssel szabad gyártócsarnokokban, gyár-

tórendszere-berendezéseket összekapcsolni, nem zárult le, de megoldódott. Kimutatható, hogy 

a sztochasztikus, CSMA/CD algoritmust futtató Ethernet, és az arra épülő Internet Protokoll 

(IP) kellően alapos tervezéssel olyan magas gyakorlati valószínűségi értékkel tud fennaka-

dásmentes adatátvitelt biztosítani, mint amilyet a determinisztikus algoritmizált token megol-

dás a gyakorlatban produkálhat. Ugyanis egy token buszos hálózatban az elméleti 100%-os 

üzemi sávszélességgel számolt maximális várakozási idő egy kiszámítható érték, de egy 

sztochasztikus hibaforrás, pl. villámcsapás, kábelelszakadás, tüzeset stb, valószínűségi alapon 

számolva szintén csak közel tökéletes adatkommunikációt képes nyújtani. (Pl. várható érték-

ben 25 évenkénti egyszeri hibaelőfordulás.)  
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Következésképpen: nagyon alaposan meg kell tervezni a hálózatszegmens adatforgal-

mát, a túlterhelési várható következményeit is számításba kell venni, és ekkor megbízhatóan 

alkalmazhatunk Ethernet-alapú, (CSMA/CD algoritmusú) hálózatokat gyártórendszereinkben.  

12.6  A nyílt rendszerek értelmezése 

A számítógépes kommunikáció a kezdeti szabványok hiányában csak egy-egy berende-

zés-gyártó cég eszközeit tudta egymáshoz illeszteni.  

Ennek korai felismerésével dolgozták ki a nyílt (informatikai) rendszerek szabványait és defi-

nícióját, és jutottunk el az ismertetett ISO-OSI szabványrendszerig. Az adatátvitel mellett a 

nyíltság fogalomköre a számítógép szoftverekre, majd az operációs rendszerekre, később az 

adatkezelésre, adatbázis-interfészekre, grafikai megjelenítési technológiákra is átemelődött.  

 

Ilyen témakörökben a nyíltságot a szoftver kompatibilitás vagy a kód áttehetősége 

(portabilitása) ill. az operációs rendszer modularitása fogalom szinonimájának tekintették.  

Mára már egy egységes rendszerben vizsgálhatjuk mindazokat a komplex mechatroni-

kai rendszereket is, amelyekből a korszerű gyártásautomatizálási eszközök, berendezések ösz-

szetevődnek.  

 

Képzeljünk el egy olyan gyártási környezetet, korszakot, ahol: 

 

1. a technológiai és az informatikai elemek mindenben az üzleti folyamatot támogatják, segítik, 

2. a különféle berendezések, modulok az egész vállalaton belül együttműködők és cseresza-

batosak, 

3. a gyártás jellemzői (alkalmazások, adatok) tetszőlegesen és változtatás nélkül átvehetők, 

újrafelhasználhatók, 

4. a környezet moduláris, integrálható, bővíthető és skálázható, 

5. az üzleti folyamatok különböző kapcsolódási pontjai jól definiáltak, és nyilvános, 

gyártófüggetlen szabványok alapján lettek specifikálva. 

Egyszerű, nem technikai (felhasználói) oldalról megközelített magyarázattal: nyílt rend-

szer az, ahol akadály nélkül juthatunk hozzá azokhoz az információkhoz, (szolgáltatásokhoz, 

esetleg eszközökhöz és berendezésekhez) amelyek szükségesek munkánk elvégzéséhez. Egy 

nyílt rendszertől a felhasználó elvárja, hogy:  

 

- könnyen megvalósítható,  

- könnyen bővíthető,  

- könnyen változtatható és  

- könnyen üzemeltethető legyen. 

 

Ez az értelmezés rávilágít arra, hogy el kell vonatkoztatnunk az operációs rendszerek szintjé-

től, és a teljes informatikai rendszerek struktúráját és környezetét is figyelembe kell vennünk, 

beleértve a más rendszerekkel, felhasználókkal és emberekkel való kapcsolatot is. 

Műszakilag definiálva: nyílt rendszer az, amely moduláris, gyártófüggetlen, együttmű-

ködő építőblokkokból áll, amelyeket funkcionális egységekké lehet összeépíteni. Nyitottság 

alatt értendő, hogy nyilvános, a köz által megismerhető álláspontok vagy jellemzők vonatkoz-

nak a tárgyra. A rendszer: egy folyamatosan egymásra ható vagy független egyed-csoport 

közös egysége. 

Mindenképpen kulcsjellemző a gyártófüggetlenség, vagyis az együttműködő-képesség 

és az alkalmazás-átvihetőség más, szintén nyílt rendszer platformra. 
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Ahhoz, hogy egy rendszert nyílt rendszernek minősíthessünk, a következő két feltétel-

nek kell teljesülnie: 

 

1. A specifikációnak és tartalmának egy akkreditált és elismert szabványügyi testület vagy 

elismert közmegegyezéses ipari testület felügyelete alatt kell lennie, ilyen pl. az ISO, a 

CCITT, az ANSI stb. 

2. A specifikációt nyilvános, közmegegyezéses eljárással kell elkészíteni. 

 

Az egyik leggyakrabban használt definíció az IEEE szervezeté: 

 

Egy nyílt rendszer képes a megfelelően megvalósított alkalmazásokat, többféle, külön-

böző beszállítótól származó platformon futtatni, együttműködtetni más rendszer-alkalmazá-

sokkal, és egységes stílust nyújtani a felhasználó irányába. 

 

Néhány további jellemző nyílt rendszerek ismérveinek tárgyalásához: 

 

• Együttműködés (interoperate): két vagy több elem, amelyek képesek közös interfészeken 

keresztül együttdolgozni, hogy adott funkciókat végrehajtsanak. 

• Csereszabatosság (interchangeable): két vagy több (hardver vagy szoftver) elem, amelyek 

közös interfészen keresztül teljes mértékben, erőforrás-korlátozás nélkül helyettesíthetik 

egymást. 

• Átvihetőség (portability): ha egy (szoftver vagy hardver) elem az egyik környezetből átte-

hető egy másik környezetbe. 

• Modularitás: egzakt interfészekkel rendelkező részegységek halmazából került felépítés-

re. 

• Konformancia: annak mértéke, hogy egy szoftver mennyire tesz eleget a szabványspeci-

fikációban leírtaknak.  

• Skálázhatóság: a mindenkori, változó, (legtöbbször bővülő, de néha csökkenő) funkcio-

nális és teljesítmény-alapú igényeket egyazon architektúra alapján működő berendezés 

képes ellátni, ezáltal a szolgáltatások minősége alapvetően nem változik meg, csak a telje-

sítményük. 

