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CAM tankönyv

A termék – a termék életciklusa

Nyersanyag vagy
félkész termék
Alkatrész

Összetett termék

1.1. A termék és a termék életciklusa
Termék: egy természetes vagy mesterséges folyamat által létrehozott tárgy (objektum), avagy létező
(objektív) és/vagy jelképes (szimbolikus, szubjektív) tulajdonságok összessége, amelyek alkalmasak
fogyasztói szükségletek, felhasználói igények kielégítésére (1.1. ábra: Termék – életfolyambeli előrehaladottság szerint).
Termékéletfolyam (életciklus): a termék állapotváltozásának, határozottan különböző szakaszainak
(fázisainak) leírása, amelyeken keresztül minden egyes termék saját termékléte, létezése során keresztülhalad. Ez olyan fejezeteket foglal magában, mint a követelmények meghatározása, elvi előzetes (koncepcionális) tervezés, termelés, műveletek, karbantartás és termékjóváhagyás, kibocsátás.
Egészen tág értelmezésben a termék életfolyama (ciklus) az újrahasznosításig, avagy a megsemmisítésig terjed. Szűkebb, műszaki tervezési szempontból az életciklus a termék előállítására és különösen annak tervezési folyamataira szorítkozik. Ebből a szempontból a műszaki gyakorlatban és tervezésben máig meghatározó a termékek összetettsége és jellemző előállítási folyamatai szempontjából
erősen különböző termékfajták megkülönböztetése.
Jellegzetes termékfajták:
nyersanyagok – többcélú felhasználásra alkalmas, kifejezetten csupán tárolható, szállítható, kezelhető formába hozott alapanyagok;
félkész termékek – további (meghatározott) termelési folyamatok alapanyagaként szolgáló termékek;
gyártmányok – gyártási folyamat eredményeként létrejött egyöntetű (vagy annak tekintett) termékek
(egy termelési folyamaton belül lehet elő-, közbenső és készgyártmány);
szerelvények – szerelési folyamat eredményeként létrejött összetett termék.
www.tankonyvtar.hu
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Termékéletfolyam – mint előállítási folyamat

Termelés és gyártás
Előgyártás

Alkatrészgyártás

Szerelés

Termelés: termék-előállítási folyamat. Összetett termék esetén természetesen maga a termelési
folyamat is összetetté válik, azaz szűkebb, műszaki szempontból is a termelési folyamatot alapvetően
különböző, de többé-kevésbé egy időben és egy helyen végzett alapanyag-kezelési, gyártási, szerelési
stb. folyamatok összességében foghatjuk fel (1.2. ábra: Termék-előállítási folyamat).
Gyártás: egyszerű (egyöntetű, egynemű), avagy annak felfogható termék-előállítási folyamat, nem
feltétlenül egy alkotóelem, avagy alapanyag felhasználásával, azonban azok egyenkénti sajátosságainak megváltoztatásával, azaz megőrzése nélkül (lásd: ötvözéssel járó nyersanyagok vagy félkész termékek, hegesztés, fröccsöntött termékek gyártása stb.).
Előgyártás: azon gyártásfolyamatok összessége, amelyek során jellemzően későbbi termelési folyamatok számára, azok alapanyagaként szolgáló nyers, avagy félkész termékeket hozunk létre.
Alkatrészgyártás: egy összetett termék – sajátosságait alapvetően később is megőrző – alkotóelemének, alkotórészének, azaz egy adott termék előállítási cél szempontjából egyöntetűnek tekintett,
azaz alkotóelemeire tovább már nem bontható vagy bontott alkotórészének gyártási folyamata.
Szerelés: alapvetően önálló termékekből, alkatrészekből létrehozott összetettebb, magasabb szintű
működési, felhasználói feltételeket kielégítő termékek előállítási folyamata, jellemzően (ha nem is
kizárólagosan) az egyes összetevők (alkatrészek, részegységek) alapvető sajátosságainak megváltoztatása nélkül.
A fenti osztályozás tanulságos, de természetesen merőben mesterkélt, „akadémikus”. Valójában a
fenti folyamatok átfedésben valósulnak meg, azaz a nyers termékek előállítási (előgyártási) folyamata
is tartalmazhat kifejezetten alkatrészgyártási vagy szerelési elemeket, jellemzőket, és ugyanígy a szerelvények előállítása sem nélkülöz mindig előgyártási, avagy alkatrészgyártási folyamatot, sőt!
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Termék és előállításának tervezése (i)

Előtervezés
Alapanyagtervezés

Gyártástervezés

Szereléstervezés

Tervezés: modellezés, elemzés és szemléltetés

1.2. Termék- és termeléstervezés
A termék életciklusának része a termék és a termék-előállítási folyamat tervezése is. A tervezés kifejezés tehát vonatkozhat tárgyra (objektumra), avagy elő-, közbenső és készállapotra is (design) és
folyamatra (cselekvésre, tevékenységre), azaz a termék állapotváltozási folyamataira is (planning).
A műszaki tervezés – és kifejezetten a számítógéppel segített műszaki tervezés – általános, a termékre és a termék előállítási folyamataira érvényes három meghatározó területe a mintázás (modellezés), elemzés (analízis) és szemléltetés (szimuláció). Részletesebben ez mind a termékek, mind pedig
a termék-előállítási folyamatok valósághű mintázását, avagy a termék és közbenső állapotainak, állapotváltozási folyamatainak modellezését, elemzését és szemléltetését tartalmazza. Különösen fontos
ez az emberi teljesítőképesség felső határát meghaladó (magasabb dimenziós) tervezési feladatok,
folyamatok esetén (pl. >2.5D-s megmunkálás, >2.5D-s alakváltozás és feszültségelemzés). Ezért a
számítógépes segédeszközök e három területen nyújtott szolgáltatásai, képességei alkotják azok alkalmazhatósági, kiválasztási feltételeit is (1.3. ábra: Termék és előállításának tervezése [i] – poroszos
szemüveggel).
Előtervezés: általános stratégiai tervezés, a tervezés legmagasabb szintje és időben legelső fázisa. A
termék-előállítási folyamat tervezésének általános, egyidejűleg tárgy (objektumorientált) és folyamat
irányultságú (esemény alapú, folyamatorientált) tervezési szakasza. Az előtervezés során a termelési
céloknak leginkább megfelelő termék-alapsajátosságok (anyag, anyagszerkezet, általános alakjellemzők stb.) és a termék állapotváltozásainak, fokozatainak és az ahhoz szükséges termelési, gyártási
környezet meghatározásának, a döntések következményeinek előzetes becslése hangsúlyos. A feladat összetettsége miatt a számítógéppel segített tervezésen belül a vállalatirányítási és termelésiráwww.tankonyvtar.hu
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nyítási rendszerek (EIS, PPC/S) magas szintű szakértői, döntéstámogató rendszerek és
mesterségesintelligencia-megoldások, alkalmazások jellemzik.
Alapanyag-tervezés: a termék-előállítási folyamat tárgyirányultságú (objektumorientált) tervezési
szakasza. Az alapanyag-tervezés hangsúlyos eleme a nyersanyag vagy előgyártmány részletes szerkezeti (konstrukciós és anyagszerkezeti) és gyártási folyamatának (technológiai) tervezése.

© Boór, BME

www.tankonyvtar.hu

12

CAM tankönyv

Termék és előállításának tervezése (ii)

Termelés- (vagy gyártás)elemzés
(production design & analysis)

Előzetes elvi
(koncepcionális)

tervezés
(conceptual design)

Megtestesítő
tervezés

Részletes
tervezés

(embodiment design)

(detailed design)

Tervezés: elemzés, modellezés és részletezés

1.2.1. Termeléstervezés (avagy szűkebben vett gyártás- és szereléstervezés)
Gyártástervezés: a termék-előállítási folyamat egyes gyártmányokra is érvényes, többszintű tervezési
folyamata. Általános esetben ez is, mint a teljes termék és előállítási folyamatának tervezése, ötszintű tervezési folyamat, melynek minden szintje egyben, mint a magasabb szinten hozott döntéssel
szétválasztott gyártási szakaszokra részben vagy egészen egymástól függetlenül is érvényes tervezési
folyamatok összessége, fogható fel. Az öt szintet, mint előtervezés, sorrendtervezés, művelettervezés, részletes tervezés és illesztés határozzuk meg, melyből a középső három szint tekinthető a gyártástervezés meghatározó szakaszainak.
Szereléstervezés: egyszerűsített felfogás szerint a termék-előállítási folyamat utolsó (műszaki tervezési szempontból is sok esetben utolsóként felfogható) szakasza. A szereléstervezés folyamatának
jellemzője, hogy egy összetett termék létrehozása céljából az alapanyagok, az összetevők önálló sajátosságait (egyszerre, azaz külön-kölön) jellemzően már nem – avagy kis mértékben – változtatjuk. A
szereléstervezés nélkülözhetetlen eleme az összeállítás és illesztés tervezése. Az összeállításon, építésen túl azonban a tervezés kifejezetten hangsúlyos területei mégis a szerelési egységek kezelési,
ellenőrzési és – éppen a szerelési folyamatokra jellemző – egyedi (speciális) eljárásainak, folyamatainak tervezése.

1.2.2. Terméktervezés (avagy tágabb értelemben vett terméktervezés)
Számos (főként angolszász) szakirodalomban a termelést és gyártást (bár szóhasználatban még olykor
megkülönböztethető módon – production, manufacture) egymás hasonértelmű (szinonima) kifejezéseként használják. Következésképpen a tervezést, a tervezés különböző szintjeit egyrészt a termék
sajátosságaitól, készenléti állapotától független – mint kevésbé tárgyfüggő – folyamatot határozzák
www.tankonyvtar.hu
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meg. Másrészt, még az angolszász eredeti szóhasználattal is szakítva, a szerkezeti (konstrukciós) tervezés kifejezést (design) általánosítják a termék-előállítási folyamat tervezésére (planning) is. Ennek
nyilvánvaló mozgatórugója a napjainkban egyre meghatározóbbá és általánossá váló párhuzamos,
ún. versenyző, versenyképes, avagy konkurens műszaki, mérnöki tervezésszemlélet (concurrent
engineering), amely mind a különböző szintű, mind pedig a különböző tárgyú tervezési folyamatok
egyidejűségét és/vagy összehangolását (integráció) hangsúlyozza (lásd 1.6.3.). (1.4. ábra: Termék és
előállításának tervezése [ii] – angolszász szemüveggel).
Ezen megközelítés alapján a termék- és termeléstervezés előzetes tervezését (preliminary planning –
production design & analysis) követően a tervezési folyamatot három fő szakaszra, avagy szintre
bontják, azaz mint
- előzetes elvi (koncepcionális) – conceptual design;
- megtestesítő – embodiment design; és
- részletes – detailed design – tervezést taglalják.

© Boór, BME
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A tervezésautomatizálás története

1900

• Ipari stratégiák alakulása (pl. T-modell).
• Új technikák, fogalmak megjelenése.

1940

• Termelésautomatizálás (gépek, cellák).
• Számjegyvezérlés (NC) megjelenése.

1980

• Számítógép robbanásszerű fejlődése (CNC).
• Modellezés kiterjedése (CAxx -> CIM).

1.3. A tervezésautomatizálás története
Az 1900-as években válnak hangsúlyossá a nagysorozatban és tömegben gyártott termékcsaládok,
következésképpen a termék irányultságú, folyamatos gyártási, termelési folyamatok (1.5. ábra: A
tervezésautomatizálás története).
A múlt század közepén a tömeggyártás elterjedését részben éppen az automatizálás eszközeinek
megjelenése és elterjedése tette lehetővé, részben pedig igényelte és feszítette azok folyamatos
fejlesztését, amely a számjegyvezérlés és számítástechnika robbanásszerű felhasználását és elterjedését hozta magával.
A számítástechnika, a nagy teljesítményű és asztali számítógépek gyors fejlődése pedig néhány évtized alatt egy új iparág, az úgynevezett lágy, avagy rugalmas eszközök (szoftverek) ipari alkalmazásának széles körű elterjedését teremtette meg. Általánossá vált az ún. látszólagos mintázás (virtuális
modellezés), elemzés (analízis) és szemléltetés (szimuláció) ipari alkalmazása.

www.tankonyvtar.hu
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Termékminta (modell):
Adott termék
adott cél szerinti és
teljes létidejére (életfolyamára)
kiterjedő
jellemzőinek, sajátosságainak
és azok
összefüggéseinek
megjelenítése.

1.3.1. Termékminta (modell):
adott termék teljes megjelenítése (reprezentációja), mely felhasználja a teljes termékéletfolyam (ciklus) nézőpontjait a terméktervezéstől az újrahasznosításig vagy megsemmisítésig, magában foglalva
minden elemet és azok összefüggéseit, melyek a terméket és életciklusát határozzák meg (1.6. ábra:
Termékminta, avagy modell).
Megjegyzés: a termékminta (modell) tehát a termék térbeli és időbeli megjelenítése is egyben.
A termék fentiek szerinti megjelenítése számítógépen a termék számítógépes mintája (modellje),
amely nélkülözhetetlen a termék állapotváltozási folyamatainak számítógépes tervezéséhez, azaz
modellezéséhez, elemzéséhez és szemléltetéséhez.

© Boór, BME
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Termékminták, avagy modellek
Szerkezetmodell

Geometriai
modell

Termék

STEP
modell

Integrált
modell

Alakzatmodell

Tudásmodell

1.3.2. Termékminták
A termékismeretek (termékinformációk) összetett (integrált) és célirányosan felépített (strukturált)
kezelésének előnyei és szükségessége különösen a nagy léptékű, összetett, avagy bonyolult (komplikált) termékeknél, mint például személygépkocsi, hajó stb. mutatkozik meg. A termékismeretek célirányos (általában felhasználási terület szerinti) formában történő megjelenítéseit nevezzük termékmintáknak, avagy termékmodelleknek (1.7. ábra: Termékmodellek). A termékismereteket sokféle
formában tárolhatjuk, melyek közül a legfontosabbak a következők:
- szerkezet alapú termékmodell: a termék felépítését jeleníti meg (reprezentálja), melyre számos
eszköz létezik: darabjegyzék, termékcsaládfa stb.
- geometria alapú termékmodell: a termék alakjának leírására szolgáló termékmodell, amely lehet
2D-s rajz, drótváz, felület, test vagy hibrid modell. Nem geometriai ismeretek csak korlátozottan adhatók meg.
- alaksajátosság alapú termékmodell: a geometria alapú termékmodell kiterjesztése, a leggyakrabban használt összetartozó geometriai mintázatok, csoportok, az úgynevezett alaksajátosságok
(feature) írják le a terméket. A geometriai alaksajátosságok alkalmazás függetlenek, mivel nem tartalmaznak egyedi (speciális), sem geometriai tartalmat (szemantikát). A legtöbb alaksajátosság geometriai mintázatot ír le, melyeknek egyedi (speciális) jelentésük van szerkezeti (konstrukciós) vagy
gyártási szempontból.
- tudásbázis alapú termékmodell: különböző mesterségesintelligencia-eljárások (technikák) alkalmazása jellemzi, úgymint „objektumorientált” programozás, szabály alapú következtetés, korlátozás- és
igazság-karbantartó rendszerek stb. Ezen eljárások alkalmazásával lehetővé válik a termékekhez,
folyamatokhoz, illetve a gyártási környezethez kapcsolódó (humán) szaktudás zárt formában kifejewww.tankonyvtar.hu
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zett (explicit) tárolása. A tudás alapú modell fontos jellemzője, hogy képes objektumként felépíteni a
termék vagy folyamat fejlődését, képes alternatív alkatrészek termékbe illesztésére és kezelésére.
- integrált termékmodell: lefedi a szerkezet (struktúra), a geometria, az alaksajátosság és a tudás
alapú termékmodelleket. Minden termékismeret egyetlen modellben összefüggően (integrált formában) tárolt. Az integrált termékmodellezés és adatkezelés mögött a termékfejlesztési folyamatot egy
általános tervezési tudásbázis támogatja. Ez az általános tervezési tudás magában foglalja a termék
történetét, a fejlesztési irányelveket, a vásárlói, tervezési és gyártási elvárásokat, valamint a hibákat.
- szabványosított termékmodell (STEP): az egyik legjelentősebb eredménye az összefüggő (integrált)
termékadat-kezelés megvalósításának. A STEP (Standard for exchange of product model data) a termékadatok leírására, illetve cseréjére egy semleges adatformátumot határoz meg (definiál). A cél a
termékkel összefüggő adatok teljes és rendszer független leírása a termék teljes életciklusán át. A
STEP a jövőben a termékmodell-leírás háttérkereteként (infrastruktúrájaként) működhet a termékfejlesztési folyamat teljes egybeépítése (integrálása) érdekében.
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Termelési folyamat modellezése

Más
termelési
stratégiák

„LEAN”
Költségcsökkentés

Virtuális
tervezés
és gyártás

„CE/SE”
Párhuzamos
technikák

1.4. Termelésminták (avagy termelésmodellek)
A különböző ipari folyamatok szakaszainak és területeinek egybeépítésére (integrálására) különböző
megközelítések léteznek (1.8. ábra: Termelésminták, avagy termelésmodellek).
A gyártási költségcsökkentés (Lean Production) irányelve (koncepciója) a fejlesztési és ügyviteli (adminisztrációs) költségek minimalizálását célozza meg, amit olyan szervezeti és művelődési (kulturális)
változtatásokkal próbál elérni, amellyel az alkalmazottak nagyobb beleszólással rendelkezhetnek a
vállalat életébe, így tudásuk kiaknázása hatékonyabbá válik.
LP – Lean Production – legkifejezőbben magyarul a „vonalas termelés” kifejezéssel szemléltethető,
annak közvetlen (vezérelt, megvezetett, támaszra felfűzött stb.) és átvitt (karcsúsított, szűkített, vezérelv szerint behatárolt, ésszerűsített stb.) értelmezésével egyben.
A párhuzamos (ún. szimultán vagy konkurens – Simultaneous/Concurrent Engineering) tervezés az
egymást kiegészítő mérnöki szaktudás egybefoglalására (integrálására), együttműködésre az egymással versengő célok között, párbeszédre a jövőbeni és múltbeli termékéletfolyam (életciklus) gondozói között és összehangolásra (koordinációra), csoportos problémamegoldási tevékenységre helyezi a hangsúlyt.
A két munka-, avagy termelésszervezési elképzelés, módszer (stratégia) közötti eltérés a párhuzamosság megvalósítási módjában és helyében válik el lényegesen, azaz míg a
CE – Concurrent Engineering – a termelés egyes területeit kiszolgáló álló, merev (gépi, avagy hardver)
és az irányító, vezérlő, rugalmas (humán, avagy szoftver) erőforrások állandó fejlesztésén, az azok
közötti együttműködésen, a termékadatok teljes életciklusra kiterjedő folyamatos megosztásán
keresztül, addig az
www.tankonyvtar.hu
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SE – Simultaneous Engineering – a folyamatok rendszerezett (szisztematikus), összevont (integrált)
egyidejűségén keresztül hangsúlyozza a párhuzamosságot, amely kényszeríti a fejlesztőket, hogy a
termékéletciklus minden elemét vegyék figyelembe a termék- és termelésfejlesztés és -tervezés során.
A számítógéppel támogatott látszólagos (virtuális) tervezés és gyártás, mint a lehető legrugalmasabb, legelvontabb – és természetszerűleg a legmagasabb szintű számítógépes támogatást feltételező – módszer, a lehető legmagasabb szinten, de a lehető legmélyebb részletekig képes a működésbeli, avagy tervezési és gyártási gondokat feltárni, szemléltetni anélkül, hogy túlzottan bonyolult vagy
mesterkélt matematikai, geometriai megoldásmodellekkel vagy igen nagy költségű kísérleti mintadarabok vagy kísérletek sorozatával kísérleteznénk. A módszer voltaképp a „káposzta próbája az evés”
módszerének számítógépes környezetben megvalósított tükörképe.
A látszólagos, avagy virtuális tervezés és gyártás és más stratégiák, mint például a kisminta, a kísérleti, a prototípus és „nullsorozat” (nullszéria) tervezés és gyártás, mind a termékfejlesztés nehezen
megoldható és iparilag versenyképtelen termékeit igyekeznek kiszűrni.
A szűkebben vett termelési, műszaki, termék-előállítási folyamatmodellezés a gyártási folyamatok
sajátosságainak, jellemzőinek modellezésére szorítkozik.
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Megmunkálási (CAD/CAM) modell

Munkadarab

M
Irányítás

I

F
S

Szerszám

K

Készülék

G
Gép

1.5. Megmunkálási modell
A megmunkálási modell (röviden CAM modell): összetett, geometriai szempontból nem feltétlen
több vagy kevesebb, és nem feltétlen magasabb vagy alacsonyabb szintű (dimenziójú) modell, mint
egy egyszerű geometriai-szerkezeti (röviden CAD modell), habár jellemzően a gyártási folyamat tárgyi
rendszerelemeinek és mozgásviszonyainak, -rendszereinek geometriai, avagy geometriailag leképezhető sajátosságainak, jellemzőinek összessége, modellje. Alapvetően minden (elvonatkoztatott, geometriailag is megjeleníthető) jellemzőt és sajátosságot tartalmaz, amely a mozgáspályák előállításához szükséges (1.9. ábra: Megmunkálási – CAD/CAM – modell).
Ezen sajátosságok és jellemzők tömören a következő csoportokra bonthatók:
a folyamat tárgyának (munkadarab) kiinduló és kész állapota;
a megmunkáló környezet geometriai (alak- és helyzetjellemzői) sajátosságai;
a folyamatra jellemző koordináta-, helyzet-, mozgásrendszerek és
technológiai sajátosságok.

www.tankonyvtar.hu
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A CAM modell tárgyi elemei részben vagy egészben az MKGSI rendszer elemei, azaz
 Munkadarab (előgyártmány és kész alkatrész)
 Készülék (befogó, tájoló, helyező stb.)
 Gép
 Szerszám
 Irányító rendszer, avagy vezérlés
 és a
 Folyamat maga
o a megmunkálás technológiai (anyag-, eljárás-, szerszámtípus stb.) és a
o mozgás- (kényszer-, körfolyam- stb.) jellemzőinek és sajátosságainak összessége.
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Munkadarab minta (modell):
• a termék-előállítási (szűkebben
gyártási) részfolyamatok kiinduló
termékmodellje,
• amely jellegzetesen a tervezési cél,
azaz a termék-előállítási folyamat
szempontjából
• a termék előgyártmány állapotától
a kész állapotig (termelési
folyamatra értelmezve mindkettőt
beleértve) jellemző közbenső
állapotainak modellje lehet.