Az, hogy több éves távlatban még mindig érdemes foglalkozni a sokak által elemzett 

nyílt rendszerek kérdéseivel, abból adódik, hogy tökéletes nyílt rendszer a mai napig sem ké-

szült, csupán egyes részterületekre sikerült közepes, jó vagy kicsit jobb megoldásokat találni. 

 

Konkrétan, az információs rendszerek felhasználói az információfeldolgozás szintjén 

már 6 vonatkozásban kerülnek kapcsolatba a nyíltsággal: 

 

- architektúra szintjén, 

- operációs rendszerek szintjén, 
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- kommunikáció szintjén, 

- adatelérés szintjén, 

- felhasználói felület szintjén, 

- a grafika terén. 

 

Belátható, hogy az informatikai rendszerek megjelölései értelmezhetők a komplex gépipari, 

integrált mechatronikai rendszerek összességére is, és ebben a vonatkozásban érdemes külön 

figyelmet fordítani az ipari vezérlőberendezések nyíltságára.  

Vezérlőberendezések nyíltsága  

Az imént idézett IEEE nyíltsági értelmezést gépvezérlések esetében 5 féle kritériumra vonat-

koztathatjuk [11] kimutatásában:  

 

12.1. táblázat A nyílt vezérlés kritériumai 

1 Nyílt és moduláris 

rendszer architektúra, 

amely tartalmaz egy 

referencia modellt, 

e nélkül bármilyen API definiálása csak fél munka, mert az 

egyes implementációk továbbra is ad-hoc módon fognak 

kialakulni. 

2 Nyílt interfész a modu-

lok közötti kommuni-

káció számára, 

amely független attól, hogy a vezérlés elosztott vagy sem. 

3 Nyílt és szabványos 

felhasználói felület, 

amely biztosítja, hogy a kezelő a szokásos funkciókat gyár-

tótól függetlenül ugyanúgy érhesse el, használhassa, és a 

vezérlő képernyőjén ugyanúgy lássa. 

4 Nyílt és szabványos 

felület a külső kapcso-

latok számára 

a hajtások, beavatkozók és a vezérlés között, valamint a ve-

zérlés és a más egységek (többi vezérlő, PLC, cellavezérlő 

stb.) között. 

5 Szabványos NC prog-

ramnyelv, 

amely biztosítja, hogy egy adott munkadarab gyártási prog-

ramleírása CAD rendszertől, off-line programozói munka-

helytől, vezérléstől és megmunkálógéptől független legyen. 

Hasonlóan egy adott műveletsort leíró robotprogram is füg-

getlen legyen a robottól és attól, hogy melyik rendszer gene-

rálta. 

 

A 3. sorban említett nyílt felhasználói felület legtöbb esetben a HMI rövidítésként ismert em-

ber-gép szabványos modult, azaz pl. a közismert Windows grafikai felületet jelenti. A gyártók 

a cég-specifikus grafikai elrendezésekkel igyekeznek a cég hagyományos megjelenését elérni, 

míg a nagy végfelhasználók a különféle gyártóktól gyártórendszerbe integrált eszközeiket 

harmonizált felületűekké kívánják alakítani.  

 

Az ipari vezérlések környezethez történő kapcsolódása 4 felületet jelent: 

 

 felső szinthez informatikai-kommunikációs csatlakozás, leginkább Ethernet, TCP/IP, 

esetleg MAP, 

 csatlakozás a kezelőfelülethez: grafikus display, billentyűzet, egér stb., 

 csatlakozás más intelligens vezérlőhöz, PLC-hez, NC-hez, 
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 csatlakozás szervóhajtás körökhöz, vagy digitális (SERCOS) hajtásmodulokhoz, 

 csatlakozás szenzorokhoz, beavatkozókhoz.  

 

Jellemző, hogy a megvalósított ipari vezérlőberendezések nagyon eltérőek, és többféle szab-

vány került kidolgozásra és technológia-függő elterjesztésre, pl. a terepi buszok tekintetében: 

Profibus, Fieldbus, FIP, CAN, digitális hajtásokra: CERCOS stb.  

 

Nyíltságot, szabványos kialakítottságot a berendezések programozhatóságában is vizsgálhat-

juk. Legelterjedtebbnek a G kód névvel jelzett szabványos tengelymozgatást leíró nyelvet 

tekinthetjük. Az információtechnológiai lehetőségek azonban megkövetelik azon magasabb 

absztrakciós szinten történő programozást, ahol a geometria statikus adatelemein felül techno-

lógia paraméterekkel lehet a megmunkálási folyamatokat vezérelni,  

 

A szakirodalom az ipari vezérlőberendezések architektúrájának nyíltsága tekintetében három 

kiépítettséget különböztet meg:  

  

 

12.11. ábra: Nyílt vezérlők belső felépítése  [11, 25] 

 Legkisebb mértékű nyíltsággal a berendezésgyártó csak a felhasználói felület átprogra-

mozását, hangolását engedi át a felhasználónak vagy a rendszerintegrátornak. 

 A vezérlő kernel funkcióinak bővíthetőségével, egyedi algoritmusok beilleszthetőségé-

vel bővülhet a nyitottság, de ezt már csak nagyon ritkán engedik meg a vezérlésgyár-

tók. (Hiba esetén a felelősség tisztázhatatlan.)  

 „Teljesen” nyílt rendszerre ad mintát a 3. oszlopbeli vezérlés gyártófüggetlen felépí-

tése, aminek bármelyik elemét lecserélhetjük, kibővíthetjük.  

 

Kísérleti célokra, kutató csoportok használnak vagy fejlesztenek ilyen nyílt vezérléseket 

szerte a világon. A nemzetközi legjelentősebb (amerikai OMAC, japán, német OSACA 

mintarendszerekről részletes leírást ad Nacsa János PhD értekezése [11]. Az MTA 

SZTAKI CIM Kutatólaboratóriuma sikeresen vett részt a nemzetközi OSACA elnevezésű 

nyílt CNC fejlesztésben, majd a teljesen nyílttá fejlesztett EMC vezérlés-fejlesztéssel és 

kísérletekkel szerzett további jelentős, széleskörű elismertséget. Paniti Imre munkájával a 

nyílt EMC vezérlés az inkrementális lemezalakításhoz rendelt multi-robot rendszer irányí-

tását végzi. 

 

 
. 
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12.7  CIM-OSA, Gyártórendszerek nyílt architektúrája  

Egy vállalat egészét átfogó informatikai rendszer van annyira összetett, hogy rendezőel-

vek, módszerek, kidolgozott architektúra nélkül nem lehet sem tervezni, sem megépíteni, sem 

működtetni CIM gyártórendszereket. Ma már elképzelhetetlen, hogy életciklus-tervezés (Life-

cycle engineering) és elemzés nélkül kezdenének termék- vagy gyár-fejlesztésbe.   

A tervezési és működtetési rendszereknek nemcsak a műszaki, hanem a gazdasági, szociális 

és emberi szempontokat is figyelembe kell venniük. Sokféle szaktudás, egymást kiegészítő 

kompetenciák kellenek egy CIM létesítéséhez. Az ESPRIT kutatási közösség megalkotta a 

CIM-OSA rendszerkoncepciót, amely mindenféle vállalat, és kifejezetten CIM gyártórendsze-

rek leírására, modellezésére, tervezésére és üzemeltetésére ad moduláris, strukturális megol-

dást.  

A módszertannak léteznek konkurensei akár európai, akár amerikai környezetben 

(GRAI GIM a Bordeaux-i egyetemről, vagy a PERA a Purdue Egyetemtől). 

A módszertan alkalmazásának lényege: egy referencia-architektúra alapján az információk és 

információfolyamok rendezett menedzselése az életciklus teljes terjedelmében.  

Mintapéldákon megépítve bebizonyosodott, hogy CIM vállalatok létrehozása és működtetése 

megbízhatóan és minőségileg korrekten, ugyanakkor gyorsan megvalósítható ilyen módszer-

tan következetes végig vitelével.  

 

A CIM-OSA a modellezési keretrendszerével szemléletesen strukturálja az életciklus 

során keletkezett, és változó információ-halmazt.  

 

12.12. ábra: A szemléletes CIM-OSA kocka, amelyben a vállalat életciklusa során keletkezett valamennyi adat, 

valamint információfolyam rögzíthető, lehetővé téve a vállalat fejlődését, átalakítását és annak dokumentáltságát 

[7] 
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Ez a modellezési keretrendszer olyan struktúrát biztosít, amely világossá teszi az össze-

függéseket a vállalat működtetési rendszerének részei között (az információtechnológiai és a 

gyártástechnológiai komponensek), valamint azon szoftvereszközök és módszerek között, 

amelyek az ipari rendszerek leírásához, szimulálásához és működtetéséhez szükségesek.  

  

Egy vállalat modellezése során számos nézőpontot kell vizsgálni, így a CIM-OSA négy 

egymással kapcsolatos szempontból elemzi a CIM rendszertant: 

 

 funkcionális, 

 információ-technológiai, 

 erőforrás oldali és  

 a szervezeti felépítés nézőpontjából. 

 

A CIM rendszerek LÉTREHOZÁSÁNAK folyamatában elsőként 

 a követelményrendszert kell meghatározni, amelyből 

 kidolgozható a tervezési dokumentáció, majd arra alapozottan 

 kialakítható a megvalósítási dokumentáció. 

 

Egy harmadik dimenzióból tekintve a modellek 3 szintben tükrözik az elméleti és a gyakor-

latban megvalósuló CIM vállalatot: 

 teljesen általános vállalatmodellként, 

 szektor specifikus vállalatmodellként, 

 konkrét adott, egyedi vállalat modelljeként.  

 

A CIM-OSA módszertanhoz még hozzátartozik a vállalatmodellezés és az integráló infrast-

ruktúra, amely a vállalat szoftvermoduljainak nyíltsága esetén csereszabatos, újrahasználható, 

átemelhető, portábilis gyárinformatikát enged meg.  

Ilyen CIM-OSA eszközrendszerrel hetek alatt lehet új gyárat, CIM gyártórendszert felépíteni, 

integrálni.  

12.8  Nyílt vállalatirányítási paradigmák kialakulása, fejlődése 

Az integráció a CIM rendszerek fejlődésének meghatározó tényezője volt. A nyíltság az 

adat-csere, majd a feladat-megosztás, majd az üzleti folyamatok összekapcsolásának techno-

lógiáit tette integrálhatóvá.  

A technológiák fejlődésével a gyártási folyamatok is újabb és újabb paradigmák keretein belül 

jelentenek fontosabb mérföldköveket [1]:  

 az integrált gyártórendszerek alkalmassá váltak nagyon kis sorozatokra, szinte az 

egyedi gyártás igényeit is kielégítve,  

 a folyamattervezés és az ütemezés funkcióinak átlapolódása,  

 konkurens mérnöki tevékenységgel, gyors prototípus-gyártási technológiával felgyor-

sul a piacra-jutási idő, 

 a gyártási tevékenységekhez beszállítói, előkészítői, értékesítési, szervizelési stb. lán-

cok fejlőnek ki, azokkal integrálódik,  

 a life-cycle engineering (LCE, LCM) a termék teljes életciklusára kiterjedő tervezési 

és működtetési környezetet definiál, 

 az erőforrásaink védelmére, a minimális anyag- és energiafelhasználásra, a minimális 

károsanyag-kibocsátásra helyez egyre nagyobb hangsúlyt, 

 a gyárakat termékeknek is tekintve, új megközelítésbe helyeződik a termékfolyam és a 

gyár életfolyama. 
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A sor folytatható, és megfigyelhető, hogy új, kibővített fogalomrendszerrel kell a CIM 

koncepciót kezelni: 

 

Intelligens gyártás: ahol (pl.) a működés már a részben hiányos, vagy kevésbé pontos adatok-

kal is folyhat, és az informatikai berendezésekben a mesterséges intelligencia, tudásme-

nedzsment, döntéstámogatás stb. elemek már megjelennek. Az IMS [20] egy világméretű ku-

tatási program, amelyben az intelligens gyártórendszerek kutatási-fejlesztési témáin közösen 

dolgoznak. 

 

12.13. ábra: Intelligens vállalati architektúra [28] 

 

Holonikus gyártórendszer, holonokra épülő gyártási modellek, [18] ahol az elosztott funkciók 

részben önálló hatáskörrel, részben rendszerbe állítva, közösségi feladatszétosztással végzik a 

termelési tevékenységet. 