1.5.1. Munkadarab minta (~modell)
Munkadarab: a szerkezeti (konstrukciós) és mozgástervezés tárgya (objektuma). Adott alkatrész valamely – megelőző, közbenső vagy kész – állapota.
Munkadarab minta (modell): a megmunkálandó tárgy (objektum) egy határozott cél érdekében képzett folyamat részeként megfogalmazott és (az adott pillanatban, de mégis a megelőző egész folyamatra is) lehető legjellemzőbb leírása, avagy adott alkatrész (darab) egy meghatározott – megelőző,
köztes, illetve végső – állapotának teljes megjelenítése (reprezentációja). Következésképpen: a munkadarab minta, avagy modell felhasználja az alkatrésztervezés és -gyártás nézőpontjait, magában
foglalja annak minden elemét és azok összefüggéseit, melyek az alkatrészt vagy annak megelőző állapotait határozzák meg, és célbeli tartalmának megfelelő jellemzőit fogalmazzák meg csupán (1.10.
ábra: Munkadarab modell).

www.tankonyvtar.hu

© Boór, BME

1. Bevezetés • Termék és termelési életciklusa

23

Környezetmodell
NC nyelvi adatok
Pályavezérlési lehetőségek,
korlátok
G
Kimeneti lehetőségek, adatok

Gép és vezérlés
Gépi koordinátaés
mozgásrendszer

Gépi hazaállás és
szerszám-

Készülék
Darab takart
felületei

Szerszám

Munkatér zárt
területei

Befogó, szár és élgeometria

cserepont

Egyéb gépi
adatok

Technológiai adattábla,
korrekciós adatok

1.5.2. Környezetmodell
a megmunkálási folyamatot közvetlenül vagy közvetetten meghatározó, befolyásoló rendszerelemek
(folyamat résztvevők) sajátosságainak rendszerezett összessége.
A környezet modellezése nélkül mozgáspálya előállítása, szerkesztése nem megvalósítható. A legszükségesebb adatokat, többek között mint
 a mozgás- és koordináta-rendszer és mozgáskorlátok és -jellemzők;
 a munkadarab és munkatér hozzáférhetetlen és elkerülendő területei;
 a szerszám alak-, helyzet- és technológiai sajátosságai;
 a mozgáspálya-előállítás (generálás) sajátosságai (pontosság, NC nyelvi sajátosságok stb.)
 a gép, a készülék, a szerszám és a géppel együtt megadandó vezérlés modelljei tartalmazzák
(lásd: 1.11. ábra: Környezetmodell).
Gépmodell: a megmunkáló gép mintája (modellje), egy a mozgástervezés környezetére jellemző
alapvető modell, különös tekintettel a gyártás és vezérlés nézőpontjaira, összefüggéseire, jellemző
sajátosságaira. Magában foglalja a mozgáspályák geometriai és technológiai tervezésében és megjelenítésében nélkülözhetetlen gépi koordináta-rendszert, mozgástengelyeket, vezérlésismereteket,
meghatározó megmunkálási irányokat (mint főorsótengely), helyzeteket (gépi nullpont és szerszámcsere álláshely), a szerszám és munkadarab kölcsönös pillanatnyi helyzetét meghatározó minden
jellemzőt.
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Készülékmodell: alapvetően a munkadarab, a szerszám rögzítésére, irányítására és elhelyezésére
szolgáló eszközök modellje. A készülék modellje egy a mozgástervezés környezetére jellemző kiegészítő minta (modell), különös tekintettel a mozgáshatárolás nézőpontjaira, összefüggéseire, jellemző
sajátosságaira, azaz a mozgáspályák geometriai és technológiai korlátozásaival kapcsolatos jellemzőkre.
Szerszámmodell: a szerszámnak, mint a mozgástervezés meghatározó elemének, működő résztvevőjének modellje, különös tekintettel a mozgáspálya-előállítás (generálás) nézőpontjaira, összefüggéseire, jellemző sajátosságaira. Tartalmazza a mozgáspályák geometriai és technológiai tervezésében,
megjelenítésében és a munkadarab állapotváltozásainak modellezésében nélkülözhetetlen, a mozgásokban vagy állapotváltozásokban közvetlenül részt vevő, a munkadarab változásait leíró (generáló),
alakképző, illetve ráhagyás leválasztó eszköz minden jellemző geometriai, fizikai és technológiai sajátosságait.
Vezérlésmodell: általában a gép részeként létrehozott kiegészítő modell, a mozgáslehetőségek vezérlésének leírása, teljes megjelenítése, mely felhasználja a teljes mozgástervezés és -vezérlés nézőpontjait, magában foglalva minden elemet és azok összefüggéseit, mely a mozgások vezérlésének módjait
és annak meghatározó (célbeli tartalmának megfelelő) jellemzőit fogalmazza meg csupán. Tartalmazza a gépi vezérlés leírásában, illetve programozásában nélkülözhetetlen nyelvi, metanyelvi, értelmezési (szemantikai) és alaki (szintaktikai) sajátosságokat és összefüggéseket is. Lásd: CLDATA, NC, CNC
nyelvek.
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Technológiai folyamatmodell

Megmunkálási
ciklusok

Munkadarab anyag

Technológiai
adatbázis
Szerszámtípus

Forgácsolhatóság

1.5.3. Technológiai folyamatmodell
A megmunkálási modell rendkívül (napjainkra még inkább) összetett gyártási alapminta. Összetettsége abban is megnyilvánul, hogy nem csak a tárgyak, eszközök, környezeti elemek (MKGSI rendszer)
modelljeit tartalmazza csupán, hanem a teljes megmunkálási folyamat sajátosságait és összefüggéseit leíró adatok és ismeretek összességét jelenti. Jellemzően – természetesen többnyire – mindezek
mintegy elvonatkoztatott geometriai modellekként jeleníthetők meg (lásd: pályagörbe, határgörbe
vagy -felület stb.). A megmunkálási modell tehát nem csupán tárgy, hanem technológiai folyamatmodell is egyben (1.12. ábra: Technológiai modell).
Technológiai modell: a megmunkálási (állapotváltozási) folyamatra jellemző eszközök közötti összefüggések célirányos sajátosságainak és jellemzőinek összessége, különös tekintettel az anyagleválasztási vagy geometriai alakváltozási folyamat sajátosságaira, mint
 az adott megmunkálási környezetben érvényesíthető mozgáspályarendszerek választékai,
korlátai, szabályai (azaz a szerszám és munkadarab geometriai elemeinek egymáshoz viszonyított mozgáspálya-előállítási /generálási/ szabályai);
 a mozgások (alak- és sebesség-) jellemzőit meghatározó anyagszerkezeti, megmunkálhatósági összefüggések és
 az adott megmunkálási környezetben alkalmazható főbb szerszám-geometriai jellemzők és
sajátosságok, választékok és minták.

© Boór, BME

www.tankonyvtar.hu

26

CAM tankönyv

Mozgáspálya modell: az alkalmazási területre jellemző eljárások és mozgásfolyamok (ciklusok), mint
 marón: síkmar, körmar, zsebmar, horonymar, teraszol, körvonalaz (kontúroz), szelvényez
(profiloz), pásztáz stb.;
 esztergán: hossz-/keresztesztergál, oldalaz, alá-/beszúr, menetvág/-fúr, fúr, furatesztergál
stb.;
 huzalos és tömbszikra gépen: körmar, fúr, vág, pásztáz, bolygat, menetfúr/-vág stb.
Munkadarabanyag modell: a munkadarab anyagok fő szilárdsági és forgácsolhatósági korlátait tartalmazó adathalmaz, melyben az alkalmazható eljárások és szerszámtípusok, avagy akár egy-egy
szerszám vagy munkafolyam (ciklus) adatbázis elemek is összerendelhetők, módosító adatokkal figyelembe vehetők, vagy akár kizárhatók az adott anyag megmunkálásakor.
Szerszámtípus modellek: az alkalmazási területen belül kialakított szerszámtípus osztályok, melyekhez az eljárások, anyagminőség és forgácsolási adatok is egyértelműen hozzárendelhetők. Marás
esetén: marófej, szármaró, tárcsamaró, gömbmaró stb.; míg esztergálás esetén: leszúró, oldalazó,
körvonalazó (kontúrozó), furatkés, menetfúró, menetkés, beszúró stb.
Forgácsolhatósági táblázatok: a szerszám és a munkadarab adatait közvetett úton összerendelő táblázatok, megmunkálási iránytól, hűtési viszonyoktól függő korrekciókkal és ajánlott forgácsolási adatokkal, összefüggésekkel.
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Technológiai tervezés automatizálása
Hőskor (1950-től 1980-ig)

1.6. Technológiai tervezés automatizálása
1.6.1. A hőskor
A „Tartalom és Forma” szétválasztásának számítógépes elve: a „Processzor-Posztprocesszor elv”
(1.13. ábra: Számítógépes tervezés hőskora – magas automatizáltsági szintű programozás).
Processzor-posztprocesszor elv: a számítógéppel segített gyártástervezés folyamatának szétválasztása
a gyártóprogram elvi (tartalmi) és végrehajtható (formai) tervezésére.
Előnye: a hatalmas mérnöki tudást, adatbázist és tervezési időt igénylő gyártástervezési megoldás
általános, azaz amennyire lehetséges, a környezettől lehetőleg független – a legkülönbözőbb környezetben is végrehajtható – előállítását teszi lehetővé.
Hátránya: a tartalmi és formai megoldás szétválasztása is függ az adott környezettől és időtől, azaz a
tartalmi megoldás nem független a fogadó környezet (vezérlés) képességeitől (pl. egy olyan vezérlés
számára, amely összetettebb munkafolyamatok (ciklusok) önműködő kifejtését akár a feldolgozóegység képességeinél magasabb szinten teszi lehetővé, kifejezetten hibás a feladat alacsonyabb szintű
tartalmi megoldása, kifejtése – e hátrány kiküszöbölésére és azt kihasználva, hogy a gyakorlatban
igen ritka a gépek elválasztása a vezérléstől, a CAM rendszerekben a géppel együtt a vezérlést is,
mint feldolgozóegység /processzor/ bemenetet, programozhatjuk).
Feldolgozóegység (processzor): adott alkalmazási területen belüli modellezést, elemzést, számítást
és szemléltetést (szimulációt), (azaz összességében: tervezést) jellemzően önműködően (magas
automatizáltsági szinten) végző, avagy támogató számítógépes erőforrás.
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Utófeldolgozó egység (posztprocesszor): a feldolgozóegység (processzor) segítségével előállított
egyedi vagy szabványos formátumú megmunkálási program adott gépi vezérléssel végrehajtható
programmá (pl. NC programmá) alakító számítógépes erőforrás (programrendszer). Megjegyzés:
szűkebb értelemben véve egyszerű fordítóegység, tágabb, avagy általánosabb értelemben véve gyártástámogató erőforrásként fogható fel.
Közbenső nyelv: a számítógépes feldolgozó- és utófeldolgozó-egység közötti adatátvitelt, esetleg
kétirányú társalgást megvalósító nyelv (adatszerkezet, jelkészlet, formátum). ISO szabványos – ún.
posztprocesszor bemenő – nyelv a megmunkálás tervezésben a CLDATA (Cutter Location Data),
amely mondat (rekord ) felépítésű és olvasható szövegszerkezetű (ASCII kódú) programnyelv.
A processzor-posztprocesszor elv és a szabványos közbenső nyelv (CLDATA) alkalmazásával ez utóbbi
utófeldolgozó egységek (posztprocesszorok) a környezettől vagy annak változásától függően megsokszorozhatókká, azaz önálló piaci termékké is válhattak.
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Technológiai tervezés automatizálása
1980-tól napjainkig

1.6.2. Tárgy irányú (objektumorientált) tervezés napjainkban
Megjegyzés: fejlődéstörténeti sajátosság, hogy a „processzor-posztprocesszor elv” elterjedésével és a
közbenső nyelv szabványosításával egy időben azonnal elkezdődött az elv kiterjesztése a feldolgozóegység bemenő programjának összeállítására, azaz egy – a hőskorban még „input-dekód” egységnek
nevezett – előfeldolgozó egység fejlesztése és az ún. bemenő (processzor) nyelv szabványosítása is.
Ez az oka annak, hogy számos szakirodalomban a fenti ábrán szereplő CLDATA közbenső nyelvi adathalmaz mint CLDATA-2 program (és programnyelv) szerepel, miután a feldolgozóegység (processzor)
által olvasható (értelmezhető, avagy kifejthető) bemenő (nem feltétlenül felhasználóbarát nyelven,
hanem ún. processzor nyelven írt és szerkesztett) alkatrészprogram szabványos változatát mint
CLDATA-1 program (és programnyelv) határozták meg. Ez utóbbi azonban a mérnöki eszközök és
alkalmazott tudás rendkívül gyors ütemű fejlődésével – a processzorok szabványosítását teljesen
ellehetetlenítő mértékben megrövidült elévülési idők miatt – egyre inkább feledésbe merült.
Napjainkban a technológiai tervező rendszerek fejlesztése és alkalmazása látszólag és sok kérdésben
valóságosan is egymásnak ellentmondó elvek mentén,
 a rugalmasság – flexibilitás (alkalmazhatóság kiterjesztése),
 a szakszerűség – modularizáció (a processzor-posztprocesszor elv kiterjesztése),
 a döntésmegosztás és -támogatás – interaktivitás (az ember-gép párbeszéd fejlesztése),
 az összeépíthetőség – integritás (közbenső felületek, nyelvek, eszközök [interfészek] fejlesztése) irányában mozdult és fejlődik tovább.
A CAM és CAD/CAM rendszerek is egyidejűleg egy összetett (integrált) rendszerben teszik lehetővé a
gyártmány állapotainak, állapotváltozásainak a környezet – főként geometriai; értsd: alak és (topoló© Boór, BME
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giai) helyzetjellemzőinek és – sajátosságainak figyelembevételével megvalósítható igen magas szintű,
ám az eredményben alapvetően mégis geometriai (azaz elvont) tervezését (modellezését, elemzését
és szemléltetését). (1.14. ábra: Számítógépes modularizáció – szakértői rendszerek).
A hőskorra jellemző feldolgozóegység (processzor) által előállított, avagy még mereven – magas
automatizáltsági szinten – programozott mérnöki tudásmodelljének összeállítása ma már az alkatrészprogramot szerkesztő felhasználó rugalmas lehetősége esetleg különböző szakértői rendszerelemek (ún. Caxx-CAP, CAE, CAA, CAPE, CPS stb. elemek – meghatározásait lásd később) felhasználásával, avagy az emberbarát felhasználói felületen keresztül folytatott párbeszéd (interaktív dialógus)
üzemmódban a számítógépes eszközzel.
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Tervezőrendszerek integrálása (CIM)
EIS (WFM/TDM/PDM/…)
FolyamatI

Tárgy1

Tárgy2

CADI1

CADI2

…
CAPP/E
…

TárgyN
CADIN
CAQ(P/C)

PPC/S
FolyamatJ

CAPJ1
CAEJ1
CAAJ1
CAxxJ1

CAP J2
CAEJ2
CAAJ2
CAxxJ2

CAMK1

CAMK2

…

CAP JN
CAEJN
CAAJN
CAxxJN

• CATS
• CPS
•…

…

FolyamatK

…

CAMKN

…

• SPC
MRP
CAST

1.6.3. Összehangolt folyamat- és tárgyirányú (integrált) tervezés
CIM: Computer Integrated Manufacturing – számítógéppel integrált gyártás.
Számítógéppel integrált gyártás: gyártás, amelyben minden tevékenység egy számítógépes tervező-,
menedzsment és ellenőrző rendszer által egybefoglalt (integrált).
A CIM, mint a számítógéppel integrált gyártás kifejezés, nem tükrözi teljes egészében azt, amit ma
már a számítógépes tervezőrendszerek összeépítése (integrálása) tesz lehetővé mind a teljes
termékéletfolyam (ciklus), mind pedig a kiszolgálás emberi és anyagi erőforrásainak tervezése, előállítási folyamatainak modellezése, elemzése és szemléltetése területén. Valójában teljesebb képet ad
az ITR: Integrált Technológiai és/vagy Tervező Rendszer kifejezés, amennyiben a CIM elképzelést a
termelés teljes tárgyi, személyi és folyamat feltételeinek tervezésére kívánjuk kiterjeszteni (pl.: EIS,
SPC stb. és WFM, PDM és TDM stb. rendszerek és módszerek) (1.15. ábra: ITR – Integrált Technológiai/Tervező Rendszer).
Termék Adat Kezelés/Menedzsment (Product Data Management – PDM):
Azon adatkezelési feladatok megoldásainak (funkciók) összessége, amelyek termékadatok kezelését,
szervezését és követését – jellegzetesen adatbázis-kezelő rendszereken keresztül – biztosítják; ahol a
Termék Adat termékismeretek – emberi, illetve számítógépes – átvitel (kommunikáció), értelmezés
és feldolgozás központú megjelenítése.
Műszaki Dokumentáció Kezelés/Menedzsment (Technical Document Management – TDM):
Azon adatkezelési feladatok összessége, amelyek műszaki bizonylatok, okmányok, rajzok, jegyzőkönyvek, utasítások stb. kezelését, szervezését és követését – jellegzetesen adatbázis-kezelő rendszereken keresztül – biztosítják.
Munkafolyamat (WorkFlow):
© Boór, BME
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Automatizált (Munka) Folyamatok – szűkebb értelmezésben üzleti folyamatok –, amelyek teljesen
vagy részben lefedik a feladatok, ismeretek és dokumentációk – a folyamat résztvevői közötti – szabályozott áramlását. A szabályozottság előzési, illetve követési feltételekre, ütemezésre, párhuzamossági és sorrendiségi követelményekre, hatáskörökre és jogokra is kiterjedhet egy adott tevékenység érdekében.
Munkafolyamat Kezelő/Menedzsment Rendszer (WorkFlow Management System – WFM):
Az a rendszer, amely szoftvereszközökön keresztül hozza létre, határozza meg és kezeli a munkafolyamatok végrehajtását – egy vagy akár több folyamatvezérlő (WorkFlow Engine – WFE) rendszer
segítségével –, és amely képes a folyamat sajátosságait értelmezni, kapcsolatba hozni a munkafolyamatban érintett résztvevőkkel – ha szükséges – a legfejlettebb ismerettechnológiai eszközök és alkalmazások használatával.
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CIM: számítógéppel integrált gyártás elemei
(C)NC
CIM
DNC
E/M IS
CAxx
CAA
CAD
CAE
CAM
CAP P/E
CAQ
CAQ P/C
CAST
CATS
MRP
PPC/S
P/TDM
SPC

(Computer) Numerical Control
Computer Integrated Manufacturing
Distributed/Direct Numerical Control
Enterprise/Management Inf. System
Computer Aided:
- Analysis/Automation/Assembly
- Design
- Engineering
- Manufacturing
- Processing Planning/Engineering
- Quality Assurance
- Quality Planning/Control
- Storing & Transport
- Testing & Simulation
Manufacturing Resource Planning
Production Planning & Contr./Schedule
Product Data/Techn. Doc. Managem.
Statistical Process Control

(Számítógépes) számjegyvezérlés
Számítógéppel integrált gyártás
Elosztott/közvetlen NC
Vállalati/vezetési információs rendszer
Számítógéppel segített:
- elemzés/automatizálás/szerelés
- (szerkezet-) tervezés (termék)
- mérnöki tervezés
- gyártás (programozás és illesztés)
- termelési/technológiai folyamattervezés
- minőségbiztosítás
- minőségtervezés/-ellenőrzés
- raktározás és szállítás
- tesztelés és szemléltetés (szimuláció)
Gyártáserőforrás-tervezés
Termelési foly. terv. és irányítás/ütemezés
Termékadat/műszakidokumentáció-kezelés
Statisztikai folyamatszabályozás

1.6.4. CIM rendszerelemek
Megjegyzés: a CIM tehát felfogható, mint a gyártási folyamatok összehangolása a tervezéstől a kivitelezésig, azaz mint különböző CAxx, azaz CAD, CAP, CAM, CAQ stb. akár termelési, sőt, vállalati szintű technikákat és technológiákat (PPC/S, MRP, CAST stb.) magában foglaló, összefüggő (integrált)
rendszer, mely a vonatkozó ismereteket is elosztja azok között.
A kifejezetten gyártás irányultságú számítógépes rendszerelemek (1.16. ábra: CIM rendszerelemek)
hatékony és eredményes együttműködő rendszerbe foglalásának (integrálásának) meghatározó
módszere a szakirodalomban elterjedten CE rövidítéssel jelzett elképzelés, a „konkurens mérnöki
tervezés”.
Megjegyzés: valójában e módszert is megelőzték a gyártás és szerelés irányultságú, avagy gyártás- és
szereléshelyes konstrukciós tervezés és a párhuzamos tervezés módszertani elképzelései (koncepciói)
is, sőt mint számítógépes gyártás és szerelés orientált (konstrukciós) tervezőrendszerek is megjelentek a szakirodalomban és a műszaki tervezés területén (DFM/A: Design for Manufacture & Assembly).
DFM: mintegy integrált CAD/CAE/CAM – gyártásirányú, avagy gyártáshelyes tervezés.
DFA: mintegy integrált CAD/CAA/CAM – szerelésirányú, avagy szereléshelyes tervezés (ahol az A ~
Assembly).
DFMA: mintegy integrált CAD/CAPE/CAM – gyártás- és szerelésirányú, avagy -helyes tervezés.
CE: mintegy „Simultaneous Engineering” vagy „Paralell Planning” – versenyképes (azaz egyidejű, illetve párhuzamos) konkurens mérnöki tervezés.
Konkurens mérnöki tervezés (Concurrent Engineering) /I/:
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Egy munkaszervezési megközelítés, amely a termékek tervezését, előállítását, kezelését és karbantartását a lehetőségek (hardver- és szoftvereszközök) állandó fejlesztésén keresztül korszerű módon,
szerteágazó területekért felelős személyek (konstrukciós tervezés, termelés és gyártás, marketing,
folyamattervezés, kiszolgálás stb.) együttműködésével és a teljes életciklusra kiterjedő termékadatok
folyamatos megosztásával teszi lehetővé.
Konkurens mérnöki tervezés (Concurrent Engineering) /II/:
A terméktervezés és minden kapcsolatos folyamat egy következetesen összeépített (szisztematikusan
integrált), párhuzamos (szimultán) megközelítése, a gyártást és kiszolgálást is beleértve. Ez a megközelítés arra készteti a fejlesztőket, hogy a termékéletfolyam (ciklus) minden elemét vegyék figyelembe az igények felvetésétől az előzetes elképzelés (koncepció) teljes részletezéséig – a minőségellenőrzési, költségelemzési, ütemezési és felhasználói követelményeket is beleértve.
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Gyártás és gyárthatóság tervezése
Termék elő- és készállapot-tervezés
Gyártási környezet és erőforrás-tervezés
CAD (PDM, TDM, WFM – DFM/A, MRP stb.)

Gyártási folyamattervezés
CAXX - CAP/CAPE/CAE/CAA/CPE/stb.
(CAST, CATS, CAQ[P/C] stb.)

Gyártásprogramozás és illesztés

CAM (C/DNC, NCI, STEP, DMIS, VAL stb.)