  

A fraktál vállalat-koncepció az önszerveződő, egymásra kicsit hasonlító ember-és gépcsopor-

tok halmazaként kezeli a termelés és/vagy szolgáltatás egy-egy halmazát. A hangsúly az új-

szerű, elosztott és dinamikusan változó szervezeti struktúrában van. [1]   

   

A digitális gyárak, digitális gyártás az előbb felsorolt technológiai megoldások egy új dimen-

zióját adják. Kiindulva az életciklus-menedzsmenttel (LCM) lefedett valamennyi tevékeny-

ségre, a generált, számított, kapott információk egytől egyig digitális formában készülnek, 

tárolódnak. Ezáltal már a termék koncepcionális fázisában lehet a terméket szimulálni, virtuá-

lis környezetben kipróbálni, letesztelni, illeszteni valós és szintén virtuális más tárgyakhoz, 
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rendszerekhez. Magát az új termék előállítási lépéseit, folyamatát is a fizikai valóság megléte 

előtt szimulációval lehet verifikálni, azaz ellenőrizni, hogy a majdan megépülő termék a maj-

dan megépülő gyártási környezetben miként készülhet a hibamentes „megszületésére”. [28] 

 

A digitális gyár 5 fő építőköve:  

 elosztott és együttműködő tervezés,  

 folyamat modellezés és folyamat tervezés, 

 termelő-berendezések és a gyár modellezése,  

 digitális és fizikai környezet-integrátor, 

 vállalat-integrációs technológiák. 

 

Egyes távolkeleti CIM műhelyekből kiindulva került ismertebbé a digital factory mellett az e-

manufacturing, szinte szinonimaként. [19 ]    

A taivani e-manufacturing kutató-laboratóriumtól jogosultsággal idézhető ábrákon jobb meg-

ismerési lehetőséget kaphatunk erről a paradigmáról. 

 

12.14. ábra: Teljes körű minőség-menedzsment 

 

Visszatekintve pl. a CIM piramis 12.4 vagy 12.10 ábráira, a lényegi különbség abban is rejlik, 

hogy a mérnöki tevékenységek nem csak a gyártási, termelési szintek felett folynak, hanem 

virtuálisan, szinte árnyékként a teljes architektúra megduplázódásaként is, hiszen minden ter-

mék és termelési információ elektronikusan virtuálisan és valóságosan is létrejön, amikor a 

termék és a gyártás folyamatait digitális szimulációval már előzetesen is lefolytatjuk, ellenő-

rizzük, szimuláljuk. 
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12.15. ábra: E-Manufacturing;  e-gyártás és a kapcsolódó láncok [19] 

Az e-gyártás definíciója [19]-t idézve:  

Az a korszerű gyártás, amely hatékonyan kihasználja az internet és az információtechnológia 

adta lehetőségeket, hogy a gyártási folyamatokat, azok irányítását, a berendezések vezérlését 

a vállalaton belül és a vállalaton kívüli, tervezési, beszállítói, ellátási láncokkal, kooperáló 

társvállalatokkal összekapcsolja, integrálja.  Ezt illusztrálja a 12.15. ábra. 

 

 

12.16. ábra: A gyártást működtető szoftver keretrendszer nyílt architektúrája [19] 
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A 12.16. ábrán nyílt gyártásvezérlésre látunk példát, amelyben a különböző funkcionalitáso-

kat megtestesítő szoftver modulok elosztott fizikai hálózaton, a szabványos CORBA infra-

struktúrán tudnak integrálódni.   

12.9  A jövő gyára 

A jövő gyára egy jövőképünkhöz illesztett kutatási-fejlesztési stratégia ahhoz, hogy az 

elérendő, de még hiányzó tudást és ismeretanyagot tapasztalatokkal megszerezzük.  

 

Ez az elnevezés már sok évtizeddel ezelőtt is közkedvelt volt szakmai tanácskozások, 

nemzetközi konferenciák stb. megjelölésére, de a 2010-es gazdasági válságot követően átérté-

kelődött a tartalom, és a kilábalás folyamatára, a gazdasági fellendülésre ad terápiát, rámutat-

va a korábbi hibákra, előtérbe helyezve a nagy kihívásokra adandó realista, felelősségteljes 

válaszokat.   

 

A 2008-es évektől ezzel a megjelöléssel illetik az Európai Unióban, nagy elánnal folyó 

kutatási-fejlesztési programot, amely több tucat kutatócsoportnak juttat pályázat útján támo-

gatást. A korábbi hagyományoktól eltérően a szakmai elvárásokat már a gyártásban érintett, 

érdekelt és elismert nagytekintélyű kollégák csoportjára bízzák. A kutatási erőforrásokkal új 

termékeket, új gyártástechnológiákat, új anyagokat, új vállalati szervezeti formákat, stílusokat 

igyekeznek kidolgozni, megvalósítani.  A szakmai közösség átlátható, együttműködő, senkit 

ki nem rekesztő csoportként, ún. Technológiai Platformként szerveződött, és megadott fela-

datkört ellátva adja közre a harmonizált álláspontokat, friss ismereteket. [21], [31].  

Az európai gyártással, ipari termeléssel, szereléssel, értékképzéssel foglalkozó technológiai 

platform szakmai neve: ManuFuture, jelezvén, hogy a jelenlegi gyártási megoldások helyett a 

jövőben merően új gondolatokra, új megvalósításokra lenne szükség. [14]  

 

A korábbi műszaki, pénzügyi stb. elvárások helyett 2010-től globális kihívások néven 

összegyűjtött követelményeknek kell megfelelni. A fenntarthatóság, a versenyképesség, a 

magas hozzáadott értékképzés, az ökoegyensúly szem előtt tartása, valamennyi erőforrás 

csökkentett, minimális elfogyasztására való áttérés, az emberi egészség és méltóság megőrzé-

se, a jólét széleskörű biztosítása, a munkahelyek létrehozás és biztosítása stb. váltak az alap-

vető követelményekké.  

A továbbiakban a ManuFuture Platfom szakemberei által közzétett jövőképből – a Jövő 

Gyárából – a megoldandó műszaki problémákra adandó válaszok kerülnek bemutatásra. [33], 

[34], [35]. 

12.9.1 Az ipar legjelentősebb szükségletei és az azokhoz kapcsolódó kutatás-fejlesztési 

kihívások 

A globális verseny jelentette kihívással való szembenézéshez az európai gyártóipar egy-

re nagyobb mértékben fog arra kényszerülni, hogy olyan speciális kérdésekre összpontosítson, 

amelyek a gyári szintű, hosszú távú innováción keresztül nagy versenyelőnyt tudnak majd 

biztosítani számára.  

 

Az európai vezető szerepnek a termékek és folyamatok mérnöki előkészítése és a diszk-

rét (megszakított) és folytonos gyártórendszerek fejlesztése területén történő megerősítésében 

a kulcstényező – a költséghatékonyság, a nagy teljesítmény és a fokozott robusztusság eléré-

sének képessége lesz (beleértve olyan tényezőket, mint az anyagellátás, a szállítás és az embe-

ri erő költsége), a termékek változatosságának és az időben folyamatosan változó termelési 

mennyiségnek a vonatkozásában. 
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A globális piaci verseny jelenlegi forgatókönyve szerint a gyártási rendszerek nagyobb 

versenyképességének eléréséhez az alábbi kutatás-fejlesztési kihívásokat kell figyelembe 

venni, mint az általános fejlődés motorjait: 

 

a) költséghatékonyság, a termelő gépek, berendezések és vezérlések szabványainak kiterjedt 

alkalmazásával, valamint a rugalmas „lean” (karcsúsított) megközelítés stabil használatával; 

b) optimalizált erőforrás kihasználás az energia és anyag felhasználás szempontjából, haté-

kony folyamatok és gépek, megújuló energiaforrások és a hő és a disszipált energia intenzív 

kinyerését biztosító SMART-energia menedzsment alkalmazása révén; 

c) rövid időn belüli piacra jutás biztosítása (az új termékeket a piacra koncepcióval) az IKT 

alkalmazások révén, amelyek egyre inkább helyénvalóak a gyártási iparágakban; 

d) nagyobb hangsúly a nagy érték hozzáadásos összetevőkön/termékeken a világos, alapokat 

jelentő feldolgozó technológiákon és modern anyagok használatán keresztül; 

e) adaptivitás/ újra konfigurálhatóság a termelési rendszerek moduláris megközelítése révén, a 

gépek függetlenségének és együttműködési képességének maximalizálása, valamint a megle-

vő infrastruktúrák folyamatos újbóli használata érdekében; 

f) magasabb és stabilabb termék minőség a megnövekedett folyamat erőteljességén és pontos-

ságon keresztül úgy, hogy közben a folyamat könnyű karbantarthatósága is biztosított legyen; 

g) nagyobb termelékenység, fokozott biztonsági és ergonómiai körülmények között, a dolgo-

zók jó közérzetének biztosítása érdekében a munkahely optimalizálás gyári kivitelezésének 

integrálásán keresztül; 

h) a termelési rendszerek megnövekedett újrahasználhatósága a globálisan együttműködő gyá-

rak irányában, amelyek bármikor és bárhol, technológiától, a termelés helyének kultúrájától 

vagy nyelvétől függetlenül képesek lesznek a szolgáltatások nyújtására és a termékek kifej-

lesztésére; 

i) új termékek, amelyek az új tulajdonságokkal rendelkező új gyártástechnológiákat kívánnak 

meg. 

 

A gyártás-kutatásnak arra kell fókuszálnia, hogy a jelen gyárait az újrahasználható, ru-

galmas, moduláris, intelligens, digitális, virtuális, megfizethető, könnyen adaptálható, köny-

nyen működtethető, könnyen karbantartható és nagy megbízhatóságú „jövő gyárai” irányába 

alakítsa át. 

12.9.2 Fenntartható gyártás 

Az európai ipar számára manapság a fenntarthatóságnak stratégiai célkitűzésnek kell 

lennie. Az európai ipar versenyképessége fokozható azáltal, ha kulcsfontosságú tudásra te-

szünk szert a különböző technológiák és új alapelvek alkalmazásai területén. Ugyanakkor a 

gyártási iparnak képesnek kell lennie a fenntartható megközelítésnek megfelelő új termékek 

tervezésére és előállítására. A „fenntarthatóság” a termelés vonatkozásában a minimális kör-

nyezetre gyakorolt hatású, energiahatékony termelést jelenti, amely megfelel a hatósági elő-

írásoknak, és kielégíti a biztonsági és egészségvédelmi követelményeket, miközben biztosítja 

a gazdasági növekedéshez szükséges nyereségességet. A termékek és a termelési folyamatok 

hulladékainak „visszabontása” vagy modern újrahasznosítása ugyanúgy elvárás.  

 

Az európai gyártók szembenéztek azzal a kihívással, amit fenntartható termelési rend-

szerek kivitelezése jelent minimális mértékű negatív környezeti és társadalmi hatással. A 

fenntarthatóság manapság az ipari kutatás-fejlesztés középpontjában áll. A környezeti kihívá-

sok, így az éghajlatváltozás és a természeti erőforrások fogyása, kényszert és egyben lehető-

séget jelentenek a technológiai fejlesztés számára. A kutatásnak ki kell elégítenie a környezet 
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és az ügyfelek kívánalmait, magas érték-hozzáadásos termékeket, kapcsolódó folyamatokat és 

technológiákat kell eredményeznie, amelyek megfelelnek a funkcionális és a növekedési felté-

teleknek, a közegészség, a foglalkoztatás-biztonság és a környezetvédelem követelményeinek. 

 

Az alábbiakat kell kifejleszteni: 

 

• Új öko-gyár modellt (már rövid távú hatással): az energia-folyamok optimalizált kihasználá-

sa, a környezeti hatások csökkentése és az erőforrás felhasználás hatékonyságának növelése 

lesznek az új, modern „zöld gyártás” alapjai. 

 

• „Zöld termékek” gyártását (középtávú hatással): egy integrált, preventív környezetvédelmi 

stratégia alkalmazása a folyamatoknál és termékeknél az erőforrás és energia megőrzés általá-

nos hatékonyságának javítása érdekében, a kibocsátás és hulladékok csökkentése azok kibo-

csájtási helyén, és az újrahasznosítás érdekében. 

 

A fenntarthatóság, a kiegyensúlyozott környezetbarátság, a gazdasági növekedés és a 

társadalmi jólét, a termelési rendszerek tervezésénél követett fokozott környezettudatosságon, 

a fenntartható gyártási folyamatokon és egy öko-gazdaságos ellátási láncon keresztül érhető 

el. Az öko-gyár modellek és a zöld termékek gyártása terén kialakítandó új megközelítések-

nek eszközöket kell biztosítaniuk az alábbiakhoz: 

 

• fenntartható termékek tervezése és előállítása drasztikusan lecsökkentett erőforrás felhaszná-

lással, és 

 

• amennyiben lehetséges, megújuló energiaforrásokon alapuló olyan modern gyártási folya-

matok kifejlesztése, amelyek biztonságosak és ergonomikusak a működtetők és a felhasználók 

számára egyaránt. 

 

Ezeknek az új megközelítéseknek egyszerre kell foglalkozniuk az alábbiakkal: 

 

• környezetbarátság: speciális megoldások a környezeti hatások és az erőforrás felhasználás 

optimális költséggel való minimalizálása érdekében, 

 

• gazdasági növekedés: technológiai megoldások az optimális erőforrás-kezelés és hatékony 

termelési folyamatok révén elérhető költségcsökkentés érdekében; 

 

• társadalmi jólét: a jelenlegi és új termelési létesítmények biztonsága és ergonómiája, vala-

mint új módok az ember-gép kölcsönhatásban, amelyek újra definiálják az embernek a gyártá-

si környezetben betöltött szerepét. 