1.7. Gyártástervezés
A gyártástervezésre szűkített termék-előállítási folyamat számítógéppel segített tervezése három fő
szakaszra bontható, melyekre a számítógépes rendszerek elkülönült és legáltalánosabban is alkalmazható világa épült (1.17. ábra: Gyártástervezés és programozás). Jelen tananyag ezen tervezési
folyamatok közül a harmadik, gyártásprogramozás és illesztés témakört taglalja részletesen, amelynek legelterjedtebben alkalmazott és meghatározó eszköze a CAM (Computer Aided Manufacture),
azaz a számítógéppel segített gyártás (programozás és illesztés). A szakirodalomban létezik, ám egyre
inkább halványodik a CAM tágabb, fogalmi értelmezése is, mint egy összetettebb tervezési irányelv.
Számítógéppel segített gyártás (i): gyártás, amelyben a termelési folyamat ismeretközlő (információs)
folyamattervezési rendszerek által vezérelt.
Számítógéppel segített gyártás (ii): gyártásprogramozás, avagy gyártóprogram-illesztés számítógépes
folyamattervezési rendszer segítségével (a gyártási program összeállításának, kifejtésének és illesztésének intelligens – környezettől függetlenebb – megoldása számítógéppel).
Minden CAM rendszernek természetes része egy korlátozott (ún. beágyazott) CAD rendszer (modul)
is. Ennek magas szintű megvalósítása alapján nevezhetünk bizonyos rendszereket CAD/CAM rendszereknek.
Mindemellett a CAM rendszerek fejlesztésének mára meghatározó fő irányai, hogy egyre több számítógépes támogatást nyújtsanak – ún. beágyazott CAP, CAE stb. alkalmazások segítségével – a gyártóprogram előállításához.
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• egyedi és szabványos geometriaimodelladatcsere (CAD interfész),
• geometriai szerkesztés és modellezés,
• 2.5D-s műszaki rajzolás,
• geometriai elemzés,
• geometriai modell valósághű
szemléltetése (grafikus interfész),
• műszaki dokumentáció szerkesztése és
archiválása.

CAM alapfeladatok

CAD alapfeladatok

CAD és CAM alapfeladatok (funkciók)

• egyedi és szabványos
megmunkálásimodell-adatcsere
(CAD/CAM interfész),
• geometriai szerkesztés és modellezés,
• előgyártmány- és készülékszerkesztés és
programozás támogatása,
• gépvezérlés, szerszám, mozgásstratégia
(ciklus) és anyagtípus-választék és
közvetlen adatbázis-kezelés, szerkesztés,
• mozgáspálya előállítása (generálása),
• mozgáspálya és munkadarab-állapot
valósághű szemléltetése (szimuláció),
elemzése (analízis), ellenőrzése (verify),
• illesztés és illesztőprogram
(posztprocesszor) és kimenetének
előállítása (NC generálás), szerkesztése.

1.8. CAD és CAM rendszerek
A CAD, CAM és CAD/CAM rendszerek fejlesztésének velejárója, hogy egyre több ún. beágyazott (korlátozott képességű) CAXX alkalmazást (modulokat) tartalmaznak, foglalnak magukban, amelyek képességeikben és működésbeli sajátosságaikban jelentősen eltérők lehetnek a megfelelő, ún. független rendszerektől (pl. FEA/M – Finite Element Analysis/Method, CAE – Computer Aided Engineering
stb.). A független rendszerek meghatározó (elnevezésének megfelelően elvárható) működésbeli
(funkcionális) sajátosságait nevezzük alapfeladatoknak.
Alapfeladatok: rendszertani értelemben adott alkalmazási területen belül azon működésbeli sajátosságok, amelyeket szükségszerűen elvárunk a rendszertől, hogy azt az alkalmazási területének megnevezésével jellemezhessük; azaz az alkalmazáson belüli meghatározó, nélkülözhetetlen elvárásaink a
rendszer teljesítőképességével, alkalmazhatóságával szemben, következésképpen a rendszer legfontosabb kiválasztási és minősítési szempontjai is ezek (1.18. ábra: CAD és CAM alapfeladatok).
Megjegyzés és részletes magyarázat: az alapfeladatok azok, amelyek szükségesek, tehát nem feltétlenül elégséges feltételeit alkotják annak, amitől egy rendszer annak nevezhető, ami. Jellegzetesen az
alap- és kiegészítő feladatok megkülönböztetése leginkább a CAD rendszerek mai értelmezésében
okoz gondot, hiszen a terméktervezés folyamatának kezdeti rendszerét képezi. A CAD alapfeladatok
(tehát nem egyszerűen CAD feladatok) azok a feladatok, amelyeket egy számítógéppel segített rendszertől szükségszerűen elvárunk ahhoz, hogy CAD, avagy számítógéppel segített (konstrukciós, avagy)
szerkezettervezés rendszernek nevezzük. Nem keverendők ide azon rendszerbe építhető, avagy be is
épített (korlátolt, beágyazott, kiegészítő stb.) alkalmazások, amelyek CAD eredményekre mint kiindu-
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ló adatokra építenek, s a számítógépes tervezés önálló területeit képezik. A mai CAD rendszerfejlesztők (ha korlátolt képességekkel is, de) előszeretettel bővítik ezekkel piaci CAD alkalmazásaikat a felhasználók nem kis örömére. Ezeket még akkor is feltétlenül és hangsúlyosan meg kell különböztetnünk az alapfeladatoktól, ha a mai elterjedt alkalmazások a szakszerűség érdekében kifejezetten
előnyben részesítik is egy-egy tudományterületbe eső CAD rendszerek fejlesztését (lásd: építészeti
vagy gépészeti vagy robot- vagy nyáktervezésre stb. alkalmas CAD rendszerek).
Jellegzetesen ilyen területek pl. az összevont (integrált, azaz beágyazott, tehát korlátozott) CAA
(végeselemes elemzés és módszerek, szereléselemzés stb.) , vagy CAE (elektróda tervezés, lemeztervezés stb.), PDM/TDM (termék adat avagy műszaki dokumentáció kezelés, avagy menedzsment) alkalmazások.
CAD alapfeladatok: Geometriai modellcsere, -átvitel (modell transzport); Geometriai modellezés;
Műszaki rajzolás; Geometriai elemzés; Valósághű szemléltetés; Műszaki dokumentálás.
CAM alapfeladatok: CAD/CAM adatcsere; Geometriai szerkesztés, különösen az előgyártmány/készülékszerkesztés; CAM modelladatok, környezeti elemek választéka, szerkesztése, kezelése;
Mozgáspálya előállítása (generálása); Szemléltetés, elemzés és ellenőrzés; Illesztés.
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CAM tankönyv

CAD alapfeladatok

CAD alapfeladatok

• egyedi és szabványos geometriaimodell-adatcsere
(CAD interfész),
• geometriai szerkesztés és modellezés,
• 2.5D-s műszaki rajzolás,
• geometriai elemzés,
• geometriai modell valósághű szemléltetése (grafikus
interfész),
• műszaki dokumentáció szerkesztése és archiválása.

CAD alapfeladatok (1.19. ábra):
 Geometriai modellcsere, -átvitel (modell transzport): a modellben őrzött alak- és helyzetsajátosságok és azok összefüggéseinek torzulás mentes beolvasása és kimentése lehetőleg a hibák felismerése és felhasználóbarát jelzése mellett.
 Geometriai modellezés: a legkiterjedtebb műszaki alkalmazást szolgáló minél magasabb szintű alak- és helyzetsajátosságok és azok összefüggéseinek létrehozása, összeállítása és szerkesztése egyetlen egészként kezelhető mintában, azaz modellben.
 Műszaki rajzolás: nézet-, metszet-, félmetszet-ábrák, műhelyrajzok, összeállítási és részlet
rajzok modelltől független és kész modelltől függő elkészítése.
 Geometriai elemzés: a modell sajátosságainak, az alkalmazási területen belül legelterjedtebb
műszaki adatainak (térfogat, súly, láthatóság, anyagszerűség, árnyékoltság, hozzáférhetőség,
átfedés, …) kiértékelése, számítása, összehasonlítása a rendszer felhasználójának szempontjai alapján.
 Valósághű szemléltetés: a modell sajátosságainak és minden összefüggésének valósághű és
felhasználó barát megjelenítése, ábrázolása.
 Műszaki dokumentálás: a teljes, azaz végső és bármely közbenső modell állapot és létrehozási módjának, történetének a műszaki gyakorlatban alkalmazható és a felhasználó által
megadott szempontok szerinti tárolása és mentése, hogy az adott rendszer számára megőrizni és a rendszerben újrahasznosítani, módosítani lehessen.
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Megjegyzés: Itt a „geometriai” fogalomkör annak tágabb értelmében használatos, azaz nem szűkíthető csupán az alaksajátosságokra és -jellemzőkre. A geometriai sajátosságokba a hely-, helyzet- és
irányultság (topológiai) jellemzők és ezek közötti összefüggések, kényszerek, kapcsolatok itt ugyanúgy beleértendők (Lásd: összetett termékek, szerelvények modellezése, elemzése, ábrázolása,
szemléltetése)
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CAM tankönyv

CAM alapfeladatok

CAM alapfeladatok

• egyedi és szabványos megmunkálásimodell-adatcsere (CAD/CAM
interfész),
• geometriai szerkesztés és modellezés,
• előgyártmány- és készülékszerkesztés és programozás támogatása,
• gépvezérlés, szerszám, mozgásstratégia (ciklus) és anyagtípus-választék és
közvetlen adatbázis-kezelés, szerkesztés,
• mozgáspálya előállítása (generálása),
• mozgáspálya és munkadarab-állapot valósághű szemléltetése (szimuláció),
elemzése (analízis), ellenőrzése (verify),
• illesztés és illesztőprogram (posztprocesszor) és kimenetének előállítása
(NC generálás), szerkesztése.

CAM alapfeladatok (1.20. ábra):
 CAD/CAM adatcsere: az MKGSI rendszer modelljeinek, különösen a munkadarab,
előgyártmány és készülék modellek beolvasása és kimentése.
 Geometriai szerkesztés: az MKGSI rendszer modell elemeinek (a kész munkadarab és más,
folyamat irányú geometriai elemek (szerszámbefogó elemek, határgörbék, megmunkálási
szintek stb.) rugalmas szerkeszthetősége.
 Előgyártmány-/készülékszerkesztés: az előgyártmány modell, azaz a műveletet megelőző
munkadarab állapot előállítása mint megmunkálandó térrész, illetve éppen ellenkezőleg, a
készülékmodell mint a megmunkálás során elkerülendő térrész előállítása. Előgyártmányok
és készülékek beolvashatók vagy létrehozhatók, mint önálló, független – általában egyszerű
henger vagy hasáb – elemek vagy mint a munkadarab felületeinek hengeres (adott irányú)
vagy kúpos (normális irányú) kiterjesztései, mint a munkadarab eltolt (offset) felületeivel határolt testek (automatikus modellek).
 CAM modelladatok, környezeti elemek választéka, szerkesztése, kezelése: az MKGSI rendszer (ipari alkalmazásban elterjedt) további elemeinek (gép és vezérlés, szerszám, mozgáspálya-körfolyamat (ciklus) és munkadarab-anyag és hozzá tartozó technológiai táblák) típus és
egyedi választékának, avagy adatbázisainak kezelése.
 Mozgáspálya önműködő kifejtése, előállítása (generálás): az adott megmunkálási ciklus kifejtése (kanonizálása) a megadott geometriai, technológiai és környezeti adatok figyelembevételével, azaz a mozgáspályáknak mint geometriai alakzatoknak létrehozása.
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Szemléltetés, elemzés és ellenőrzés: a mozgáspálya által eltávolított anyagrészek és a szerszám által súrolt felületek (munkadarab-állapot) valósághű megjelenítése, kiértékelése és ellenőrzése (pl. ütközés- és terhelésvizsgálatok).
Illesztés: a kifejtett mozgáspálya rendszer adott vezérléshez történő formai és tartalmi illesztése (pl. NC vezérlés esetén az NC program önműködő, azaz automatikus előállítása), illesztőegység, illesztőprogram fejlesztése (posztprocesszor generátor).
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Gyárthatóság és szerelhetőség

Tervezés

Gyártás

Szerelés

Bázisfelületek

Befogás, tájolás

Megfogás, tájolás

Szállító- és
tájolófelületek

Adagolás,
Mozgatás,
Szabályozás

Helyezés,
Mozgatás,
Rögzítés, irányítás

Szerszámkifutás
és hozzáférés

Illesztés és
ellenőrzés

Kapcsolódó és
működő felületek

1.8.1. Gyártás- és szereléshelyes tervezés
A konstrukciós tervezés (CAD) során az alakzatok, felületek, testek geometriai felépítése és a teljes
termékszerkezet összeállítása során a tervezés, gyártás és szerelés szempontjait egyidejűleg kielégítő
geometriai alakzatok létrehozása az elsődleges cél (1.21. ábra: Kialakítási szempontok a tervezéstől a
gyártásig).
A teljes termék-előállítási folyamat követelményeit kielégítő eljárások mindegyike a következő megkülönböztetett fontosságú felületcsoportok jóságelemzését igényli:
 az egyes alkotóelemek saját és egymáshoz képesti elhelyezkedését biztosító bázisfelületek,
melyek termék-előállítási folyamatban mint befogási, tájolási bázisokként szolgálhatnak;
 az alkatrész kezelését (tárolás, mozgatás, helyezés) biztosító tájolófelületek;
 az alkotóelemek összeállítását, építését, illesztését, azok hozzáférhetőségét, ellenőrizhetőségét biztosító felületek, felületelemek.

www.tankonyvtar.hu

© Boór, BME

1. Bevezetés • Termék és termelési életciklusa

43

Alakzat alapú konstrukciós tervezés

1.8.2. Alakzat alapú konstrukciós tervezés
Általánosságban az alakzat alapú tervezés önmagában még nem biztosíték arra, hogy egy alakzat
gyártható legyen, azonban nagyságrendekkel növelhetők a geometriai jellegű gyárthatósági követelmények kielégíthetőségének esélyei, hiszen eleve technológiai, azaz gyártás alapú alaksajátosságokból, alakzatokból építünk összetett, avagy bonyolult felületeket (1.22. ábra: Gyártásalakzatok alkalmazása):
o a kialakítandó és szerszámfelületek alaksajátosságainak összehangolásával
 nyílt síkfelületek (homlokfelületek),
 merőleges állású síkfelületek (vállak, körhenger palástfelületek),
 kúpmaróval lemunkálható élek (letörések),
 tárcsamaróval megmunkálható t-hornyok (beszúrások),
 szármaróval megmunkálható egyenes alkotós hengerpalást felületek (szabványos menetek),
 z-tengelyű egyenes alkotós (fúrható) kúp és körhenger felületek (furatok);
o a kialakítandó felületek és felületgeneráló mozgásciklusok összerendelésével
 sík és síkmarás, síkesztergálás (oldalazás, keresztesztergálás, leszúrás),
 horony és horonymarás, külső körmarás, palást- és homlokbeszúrás stb.,
 furat és fúrás, süllyesztés, furatesztergálás, belső körmarás stb.,
 menet és menetmarás, menetfúrás, menetesztergálás stb.
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CAM tankönyv

Megmunkálás alapú modellezés
Egyedi és általános transzlációs felületek
• szoborfelület 5D-s közelítése NURBS pályákkal;
• vonalfelület 4D-s huzalos szikraforgácsolása.

Hengertranszlációs felületek
• teraszolás, kontúrozás;
• párhuzamos pásztázás.

Kúptranszlációs felületek
• esztergálás, csiga- és menetmarás;
• körszimmetrikus pásztázás;
• bonyolult lekerekítés, fogazás, bordázás.

1.8.3. Megmunkálási folyamat alapú tervezés
A megmunkálás mint fizikai folyamat többnyire a kész terméket burkoló felületek (forgácsolás esetén
ráhagyásleválasztással történő) előállítási (generálási) folyamata. Ennek megfelelően a megmunkálás
tervezésének, így a CAM rendszerek megmunkálási pályatervezésének általános alapja a megmunkálandó felületek (közbenső ráhagyásfelületeket is beleértve):
a megmunkáló környezet mozgássajátosságainak (gépi mozgástengelyek) és környezeti korlátainak
(készülékek, szerszámok, munkadarab- és vezérléssajátosságoknak) megfelelő és
a felhasználó célkitűzéseit a lehető leginkább teljesítő
mozgáspályafelhőkkel történő modellezése.
Azaz a CAM rendszerek geometriai értelemben (legalábbis a forgácsolóeljárások területén belül feltétlenül) alapvetően felületmodellező rendszerek, ahol a felületeket a munkadarab és a szerszám
felületgeneráló élei közötti viszonylagos (súrolt) mozgáspályarendszer állítja elő, azaz írja le. Következésképpen: egy felületet közvetlenül olyan geometriai alapelemek (pl. szerszámalkotók) segítségével
leírni (modellezni), melyek részei a meghatározó megmunkáló alakzatoknak és/vagy a megmunkáló
gép és szerszám által előállítható viszonylagos mozgásrendszereknek (pl. mozgáspályák) egyben azt is
jelenti, hogy a felületet az adott megmunkáló környezetben azon az elven geometriailag elő is tudjuk
állítani. Megjegyzés: geometriailag, hiszen a megmunkálhatóság, a forgácsolhatóság stb., azaz a
technológiai korlátok mindegyike geometriai elemként nem feltétlen fogalmazható, jeleníthető meg.
A gyárthatóság szükséges feltétele tehát a megmunkálandó felület adott környezetben érvényesíthető mozgáspályafelhőkkel történő megjelenítése, leírása, amelynek jósága nyilvánvalóan meghatározó
hatással van az előállított felület minőségére is. A leginkább gyártás irányultságú (gyártásorientált,
avagy gyártáshelyes) geometriai modell az, amely a megmunkáló gépen előállítható
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mozgáspályarendszerek közül a cél szempontjából legmegfelelőbb felületi pályákkal (görbékkel, görbefelhőkkel) írja le a megmunkált felületet (1.23. ábra: Megmunkálás folyamat alapú geometriai
modellek).
Generált felületek, mint a gyártástól elvonatkoztatott (azonban azzal mégis a legközelebbi kapcsolatban álló) felületmodellezési elv eredményei, ténylegesen a lehető legteljesebb mértékben megmunkálás irányultságú felületmodellek; azaz
a bonyolult felületek – a közelmúlt geometriai modellezésének középpontjába állt – generált felületi
osztálya,
miután e felületek gyártásának feltételeiben beállt változás, a többtengelyes szerszámgépek és vezérlések létrejötte lehetővé tette e modellezési elv közvetlen és egyre szélesebb körű ipari alkalmazását is.
Létrehozás: ha egy sík- vagy térgörbét (leírógörbe = mintegy mozgáspálya) egy vagy két másik, síkvagy térgörbe (vezérgörbe = mintegy eltoláspálya) által meghatározott pályán előírt módon (generálási mód – transzláció = mintegy eljárás) mozgatunk (pl. a leírógörbe torzított vagy torzítatlan
eltolása vagy forgatása stb.), akkor egy bonyolult transzlációs (mintegy megmunkált) felület keletkezik, amelynek alakja alapvetően a fenti három összetevőtől függ.
Következésképpen jelentőségük a gyártástechnológiában: a generáló görbék közvetlenül szolgáltatják a lehetséges szerszámpályákat, a generálási mód pedig egyértelmű utalást adhat a felület gépi
megmunkálással történő előállításakor alkalmazható gyártástechnológiai eljárásokra, módokra, eszközökre.
Éppen emiatt az egyértelmű kapcsolat miatt a generált felületek geometriai modelljeinek minél öszszetettebb és kiterjedtebb alkalmazása a CAM rendszerek mozgáspálya-előállítási képességeinek,
lehetőségeinek, alkalmazhatóságának alapja és mércéje is egyben.
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Eljárás alapú geometriai mintapéldák
Vonalfelületek
• henger-/kúptranszláció: 2-5D-s palástmarás;
• húrtranszláció: 4D-s huzalos szikraforgácsolás.

Hengertranszlációs felületek
• teraszolás, kontúrozás;
• párhuzamos pásztázás.

Kúptranszlációs felületek
• esztergálás;
• körszimmetrikus pásztázás;
• bonyolult lekerekítések, fogazás, bordázás.

1.8.4. Eljárás alapú mintapéldák
Az (1.24. ábra) „eljárás alapú geometriai modellek” lényegében a CAM rendszerekben alkalmazható
és a létrehozott felülettel összefüggő (pl. felületazonos vagy -követő), avagy attól független (felületközelítő) mozgáspályafelhőkkel előállított (azaz eljárás alapú) bonyolult felületek, melyek a felhasználó geometriai ismeretétől vagy céljától függően – a megmunkálási ciklus választásával – a gép mozgásrendszerének (kinematikai képességeinek) és a szerszámok alaksajátosságainak figyelembevételével modellezik a leválasztandó ráhagyásalakzat rétegeit (nagyolás), avagy a kész alakzat megmunkált
felületeit (simítás). E pályafelhők mentén vezérelt szerszám- és munkadarab-mozgatással jön létre a
megkívánt felület generált modellje attól függően vagy attól függetlenül, hogy a generálási eljárás
vagy mód a felület analitikus, avagy numerikus előállítását jelenti.
Kétszeresen felületazonos pályarendszert eredményez az az eset, mikor egy felületet a felület alkotójával azonos szerszámalkotóval (leírógörbe) és a felület sajátosságainak megfelelő eltoláspálya
(vezérgörbe) mentén (a rögzített alakú élgeometria következtében torzítatlan eltolásmóddal, avagy
transzlációval) állítunk elő. Ez az eset, mikor a felület leírógörbéje pl. huzalos szikraforgácsoláskor a
huzal tengelyvonalával, avagy palástmarásnál a szerszám tengely-, avagy alkotóvonalával, menetesztergáláskor vagy beszúráskor a menet- vagy beszúrókés élgeometriájával stb. azonos. Ez esetben a
megmunkált felület barázdálatlan, csupán a pályakövetési pontatlanság okozta alakhibával kell számoljunk. Erre mutat példát az 1.23. ábra „Vonalfelületek” feliratú mezejében elhelyezett két ábra is
(2-4D-s palástmarás – bal oldal, 4D-s huzalszikrázás – jobb oldal) és a „Kúptranszlációs felületek” mezőben bal oldalon szereplő esztergaközponton végzett körhenger palástok között kifeszülő merőleges
állású egyenes alkotós fészek kúppalást felületét megmunkáló 2.5D-s palástmarás ciklusa a palástma-
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ró – a munkadarab főorsó tengely körüli forgatásával összehangolt – Z irányú (2D-s) előtoló mozgatásával és a fészkek között Y irányú kiemelési és fogásvételi (fél D-s) mozgatásával.
Felületazonos pályarendszert eredményez az az eset is, mikor a szerszámpálya (leírógörbe) és az
eltoláspálya, ha nem is analitikusan, de a felület sajátosságainak megfelelően (felületazonos görbékkel és transzlációs móddal, eljárással) állítja elő (írja le, azaz generálja) a megmunkálandó felületet (pl. egy analitikus hengerfelületet torzítatlan hengertranszlációs felületként, avagy egy kúpfelületet torzítatlan kúptranszlációs felületként munkál meg). Ezzel a megmunkálási móddal egyszerű módon (pl. egyenlő sűrűségű pályafelhőkkel) közel azonos mértékű barázdamagassággal tudjuk a megmunkálandó felületet előállítani. Ilyen felületazonos pályarendszert mutat az 1.23 ábra
„Kúptranszlációs felületek” mezejében a jobb oldali forgásfelület (palack felület) előállítására szolgáló
alsó 2.5D-s pályafelhő, amely egy forgásfelületet (azaz torzítatlan kúptranszlációs felületet) a tengelysík metszetgörbéjével azonos szerszámpályákkal, azaz azok egyikének tengelyre merőleges pályaváltó
görbe (vezérgörbe) mentén végzett kúptranszlációs forgatásával, felhősítésével állít elő.
Felületközelítő pályarendszert eredményeznek azok az esetek, mikor a felület sajátosságaitól eltérő
– azaz a leírógörbe torzításával követett – felületgeneráló (transzlációs) móddal állítjuk elő (generáljuk) a felületet. Ilyenkor a megmunkált felület barázdáltsága – a legtöbb esetben megkerülhetetlenül
– egyenetlen.
Felületközelítő pályák állnak elő,
mikor a felületet nem felületazonos leírógörbéjű felületként munkáljuk meg. Az 1.23. ábrán
Hengertranszlációs és Kúptranszlációs felületek mezeje mellett jobbra elhelyezkedő három forgásfelületet (kúpfelületet) leíró pályarendszer középső, 2.5D-s forgásfelület (kúpfelület) esztergáló (ugyan
kúptranszlációs, hisz csigavonalas, avagy menetes pályavonala, avagy akkor is,
ha nem felületazonos eltolásmóddal (transzlációs elven), pl. nem mint kúptranszlációs felületet,
hanem mint hengertranszlációs felületet állítjuk elő. Az 1.23. ábra Hengertranszlációs felületek mezejében a bal oldalon ilyen, 2.5D-s z-szintű zsebmarás eredményeképpen kialakult teraszos üregek láthatók, míg a jobb oldalon felül z-szintű, alul x-párhuzamos felület „idegen” hengertranszlációs pályákra látunk példát. Jobbra, az egyazon forgásfelületet leíró három pályafelhő közül a legfelső egy
torzított körhenger-transzlációs pályafelhővel előállított forgás-, azaz kúpfelületet mutat).
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Torzított és torzítatlan transzlációk
Hengertranszlációs pályaseregek
• Balra: vonalfelület előállítása torzítatlan (felületazonos)
hengertranszlációval (szelvényező pásztázás, profilozás).
• Jobbra: vonalfelület előállítása torzított (felületközelítő)
hengertranszlációval (körvonalazás, avagy kontúrozás).