 

A fenntartható gyártáshoz kapcsolódó fő kutatási területeket a további pontok sorolják 

fel, figyelembe véve, hogy a fenti három elem közül melyik áll legközelebb a kutatás közép-

pontjához: 

 

(a) Környezetbarátság   

Az új öko-gyár modell, amely erőforrás-hatékony technológiákat és tisztább gyártást alkal-

maz, jelentősen képes csökkenteni az energiafelhasználást, a folyamatok körülményeinek és a 

termelés során felhasznált erőforrásoknak a monitorozása, a berendezések kicserélése és mo-

dernizálása, a rendszereknek a különböző folyamatok szükségletei szerinti konfigurálása, a 
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többfunkciós eszközök alkalmazása és egyszerűen annak biztosítása által, hogy a berendezé-

seket használat után kikapcsolják.  

 

(b) Gazdasági növekedés 

A termékek fenntarthatóságának új folyamatokon és technológiákon keresztüli javítása úgy, 

hogy ugyanakkor a felhasználó igényeit is figyelembe veszik. Olyan megoldásokra fognak 

fókuszálni, amelyek nagy költségcsökkentési lehetőséget hordoznak magukban, a fejlett dön-

téshozatali eszközök és az erőforrás optimalizálás, illetve a berendezés hatékonyság korrelá-

ciója által támogatottan.  

 

(c) Társadalmi jólét 

Ennek a folyamatnak a fő célkitűzése a folyamatok, a gépek és az emberek közötti kölcsön-

hatások olyan új formáinak kialakítása, amelyek közepette a jövő gyárai nyereségesen tudnak 

működni, és ugyanakkor olyan ösztönző környezetet képesek teremteni a munkavállalók szá-

mára, amelyben az életen át tartó tanulási és képzési módszerrel a legtöbbet hozzák ki szak-

mai ismereteikből és tudásukból. A termék gyártás története bizonyítja, hogy egy gyárban 

dolgozó munkások kulturális háttere is meghatározó siker-tényező. Az új öko-gyárban az em-

berek környezete a legjobb feltételeket fogja biztosítani ahhoz, hogy rövid ciklusidejű és nagy 

változatosságú termékekkel, a gazdasági ciklusok felfutásainak és hanyatlásainak kezelésével, 

a gyártási kapacitásoknak az igényekhez történő gyors igazításával, és a tudás fejlesztésével 

vegyék fel a versenyt. 

12.9.3 IKT-alapú (infokommunikációra épülő) intelligens gyártás 

Az infokommunikációs technológiáknak (ICT – Information and Communication 

Technologies) a gyártásba történő bevonásával a cél a termelési rendszerek hatékonysá-

gának, alkalmazhatóságának és fenntarthatóságának javítása, valamint azok integrálása 

az egyre nagyobb mértékben globalizálódó, a folyamatok, a termékek és a termelési 

mennyiségek folyamatos változását megkívánó ipar élenjáró (agilis) üzleti modelljein és 

folyamatain belül. Bármely, újonnan kifejlesztett IKT-nak a termelési folyamatba és az 

ipari környezetbe való további integrálása, kiegészítő kutatási és innovációs erőfeszít é-

seket kíván. Ezek az integrálási vonatkozások kulcsszerepet fognak játszani a különböző 

ipari szektorok gyárai számára létrehozandó SMART termelési rendszerek kialakításánál 

és használatánál. 

 

Az IKT egy alappillér a gyártó rendszerek három szinten történő tökéletesítéséhez:  

 

• agilis gyártás (agile manufacturing) és felhasználói igényekhez való alakítás, beleértve a 

folyamatautomatizálás vezérlési, tervezési, szimulálási és optimalizálási technológiáit, a fenn-

tartható gyártás robotikáját és eszközeit (SMART gyárak); 

• érték létrehozás a globális, hálózatosított működésből, beleértve a globális ellátási lánc me-

nedzsmentet, a termék-szolgáltatás kapcsolódást és a megosztott gyártási eszközök kezelését 

(virtuális gyárak); 

• a termelési és gyártórendszerek jobb megértése és tervezése, a jobb termék életciklus keze-

lés érdekében, beleértve a szimulálást, a modellezést és a tudás-kezelést, a termék koncepció 

szinttől lefelé a gyártásig, a karbantartásig és a szétszerelésig/újrahasznosításig (digitális gyá-

rak). 

 

. 
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Az IKT-alapú intelligens gyártáshoz kapcsolódó fő kutatási területeknek tartalmazniuk 

kell az alábbiakat: 

 

(a)  SMART gyárak: Élenjáró (agilis) gyártás és felhasználói igényekhez való alakítás 

A nagy változatosságot mutató bonyolult termékek jövőbeli termelési helyei rugalmas, rövid 

ciklusidejű és változatosságában vezérelhető gyártási képességet fognak nyújtani. Ezen gyár-

tási megközelítések energiahatékony, megbízható és költséghatékony termelést, valamint ter-

melés kialakítást/felfuttatást fognak biztosítani, csökkentett költséggel és idő alatt a rugalmas 

és egyszerűbb IKT-n keresztül.  

 

(b)  Virtuális gyárak: Értékteremtés, globális, hálózatosított gyártás és logisztika 

IKT, ha elejétől végéig integrált, a releváns adatokból világos bepillantást, pontos és hasznos 

ismereteket fog biztosítani, ezáltal meg fogja könnyíteni és támogatni fogja a döntéshozatalt, 

és értéket fog teremteni a globális, hálózatosított működésből („virtuális gyárak”).  

 

(c)  Digitális gyárak: Gyártástervezés és termék-életciklus menedzsment 

A gyártás első lépéseire kihegyezve, különösen a modellezéssel, a szimulálással és az értéke-

lés korai koncepciójával, valamint a tudás-idő görbe transzformálással foglalkozva biztosítha-

tó a tudás korábbi megszerzése, és így a gyártást érintő döntések több információ birtokában 

hozhatók meg. A bizonytalanságok kezelése szintén kritikus terület.  

12.9.4 Nagy teljesítményű gyártás 

  A gazdasági válság erős hatást gyakorol a termelésre és a folyamatok berendezéseire 

irányuló új ipari befektetésekre, különösen a kis- és közepes vállalatok (KKV-k) esetében, 

mivel a befektetések megtérülését alaposan alá kell támasztani. Ezért szükség van olyan gyár-

tórendszerekre, amelyek elég rugalmasak, és ugyanakkor robusztusak, megbízhatóak és költ-

séghatékonyak. Ez önmagában csak a fejlett technológiákkal nem érhető el. Az ilyen összetett 

gyártórendszerek optimalizálása egyre nagyobb mértékben az emberi munkaerőre, a modern 

gépekre, az IKT-ra és az erőforrások használatára alapul. 

 

A cél: a termelő berendezésekbe történő, egymást követő beruházások révén a kis ter-

melési sorozatokról a nagyokra történő átkonfigurálás megkönnyítése, vagy a kis termelési 

kapacitásról a nagyra történő átváltás könnyebb megvalósíthatóságának lehetővé tétele olyan 

flexibilis technológiák használata által, mint a moduláris termelési egységek. Továbbá, az új 

megoldásoknak el kell hozniuk a szükséges IKT támogatás integrálását, egyszerűsítést és va-

lódi felhasználó-barátságot biztosítva. 

 

A nagy teljesítményű gyártáshoz kapcsolódó főbb kutatások négy területre irányulnak: 

 

(a) Rugalmas, alkalmazkodó termelési berendezések, rendszerek és üzemek a gyors (újra-) 

konfigurálhatóság és az optimális energiafelhasználás érdekében 

A jelenlegi ipari piac a felhasználói igényekhez alakított termékek iránti folyamatosan változó 

és bizonytalan kereslettel jellemezhető, miközben ezen termékek bonyolultsága folyamatosan 

nő. A múlthoz hasonlítva, a felhasználók jobb minőséget, rövidebb szállítási határidőket és a 

termékek új generációinak rövidebb időintervallumon belüli megjelenését kívánják. Két to-

vábbi szempontot kell figyelembe venni: a jelenlegi pénzügyi helyzet abba az irányba szorítja 

a gyártókat, hogy idővel csökkentsék a termelési erőforrásokba történő befektetéseiket, míg a 

fenntarthatósági kérdések azt mutatják, hogy a gépek kihelyettesítés nélkül képesek hatéko-
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nyan és ökológiai módon támogatni a jövő új termékeit. Mindezekhez arra van szükség, hogy 

a gépek, a folyamatok berendezései és a termelési rendszerek rendkívül rugalmasak és a ter-

mékekhez és a folyamatok fejlődéséhez könnyen adaptálhatóak legyenek, különösen a ha-

gyományos iparágak esetében.  

 

(b)  Nagy pontosságú mikro-gyártó gépek és rendszerek 

A jövő gyártási technológiái a gyártást a topológiailag háromdimenziós, optimalizált, komp-

lex belső struktúrával, mint például vezető vagy hűtő csatornákkal és anyag gradiens struktú-

rákkal, rendelkező részegységek irányába fogják elmozdítani. A termékek és termelő beren-

dezések, valamint az integrált kompakt rendszerek kivitelezésének miniatürizálása kulcskér-

déssé válik a jövő gyártásában. Meg kell célozni a jó minőségű és nagy teljesítményű gyár-

tást, a részegység egyesítését és egyszerűsítését (az alkatrész funkciók összevonásával), az 

összetett anyagokat, valamint a gyártási és összeszerelési költségek csökkentését. 

 

(c) Eszközök a termelés tervezéséhez és helyben történő szimulálásához a nyílt és újra konfi-

gurálható, adaptív gyártási rendszerek érdekében 

Az új, nagy teljesítményű folyamatok, gépek és termelési rendszerek új módszereket és 

eszközöket fognak megkívánni a gépek kivitelezéséhez és a műveletek monitorozásához. 

Figyelembe véve azt a szükségletet, hogy a termelési rendszereknek együtt kell fejlődniük 

a termékekkel és a folyamatokkal, új módszerekre van szükség a kiindulási és a további 

rendszerkonfigurációk menedzseléséhez. A működés során a termelés tervezést támogató, 

tudás-alapú eszközöket kell kifejleszteni, és szimulációs metodikát kell bevezetni a gyá r-

tást  működtető rendszereknél (MES – Manufacturing Execution Systems) és magán a 

gépnél , a folyamatvezérléssel integrálva. Ha az inputot érzékelős felügyeleti és monitoro-

zó rendszer használja, akkor a tényleges terheléssel számolva lehetővé válik a folyamat 

viselkedésének megjósolása, és – amennyiben szükséges –, a precizitástól és pontosságtól 

való eltérések kompenzálása, vagy a gyártási folyamatok vezérlése, a jövőre való tanulás 

által. Ezen rendszereknek akadály nélküli (SMART és hibatűrő) együttműködést kell biz-

tosítaniuk az emberi munkaerővel. 

  

d)  Hibamentes gyártás 

A felhasználói igényekhez való igazodás és az egyes tételek mennyiségének akár a „megren-

delésre való készítés”-ig történő lecsökkentése drámai mértékben megnövelte az előállítási 

költségeket a kialakításhoz, a folyamatok megváltoztatásához és a termelő berendezések 

adaptálásához kapcsolódó járulékos költségek miatt. Például, innovatív megoldásokra van 

szükség a felhasználói igényekhez való igazodás és a „megrendelésre való készítés” stratégi-

áknak az automatizálásban, az elektronikában és az elektromos alkatrészek iparában való al-

kalmazásának a támogatásához, a metodológiákat a minőség ellenőrzésen és a gyártás haté-

konyságának növelésén keresztül tökéletesítve. A folyamat paramétereinek felügyeletén és 

vezérlésén, a feldolgozás előtti előrejelzésen és a proaktív vezérléseken alapuló új minőség 

monitorozási módszerekre van szükség. Ez magába foglalja a folyamat diagnosztikai és fo-

lyamatmonitorozó érzékelőket és a vizualizációt, amelyek a megismerő rendszerekkel lesznek 

integrálva az intelligens és saját magát optimalizáló gyártás és termelési rendszerek céljából. 

12.9.5 Új anyagok hasznosítása a gyártáson keresztül 

Európában a hagyományos és az új iparágak is új anyagokkal dolgoznak, hogy kihasz-

nálják a megnövekedett funkcionalitás, a kisebb súly, az alacsonyabb környezeti terhelés és az 

energiahatékonyság nyújtotta előnyöket. Erre egy fenntartható gyártási bázis eléréséhez van 

szükség a magas érték-hozzáadásos termékek és a felhasználói igényekhez igazított termelés 
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irányába történő elmozdulás esetére. Az új anyagok új kihívásokat jelentenek a költség haté-

kony gyártás számára, hiszen annak képesnek kell lennie olyan komplex struktúrák kialakítá-

sára, kezelésére és összeállítására, amelyek makro-mikro-nano méretű, többféle anyagok 

kombinációját tartalmazhatják, amilyenek a szendvics struktúrák és az összetett és SMART 

anyagok, beleértve az érzékelő és működtető technológiáknak egyetlen anyagon belül történő 

integrálását (pl. SMART textíliák). Más esetekben bio-ösztönzésre kialakított anyagokkal kell 

dolgozni, azokat hatékonyabban kell integrálni a hagyományos és új anyagokkal, hogy az új 

bio-iparágak és a környezetvédelem követelményeit kielégítsék. Az újrahasznosított anyagok 

is ehhez a tématerülethez tartoznak, hiszen a költségek és a környezetvédelem szempontjából 

egyaránt nagy lehetőség rejlik bennük. 