Forgásfelület kúp- és hengertranszlációval
• Balra: torzítatlan kúptranszlációval
(szelvényezés, avagy profilozás).
• Jobbra: torzított hengertranszláció
(körvonalazás, avagy kontúrozás).

Alakzatkövető helyi pályaseregek
• Balra: torzított kúptranszlációs pásztázás.
• Jobbra: torzított hengertranszlációs pásztázás.

Megjegyzés: felületazonos mozgáspályarendszer alkalmazásával ugyan a pályagenerálási hiba valóban a legkisebbre csökkenthető, azonban a megmunkálás technológiai jellemzői (rezgés, hőterhelés,
vezérléstechnikai követelmények stb.) nem feltétlenül lesznek a legoptimálisabbak, sőt, korántsem
mindig érvényesíthetők, azonban magas minőségi követelmények mellett a simítási fokozatban sokszor mégis kikerülhetetlenek.
Példák torzított és torzítatlan transzláció alkalmazására
Az 1.25. ábra: Torzított és torzítatlan transzlációk három példája azt mutatja be, hogy a megmunkálandó felület és a felhasználó megmunkálási munkafolyam (ciklus) megrendelése (döntése) következtében a CAM és CAD/CAM rendszerek geometriai előfeldolgozó egysége hogyan állítja elő a megfelelően generált transzlációs felületi modellt, amelynek pályafelhősítését (megfelelő sűrűségű pályák
előállítását) és megmunkálási munkafolyamra kiegészítését, szabását a geometriai utófeldolgozó
egység fejezi be. A geometriailag teljes pályafelhők technologizálását az utófeldolgozó egység mindezek után az illesztőegység részeként, magas automatizáltsági fokon végezheti már el.
1. példa: vonalfelületek simító vagy elősimító megmunkálása hengertranszlációs felületkövető
pályákkal 3D-s függőleges tengelyű marógépen.
2. példa: egyazon forgás(kúp)felület ellentétes oldali eltérő geometriai leképezése kétirányú kúpés hengertranszlációs pásztázással.
3. példa: alakzatkövető kúp- és hengertranszlációs pályaseregek előállítása helyi (összefüggő és
nem összefüggő) forgás(kúp)felületeken.
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1. példa: hengertranszlációs pályák előállítása
3D-s függőleges tengelyű marógépen
Egyenes alkotós hengerpalást
• torzítatlan hengertranszlációs,
• szelvényező (profilozó),
• kétirányú z-párhuzamos pásztázása;

Egyenes alkotós kúppalást
• felületközelítő, torzított hengertranszlációs,
• egyenirányú (tehát egyirányú) z-szintű
• körvonalazása (kontúrozása).

1. példa: hengertranszlációs pályák előállítása 3D-s függőleges tengelyű marógépen
Az 1.26. ábra egyenes alkotós henger- és kúppalást mezejében szereplő mindkét példában közös,
hogy
• gömbvégű maróval végzett,
• simító (felületkövető),
• hengertranszlációs megmunkálási pályarendszerre mutatnak példát,
• ráadásul mindkét esetben kiteríthető vonalfelületeken,
• és az egyszerűség kedvéért tételezzük fel, hogy minden mozgás gépi tengelyvonalban és -síkban
történik,
• így mindkét megmunkálás 2.5D-s, hiszen
• míg a bal oldalon a pásztázó mozgást 2D-snek feltételezve a pályaváltó mozgás anyagban, előtolással és éppen tengelyvonalban történik, amelyet soha nem kell a másik két tengellyel egyidejűleg vezérelni,
• addig a jobb oldalon a pályaváltás megoldható z irányú kiemeléssel, miközben a megmunkálás az
x-y gépi síkkal párhuzamos z-szintű körvonalazás (avagy kontúrozás), azaz itt a z gépi tengely
mindig külön vezérelt.
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Gyökeresen eltérő azonban a két pályarendszer abban, hogy
• míg a bal oldali ábrán a megmunkált felület egyenes alkotós hengerpalást, addig a jobb oldalin
egyenes alkotós kúp, s hogy
• míg bal oldali megmunkálás egyszeresen felületazonos torzítatlan hengertranszlációs szelvényező (profilozó), kétirányú z-párhuzamos pásztázás, addig a jobb oldali felületközelítő, torzított
hengertranszlációs és minden bizonnyal egyenirányú (tehát egyirányú) z-szintű körvonalazás
(kontúrozás).
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2. példa: egyazon forgás(kúp)felület eltérő
geometriai leképezése
Domború (konvex) forgásfelület simítása
• alaksajátosság-követő,
• torzítatlan kúptranszlációs,
• kétirányú szelvényező (profilozó) pásztázással.

Homorú (konkáv) forgásfelület simítása
• alaksajátosság-idegen,
• 2.5D-s z-szintű,
• torzított hengertranszlációs
• körvonalazással (kontúrozással).

2. példa: egyazon forgás(kúp)felület eltérő geometriai leképezése
Az 1.27. ábra Domború és homorú forgásfelület simítása mezejében az ábrák szinte egymásnak éppen ellenkező értelmű megmunkálási eseteket mutatnak akkor is, ha lényegében ugyanazon tengelyszimmetrikus forgásfelületnek, ám éppen ellentétes oldalát simító marás pályarendszerei.
A felső ábrán látható megmunkálás
 alaksajátosság-követő,
 torzítatlan kúptranszlációs,
 kétirányú szelvényező (profilozó) pásztázás,
 ahol a felületet előállító pályagörbék mindenütt a forgásfelület tengelysík metszetgörbéi.
Az alakzat palástjának meredekségváltozásai miatt feltehetően – a gépi forgástengely vonalába helyezett szimmetriatengely körüli forgatással – egy legalább 4D-s függőleges főorsó tengelyű megmunkáló- vagy esztergaközponton megvalósítható pályarendszert alkot.
Az alsó ábrán látható megmunkálás azonban
 alaksajátosság-idegen,
 2.5D-s,
 z-szintű,
 torzított hengertranszlációs
 körvonalazás (kontúrozás),
 ahol a felületet előállító pályagörbék mindenütt a kúpfelület tengelyre merőleges metszetgörbéi.
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3. példa: alakzatkövető helyi pásztázás
forgás(kúp)felületeken

Helyi forgásfelület közelítése
• 3D-s,
• torzított kúptranszlációs,
• kétirányú (sugárirányú) pásztázással.

Helyi lekerekítések simítása
• legfeljebb 3D-s,
• torzított hengertranszlációs,
• párhuzamos pásztázással (szelvényezés).

3. példa: alakzatkövető kúptranszlációs pályafelhők forgás(kúp)felületeken
Az 1.28. ábra Helyi forgásfelület közelítése és Helyi lekerekítések simítása mezejében az ábrák mindegyike függőleges főorsó tengelyű 3D-s megmunkáló központon elvégezhető alakzatsajátosság
alapú helyi – csupán az alkatrész összefüggő felületének egyes részeire kiterjedő – mintegy
felületazonos (felületkövető) 3D-s simító marás jellegű pályafelhőket alkotnak.
A felső ábra – a két oldalnyúlvány miatt részben – torzított kúptranszlációs megmunkálási pályafelhőt mutat, amely 3D-s függőleges főorsó tengelyű marógépen is előállítható egy gömbvégű marószerszámmal. A pályasereg eredményeként előálló barázdáltság alakkövető rendezettséget mutat,
azaz a felületre merőleges metszetekben a legnagyobb mértékű, míg a tengelysíkban elméletileg
nulla.
Az alsó ábrán lévő pályarendszer az ugyancsak körszimmetrikus (tehát kúp) tóruszfelületeket (körív
élek lekerekítéseit) torzított hengertranszlációs párhuzamos pályasereggel állítja elő, amelyhez félgömbnél, avagy félkörnél nagyobb ívű (ún. nyalóka) marószerszám és legalább 2.5D-s függőleges
tengelyű marógép szükséges.
A torzított transzláció előnye ebben az esetben a torzítatlan transzlációhoz képest óriási, hiszen a
lekerekítések barázdáltsága a megmunkálást követően ugyanolyan pályasűrűség (pályaváltási távolság) mellett így nagyságrendekkel kisebb, mintha a tóruszfelületeket 3D-s torzítatlan kúptranszlációs
pályasereggel (éppen merőlegesen, a lekerekítési ívköröket súroló pásztázással) munkálnánk meg
(lásd jobb oldali példán), ugyanis a lekerekítési sugárhoz a homorú esetekben közeli lekerekítési sugarú (forgatással gömbfelületet súroló) szerszámél szinte minden pálya mentén legfeljebb a lekerekítés és a szerszámsugár közti maradék anyagot hagyja csupán a felületeken, de domború lekerekítések esetén sem nagyobb, mint merőleges torzítatlan pásztázás esetén.
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Anyagminőség- és szerkezettervezés

Hőkezelési
eljárások és
hatásainak
ismeretében

Felületkikészítés
vagy bevonat:

Megmunkálhatóság:
az anyag

- mechanikai
kezelés,

- egyöntetű,

- teljes vagy

- keménysége,

- CVD eljárások,

- felületi

-PVD eljárások,

- hővezető
képessége,

- összetett alkatrész

hőkezelés

- hőfúvás

- más fizikai-kémiai

szerelvény.

választása, előírása.

tervezett
alkalmazása.

jellemzőjétől
függően.

- szilárdsága,

Alkatrészek
összevonása,
bontása, azaz:

vagy

1.9. Technológiai tervezés
A gyárthatóság elemzésének technológiai összefüggései a technológiai tartalomtól függően a legkülönbözőbb módon írhatók le. Az anyagminőség és -szerkezet tervezése nem csupán a megmunkált
termék végállapotára, hanem a termelés és gyártás egyes fejezetére jellemző, termelési és gyártási
szakaszválasztó termékállapotok vagy termelési, gyártási folyamatok megváltoztatásán keresztül hat
a megmunkálás tervezésére.
Az 1.29. ábra „Technológiai kulcskérdések” foglalja össze azon tervezési szempontokat, amelyek
egyes gyártási eljárások alkalmazása érdekében vagy következtében befolyásolják a megmunkálási
tervet, azaz a CAM megmunkálási modellt (műveletek határainak és közbenső állapotainak tervezése).
A munkadarab sajátosságaival összefüggő technológiai ismérvek
 az alapanyag szerkezeti és minőségi sajátosságai (alapvető anyagminőségi és hőkezelési előírások),
 a felületi réteg szerkezeti és minőségi sajátosságainak (felületi jellemzők) előírásai.
A felületi réteg tulajdonságainak, sajátosságainak megmunkálás előtti, közbeni vagy utáni megváltoztatása
 a teljes vagy részleges (helyi, felületi) anyagszerkezetet érintő ötvözési és/vagy hőkezelési eljárással,
 a felület anyagának, összetételének változatlanul hagyása mellett mechanikai, fizikai eljárással
(kikészítés),
© Boór, BME
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az alapanyag összetételének megváltoztatásával összefüggő és külön hőkezeléssel vagy anélkül
alkalmazott helyi, felületi eljárással (kémiai, diffúziós bevonatolás),
 az alapanyagtól mintegy független új felületi réteg létrehozásával (fizikai bevonatolás),
 alkatrész-szétválasztással, azaz szerelési eljárással összeállítható felületképző alkatrész létrehozásával és
 gyakorlatilag minden megmunkálási, gyártási eljárás alkalmazásával (öntés, hegesztés, kovácsolás
stb.).
Hőkezelési eljárások és előírásának fő tervezési ismérvei:
 anyagszerkezet-ötvöző tartalma, azaz hőkezelhetőség,
 elérhető szilárdság, keménység és rétegvastagság (helyi, felületi kezelés esetén),
 megeresztési hőfok, azaz hőállóság,
 keresztmetszet geometriai jellemzői, azaz olvadékonyság és
 az anyag méret- és alaktartóssága (forgácsolhatóság).
Felületkikészítési eljárások; mint a felületi réteg anyagösszetételét nem érintő rétegszerkezeti tulajdonságok (mechanikai igénybevétellel történő) megváltoztatása. Elterjedt példái: görgőzés, finomkovácsolás, összejáratás, sörétezés, homokszórás stb.
Bevonatolási eljárások az érintett réteg mérete szerint vastag (milliméter-tizedmilliméter nagyságrendű), vékony (mikrométer nagyságrendű) és ultravékony (nanométer nagyságrendű)
bevonatolásokra oszthatók.
Vastag bevonatolások:
 cementálás és azzal egyenértékű ötvözés (szilárd/gáz/folyadék alapú vagy sófürdős hőkezelés),
 nitridálás és azzal egyenértékű ötvözés (gáz/folyadék alapú vagy sófürdős hőkezelés),
 boridálás és azzal egyenértékű ötvözés (gáz/folyadék alapú hőkezelés),
 galvanizálás és azzal egyenértékű felületkezelés (elektrokémiai bevonatolás galvánfürdőben),
 barnítás (acélok felületi korrózióvédelme),
 eloxálás (színesfémek díszítő jellegű, avagy irányított korrózióval elérhető korrózióvédelme).
Vékony és ultravékony bevonatolások:
 Hőfúvás jellegű eljárások; fémszórás (réz, bronz, alumínium, ólom, ón stb.), műanyag és kerámia
bevonatolás
 és a mikro- és nanométer nagyságrendű (diffúziós) rétegekben történő
 kémiai vákuum bevonatolás (Chemical Vapor Deposition),
 fizikai vákuum bevonatolás (Physical Vapor Deposition).
Megmunkálhatóság: meghatározók az alapanyag szilárdsági (főként forgácsképzési) jellemzői;
 a forgácsolhatósági jellemzők (vágósebesség, vágószög, hővezetés stb.),
 a forgácstörési jellemzők,
 és kifejezetten az alapanyag keménysége függvényében
 50 HB és 50 HRc között a legkülönbözőbb megmunkálási eljárások,
 50 HB alatt csak szabályos élű forgácsoló megmunkálások,
 50 HRc felett keménymegmunkálás vagy szabálytalan élű forgácsolóeljárások (köszörülés),
 avagy ez utóbbi esetben és a kis keresztmetszetű alakzatok esetén a vezetőképesség függvényében
 elektrofizikai eljárások, azaz huzal- és tömbelektródás szikrácsolás (EDM – electro discharge machining),
 elektrokémiai eljárások (ECM – electro chemical machining).
 Egyéb, pl. alak, méret vagy összetett fizikai-kémiai jellemzők függvényében alkalmazhatók még
 lézer és plazma eljárások (hegesztés, leválasztás, üregképzés, vágás stb.),
 víz- és SiC bázisú eljárások is (vágás, felületkezelés stb.).
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Alak-, szerkezet- vagy alkatrészképzés:
 egyöntetű (homogén) anyagszerkezetű alkatrésztervezés,
 összetett (kompozit) anyag-összetételű alkatrésztervezés (pl. dörzshegesztett tengely, hegesztett
lemezfal),
 avagy alapvetően eredeti sajátosságaikat megőrző alkatrészekből
 oldhatatlan szerelvény tervezése (pl. hegesztett, ragasztott, forrasztott, képlékeny kötésű alkatrészek),
 oldható szerelvény tervezése (pl. szilárd vagy laza illesztések, menetes csatlakozások, önzáró
illesztések).
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Konstrukciós és gyártásterv illesztése:
méretezés és tűrésezés
• Méretezési bázis legyen egyben:
–
–
–
–

működési,
gyártási,
szerelési és
mérési bázis.

• Tűrésezés
legyen

Helyező dugó
Felső bélyeg

Szelep
Szeleprugó
Alsó bélyeg

1

2

3

4

– egyértelmű és
– összehangolt méret-, helyzet- és
alaktűrés-sorozat.

1.10. Minőségvezérelt tervezés
A szerkezet (konstrukciós) tervezésnek általában végső fejezetét alkotja a jellemző műszaki paraméterek (méretek és tűrések) meghatározása. Ennek során állítjuk elő a termék és a gyártás közbenső
állapotainak műszaki jellemzőit, a gyártás egyes szakaszait meghatározó kezdeti és peremfeltételeket, azaz a termelés és gyártás legalapvetőbb bemenő műszaki dokumentációit. (1.30. ábra: A kiindulópont és a cél: gyártási méret és tűrés).
A termékmodell műszaki dokumentációjának legalapvetőbb tagjai az összeállítási és a műhelyrajzok.
A műszaki méretek és tűrések a már alakra és helyzetre gyártás- és szereléshelyesen felépített termékmodell gyárthatósági elemzésének alapjai. Téves az a szemlélet és gyakorlat, amely arra épít,
hogy
 a méretezés bázisa csupán vonatkozási bázis, azaz a gyárthatóság attól független, illetve
 a tűrésezés és a méretezés egymástól független volna.
A gyártási méretek és tűrések alkotják a termékmodell műszaki tartalmát, amelyek együttesen határozzák meg az alkotóelemek és a termék egészének működésbeli műszaki teljesítőképességét, gyárthatóságát és szerelhetőségét, gyártásának szabályozhatóságát és ellenőrizhetőségét, az egész
termékéletciklus műszaki tervezhetőségét, kiszámíthatóságát és megbízhatóságát.
El nem évülő és felülírhatatlan méretezési és tűrésezési alapszabályok:
 törekedni kell a méretezési, avagy működési, gyártási, méretellenőrzési, szerelési bázisok
azonosságára,
 a működési, szerelési és gyártási előírásokból származtatott és
www.tankonyvtar.hu
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 megfelelően összehangolt méret-, alak- és helyzettűrések meghatározására, előírására.
Összetett termékek esetén a tűrések összhatásának elemzése a termék előállítási folyamatára, s főként a szerelési eljárások, módszerek választására meghatározó hatással bír, hiszen a termékre vonatkozó működésbeli és minőségi, gyárthatósági követelmények mindegyike ellenőrzési szempontból
bemenő, azonban gyártási és szerelési szempontból kimenő (eredmény) adat. Azaz minden műszaki
előíráshoz tartozó, azt kifejező méret külön-külön egy-egy műszaki paraméterekkel (mérettel és tűréssel) felruházott zárt gyártási vagy szerelési méretlánc eredményeként áll elő, amelyeknek kielégítése mind az összetevő termékek, alkatrészek tervezésében, mind pedig a termék-előállítási, gyártási
és szerelési folyamatok tervezésében meghatározó eredményekre vezet.
A termék és összetevőinek (alkatrészeinek és részszerelvényeinek) méretezése és tűrésezése a technológiai tervezés tartalmi fejezeteinek utolsó fázisa, amelynek változásai alapvetően változtathatják
meg a termelési és gyártási folyamat kiinduló adatait is. A termék-előállítási, azaz a gyártási és szerelési folyamat tervezése többszörösen visszatérő, azaz körkörösen ismétlődő folyamatok összessége
mindaddig, amíg a gyártási program meghatározó adatai végső formába nem kerülnek, lett légyen az
egy a legmagasabb szinten, azaz általánosan meghatározó gyártórendszer-jellemző, avagy egyetlen
alkatrész elemi szintű méret- és/vagy tűrésjellemzője.
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2. Alkatrészgyártás tervezésének folyamata
és dokumentálása
Szerző: Dr. Mikó Balázs
miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu

CAM rendszerek alkalmazása során általában forgácsoló eljárásokhoz szükséges NC programokat
állítunk elő. Ha a teljes technológiai tervezést tekintjük, akkor a CAM rendszerek a folyamat végén
állnak. Egy CAM rendszerben végrehajtott feladat előtt meg kell tervezni az adott alkatrész gyártási
folyamatát, ki kell választanunk a szükséges szerszámgépeket, szerszámokat, készülékeket stb., meg
kell határoznunk a forgácsolási paramétereket, melyeket majd a CAM rendszer megfelelő menüjében
kell megadnunk.
Ez a tananyagrész a technológiai tervezés (gyártástervezés) folyamatával foglalkozik.
Irodalom:
 Horváth Mátyás, Markos Sándor: Gépgyártástechnológia. Műegyetemi Kiadó, Budapest,
1995. Jegyzetazonosító: 45018
 Szegh Imre: Gyártástervezés. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1996. Jegyzetazonosító: 45025
 Zsidai László, Kakuk Gyula, Kári-Horváth Attila, Szakál Zoltán: Forgácsoló eljárások tervezése.
NSzFI, Budapest, 2008.
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A gyártástervezés feladata
A gyártástervezés feladata:
• megtervezni a konstruktőr által megtervezett termék gyártási
folyamatát;
• a gyártáshoz szükséges dokumentációk előállítása.

A gyártástervezés feladata (2.1. ábra)
A gyártástervezés feladata megtervezni a konstruktőr által megtervezett alkatrész, illetve szerelvény
gyártási folyamatát. Míg a konstruktőr egy objektumot tervez, mely megfelel az előírt funkcionális,
esztétikai stb. elvárásoknak, addig a technológus egy folyamatot tervez, melynek eredményeként
előáll a megtervezett alkatrész, szerelvény.
A gyártástervezés eredménye a technológiai dokumentáció, mely egyértelműen leírja a teljes gyártási
folyamatot az előgyártmány ellenőrzésétől a kész termék ellenőrzéséig. Ez a folyamat sok, nagyon
különböző gyártási eljárást is magában foglalhat, függően az alkatrész bonyolultságától. A forgácsoló
eljárások mellett tartalmazhat hegesztést, hőkezelést, festést, mérést, ellenőrzést, tesztelést, csomagolást stb.
A technológiai dokumentáció kidolgozottsága különböző mértékű lehet, függően a gyártás tömegszerűségétől (egyedi gyártás, kissorozat-gyártás, sorozatgyártás, tömeggyártás stb.), a szerszámgépek
jellegétől (hagyományos gépek, NC vezérlésű gépek) és a vállalat előírásaitól, hagyományaitól.
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Technológiai terv elemei

Gyártási eljárások

Minőség

Berendezések

Költség

Alkatrész-geometria

Készülékek

Szerszámok
Környezet adottságai

Technológiai terv elemei (2.2. ábra)
A technológiai tervezés során különféle folyamatelemekből állítjuk össze a technológiai folyamatot. A
célunk az előírt alkatrész-geometria előállítása.
Ennek érdekében meg kell találnunk az adott geometria előállítására alkalmas gyártási eljárásokat, ki
kell választanunk ezen eljárások megvalósítására alkalmas szerszámgépeket, meg kell találnunk a már
kiválasztott gépen az adott eljárás megvalósítására alkalmas szerszámokat. Meg kell oldanunk a
munkadarab rögzítését a szerszámgépen úgy, hogy a kiválasztott szerszámmal hozzáférjünk a megmunkálandó felületekhez. Ennek a felfogásnak az eszköze a munkadarab-befogó készülék.
A felsorolt építőelemeket úgy kell kiválasztanunk és egy összefüggő folyamattá rendeznünk, hogy a
végrehajtás eredményeként előálljon az előírt minőségű alkatrész. Az alkatrész minőségén a rajzi
előírásoknak való megfelelést értjük, tehát anyagminőségében, geometriájában, méretében és tűrésében, alak- és helyzettűrésében, felületi minőségében, színében stb. meg kell felelnie a legyártott
alkarésznek a konstruktőr dokumentációban megfogalmazott elvárásainak.
A folyamattal szemben azonban még egy fontos követelményt kell támasztanunk: a lehető legkisebb
költségen kell megvalósítani a gyártási folyamatot.
A technológiai tervezés során nagyon sokféle lehetőségünk van a rendszerelemek kiválasztására, még
a minőségi és költségmegkötések mellett is, azonban csak olyan rendszerelemeket választhatunk ki,
melyekkel rendelkezünk, vagyis figyelembe kell vennünk a gyártási környezet adottságait.
Egy technológiai tervezési feladatnak tehát sok jó megoldása van; a helyes megoldás kritériuma, hogy
az adott gyártórendszeren végrehajtható legyen, és előírás szerinti alkatrészt állítsunk elő. Emellett
törekednünk kell a gyártási költségek minimalizálására.
© Mikó, OE
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Alapfogalmak, definíciók
Technológiai folyamat: azon tevékenységek
összessége, melynek folyamán egy anyagból alakjának
és tulajdonságainak megváltoztatásával tervszerűen
ipari termékeket állítanak elő.

Alapfogalmak, definíciók (2.3. ábra)
A technológiai tervezés folyamatának megismerése előtt tisztázni érdemes néhány alapfogalmat. A
tanagyag keretében gépipari alkatrészek gyártástervezéséről lesz szó, alapvetően forgácsoló megmunkálások alkalmazásával.
Gyártási folyamat: azon tevékenységek összessége, melynek folyamán egy anyagból alakjának és
tulajdonságainak megváltoztatásával tervszerűen ipari termékeket állítanak elő.
Tehát forgácsoló megmunkálásokkal, képlékeny alakítással az alakot tudjuk módosítani; hőkezelési
eljárásokkal, festéssel, néhány képlékeny alakítási eljárással pedig az anyag tulajdonságait.
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A gyártástervezés területei
Vállalatirányítás

Gyártás

Szerelés technológiai
folyamatának tervezése

Technológiai előtervezés
Alkatrészgyártás technológiai
folyamatának tervezése

Termelésirányítás

Gyártástervezés

Előgyártmánygyártás technológiai
folyamatának tervezése

Készletgazdálkodás

Konstrukciós
tervezés

A gyártástervezés területei (2.4. ábra)
A technológiai tervezés nem elszigetelten működik, kapcsolatban van a vállalat egyéb tevékenységeivel.
A technológiai tervezés a konstrukciós tervezéstől érkező információk alapján kezdi meg a munkáját.
A tervezés során az előgyártmánygyártás, az alkatrészgyártás és a szerelés folyamatát kell megtervezni és összehangolni. E feladat közben a beszerzéseket bonyolító készletgazdálkodással, valamint a
majdani tényleges termelést koordináló, a gyártási erőforrásokat elosztó termelésirányítással is
együtt kell működni. Az elkészült technológiai terveket a gyártás hasznosítja, így a gyártási környezetről innen szerez információt a technológiai részleg.
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Alapfogalmak, definíciók
Művelet: a gyártási folyamat önmagában befejezettnek tekinthető,
megszakítás nélkül végzett szakasza.
A művelet a gyártási folyamat tervezési és szervezési egysége, amely
több műveletelemből áll.
Forgácsolástechnológiában műveletnek nevezzük az egy gépen, egy
felfogásban végrehajtott megmunkálások összességét.

Műveletelem: a művelet különválasztható és külön elemezhető,
tervezhető eleme.
Forgácsolástechnológiában az egy szerszámmal geometriailag és
technológiailag összefüggő ráhagyási alakzat eltávolítását nevezzük
műveletelemnek.

Alapfogalmak, definíciók (2.5. ábra)
A gyártási folyamat műveletekből épül fel, a művelet a technológiai tervezés és a gyártás egy legfontosabb egysége.
A művelet a gyártási folyamat önmagában befejezettnek tekinthető, megszakítás nélkül végzett szakasza. A művelet a gyártási folyamat tervezési és szervezési egysége, amely több műveletelemből áll.
A műveletelem a művelet különválasztható és külön elemezhető, tervezhető eleme.
Forgácsolástechnológiában műveletnek nevezzük az egy gépen, egy felfogásban végrehajtott megmunkálások összességét, illetve műveletelemnek az egy szerszámmal geometriailag és technológiailag összefüggő ráhagyási alakzat eltávolítását.
A művelet tervezési egység, mivel az egyes műveletek tartalma, amennyiben a kezdeti és végállapot
definiált, nincs hatással egymásra, tehát egyszerre több technológus is dolgozhat ugyanannak az alkatrésznek a technológiai tervén.
A szervezési egység fogalma a gyártással van összefüggésben: a termelés szervezését végző termelésirányítás a rendelési mennyiségeket és határidőket figyelembe véve gyártóberendezésenként, vagyis
a műveletek alapján határozza meg, hogy melyik gép, mikor, mit gyártson.
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Alapfogalmak, definíciók
Állapot: a munkadarab, felületelem vagy felületelem-csoport
állapotjellemzőkkel leírt tulajdonsága, mely a készültségét írja le.
Megkülönböztethető állapotok: nyers állapot, közbenső állapot,
pillanatnyi állapot, kész állapot.
Állapotjellemzők: az állapotot minőségileg számszerűen leíró
paraméterek:
• anyagtulajdonsági paraméterek,
• geometriai jellemzők és méretek,
• mérettűrés,
• alaktűrés (egyenesség, síklapúság, körkörösség stb.),
• helyzettűrés (párhuzamosság, merőlegesség, egytengelyűség stb.),
• felületi érdesség, mikro pontosság.

Alapfogalmak, definíciók (2.6. ábra)
A gyártási folyamat során a munkadarabunk állapotváltozások sorozatán megy keresztül, míg a nyers
előgyártmányból kész alkatrész lesz.
Az állapot a munkadarab (felületelem vagy felületelem-csoport) állapotjellemzőkkel leírt tulajdonsága, mely készültségét írja le.
Az állapotváltozás az állapotjellemzők megváltozásának folyamata, amely tulajdonképpen maga a
gyártási folyamat.
Az alkatrész életében a következő állapotokat különböztethetjük meg:
- nyers állapot: a gyártási folyamat megkezdése előtti állapot;
- közbenső állapot: az egyes műveletek közötti állapot;
- pillanatnyi állapot: a gyártási folyamat tetszőleges pillanatában fennálló állapot;
- kész állapot: a gyártási folyamat befejezése utáni állapot.
Az állapotot állapotjellemzőkkel adhatjuk meg, melyek a gyártási folyamat során szakaszosan változhatnak. Az egyes állapotokat számszerűsítő állapotjellemzők a következők lehetnek:
 anyagtulajdonsági paraméterek;
 geometriai jellemzők és méretek;
 mérettűrés;
 alaktűrés (egyenesség, síklapúság, körkörösség stb.);
 helyzettűrés (párhuzamosság, merőlegesség, egytengelyűség stb.);
 felületi érdesség, mikro pontosság.
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A gyártástervezés elvei
• absztrakció
• lokalitás
• analógiák
• heurisztikák
• optimalizálás

A gyártástervezés elvei (2.7. ábra)
Egy adott alkatrész gyártástechnológiájának megtervezése során számos különböző lehetőség közül
választhatunk, azonban a technológiai tervben csak egy megoldást írhatunk le. Az alkatrészek összetettsége, a sokféle gyártási eljárás és szerszámgép azonban megnehezíti a technológiai tervezést. A
feladat egyszerűsítése érdekében létezik néhány elv, melyek szem előtt tartásával a feladat egyszerűsíthető. A legfontosabb elvek a következők:
- absztrakció,
- lokalitás,
- analógiák,
- heurisztikák,
- optimalizálás.
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Absztrakció
Bonyolult feladatok egyszerűsítése.
A lényeges vonásokat kiemelve a közelítő megoldást finomítjuk.
Mikor érdemes absztrakciót alkalmazni?
• Nem kell tartani attól, hogy fontos megoldások vesznek el.
• Jobb hatékonyság érhető el, mint részletes tervezéssel.
• Lehetőség van absztrakt tervek újrafelhasználására.

Absztrakció (2.8. ábra)
Az absztrakció bonyolult feladatok megoldásának megközelítése a feladat egyszerűsítése révén. A
lényeges vonásokat kiemelve oldjuk meg a feladatot, majd a közelítő megoldást finomítjuk a korábban elhanyagolt részek figyelembevételével. Azt, hogy mit hanyagolhatunk el a technológiai tervezés
szempontjából, az adott alkatrész sajátosságait figyelembe véve dönthetjük el.
A technológiai tervezés során akkor alkalmazhatjuk az absztrakció elvét, ha
- nem kell tartani attól, hogy fontos megoldások vesznek el az elhanyagolások, egyszerűsítések miatt;
- jobb hatékonyság érhető el, mint részletes tervezéssel, mivel az elhanyagolt részletek miatt jelentősen csökken a tervezési idő;
- lehetőség van absztrakt tervek újrafelhasználására.
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Lokalitás
Dekomponáljuk a feladatot.
Önállóan kezelhető, zárt problémák elkülönítése.
A feladat komplexitása csökkenthető.

Felületelem-csoport: az alkatrész
felületelemeinek geometriailag és
technológiailag összefüggő csoportja.

Felületelem: az alkatrész geometriai építőeleme.

Lokalitás (2.9. ábra)
Az egyszerűsítés mellett a lokalitás kihasználása a bonyolult feladatok kezelésének másik módja. A
lokalitás lényege, hogy felbontjuk a feladatot olyan részfeladatokra, melyek csak kismértékben gyakorolnak hatást egymásra, így külön-külön lokálisan megoldhatók, majd a részmegoldásokból építjük
fel a teljes feladat megoldását. Ezáltal a feladat komplexitása, bonyolultsága csökkenthető.
Ez az elv jelenik meg a technológiai szemléletű felületelem csoportra bontásban. A felületelem az
alkatrész geometriai építőeleme, melyek a gyártás okán kerülnek egymással kapcsolatba. Egy zsákfurat hengeres és kúpos felületét nem lehet egymástól függetlenül legyártani csak egyetlen lépésben,
tehát indokolt az ilyen felületeket egy egységként kezelni.
A felületelem-csoport az alkatrész felületelemeinek geometriailag és technológiailag összefüggő csoportja, mely definícióban a technológia különösen fontos. Például egy menetes zsákfurat gyártási
folyamata szinte független az alkatrész egyéb elemeitől, nincsenek egymásra hatással. A felületelem
csoportra bontása technológiai szemléletű, amiből az következik, hogy ugyanaz az alkatrész többféle
módon is felbontható, függően az alkalmazni tervezett technológiáktól.
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Analógiák
A tervek újrafelhasználása.
Transzformációs analógia: korábbi tervek újrafelhasználása.
Származtatási analógia: korábbi tervek tervezési folyamatának
újrafelhasználása.
Analógiákat érdemes alkalmazni, ha:
• a tervbeli lépések és kölcsönhatások száma csekély,
• sok a hasonló feladat,
• nincs szükség az eredmények globális optimalizálására.
• Típustechnológiák
• Csoporttechnológiák
• Eset alapú tervezés

Analógiák (2.10. ábra)
Komplex feladatok kezelésének harmadik módszere a hasonlóság kihasználása, vagyis az analógiák
alkalmazása. Ennek során újrahasználjuk a korábbi technológiai terveket vagy azok előállítási algoritmusát. Így beszélhetünk transzformációs analógiáról, amikor korábbi terveket, vagyis a végeredményt hasznosítjuk, valamint származtatási analógiáról, amikor a megoldáshoz vezető döntési sorozatot, algoritmust használjuk fel az új terv elkészítéséhez.
Analógiák alkalmazásakor a fő motiváció a tervezési idő lerövidítése, gyors döntéshozatal, illetve a
komplex feladat kezelhetővé tétele.
Analógiákat érdemes alkalmazni, ha:
- a tervbeli lépések és kölcsönhatások száma csekély,
- sok a hasonló feladat,
- nincs szükség az eredmények globális optimalizálására.
Az elv alkalmazása tehát rövid tervezési idő mellett egy jó, de nem feltétlenül a legjobb megoldást
adja.
A hasonlósági elv alkalmazása több tervezési módszerben is megjelenik, mint például a típus- és csoporttechnológiákban vagy az eset alapú tervezésben.
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Heurisztika
Gyakorlati tapasztalat felhasználása.
Matematikailag nem bizonyítható.
A gyakorlati alkalmazhatóság határozza meg jóságát.
Alkalmazás feltételei:
- a probléma numerikus formában nem írható fel;
- célfüggvény nem fogalmazható meg numerikusan;
- nem áll rendelkezésre megoldási algoritmus.

Heurisztika (2.11. ábra)
A heurisztika lényege, hogy más területen már használt logikai megoldást alkalmazunk egy új területen. A heurisztikus eljárások a gyakorlati tapasztalat felhasználásával teszik lehetővé egy feladat
megoldását, vagy rövidítik meg annak menetét. A heurisztikus megoldásokat ökölszabálynak is nevezzük a mindennapi életben.
A heurisztikus eljárások jósága matematikailag nem bizonyítható, a gyakorlati alkalmazhatóság határozza meg jóságát. A heurisztikus eljárások egyszerűbbek és kevésbé igényesek, mint az egzakt matematikai megoldások.
Heurisztikus algoritmusokat alkalmazunk a technológiai tervezés során, ha:
- a probléma numerikus formában nem írható fel;
- célfüggvény nem fogalmazható meg numerikusan;
- nem áll rendelkezésre megoldási algoritmus.
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Optimalizálás
Optimalizálás = maximális hatás elérése

1. Egy rendszer tulajdonságai leírhatók Z paraméterekkel.
2. Megfogalmazható egy jósági kritérium: f(Z).
3. A rendszer optimálisnak nevezhető, ha Z* esetén f(Z*)=
min/max..
A megoldás feltételei:
1. A probléma numerikus formában felírható.
2. A cél definiálható célfüggvény formájában.
3. Létezik időben és kapacitásban elérhető algoritmus.
Jósági kritérium – célfüggvény – megfogalmazása:
• f(Z),
• gyakorlati célokat fogalmazzon meg.

Optimalizálás (2.12. ábra)
Optimalizálás során a lehető legjobb megoldást keressük, vagyis keressük egy rendszer paramétereinek azon értékeit, melyek esetén egy adott jósági kritérium minimum vagy maximum értéket vesz fel.
Formálisan egy optimalizálási feladat a következőképpen fogalmazható meg:
 egy rendszer tulajdonságai leírhatók Z paraméterekkel. Ezen Z paraméterek lehetséges értékei kielégítik a feltételrendszer által megfogalmazott kritériumokat,
 megfogalmazható egy jósági kritérium: f(Z),
 a rendszer optimálisnak nevezhető, ha Z* esetén f(Z*)= min/max.
Az optimalizálási feladat megfogalmazásának és megoldásának feltételei a következők:
- a probléma numerikus formában felírható,
- a cél definiálható célfüggvény formájában,
- létezik időben és kapacitásban elérhető algoritmus.
A jósági kritériummal – vagy célfüggvénnyel – szemben két kritérium van: az egyik, hogy értéke függjön a rendszer paramétereitől, a másik, hogy legyen valamilyen gyakorlati értelme (például: gyártási
idő, költség stb.).
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Gyártástervezési feladatok típusai
Elemzési feladatok: igények, feltételek analízisével
kapcsolatosak, melyek megoldása révén előállnak a választási
feltételek (pl. eljárások, szerszámok kiválasztásának kritériumai),
melyek lehetnek:
• paraméterek tartományai,
• eljárások, objektumok típusai.

Választás: az elemzés során generált
megoldási lehetőségek közül a
megoldás kijelölése.

Gyártástervezési feladatok típusai (2.13. ábra)
A technológia tervezés során vannak bizonyos feladattípusok, melyek többször visszatérnek, több
tervezési lépésnél is megjelennek.
A technológiai tervezési feladat döntések sorozatából áll, ezen döntések megfelelő előkészítése a
technológus feladata.
Az elemzési feladatok során igények, feltételek analízisét végezzük, melyek eredménye révén előállnak a választási feltételek (pl. eljárások, szerszámok kiválasztásának kritériumai). A feltételek részint
valamely paraméterek tartományait; részint eljárások, objektumok típusait határozzák meg.
A választás az elemzés során generált megoldási lehetőségek közül a potenciálisan jó megoldások
kijelölését jelenti.
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Gyártástervezési feladatok típusai
Értékelés: a választott vagy generált megoldások vizsgálata.

Döntés: a legjobb megoldás kiválasztása a lehetségesek közül.

Adaptálás/korrekció: a javasolt
megoldás módosítása a kezdeti
feladat sajátosságainak
figyelembevételével.

Gyártástervezési feladatok típusai (2.14. ábra)
A választás után értékelni kell a kiválasztott potenciális megoldásokat, tehát az értékelés a kiválasztott vagy generált megoldás vizsgálatát jelenti. Ennek során meghatározzuk azon paramétereit a
megoldásnak, melyek lehetőséget teremtenek a legjobb megoldás kiválasztására. A döntés a legjobb
megoldás kiválasztása a lehetségesek közül.
A döntés után előfordulhat, hogy a kapott megoldást módosítani kell, mivel a tervezés során elhanyagoltunk bizonyos körülményeket, melyek hatását most figyelembe kell venni. Az adaptálás vagy
korrekció a javasolt megoldás módosítása a kezdeti feladat sajátosságainak figyelembevételével.
Az elemzés-választás-értékelés-döntés-adaptálás folyamatot a technológiai tervezés során többször
is végre kell hajtani, míg a lehető legjobb megoldást meg nem találjuk az adott tervezési problémára,
tehát több lépésben közelítve, iterációk sorozatával találjuk meg a megoldást.
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Gyártástervezési feladatok típusai
Aritmetikai feladat:
nem geometriai számítási feladat, amelynek eredménye valamilyen
szám, paraméter:

•
•
•
•
•
•

forgácsoláselméleti feladatok,
a mechanikai (statikai, kinematikai, dinamikai, szilárdságtani),
gépelem-tervezési,
hőtani,
áramlástani,
tribológiai.

Gyártástervezési feladatok típusai (2.15. ábra)
A technológiai tervezés során a döntések előkészítésére és az eredmények értékelésére számítási
feladatokat végzünk.
Számítási vagy aritmetikai feladatnak tekintünk minden olyan nem geometriai számítási feladatot,
amelynek eredménye valamilyen szám, paraméter.
Ide sorolhatjuk:
 forgácsoláselméleti feladatokat (forgácsolási paraméterek meghatározása, normaidőszámítás, forgácsolási erő, nyomaték teljesítmény számítás),
 a mechanikai (statikai, kinematikai, dinamikai, szilárdságtani),
 gépelem-tervezési,
 hőtani,
 áramlástani,
 tribológiai.
Az első példa kivételével egy technológiai tervezési feladat során ezek nem tekinthetők tipikus feladatoknak.

www.tankonyvtar.hu

© Mikó, OE

2. Alkatrészgyártás tervezésének folyamata és dokumentálása

75

Gyártástervezési feladatok típusai
Geometriai feladatok:
• a teljes munkadarab vagy bizonyos felületek definiálása,
• a közbenső állapotok meghatározása,
• a ráhagyások elosztása,
• ütközésvizsgálat,
• különböző objektumok (gép, munkadarab, készülék,
szerszám) egymáshoz viszonyított elrendezése.

Gyártástervezési feladatok típusai (2.16. ábra)
A geometriai feladatok a teljes munkadarab vagy bizonyos felületek definiálására, a közbenső állapotok meghatározására, a ráhagyások meghatározására és elosztására, ütközésvizsgálatokra, különböző
objektumok (gép, munkadarab, készülék, szerszám) egymáshoz viszonyított elrendezésére szolgál.
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Gyártástervezési feladatok típusai
Sorrendi feladatok:
egy folyamat elemeinek a sorrendjének meghatározása.

1.

2.

3.

4.