 

Az európai gyártás számára fontos legtöbb ipari szektor új és tökéletesített folyamato-

kat igényel az új anyagok gyártáson keresztüli kihasználásához. A szállítási szektorban 

alapvető változtatásokra van szükség a kis súlyú, összetett anyagok nagyobb használatának 

eléréséhez és az olyan nagy értékű, hozzáadott fémek használatához, mint a nagy szilárdsá-

gú acél és nikkel alapú ötvözetek. Az új, összetett anyagokat az ipar is hasznosíthatja a 

megújuló energiaforrások használata irányába történő elmozdulásnál, amikor is korábban 

soha nem látott volumenű és költségű komponenseket kell gyártani a keletkező hulladék 

mennyiségének minimalizálása mellett. A textil és a cipőiparban az új, automatizált gyárak-

ban olyan új megközelítésekre van szükség, mint a 3-dimenziós alakformálás és redőzhető-

ség a tömeges, felhasználói igényekhez való igazításhoz és a megnövekedett termék funkc i-

onalitáshoz. Az elektronikai eszközök integrálása, pl. tökéletesített érzékelő és vezérlő 

rendszerek használata, továbbá a SMART termékek – így például az intelligens csomagolás 

- felhasználói igényekhez való alakítása, szintén új gyártási metodológiát igényel, így pl. a 

lézer technológiákat és a roll-to-roll gyártást. A bio-ösztönzésre kialakult iparágaknál szük-

ség van az új, több funkciós anyagoknak a biológiai-fizikai interfészt képező termékekbe 

való bevonására, továbbá új gyártási gyakorlatot (automatizálást, minőség ellenőrzést és 

nyomon-követhetőséget) kell bevezetni ezeknél a termékeknél. A mikro/nano funkcional i-

tást biztosító anyagok használata, különösen a biztonságos környezetben történő tömeggyár-

tás esetén, megkívánja új mikro/nano-gyártási folyamatok kifejlesztését, felölelve a kivite-

lezési, az összeállítási, a csatlakoztatási és a megbízhatósági kérdéseket (pl. új nano-

bevonatok a hagyományos szubsztrátumok felületén).  

 

(a) Kész-alakra történő (net shaping) gyártás a fejlett struktúrájú és funkcionalitású anyagokhoz 

A kész- (net shaping), majdnem kész- (near net shaping) alakra gyártási technológiák ipari 

jelentőségre tettek szert a legkülönfélébb anyagokból, így fémekből, kerámiákból és polime-

rekből készülő strukturális részek előállításánál. A hagyományos, alacsony költségű alakadási 

gyártási folyamatoknak az új anyag kategóriákhoz, így a modern fémes anyagokhoz a funkci-

onális kerámiákhoz (pl. bio-kerámiák) vagy a strukturálisan megerősített, összetett anyagok-

hoz (pl. fém-kerámiák vagy polimer nano-összetett anyagok) való átalakítása teljesen új lehe-

tőségeket fog biztosítani az alkatrészek tervezésénél, és jelentős anyag és feldolgozási költség 

megtakarítást fog eredményezni. 

 

(b)  Az új anyag- funkcionalitás- a gyártási folyamatokon keresztül 

Az új gyártási folyamatok és az új anyagok kölcsönhatása jelentős befolyást gyakorolhat az új 

termékek minőségére és funkcionalitására, jelentős érték-hozzáadást biztosítva. Az új gyártási 

platformok kifejlesztése képes arra, hogy a laboratóriumi folyamatokat átalakítsa a nagy 

és/vagy felhasználói igényekhez alakított volumenű termelés igényeihez. 
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(c)  Gyártási stratégiák a helyreállításhoz és javításhoz 

A meglevő és új struktúrák élettartamának kiterjesztése, valamint az újrahasznosítható vagy 

könnyen helyreállítható kivitelezés SMART megközelítést kíván meg a modern anyagok be-

vonásánál. Az újrahasznosíthatósághoz (helyreállításhoz és javításhoz) szükséges integrált 

kivitelezéssel és gyártással, valamint azzal a megnövekedett képességgel, hogy az anyagok/ 

termékek használatát nyomonkövessék annak érdekében, hogy az új anyagokból és összete-

vőkből hozzáadott értéket nyerjenek ki, egyidejűleg kell foglalkozni a gyártási és beszállítói 

láncok életciklusának optimalizálása érdekében. 

 

(d)  Termék tervezés fenntartható anyag feldolgozó technológiák használatával 

Az új anyagok új kihívást jelentenek a fenntartható gyártás számára, amely új megközelítése-

ket igényel az alacsony erőforrás felhasználású folyamatok és a folyamat intenzívvé tétel, a 

hibrid folyamatokkal való integrálás, valamint a modern modellezési és szimulálási techniká-

kat kiaknázó tudás-alapú folyamatok eléréséhez. Ezen új anyagok többek között tartalmazzák 

a „szén semleges” anyagokat, valamint a tökéletesített termék minőséget, a súly megtakarítást 

és a tökéletesített viselkedést és funkcionalitást biztosító anyagokat. (lásd: tulajdonság gradi-

ens anyagok). Mindezek jelentősen csökkenteni fogják a folyamatok során jelentkező nemkí-

vánatos kibocsátásokat, és új módszereket fognak biztosítani a mikro-nano anyagok feldolgo-

zásához (minimalizálva a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatá-

sokat). Az új anyagokhoz alkalmazható, a fenntartható termelést biztosító és a folyamatok 

maradványait újrahasznosító gyártási technológiák kifejlesztésére is szükség van. 

 

Összefoglalás 

 

A Jövő Gyára a globális kihívásokra kell, hogy átfogó megoldásokat adjon. A felsorolt meg-

oldandó (kutatási) feladatok sokrétűsége és összekapcsolódása rávilágít arra a követelményre, 

hogy se egyetlen vállalat, se egyetlen ország nem képes valamennyi megoldatlan, de szüksé-

ges feladatot egymagában megoldani. Az egyedül járható út az a nemzetközi, de főleg EU-n 

belüli szoros együttműködés az ipari és a K+F+I (kutatás-fejlesztés-innovációs) résztvevők 

között, amely esélyt ad a kívánt célok reális időn belül való eléréshez. 

. 
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