Gyártástervezési feladatok típusai (2.17. ábra)
A technológiai tervezés során gyakran kell sorrendi vagy strukturálási feladatokat megoldani. Ilyenkor
valamilyen objektumokat vagy leggyakrabban folyamatszakaszokat kell sorba rendezni.
A sorba rendezés leggyakrabban előzési feltételek alapján történik. A technológiai tervezés alapvetően egymásra épülő sorrendi feladatok sorozata.
A képeken egy furat elkészítésének műveletelemeit láthatjuk:
1.: központfúrás,
2-3.: fúrás,
4.: furatesztergálás.
Az előzési feltételek ebben az esetben nyilvánvalóak (központfúrás-fúrás-furatesztergálás), azonban
ha a külső átmérőt is meg kell esztergálnunk, akkor ennek a műveletelemnek a helye már nem ennyire egyértelmű, illetve különböző szempontok figyelembevételével mind a furatkészítés előtt, mind
utána is helyes lehet.
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A gyártástervezés szintjei

Előtervezés

Műveleti sorrendtervezés

Művelettervezés

Műveletelemtervezés

Posztprocesszálás

A gyártástervezés szintjei (2.18. ábra)
A technológiai tervezés folyamata eléggé összetett, azonban függetlenül az alkatrész anyagától, méretétől, alapjától, funkciójától, ugyanazon tervezési lépések végrehajtásával tetszőleges alkatrész
technológiai terve előállítható.
A technológiai tervezés nemlineáris feladat, gyakori a visszalépés egy korábbi tervezési szintre, ahol a
tervezési lépés módosítása után egy másik lehetséges megoldás részleteinek kidolgozásával folytatjuk a munkát.
A szakirodalom többféle modellt is ismertet a gyártástervezési feladat megoldására, mi az ábrán látható ötszintű modellt tárgyaljuk. A gyártástervezés e szerint öt egymást követő tervezési szint feladatainak megoldásával végezhető el, fentről lefelé. Az ábra bővülő alakja azt szimbolizálja, hogy egyre
több adat áll elő, a technológiai tervünk egyre részletesebb lesz. A tervezést a gyártási koncepció
felállításával kezdjük, majd folyamatosan dolgozzuk ki a terv részleteit.
A tervezési folyamatot szintenként hajtjuk végre. Amíg egy szint részfeladatai nincsenek kidolgozva,
nem léphetünk tovább, mivel az esetleges iterációk feleslegessé tehetik a már kidolgozott technológiai terv részletet.
A technológiai tervezés a következő szintekből áll:
 előtervezés,
 műveleti sorrendtervezés,
 művelettervezés,
 műveletelem-tervezés,
 posztprocesszálás.
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Előtervezés
A konstrukció technológiai bírálata
• szerelhetőségi elemzés,
• gyárthatósági elemzés (globális, lokális).
Gyártástervezési részfolyamatok előkészítése
• gyártás/beszerzés döntéstámogatása,
• vázlatos technológiai elemzés,
• előgyártmány választása.
Idő- és költségbecslés

Előtervezés

Műveleti sorrendtervezés

Művelettervezés

Műveletelemtervezés

Posztprocesszálás

Előtervezés (2.19. ábra)
A technológiai tervezés első szintje az előtervezés, melynek feladata többek közt az
előgyártmánygyártás, az alkatrészgyártás és a szerelés folyamatainak összehangolása, mint azt egy
korábbi ábrán láttuk. Így tehát ezen a szinten nem csak egy alkatrész gyártási folyamatával kell foglalkoznunk, hanem adott esetben egy egész szerelvénnyel. Ha az egész szerelvényhez kapcsolódó
tervezési részfeladatokat megoldottuk, már egyenként foglalkozhatunk az alkatrészek technológiai
tervezésével, mivel azok nem hatnak egymásra.
Az előtervezés első lépése a szerelhetőségi és a gyárthatósági elemzés, mely során értékelni kell a
szerelvény, illetve az egyes alkatrészek geometriai kialakítását, anyagát, méterét és tűréseit szerelhetőségi és gyárthatósági szempontokból.
A gyárthatóság kérdését feltehetjük úgy, hogy az adott felületelem-csoport legyártható-e, létezik-e
olyan eljárás, gép, szerszám, amely alkalmas a kívánt alakú, méterű, pontosságú geometriai elem
előállítására, de szűkíthetjük a kérdést az adott gyártórendszer elemeire is, vagyis mi le tudjuk-e gyártani.
A következő lépésben el kell dönteni, hogy az adott alkatrészt legyártjuk, vagy megvesszük egy beszállítótól (pl. kereskedelmi áru vagy részegység; nincsenek eszközeink vagy kapacitásunk a legyártására; más olcsóbban gyártja le, mint mi).
Ezt követően vázlatos technológiai elemzést készítünk, kiválasztva a főbb technológiákat (pl. képlékeny alakítás vagy forgácsolás), melyek alkalmasak az alkatrész legyártására, végül meghatározzuk a
szükséges előgyártmány típusát (hengerelt, húzott rúd, öntött, kovácsolt stb.), alakját és méreteit.
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Az utolsó lépés a gyártási idő és költségbecslés, mely során meghatározzuk a gyártási folyamat időszükségletét és költségét. Ezek az adatok fontos döntési információk a korábbi feladatok megoldása
során, tehát a technológiai tervezés iterációs jellege egy tervezési szinten belül is megfigyelhető.
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Műveleti sorrendtervezés
A megmunkálási igények és módok meghatározása.

A megmunkálási bázisok kijelölése.
A szerszámgépek és készülékek kiválasztása.
A műveletek behatárolása.

Előtervezés

Műveleti sorrendtervezés

A műveletek sorrendjének
meghatározása.

Művelettervezés

Műveletelemtervezés

Posztprocesszálás

Műveleti sorrendtervezés (2.20. ábra)
A műveleti sorrendtervezés során már csak egyetlen alkatrésszel foglalkozunk.
Meg kell határozni az alkatrész, illetve az alkatrészt alkotó felületelem-csoportok megmunkálási igényét, vagyis hogy az adott geometriai elemek milyen, gyártási szempontból fontos jellemzőkkel bírnak. Ezt követően ezek figyelembevételével gyártási eljárásokat határozunk meg.
A gyártási eljárások és az alkatrész-geometria ismeretében meghatározzuk a gyártási bázisokat. A
bázis olyan geometriai elem, melytől más geometriai elemek helyzetét határozzuk meg. A bázisok az
alkatrész helyzet-meghatározása során játszanak fontos szerepet.
Ezután tudunk választani szerszámgépet és munkadarab-befogó készüléket. A szerszámgép kiválasztásánál a fő szempont a már kiválasztott gyártási eljárások igénye, illetve az alkatrész métere. A munkadarab-befogó készülék feladata a munkadarab helyzetének meghatározása a szerszámgép munkaterében, valamint ennek a helyzetnek a megtartása a megmunkálás során. A helyzet meghatározásra
az első művelet kivételével csak már megmunkált felületet lehet felhasználni.
A következő lépés az egyes műveletek behatárolása, vagyis a műveletközi állapot meghatározása,
illetve ezek sorrendjének meghatározása. A műveletközi állapotok és a műveleti sorrend meghatározása után a tervezési feladat műveletenként önállóan kezelhető.
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Alapfogalmak, definíciók
Megmunkálási igény: a felületelem-csoport nyers és kész
állapota közti különbség.
Ráhagyási alakzat: az alkatrész
nyers és kész állapota közti
geometriai különbség.

Alapfogalmak, definíciók (2.21. ábra)
A műveleti sorrendtervezés során meg kell határozni a megmunkálási igényt, ami a munkadarab
nyers és kész állapota közötti különbség.
Ennek a különbségnek a geometriai része a ráhagyási alakzat, melyet a forgácsolási folyamat során
kell eltávolítani. Ezen ráhagyási alakzatot kell felbontani olyan geometriai alakzatokra, melyek egyegy szerszámmal eltávolíthatók. Ezt követően határozhatók meg a szükséges forgácsolási eljárások,
szerszámgépek és készülékek. A leválasztási tervet több verzióban is el lehet készíteni, mivel az alakzatok egymásra épülése sorrendiséget is jelent.
Az ábrán látható tengelyszimmetrikus alkatrész furata esetén a 9-es nagy átmérőjű furat készíthető
el, utána a 8-as középső, majd utána a 7-es legkisebb furat. Amennyiben ezeket más sorrendben szeretnénk gyártani, akkor egy másik leválasztási tervet kell készíteni. Egy fordított sorrend esetén az
alkatrész geometriáját tekintve nem tapasztalunk különbséget, tehát első ránézésre mindegy lenne,
azonban ha a szerszámok alapanyagban megtett munkaútját vizsgáljuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy a
7-es részt készítő fúró körülbelül háromszor, a 8-as furatot készítő fúró kb. kétszer akkora utat tesz
meg, tehát ugyanazzal a szerszámmal harmad-, illetve feleannyi alkatrészt tudunk elkészíteni.
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Művelettervezés
Műveletelemek tartalmának és sorrendjének
meghatározása.
Szerszámok kiválasztása.
Szerszám-elrendezési terv készítése.

Előtervezés

Műveleti sorrendtervezés

Művelettervezés

Műveletelemtervezés

Posztprocesszálás

Művelettervezés (2.22. ábra)
A műveleti sorrend elkészítése után ki kell dolgozni az egyes műveletek tartalmát. A leválasztási terv
alapján ez könnyen megtehető, azonban széles körű megfontolások szükségesek az optimális műveletelem-sorrend kialakítása során.
Az egyes leválasztandó geometriai alakzatokhoz szerszámot kell választani, amely módosíthatja a
leválasztási alakzatot (iteráció). A szerszámválasztás során különböző korlátozó feltételek figyelembevételével kell megtalálnunk a megfelelő szerszámot. A legfontosabb választási feltételek a következők:
 a gyártási eljárás jellege: pl. keresztesztergálás, beszúrás, síkmarás, furatköszörülés;
 a megmunkálás fokozata (nagyolás, elősimítás, simítás);
 a munkadarab anyaga;
 a szerszám anyaga és felépítése (monolit, szerelt, forrasztott);
 a geometriai elem mérete, amely a szerszám méretét befolyásolhatja;
 a szerszámgép szerszámtartója, ami a befogás jellegét határozza meg.
Szerszám-elrendezési tervet abban az esetben kell készíteni, ha az alkalmazott szerszámgép rendelkezik szerszámtárral.
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Műveletelem-tervezés
Szerszámpályák meghatározása.
Forgácsolási paraméterek meghatározása.

Előtervezés

Műveleti sorrendtervezés

Művelettervezés

Műveletelemtervezés

Posztprocesszálás

Műveletelem-tervezés (2.23. ábra)
A művelet tartalmának megtervezése után az egyes műveletelemek tartalmának megtervezése következik, mely két feladatot foglal magában: a szerszámpályák és a forgácsolási paraméterek meghatározását.
A szerszámpályák meghatározása során figyelembe kell vennünk a gyártandó geometriát, a nem
megmunkálandó részek méretét, helyzetét, a szerszám méreteit, alakját, a szerszámgép munkaterének méretét, a munkadarab-befogó készülék elhelyezkedését. Ez az a feladat, melyet a CAM (computer aided manufacturing) rendszerek el tudnak végezni.
A második feladat a forgácsolási paraméterek meghatározása, melynek legfontosabb korlátait a szerszám anyaga, a szerszám kopási folyamata, a munkadarab anyaga, a szerszámgépen beállítható paraméterek, a gépteljesítmény, az ébredő erők okozta deformációk jelentik.
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Posztprocesszálás (illesztés)
 A tervezési eredmények illesztése az adott géphez,
vezérléshez.
 A gyártási dokumentáció elkészítése.

Előtervezés

Műveleti sorrendtervezés

Művelettervezés

Műveletelemtervezés

Posztprocesszálás

Posztprocesszálás (illesztés) (2.24. ábra)
A technológiai tervezés utolsó lépése a posztprocesszálásnak nevezett feladat, mely során illesztjük a
technológiai tervezés eredményeit az adott szerszámgép vezérléséhez. Ez az NC vezérlésű gépek esetében jelent látványos feladatot: el kell készíteni az adott típusú vezérlés sajátosságait figyelembe
vevő NC programot. Az NC program elkészítésében is nagy szerepe van a CAM rendszereknek.
Az utolsó feladat a gyártási dokumentáció elkészítése.
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Dokumentumok
Termékdokumentáció:
- műhelyrajz,
- összeállítási rajz,
- darabjegyzék,
- működési leírás,
- átvételi követelmények
- stb.

Dokumentumok (2.25. ábra)
A technológiai tervezés során számos dokumentumot kell használni, illetve létrehozni. A dokumentumoknak három fő csoportja van:
a konstrukciós tervezési feladat eredményét rögzítő termékdokumentáció, mely a technológiai tervezés kiinduló pontja. Ennek része az alkatrész(ek) műhelyrajza, esetleg összeállítási rajz és darabjegyzék, működési, karbantartási leírások, átvételi követelmények, stb.
E dokumentumok írják le a gyártandó alkatrésszel, illetve szerelvénnyel szemben támasztott követelményeket, melyeket a technológusnak figyelembe kell venni a technológiai folyamat kialakítása
során.
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Dokumentumok
Ismeretek:
- gyártórendszer adatok (GKS);
- szabványok, anyag adatok;
- minőségbiztosítási dokumentumok;
- működési és karbantartási leírások.

ISO
MSz
DIN

JIS

AFNORM
UNI

Dokumentumok (2.26. ábra)
A dokumentumok második csoportja azon előírások, szabványok és adatok, melyeket fel kell használni a folyamat kialakítása során.
Ezek közül a legfontosabbak a gyártórendszer adatai, melyek az elérhető gépek, készülékek, szerszámok adatait tartalmazzák. A folyamat összeállítása során ezeket az eszközöket használhatjuk. Ismernünk kell tulajdonságaikat, kapacitásukat, elérhetőségüket, alkalmazásuk feltételeit, korlátait.
Ide tartoznak a különféle szabványok, melyek a technológiai tervezés során használhatók: például
konstrukciós részletszerkesztési szabványok (menetkifutás geometriája), tűrésértékek szabványai;
anyagtulajdonságokat, félkész termékek méreteit leíró anyagszabványok stb.
A vállalat minőségbiztosítási dokumentumai szabályozhatják a tervezés menetét, az alkalmazandó
dokumentumokat, a gyártásellenőrzés rendszerét.
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Dokumentumok
Gyártási dokumentáció:
- műveleti sorrendterv,
- műveletterv,
- műveleti utasítás,
- szerszám-beállítási terv,
- programhordozók
- stb.

Dokumentumok (2.27. ábra)
A gyártási dokumentáció a technológiai tervezés eredményeit írja le. A gyártási dokumentációval
szembeni legfontosabb elvárások a következők:
 célszerűség,
 teljesség,
 egyértelműség.
A technológiai dokumentációnak célszerűnek kell lennie, vagyis illeszkednie kell az adott gyártórendszerhez, a gyártandó darabszámhoz, vagyis nem minden esetben tervezzük meg a gyártás minden
lépését, és nem készítünk hozzá gyártási dokumentációt. Például egyedi gyártás esetén hagyományos
szerszámgépeket használva nem feltétlenül kell készíteni technológiai tervet, az alkatrész műhelyrajza alapján legyártható az alkatrész.
Ezt figyelembe véve a technológiai dokumentációnak teljesnek kell lenni, tehát a választott kidolgozási szinten minden olyan adatot meg kell adni, amit fontosnak tartunk.
A technológiai dokumentációnak egyértelműnek kell lenni, nem bízhatunk döntéseket a gyártásra. A
gyártás feladata a technológiai terv megvalósítása, nem pedig megalkotása (kivétel természetesen az
előbb említett egyedi gyártás).
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Műveleti sorrendterv
Egy alkatrészre tartalmazza a
műveleteket, azok sorrendjét, a
szerszámgépeket és a
készülékeket.

Műveleti sorrendterv (2.28. ábra)
A dokumentumok elengedhetetlen része a fejléc és a lábléc, melyek tartalmazzák a technológiai terv
azonosításának, valamint gyártmányhoz kapcsolódásának adatait: az alkatrész nevét, rajzszámát,
méretét, a terv azonosítóját, a készítő nevét, aláírását, a kiadás dátumát, a terv oldalszámát. Az oldalszámnál fel kell tüntetni a teljes oldalszámot is, megakadályozva oldalak elvesztését. A dátumnak és
az aláírásnak fontos szerepe van. A dátum jelzi a kiadás időpontját, tehát egy módosítás esetén a két
terv közül eldönthető, hogy melyik az érvényes. (Minőségbiztosítási kézikönyvek általában rögzítik a
dokumentummódosítás szabályait, melynek részeként vissza kell gyűjteni a nem érvényes dokumentumokat, azonban üzemi körülmények között ez nem minden esetben valósítható meg teljes mértékben.) A technológus az aláírásával jelzi, hogy a technológiai dokumentum kiadható, tehát aláírás nélküli dokumentum nem érvényes.
A műveleti sorrendterv a gyártási műveletek megnevezését, a gyártáshoz használandó szerszámgép
és a munkadarab-befogó készülék fajtáját tartalmazza. Leírja a főbb lépéseket és szükséges erőforrások jellegét, de a folyamat részleteit, azok tartalmát nem. A műveleti sorrendterv az egész alkatrészhez készül, általában 1-2 oldal terjedelmű, A4 méretű.
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Műveletterv
Egy alkatrészre tartalmazza a
műveleteket, a
szerszámgépeket, a
készülékeket, a műveletekhez
tartozó műveletelemeket,
szerszámokat, mérőeszközöket
és a beállítandó technológiai
paramétereket.

Műveletterv (2.29. ábra)
A műveletterv is egy alkatrész megmunkálási folyamatát tartalmazza, a műveleti sorrendterv egy-egy
sorát fejti ki. A művelet sorszáma és megnevezése mellett konkrét szerszámgéptípust és készülékazonosítót tartalmaz, találunk információt az alkalmazandó szerszámról és a forgácsolási paraméterek határértékeiről is. A dokumentum lehet A3 és A4 méretű is.
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(2.30. ábra)
A műveletek tartalmát részletesebben ismertetjük, a megnevezés mellett egy jellegre helyes, méretezett ábra mutatja a művelet végrehajtása utáni munkadarab-állapotot, valamint szöveges felsorolás
a művelet tartalmát.
A rajznál nem elvárható az arányos rajz, mivel csak kis rajzterület áll rendelkezésünkre.
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Műveleti utasítás
Egy műveletre vonatkozóan
tartalmazza mindazt, amit a
műveletterv, kiegészítve a
normaidőre vonatkozó
információkkal.

Műveleti utasítás (2.31. ábra)
A műveleti utasítás A4 méretű 1-2 oldalas dokumentum, mely minden művelethez külön-külön készül. Tartalma és formája a művelet jellegétől függően különböző lehet, az ábrán forgácsoló műveletek esetén szokásos dokumentum látható. A fejléc és lábléc mellett a középső rész két részre van
osztva, egy rajzterületre és a műveletelemeknek és adatainak felsorolására.
A dokumentum lábléce tartalmazza az alkalmazható szerszámgépet, helyettesítő gépeket, az érvényes darabszámot (nagyobb vagy kisebb darabszám esetén más technológiai terv alkalmazása lehet
szükséges), a művelet normaidejét, illetve az előkészületi időt.
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(2.32. ábra)
A középső rajzterületen ábrázoljuk az alkatrész művelet utáni állapotát. A rajz jellegre helyes, tehát
nem arányos, jelölve van a befogás helye és módja, méretezve van a művelet során elkészült felületek mérete, betűvel vagy számmal jelölhetjük az egyes felületeket, melyre a műveletelemek felsorolásánál hivatkozhatunk.
A vázlat alatti táblázat tartalmazza a műveletelemek felsorolását. A műveletelemek között nem csak
a forgácsolási lépéseket kell felsorolni, hanem egyéb tevékenységeket is, mint például a munkadarab
ki- és befogása, a darab ellenőrzése stb. Ezeket azért is célszerű felsorolni, hogy a normaidő-számítás
során ne felejtsük el figyelembe venni.
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(2.33. ábra)
A műveletelem megnevezése mellett megadjuk a rajzon jelölt felületek azonosítóit, a végrehajtáshoz
szükséges szerszám vagy mérőeszköz megnevezését, azonosítóit, illetve a forgácsolási paramétereket.
A forgácsolási paraméterek a következők:
 forgácsolási sebesség (vc), melynek mértékegysége m/perc, köszörülés esetén m/s;
 fordulatszám (n), 1/perc mértékegységben, melyet a forgácsolási sebességből számítunk ki.
Fokozatos főhajtóművel rendelkező szerszámgépek esetén a gépen beállítható fordulatszámhoz kell igazítani a kiszámított értéket, majd ebből visszaszámolni a tényleges forgácsolási sebességet;
 előtolás vagy előtolási sebesség (f vagy vf), melynek mértékegysége esztergálás esetén
mm/fordulat, marás esetén mm/perc. Fokozatos mellékhajtómű esetén szintén a gépen beállítható értékekhez kell igazítani;
 fogásmélység (a) mm-ben megadva, amely az egy fogásban leválasztott anyagvastagságot jelenti;
 fogásszám (i), amely azt mutatja, hány lépésben távolítható el az adott ráhagyás adott fogásmélységű forgácsolással.
A forgácsolási paraméterek értelmezését különböző megmunkálások esetén, illetve meghatározásuk
módját a tananyag más részei tartalmazzák.
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Ellenőrző kérdések
•
•
•
•
•

•
•

Mi a technológiai tervezés célja, feladata?
Milyen területei vannak a gyártástervezésnek, hogyan kapcsolódik a
technológiai tervezés egyéb vállalati funkciókhoz?
Definiálja a művelet és a műveletelem fogalmát!
Ismertesse a gyártástervezés elveit!
Milyen típusfeladatokat kell megoldani a technológiai tervezés
során?
Milyen lépésekből áll a technológiai tervezés?
Ismertesse a technológiai dokumentumok formai és tartalmi elemeit!
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A termék: szerelvény

Nyersanyag vagy
félkész termék
Összetevők, alkotóelemek

Alkatrész
Gyártás- és szereléshelyes terméktervezés

Összetett termék

3.1. Összetett termék mint szerelvény
Emlékeztetőül (az 1.1. fejezetből)
Termék: egy természetes vagy mesterséges folyamat által létrehozott tárgy (objektum), avagy létező
(objektív) és/vagy jelképes (szimbolikus, szubjektív) tulajdonságok összessége, amelyek alkalmasak
fogyasztói szükségletek, felhasználói igények kielégítésére.
Egy bonyolultabb termék szerkezeti (konstrukciós) tervezése számtalan esetben vezet arra az eredményre, hogy a termék-előállítási folyamat összességében lényegesen egyszerűsíthető azzal, ha az
egységes gyártmánytervet összetett, több, önálló szerelési egységből álló szerelvénytervre cseréljük,
azaz a termelési folyamatot szerelési folyamattal bővítjük inkább (3.1. ábra: A termék: szerelvény).
Emlékeztetőül (az 1.1 fejezetből)
Gyártmány: egyszerű (egyöntetű, egynemű), avagy annak felfogható termék, amely nem feltétlenül
egy alkotóelem, avagy alapanyag felhasználásával, ám azok egyenkénti sajátosságainak megváltoztatásával, azaz megőrzése nélkül áll elő (lásd: ötvözött, öntött, hengerelt, kovácsolt, forgácsolt,
fröccsöntött stb., félkész vagy késztermékek).
Szerelvény: alapvetően önálló termékekből, alkatrészekből jellemzően (ha nem is kizárólagosan) az
egyes összetevők (alkatrészek, részegységek) alapvető sajátosságainak megváltoztatása nélkül létrehozott összetettebb, magasabb szintű működési, felhasználói feltételeket kielégítő termékek.
A fenti meghatározásokból még úgy tűnhet, mintha eltérő alapanyagú alkotórészekből pl. hegesztett
gyártmány már szerelvénynek is volna nevezhető egyben, azonban – emlékezzünk az 1. fejezetre,
amelyből határozottan kiderül, hogy a termék fogalmi körülhatárolása nem csupán pillanatnyi sajátosságaitól, hanem az előállítási folyamatától is függ – a gyártmány gyártási, míg a szerelvény szerelé© Boór, BME
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si folyamat eredménye. Nem vitás, hogy még így is marad olyan összetett termék, amely mindkettőbe, avagy egyikbe sem kizárólagosan sorolható.
Szerelvény: olyan szerelési egység, amely
 legalább két alkatrészből áll, és
 szerelési folyamaton, folyamatokon keresztül jön létre.
Szerelési egység: az összetevők (alkatrészek, szerelvények) olyan végleges elrendezési állapota, melyet külön beavatkozás nélkül megőriz (valós részszerelvény).
Szerelési alkatrész: minden olyan alkotóelem, mely – a termelési folyamat szempontjából – tovább
már nem bontható, avagy nem bontandó.
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Szerelvény bonyolultsága

A szerelvény rangja és rendje
A szerelés mint folyamat – tárgyközpontú szemlélettel – felfogható, mint a szerelés tárgyának állapotváltozási folyamata, avagy a szerelés eredményeként létrejövő szerelvény – mint a termék végállapota – és az összetevők alkatrészállapota közötti (közbenső) állapotváltozások folyamata.
A szerelési folyamat vagy annak tervezése során létrehozott minden egyes közbenső állapotot vagy
adott szempontból megkülönböztetett részhalmazt a folyamatban betöltött szerepétől, meghatározottságától és készenléti állapotától stb. függően
 bázis- (szerelési folyamatban meghatározó);
 fő- (a termék sajátosságaiban fő szerepet játszó);
 rész- (egyedi sajátosságú szerelési egység vagy adott szempontból azonosított látszólagos
szerelvény);
 al- (valós vagy látszólagos közbenső) vagy
 végszerelvénynek nevezzük.
Például a 3.2. ábra Hajtómű robbantott ábra alapján is érzékelhető, hogy feltehetőleg a szerelés
bázisalkatrésze az alsó ház, részszerelvényei a szerelt tengelyek, szerelt forgórészek, ahol ez utóbbiaknak az előbbiek alszerelvényei stb.
A szerelési folyamat bonyolultsága csak részben függ össze a végszerelvény összetettségével, sokkal
inkább a szerelvény szerkezeti (konstrukciós) felépítésétől, tagoltságától, a szerelési egységek összehangoltságától függ.
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A szerelési egységek
 készenléti állapotát azok rangja, rangszáma (alkatrész: Rg=0; végszerelvény: Rg>0 bonyolultsági fokszám);
 míg bonthatóságát (távolságát a végállapottól) azok rendje (végszerelvény: Rd=0; alkatrész:
Rd>0 a teljes beépítettségig tervezett szerelési állapotváltozások száma) írja le.
A szerelvények és alkatrészek rang- és rendszáma, az összetett termék tagoltsága az alapanyag- és
alkatrészellátás szervezésének meghatározó fokmérője, azaz a termék szerkezeti (konstrukciós)
elemzésének alapvető tárgya, hiszen egyszerre (külön-külön) minden egyes összetevő és a szerelvény
teljes egészének, mint szerelési egységeknek önálló gyártási, kezelési és szerelési bonyolultsága az
összetevők és azok további összetevőinek geometriai, technológiai sajátosságainak összehangoltságától, rendezettségétől függ.
A gyártásirányú (gyártásorientált), avagy gyártáshelyes szerkezeti (konstrukciós) tervezés és technológiai folyamattervezés meghatározó eleme az összetett termék termelési célnak megfelelő szerelési
egységekre, alszerelvényekre és alkatrészekre bontása. Azaz a szerelvény bonyolultsági foka, illetve
az alkatrészek kezelésének összetettsége – nem egyszerűen tárgyfüggő, hanem terv- és folyamatfüggő, azaz – a konstrukciós, gyártási és szerelési tervtől függ, amely az anyagminőség választására, az
anyagszükséglet és az alkatrészek gyártásterveire és az alapanyag-kezelési eljárásokra is kiterjed.
Ennek módszereiként fejlesztették ki az ún. „párhuzamos és versenyképes műszaki tervezés” módszereket (Simultaneous [SE] és Concurrent Engineering [CE]).

www.tankonyvtar.hu

© Boór, BME

3. Szereléstervezés folyamata

101

A termelési folyamat: szerelés

Termelés mint gyártási és
szerelési körfolyamat
Előgyártás

Alkatrészgyártás

Szerelés

Szerelés: a megelőző termelési (gyártási) folyamatok eredményeitől függő folyamat

3.2. Szerelési folyamat
Szerelés – mint termék-előállítási folyamat: összetett termékek létrehozása érdekében alkotóelemek (egyszerűbben: alkatrészek), avagy szerelési egységek rendezett állapotba hozása. Szereléskor
tehát alkotóelemeket rendelünk egymáshoz, avagy alkatrészeket, szerelvényeket kapcsolunk össze,
hogy a szerelési, összeállítási tervben meghatározott kölcsönös elhelyezkedésüket megvalósítsuk.
Szerelés – miért nem gyártás?
Számos gyártási folyamat során alkotunk olyan termékeket, amelyek eltérő sajátosságú alkotóelemek
összeredményeként jönnek létre. Ilyenek pl. a porkohászati, öntési, hegesztési, forrasztási vagy ragasztási stb. eljárással készült termékek, s mégsem nevezzük a készterméket szerelvénynek, s az előállítási folyamatot szerelésnek. Ennek oka, hogy míg a gyártás esetén a gyártmány alkotóelemeinek
előélete, avagy önálló működésbeli (hozott) sajátosságai a termék további életfolyamán (termék
életciklusában) már nem vagy nem lényegesek, avagy az adott összefüggésekben nem hangsúlyosak,
addig a kifejezetten szerelési folyamatokon keresztül létrehozott szerelvények – mint a termékek,
gyártmányok ezzel hangsúlyozottan megkülönböztetett csoportja – esetén az alkotóelemek előélete,
működésbeli, szerelhetőségi, további megmunkálhatósági, kezelhetőségi sajátosságai egyszerre, azaz
külön-kölön is hangsúlyosak maradnak. E sajátosság legkevesebb a szerelési folyamatban, de többnyire a szerelvény egész életfolyamán (termék életciklusán) belül mindvégig, azaz a termék megsemmisüléséig jellemző marad.
Következésképpen a szerelvény egy olyan összetett termék, amelyben az összetevők eredeti sajátosságai később is felismerhetők (sőt, többnyire változatlanul megőrződtek – pl. oldható kötések), míg a
gyártmányokban ez nem igaz, avagy nem feltétlenül elvárt az eredményben.
© Boór, BME
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Szerelés: alapvetően önálló termékekből, alkotórészekből létrehozott összetettebb, magasabb szintű
működési, felhasználói feltételeket kielégítő termékek előállítási folyamata, jellemzően (ha nem is
kizárólagosan) az egyes összetevők (alkatrészek, részegységek) alapvető sajátosságainak megváltoztatása nélkül. A szerelés tehát egy olyan termelési folyamat, amelynek eredményeképpen létrehozott
termék sajátosságai is az összetevők, az alkotóelemek sajátosságainak összhatásából következnek. Az
összetett termék, a „szerelvény” műszaki sajátosságait, minőségét az előélet, a megelőző folyamatok
eredményeinek műszaki sajátosságai is meghatározzák, azaz közvetlenül befolyásolják azt. Következésképpen – szűkebben értelmezve – a szerelés minősége közvetlenül függ az előgyártás és az alkatrészgyártás minőségétől.
A szerelés tehát más termelési folyamatszakaszok kölcsönhatásával jön csupán létre (3.3. ábra: A
szerelés kölcsönhatásai).
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A folyamat: szerelés

A szerelés helyszíne – a szerelde
Eddig a szerelést a termékkel, a szerelvénnyel összefüggésben tárgyaltuk, holott a szerelést, mint
termék-előállítási folyamatot a helyszíne, a szerelde kiépítése, eszközparkja pontosan ugyanannyira
meghatározza, mint a kibocsátott termék sajátosságai. Természetesen e kettő összefügg. A szerelvény összetettsége a folyamat összetettségét hozza magával, amelyben az emberi közreműködés és
befolyás a legnagyobb automatizáltság mellett is meghatározó marad. Mondhatni szöget, csavart, de
még bonyolult tengelyeket is lehet szinte teljes automatizáltsággal sorozatgyártani, azonban repülőgépet, hajtóművet, de még szivattyút sem lehet szerelni magas szintű emberi közreműködés nélkül, a
termelési folyamat tervezési és szervezési területeiről már nem is beszélve. (3.4. ábra: Szereldeállomások, utcák és közlekedők – város?).
A szerelési eljárások alapvetően 4 fő csoportba sorolhatók, amelyek súlya (részaránya) a teljes előállítási időben és/vagy költségekben nem azonos, de fontos szerelési jellemzők:
 Összeállítás, avagy szűkebb értelemben vett „szerelés” a szerelési folyamat nélkülözhetetlen
(névadó) eljáráscsoportja, hiszen összeállítás nélkül szerelésről nem beszélhetünk, azonban
részaránya (idő- és költséghányada) a teljes termék-előállítási folyamatban, de még a szűkebb szerelési folyamaton belül sem feltétlen döntő: ~20%.
Ide tartozó műveletek:
a) helyezés;
b) illesztés (csatlakoztatás, összekapcsolás stb.), alapvetően gyártó (azaz állapotváltó)
eljárást is magában foglalhat;
c) rögzítés.
© Boór, BME
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Kezelés, avagy az összeállítással együtt tágabb értelemben vett „szerelés”, amely már a szerelési folyamat meghatározó eljáráscsoportja, hiszen részaránya a teljes termék-előállítási folyamatában – minthogy az elő- és alkatrészgyártás során is – döntő, erőforrás-igényes, tehát
idő- és költségigényes termelési folyamat. Részaránya a szerelésben és a teljes termékelőállítási folyamatban is ~40-60%.
A kezelés a termék-előállításban olyannyira meghatározó, hogy a mai megközelítésekben és
számos ország műszaki irányelveiben, szabványában e témakörön belül tárgyalják a gyártási
és különösen a szerelési folyamatokat is.
A kezelés alatt értendő műveletek:
a) tárolás,
b) szállítás,
c) irányítás (alkatrész helyzet- és folyamatirányítása egyaránt).
 Ellenőrzés, mint a hagyományos értelemben vett gyártási folyamatokban alkalmazott „ellenőrzési” gyakorlattól és eszköztártól általában jelentősen eltérő (túlnyomórészt nem tárgy
célú, hanem sokkal inkább felügyeleti és folyamatellenőrzés jellegű eljárások összessége).
Részaránya a szerelésben az alkalmazott termelési felfogástól függően (JIT, TQC): ~10-30%.
Az ellenőrzéseket aszerint különböztethetjük meg, avagy osztályozhatjuk, hogy mi az ellenőrzés célja:
a) jelenlét (szerelési egység megléte az adott munkahelyen, állomáson);
b) minőség és mennyiség (alak, felület, számosság, súly, ellenállás stb.);
c) helyzet (elhelyezkedés és irányultság).
+1 Egyedi eljárások, mint gyakorlati, ipari alkalmazásbeli nézőpontból a szerelési folyamatokra, szereldékre egyértelműen jellemző sajátosság. Részaránya a szerelésben általában ~10-30%, azonban az
sem ritka, hogy a költséghányada meghaladja az összes többi eljáráscsoport költséghányadát.
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Szereléstervezés

Előtervezés
DFM + DFA = DFMA

Alapanyagtervezés

Gyártástervezés

Szereléstervezés

Gyártás- és szereléshelyes tervezés

Tervezés: modellezés, elemzés és szemléltetés

3.3. Szereléstervezés
Gyártható és/vagy szerelhető, avagy gyártás- és/vagy szereléshelyes szerkezet (konstrukció) érdekében a szerelési eljárásokat külön-külön is figyelembe véve, lépésről lépésre kell a szerkezetelemzésnek választ adnia a kritikai kérdésekre, nevezetesen hogy
 kezelhetők-e (tárolhatók-e, szállíthatók-e, adagolhatók-e stb.),
 összeállíthatók-e (helyezhetők-e, illeszthetők-e, biztosíthatók-e stb.),
 ellenőrizhetők-e (szabályozhatók-e, mérhetők-e, hozzáférhetők-e stb.) és hogy
 milyen mértékben követelnek egyedi eljárásokat az egyes szerelési egységek, beleértve a
végszerelvényt magát is.
Szereléstervezés: a szereléstervezés folyamatának kiindulópontja is egyben, hogy egy összetett termék létrehozása céljából az alapanyagok, az összetevők önálló sajátosságait jellemzően már nem –
avagy a lehető legkisebb mértékben – változtatjuk. A szerelésben nélkülözhetetlen összeállításon,
építésen túl a tervezés kifejezetten hangsúlyos területei a szerelési egységek kezelési, ellenőrzési és –
éppen a szerelési folyamatokra jellemző – egyedi (speciális) eljárásainak, folyamatainak tervezése.
Gyártás- és szereléshelyes (-orientált) szerkezettervezés (konstrukciós tervezés) – DFMA (Design for
Manufacture and Assembly): a termékek előállításának egy versenyképesebb megközelítése, amelyben a szerkezettervezési (konstrukciós tervezési) folyamatot összevonják (integrálják) az anyagválasztási és -megmunkálási módszerekkel, a folyamattervezéssel, szereléssel, teszteléssel és minőségellenőrzéssel. Valójában e módszer is a számítógéppel segített (CAxx) módszerek családjába tartozik,
mióta (az 1990-es évek elején) a Rhode Island Műszaki Egyetem az első számítógéppel segített gyártás- (DFM) és szereléshelyes (DFA) tervezési módszerekkel megjelent a számítógépes alkalmazások
területén. (3.5. ábra: Gyártás- és szereléshelyes tervezés).
© Boór, BME

www.tankonyvtar.hu

106

CAM tankönyv

Szerelés és gyártás
A termék-előállítási időszükséglet változása a gyártási hibától függően:
a görbe: szerelési idő változása;
b görbe: az alkatrészek megmunkálásához szükséges idő változása;
c görbe: a termék-előállításhoz szükséges idő – a két görbe összegzése.
A megmunkálási és a szerelési
időszükséglet az alkatrészgyártás
megengedett hibájára éppen ellentétesen reagál, s így egy közbenső
állapot, a B szakasznak megfelelő feltételek tűnnek összességében célszerűnek a termék
előállításhoz.
Megjegyzés: a költségek változása
ugyanezen összefüggésben áll az
alkatrészgyártási hibával.

3.4. Szerelés és gyártás kölcsönhatása
A szerelés alapvetően alkatrészfüggő, avagy az alkotórészekre alapozott (alkatrészorientált) tevékenység. A megmunkált, kész alkatrészeknek – többek között – a következő műszaki követelményeket kell kielégíteniük:
 alakhűség,
 mérethűség,
 felületi integritás (minőség, mintázat, szerkezet vagy ergonómia),
 anyagminőség, (pl. szövetszerkezeti) állapotstabilitás
 stb.
Minden termék a vele szemben támasztott követelmények következtében sajátos kölcsönhatásban
van a konstrukciós tervezéssel és a gyártási módszerekkel. A szerelésorientált konstrukciós tervezés
nem csupán műszaki probléma. Egyben üzleti, technológiai és szervezeti, ezen keresztül személyi
problémakezelést is jelent. A tervezőnek tekintettel kell lennie az adott konstrukciós megoldás műszaki, gazdasági és szervezeti következményeire.
A szerkezeti kialakítás vizsgálata
Szerelési egységek, tagoltság meghatározása
Bázisalkatrészek, -egységek választása
Alkotóelemek, egységek számának optimalizálása
A szerelvény és szerelés bonyolultságának csökkentése
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Részletes szerelhetőségi elemzés (ABC analízis)
Egyszerű és olcsó alapanyag-ellátás,
Könnyű kezelhetőség,
Könnyű illeszthetőség,
Megfelelő kivitel, minőség,
Termelékenység, hatékonyság és
Gazdaságosság biztosítása
E követelményeket kielégítő alkatrészek jól szerelhetők. Ezeket a minőségi paramétereket a szerelést
megelőző elő- és alkatrészgyártási folyamatok pontossága, minősége határozza meg. Kérdés, hogy
meddig érdemes az alkatrészgyártás pontosságát fokozni (3.6. ábra: Gyártási pontosság és szerelés
kölcsönhatása).
A termék szerkezet (konstrukciós) tervezés egyik alapvető feladata az egyes alkotóelemek teljes műszaki dokumentációjának előállítása, ennek megfelelően azok gyártástervezésére a minőségi követelmények előírásával döntő hatással van. A gyártási méretek és tűrések meghatározásának legfőbb
szempontja a szerelési módszerek és a gyártási követelmények magasabb termelési szempontok
szerinti összehangolása.
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Konstrukciós elemzés – rendezhetőség
Konstrukciós példa

Eredeti konstrukció

Előnyösebb változat

Növeljük az elrendezési helyzet
valószínűségét!
Körszimmetrikus alkatrész
elrendezési helyzethányadosa az L/D
viszony csökkentésével növelhető.
Biztosítsunk stabil helyzeteket,
főként nyitott alkatrészek kezelésére!
Akadályozzuk a csavart alkatrészek
nyitott végeinek összefűződését!
Kerüljük az azonosíthatatlan
helyzetet eredményező szimmetriát!
Tervezzünk bátran segédalakzatot a
lemezalkatrészek adagolásához!

3.5. A részletes szerkezetelemzés (konstrukciós analízis) alapfeladatai
3.5.1. Olcsó az alapanyag, alkatrész?
Az alapanyag- és alkatrészválasztást és -tervezést alapvetően befolyásolja a bekerülési ár.
Meghatározó tényezők az:
 anyagminőség,
 gyártási mód, pontosság és
 sorozatnagyság.
Ahogy a nyersanyagválasztás döntő lehet a gyártásra nézve, a szerelésben is ugyanúgy az lehet. A
szűkebben vett szerelési, összeállítási eljárásokon túl minden közbeiktatott kezelési eljárás a tárolástól a tesztelésig költségvonzatokkal jár (sérüléskezelés, selejt, roncsolásos tesztminta stb.). Az
anyagminőség és -szerkezet, a felületi egyöntetűség (integritás), ergonómia stb. mind olyan jellemzők, amelyek alapvetően befolyásolják már a szerelés kezdeti alapanyag-ellátási (tárolási, adagolási,
szállítási, pozicionálási) lehetőségeit is. Magasabb minőségű, szilárdságú, felületkezelt, precíziósan
megmunkált alkatrészek kevésbé érzékenyek a közbeiktatott kezelési eljárásokra, mint a sérülékeny
vagy pontatlan alkatrészek, melyek helyezése, irányítása (pozicionálása) is bonyodalmas lehet. A
konstrukciós tervezésnek mérlegelnie kell, hogy a magasabb anyagminőséggel vagy megrendelt hőkezelési, felületkezelési eljárásokkal járó pluszköltségek a szerelés ésszerűsítési lehetőségeiben vajon
megtérülhetnek-e. A szabványosítás vagy csoporttechnológia kihasználása, azaz katalogizált alkatrészek alkalmazása a gyártásban és szerelésben is növeli a sorozatnagyságot, következésképpen csökkenti az arányos eszközköltségeket, tehát növeli az automatizálási képességet. Mindezeken túl a
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szabványos alkatrészek nagyobb arányú alkalmazása növeli a visszatérő tevékenységek, feladatok,
esetek valószínűségét is a szerelésben, csökkenti a beruházási és beállási költségeket.

3.5.2. Hatékony az alapanyag-ellátás?
Az alkatrész- és alapanyag-ellátás szempontjai határozzák meg leginkább a szerelés hatékonyságát és
gazdaságosságát, azaz alkalmasságát az automatizálásra. Mindezeket megelőzően az anyagellátás a
gyártásra is hatással van.
A leggyakrabban alkalmazott alapanyag-ellátási megoldások:
 ömlesztett alapanyag,
 csomagolt alapanyag,
 készletezett alapanyag (magazin, paletta, tálca, karton),
 mesterségesen kötegelt alapanyag,
 önmagában kötegelt alapanyag (hengerelt v. húzott rúd, göngyöleg).
Elsődleges szempont már az alkatrészgyártásban is, hogy a már egyszer megvalósított alapanyagelrendezést megőrizzük, azaz kerüljük az újrarendezéseket (3.7. ábra: Konstrukciós példák az alkatrész-rendezhetőségre).
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Konstrukciós elemzés – kezelhetőség
Konstrukciós példa

Eredeti konstrukció

Előnyösebb változat

Tervezzünk élben találkozó
felületek helyett körhenger vagy
más határozott fejszalagokat!

Alakítsunk ki határozott
ütközőfelületeket!
Szüntessük meg az instabil
helyzeteket szimmetrikus
továbbító ütközőfelületek
kialakításával!
Hárítsuk el az elakadásveszélyt
és az instabil helyzeteket a
mozgás irányára merőleges
síkfelületek biztosításával!

3.5.3. Könnyen továbbítható az alkatrész?
A konstrukciós tervezésnek – főként magasabb automatizáltsági szinten – törekednie kell arra, hogy a
helyes pozíció bekövetkezési valószínűsége véletlenszerűen is minél nagyobb legyen. Mikor ez már
nem megvalósítható, külön segédfelületek tervezésével oldható fel az eredeti alaksajátosságok és az
automatikus kezelés közötti ellentmondás.
Az elrendezés bonyolultsága arányos a valószínűséggel, azonban összeillesztéskor gyakran olyan
helyzetbe (pozícióba) kell hozni az alkatrészeket, melyek véletlenszerű bekövetkezési valószínűsége
gyakorlatilag 0-val egyenlő. Ez esetben az elrendezés bonyolultsági foka, mint az aszimmetrikus alaksajátosságok (A) és az illesztésig szükséges fordítások (F) számának összege (EBF=A+F) fejezhető ki
csupán.
Az elrendezést követően az alkatrészeket továbbítani kell a következő munkahelyre. A továbbítás
automatizálását legegyszerűbb esetben az alkatrészek szabad (általában gravitációs erő hatására)
áramlására alapozzuk. Ehhez viszont olyan alkatrészfelületek szükségesek, amelyek önzáródás mentesen adják át a nehézségi erőket a soron következő alkatrészeknek. Az alapvető szempontokat foglalja össze a 3.8. ábra: Konstrukciós példák alkatrész-kezelhetőségre.
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Konstrukciós elemzés – illeszthetőség
Konstrukciós példa

Eredeti konstrukció

Előnyösebb változat

Változtassunk a konstrukción, ha
kell, az akadályok megszüntetése
érdekében!

Az alkatrészek érjék el az
illeszkedő helyeket!

Tervezzünk önhelyező,
önreteszelő megoldásokat,
alkatrészeket!

Tervezzünk önbeálló, önbevezető
kialakításokat, alkatrészeket!

3.5.4. Könnyen szerelhető, illeszthető az alkatrész?
Az illesztés a szerelés legkényesebb művelete, s mint az alkatrész önálló szerepének, szerelésbeli
életciklusának legutolsó fázisa, alapvetően meghatározó az alkatrész előtörténetére és a szerelést
követő utóéletére nézve. A szerelhetőség megítélése alapvetően három fő szempontból történik:
 hozzáférés az illesztési ponthoz (akadályozottság),
 illesztési irány,
 illesztési mód,
 a hozzáférés, az illesztési irány és mód összhangja, azaz a fenti szempontok egyidejűleg és
összhangban tervezhetők.
A szűkebb értelemben vett illesztési mozzanat alapvetően két követelménynek kell, hogy megfeleljen: az illesztési irány megtartása, az alkatrész végső helyzetbe hozása. Az alkatrész illesztési felületeit, az illesztés módját e két követelmény kielégítéséhez kell tervezni, választani. A 3.9. ábra: Konstrukciós példák alkatrészek illeszthetőségére szemlélteti és segíti a fenti szempontok értelmezését és
alkalmazását a konstrukciós tervezésben.
Az illesztés módja témakörébe sorolható az illesztési eljárás mint technológia is, viszont a témakör
tárgyalása a szerelési eljárások részletesebb tárgyalását igényli, ezért az e területen leszűrhető konstrukciós tervezési szempontokat itt nem részletezzük.
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Méretlánc elemzés (tűrésezés)
• előírások elvonatkoztatása:
– zárótag és
– összetevők meghatározása;

•
•
•
•

méretláncok felépítése, egyszerűsítése;
méretláncok kapcsolata;
méretláncok paraméterezése;
tűrésillesztési módszer választása:
– teljes vagy részleges cserélhetőség;
– utólagos illesztés vagy válogatás.

3.5.5. Megfelelő minőségű az alkatrész?
Az alkatrész, azaz az alkatrészgyártás minősége meghatározó a szerelés minden területén, a tervezéstől a dokumentálásig, a tárolástól a csomagolásig. Már a bonyolultság osztályozásakor is kitűnik, hogy
a szerelési egységek geometriai összetettsége csak részben meghatározott az alaksajátosságokkal. Az
alkatrészek esetén is, de különösen szerelvényeknél, legalább akkora, ha nem nagyobb a szerepe a
topológiai sajátosságoknak, az alszerelvények, alkatrészek és felületeik egymáshoz viszonyított helyzetének, az azok közötti összefüggéseknek, kapcsolatoknak és kényszereknek. Ezen kapcsolatokat
fejezik ki a rajzi méretek és vonatkozó tűrésértékek, melyek alapvetően befolyásolják a konstrukció
minőségét, szerelhetőségét, szűkítik tovább vagy teszik lehetővé a különböző szerelési módszerek
alkalmazását. Általában a konstrukció egészével és egyes részegységeivel szemben támasztott működésbeli, gyártási és szerelési követelmények sem áttételesen, hanem közvetlenül méretekkel és azok
megengedett eltéréseivel (vonatkozó tűréseikkel) adottak.
Az alkatrészgyártás (értsd: a gyártástervezéstől az alkatrész-ellátásig terjedő termelési szakasz) minősége, következésképpen az alkatrészminőség, azok műszaki dokumentációjával vezérelt. A konstrukciós tervezés a minőséget az egyes szerelési egységek, a szerelvények és alkatrészek összeállítási és
műhelyrajzain alkalmazott és előírt műszaki méretezéssel, tűrésezéssel, illetve egyéb kiegészítő megszorításokkal, követelményekkel vezérli, irányítja és ellenőrzi, azaz határozza meg. Minthogy a legegyszerűbb alkotóelem méretezése is tartalmazhat a szerelésben meghatározó összetett (kiadódó)
méreteket, azaz méretláncot, a konstrukciós tervezés minőségtervező funkcióinak hatását a szerelési
méretláncok elemzésén és a tűrésillesztési módszereken keresztül becsülhetjük, érthetjük meg.
A méretlánc elemzés fő lépéseit foglalja össze a 3.10. ábra: Méretlánc elemzés.
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Minden szerelési folyamat és minden konstrukciós követelmény kifejezhető zárt méretláncokkal,
amelyek összetevő elemeivel szemben támasztott mennyiségi és minőségi követelményeket fogalmazzák meg a méret- és a tűrésjellemzők.
Ezek elemzésével válaszolható meg a részletes szereléstervezés utolsó két kérdése:
 Hatékony (időhatékony)?
 Gazdaságos (költséghatékony) a szerelés?
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Tűrésillesztési módszerek
Tűrésillesztés

határozottsága 

Teljes

Részleges

módja 

szerint

(P=100%)

(P<100%)

teljes cserélhetőség módszere
(selejtmentes szerelés
méretválogatás nélkül)

részleges cserélhetőség (és 6s)
módszerek (méretválogatás
nélküli szerelés selejtszűréssel)

selejtmentesre tervezett
kompenzálás (megmunkálás),
beszabályozás (válogatás,
beállítás)

adott szintű selejtre tervezett
kompenzálás (megmunkálás),
beszabályozás (válogatás,
beállítás) selejtszűréssel

azonos tűrésű tagok
teljes körű párosítása

azonos vagy eltérő tűrésű tagok
részleges, avagy selejtszűrt
párosítása

Tűrésszűkítés
(illesztés az
alkatrészgyártásban)

Utólagos
(tűrés)illesztés
(szerelési folyamatban)

Párosítás
(gyártásban és/vagy
szerelésben)

3.5.6. Hatékony a szerelés?
A szerelés hatékonysága és gazdaságossága a szerelés teljes témakörének átfogó elemzését igényli. A
szerelésre is érvényes, hogy már a tervezés első fázisában kell olyan becslésekbe bocsátkoznunk,
melyek biztonsággal csupán a teljes és részletes szerelésterv ismeretében számolhatók. A szerelés,
sőt annak tervezési ideje maga is költségtényező, illetve sokszor a legköltségesebb megoldások hozhatják meg csupán a szerelési idő drasztikus csökkentését vagy éppen fordítva, az időigényesebb
részletes tervezés nyújtja a legkisebb költséggel járó megoldást.
A különböző szerelési eljárások eltérő konstrukciós megoldásokhoz vezetnek, melyek esetén az optimális pont meghatározása még egyszerűsítések mellett is bonyolult esetekhez vezethet. E kérdéskör
részletes taglalására e könyvben nincs hely és mód. E kérdések megoldása külön, a szerelés tervezésének témakörét részletesen tárgyaló könyvekben részletezett. Itt elégedjünk meg a 3.11. ábra: Tűrésillesztés alapvető módszereivel!
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Szereléstervek (dokumentumok)
Anyagszükséglet,
darabjegyzék
Modellek,
műhely- és
összeállítási
rajzok

Műszaki leírás

Munkahelyelrendezési terv

Szerelvény
műszaki
terve,
modellje

Szerelési
folyamatterv és
ütemterv

Illesztési terv és
robbantott ábra

Szerkezetterv és
szerkezeti ábra

Szerelésterv és
szerelési családfa

3.6. Szereléstervek
Egy összetett termék felépítését és szerelési folyamatát meghatározó tervek és modellek a
 szerelvényszerkezet és alkatrész és
 szerelési folyamattervek és modellek.
A műszaki gyakorlatban ezen terveket szabványos és mintegy (kvázi) szabványos, azaz széles körben
és hagyományosan elfogadott műszaki dokumentumokban határozzák meg, írják elő és rögzítik.
Az alak és geometriai ismeretek (információk) mindig egyedi (speciális) szerepet töltöttek be a mérnöki tervezésben. A geometria pontos leírásának követelménye mindig alapvető volt az ipari tömegtermelésben. A geometriai ismeretek (információk) rögzítésére és értelmezésére legkülönbözőbb
következetes (szisztematikus) és elfogadott (konvencinális) módszereket dolgoztak ki. Végül is ezek
váltak a tervezők „Lingua Franka”-jává. A mérnökök új generációinak képzése e konstrukciós tervek,
gyártási ismeretek, műhelyrajzok és rajzi szokások és előírások értelmezésére és előállítására alapozott. A termékek összefüggéseit leíró jellegzetes dokumentációit összegzi a 3.12. ábra: Szereléstervek.
A kiinduló pont a szerelvény műszaki terve, amelynek számítógépes (CAD) modellje kezdetben csupán az alaksajátosságok és alkatrészhelyzetek tisztázására szolgál.
A műszaki leírások és kezelési útmutatók, a darab- és anyagjegyzék, a műhelyrajzok, az illesztési tervek, avagy robbantott szerelési ábrák, a rész- és teljes összeállítási rajzok, a gyártmány és szerelési
családfák, a szerelési folyamat műveleti sorrend- és ütemtervei és a munkahely-elrendezési tervek
csupán a (szakirodalomban sokszor mint ABC elemzés hivatkozott) részletes szereléstervezés eredményeképpen meghatározhatók és véglegesíthetők.
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A meghatározó műszaki dokumentációk valamelyest általánosnak mondható logikai sorrendben a
következők:
 anyagszükséglet terv (darabjegyzék – BOM),
 műszaki előírások (műszaki leírás, kezelési és karbantartási útmutatók),
 alkatrész terv (alkatrész modellek és műhelyrajzok),
 illesztési terv (szerelvény modell és robbantott szerelési ábra),
 összeállítási terv (szerelvény rész- és teljes modell, rész- és teljes összeállítási rajzok),
 termékszerkezet terv (gyártmány családfa),
 szerelési vázlatterv (szerelési családfa, szerelési sorrendterv),
 szerelési ütem- és folyamatterv (folyamatábra, folyamatgráf),
 munkahely-elrendezési terv (munkahely modellek és kiépítési tervvázlatok)
Ezen dokumentumok egy része más termelési eljárások során keletkezett vagy használt terveket jelent, s mint a szerelés tervezésének kiinduló alapadatait szolgáltató dokumentumokat használjuk fel
azokat, míg más, egyes dokumentumok éppen a szerelés tervezése vagy végrehajtása során keletkeznek.
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Összetett termék robbantott ábrája

3.7 Szerelésmodellek
A számítógépes automatizálásban legelterjedtebb,
a CAD rendszerek által támogatott szerelésmodellek:
 Alkatrész modellek (2-3D):
o műhelyrajzok,
o alkatrész-azonosító adatok (ún. termékadatok PDM feldolgozásra).
 Szerelvény modellek (2-3D):
o szerelvény szerkezetmodellek (2D családfák),
o illesztés modell (3D robbantott ábra),
o összeállítási ábrák és vázlatok (2-2.5D rajzok).
 Szerelési munkahely-elrendezési terv
o szerelési állomás számítógépes CAD modellje (pl. Factory CAD),
o szerelési munkahelyek ergonómiai modelljei.
CAA (~Assembly) és CAE, CAPE rendszerek által támogatott szerelésmodellek:
 Szerelési folyamatmodellek (2D diagramok):
o méretlánc elemzés (pl. ProEnginneer),
o ütemdiagramok (családfák, gráfok),
o folyamatábrák (családfák, gráfok),
o részletes folyamatmodellek (pl. Plant Simulation).
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Szerelési erőforrás-szükséglet modellek:
o anyagszükséglet (BOM – elérhető PDM és CAD rendszerekben),
o erőforrás-kapacitás terv (MRP és WFM modell),
o logisztikai terv (PPC/S és CAST modell).
Az illesztési terv, avagy „robbantott szerelési ábra” grafikus módon jeleníti meg a végső termék felépítését. Megmutatja az összetartozó egységeket (alszerelvényeket és alkatrészeket), és többnyire
nem tartalmaz szöveges leírást, méretezést vagy egyéb szabványos mérnöki jelképet. Ennek a népszerű dokumentumnak az a célja, hogy bemutassa a termék minden egyes alkotóelemének (alkatrészének) egymáshoz viszonyított elhelyezkedését (topológiáját), továbbá elősegítse a 2D-s rajzok és
a szöveges leírások kapcsolatainak kiértékelését (3.13. ábra: Illesztési, illeszkedési terv).
A termékösszetevők (alkatrészek és részszerelvények) azonosítását, terméken belüli kapcsolatát,
kölcsönös elhelyezkedését mutatja be a CAD rendszerekben is előállítható robbantott ábra. A robbantott ábra a terméknek nem kifejezetten meghatározó, mint inkább az összeállítást többé-kevésbé
valósághűen – azaz közérthetően – szemléltető és segítő műszaki dokumentációként terjedt el az
ipari alkalmazásban.
Legfőbb alkalmazhatósága, hogy az egymással kapcsolódó alkatrészeket úgy ábrázolja, hogy azok
sorrendisége egyben útmutató legyen a szerelés sorrendjéhez is.
Megjegyzés: a robbantott ábra történeti elődje az az ősidők óta elterjedt és hagyományozódott gyakorlat, s ezáltal rögzült kép, amelyet a bonyolult szerelvények szétszerelt állapota mutat, mikor az
összes elemét – mintegy a szerelést elősegítendő – egy asztalterítőre rendezett módon, többnyire az
alkotóelemek kapcsolódási sorrendjében terítettek ki (pl. katonai lőfegyverek szét- és összeszerelési
kiképzési gyakorlata).
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Szerkezeti ábra

A termékszerkezet terv (avagy „gyártmánycsaládfa”) általában működési (funkcionális) szempontból
mutatja meg a szerkezeti (konstrukciós) elemeket és szinteket egy összetett terméken, szerelvényen
belül. Fő célja, hogy tisztázza a lehetséges termékelemek és a már többféle létező termékhez tartozó
jelentős termelési folyamatok párhuzamait. A szerkezet minden egyszerű csomópontja egy előre
elképzelt (koncepcionális) – fizikailag nem feltétlenül létező – építőelemét alkotja a végső terméknek,
olykor mellőzve akár a valós állapotokat a folyamat különböző termelési és szerelési fázisaiban (3.14.
ábra: Gázcsap szerkezeti modellje és ábrája).
Legfőbb előnye, hogy csoportosításra, különböző termékváltozatok összehasonlítására jól használható, azonban közvetett (indirekt), sokszor látszólagos (virtuális) ismereteket nyújt csupán a működésbeli
(funkcionális) és gyárthatósági (technológiai) kapcsolatokról, összefüggésekről.

© Boór, BME

www.tankonyvtar.hu

120

CAM tankönyv

Szerelési családfa

Egy szerelési folyamatterv modellezhető vagy leírható elemi szerelési lépésekkel, úgymint anyagmozgatás (tárolás, szállítás, helyezés, irányítás), elrendezés (összeállítás, illesztés), minőség- és állapotellenőrzés és más egyedi folyamatelemek. A modellezés megvalósítható blokkdiagramok, jelképek
(szimbólumok) és vázlatok segítségével is.
Egy szerelési terv legelemibb – az alkotóelemek azonosítására és összeállítására szorítkozó – és grafikus formája a szerelési családfa.
A szerelési családfa – mintegy tárgyközpontú (objektumorientált) folyamatábra (összeállítási faszerkezet) megmutatja a szerelési egységeket és állapotokat (fázisokat) egy szerelt termékben. A családfa
az egymáshoz kapcsolódó szerelési egységekből épül, megmutatva az alá- és fölérendeltségeket és a
kapcsolódási sorrendiséget. Az egységeket összekötő vonalak minden egyes csomópontja egy összeállítási műveletet jelöl, amellyel a szerelvény egy magasabb készenléti állapota jön létre (3.15. ábra:
Szerelési családfa).
Egy szerelési szerkezetábra felállításának fő célja az ipari gyakorlatban, hogy a termék (szerelvény)
illesztési (robbantott ábra), összeállítási (~ rajz) és anyagszükséglet tervével (BOM, darabjegyzék)
összhangban tisztázza az alkotóelemek kapcsolatát, a folyamat során létrehozandó valós és látszólagos közbenső szerelvényállapotokat. A szerelési családfa a szerelési ütem- és folyamatterv (folyamatábra, -gráf, WorkFlow) nélkülözhetetlen kiinduló terve, ábrája.
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3.8 Szerelési ütem- és folyamattervek
A szerelési családfát alapul véve, majd további műveletekkel bővítve alkothatunk ütemezhető, kifejezetten szerelési folyamat irányultságú tervet. Helyettesítsük a családfában szereplő egységeket az
azokkal kapcsolatos szállítási vagy más műveletekkel; olyanokkal, amelyek révén válik lehetővé azok
összeillesztése, majd a csomópontokat követő helyre egy összeillesztési műveleti egységet is építsünk
az ábrába; az eredmény egy olyan faszerkezet, amelynek minden egyes eleme, egysége egy folyamatelem (esemény, művelet stb.), s a végeredménye pedig a végszerelvénnyel kapcsolatos utolsó
szerelési művelet.
A folyamatábrák célja a szerelési folyamatelemek, -szakaszok és egymáshoz való viszonyuk tisztázása.
Az ábra még mindig faszerkezetű (nem általános) gráf, amelyben minden egyes csomópont az érkező
ágak „ÉS” kapcsolatát feltételezi, azaz azon események tisztázására szolgál, amelyek nélkülözhetetlenek a szereléshez.
A 3.16. ábra: A szerelési eljárások egyezményes jeleire (szimbólumaira) mutat példát, amelyek mind
az események, mind pedig a szerelési állomások tervezéséhez szükséges folyamatábrák előállításához
használatosak. A jobb oldalon látható folyamatok ezen jelek segítségével mutatják be egy eredendően még „teljes cserélhetőségre” (selejtmentes szerelésre) alapozott folyamat „részleges cserélhetőségi szintű” tűrésillesztésre, avagy „utólagos illesztés (kompenzálás, beszabályozás) módszerére”
alapozott módosítását, bővítését.
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Szerelési munkafolyamat terv
A szerelési munkafolyamatok (idegen kifejezéssel: WorkFlow) tervezésének is kiindulópontjai szerelési családfák, anyag- és erőforrás-szükséglet tervek és a szerelési ütem- és folyamattervek. Egy valós
munkafolyamatban azonban a folyamat eseményei egymással nem feltétlen „ÉS” viszonyban (relációban) állnak, azaz tartalmazhatnak
o nem feltétlen, avagy nem mindig szükséges elemeket is,
o visszacsatolásokat a folyamatban,
o olyan elágazásokat, amelyek azonos eredményre vezethetnek ugyan, de más útonmódon, más eseményeken keresztül.
A munkafolyamattervek (WorkFlow Plan) a hagyományos, sorrendiségre alapozott (szekvenciális)
tervekhez képest további lényeges sajátosságokkal bővülnek:
o megjelennek az „ÉS”, „VAGY”, „AVAGY”, „NEM” kapcsolódási viszonyok (relációk) a folyamattervben, azaz
o a párhuzamos folyamatágak újra összekapcsolódhatnak, ezáltal
o a folyamatterv szerkezete nem csupán fa lehet, hanem valóban bonyolult, többszörösen
hurkolt „gráf” is.
A 3.17. ábra: Egy szerelési folyamat modellje a ‘Tecnomatix Plant Simulation®’ rendszerben egy
számítógépes folyamatmodell megoldását mutatja be.
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Munkahely-elrendezés

3.9 Szerelési munkahelyek tervezése
A szerelés tervezésének – a szerkezeti elemzés és a folyamattervezés mellett – harmadik legnagyobb
területe a szerelési állomások, munkahelyek részletes tervezése, azaz a szerelési környezet modellezése, elemzése és valósághű megjelenítése.
Az utóbbi időben számos egyedi, ezen területekre kifejlesztett CAD/CAP/CAXX stb. rendszer jelent
meg a piacon és terjedt el az ipari alkalmazásban is (3.18. ábra: Szerelde konstrukciós modellje a
Factory CAD ® rendszerben).
A szerelési munkahelyek, állomások tervezése alapvetőn két fő területre összpontosul:
 Eszköz központú szerelési környezettervezés. A szerelde erőforrásainak, ember- és eszközállományának minél valósághűbb modellezésére, elemzésére és megjelenítésére alapozott szerkezettervezés – mintegy a szerelési környezet konstrukciós tervezése (pl. a Siemens© Tecnomatix
Feactory CAD® rendszere).
 Ember központú szerelési környezettervezés. A szerelési állomások, eszközök és az emberek
kapcsolatainak modellezése, elemzése, megjelenítése, azaz a környezet emberközeliségi, emberbaráti (ergonómiai) vizsgálata (pl. a Siemens© Tecnomatix JECK® rendszere).
A szerelde szerkezettervezésének (konstrukciós tervezésének) lépései:
 a szerelde 2-2.5D-s műszaki rajza (pl. AutoCAD®);
 az erőforrások (személyek és berendezések) modellezése;
 az erőforrások képességeinek, feltételrendszerének, korlátainak, térbeli mozgásainak elemzése,
megjelenítése.
© Boór, BME
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Ember és környezet modellezése

Az emberközpontú szerelési környezettervezés nem a működésbeli elvárások szempontjából – nem
felülről, avagy kívülről nézve – vizsgálja a szerelési környezetet, hanem éppen ellenkezőleg, az ember
szempontjából, a szerelésben részt vevő egyes emberek adottságaiból és lehetőségeiből kiindulva,
mintegy alulról, avagy belülről vizsgálja a szerelési környezetet.
Az ember és környezetének viszonya nem csupán geometriai vagy mennyiségi kérdés. Kulcs az emberi képességek minél valósághűbb modellezése, azaz a
 biológiai mozgásviszonyok,
 a látómező határai a legkülönbözőbb testhelyzetekben és
 az egyes testhelyzetek melletti emberi tűrőképesség adatainak elemezhetősége.
A szerelés a termelési folyamatok leginkább emberigényes szakasza, így az ember és környezet viszonyának modellezése, elemzése, valósághű szemléltetése a szereléstervezés egyik kulcsfejezete (3.19.
ábra: Szerelési állomások, helyzetek modellje a Tecnomatix JACK® rendszerben).
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Ellenőrző kérdések
1. Mitől válik szereléssé egy termelési eljárás?
Mitől nem gyártás?
2. Mik a szerelési egységek? Mi köze a szerelési
egységeknek a szerelvény bonyolultságához?
3. Mely eljárások a legjellemzőbb szerelési eljárások?
4. Melyek a legjellemzőbb szerelési modellek?
5. Mik a részletes szereléstervezés kulcskérdései?
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CNC gépek helye a termelésben

1. CNC gépek helye a termelésben
A CNC gépek a mai termelés minden formájában megtalálhatók. A klasszikus felfogás szerint a kissorozatgyártástól a tömeggyártásig alkalmazzák.
A meghatározás úgy finomodik, hogy az egyedi gyártásban a nagyon bonyolult munkadarabok készítésénél van szerepe, ilyenek pl. a műanyag fröccsöntő szerszámok, a kovács süllyesztékek, öntőformák, forgácsnélküli alakítások szerszámai. Az ilyen szerszámokban előforduló bonyolult alakzatok
megmunkálása általában CAD rendszerben előállított modell alapján történik leggyakrabban megmunkáló központokon.
A tömeggyártás felé is van egy jellegzetes elmozdulás, egyre gyakrabban alkalmaznak a gyártók automaták helyett is CNC gépeket.
Az egyik megoldás, amikor a gyártmány megmunkálását felbontják elemi műveletegységekre, és egyegy műveletelemet egy-egy CNC gépen hajtanak végre, a gépek között pedig transzfer soron mozgatják a munkadarabot az elkészültéig. A másik megoldás, amikor a munkadarab egy gyártócellán vagy
gyártócellasorokon készül, több művelet összevonásával. Mindkét megoldásnak megvan a gazdasági
magyarázata.
A gyártócellákon belül és azok között is gyakran használnak robotokat a munkadarab és/vagy a szerszámok mozgatására.
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CNC szerszámgép fő részei

Alapgép

Vezérlő

2. CNC szerszámgép fő részei
A CNC szerszámgép két fő egységből áll:
az elektronikus irányítást fogadó alapgépből;
elektronikus irányítóberendezésből, amelyet vezérlésnek nevezünk.
A működéshez még segédberendezések is szükségesek, a legfontosabbak ezek közül: erősáramú
szekrény (tartalma az illesztővezérlés, működtetővezérlés, a pozicionáló hajtások villamos egységei),
hidraulikus tápegység, hűtőberendezések.
Az alapgép a megvalósítandó technológia szerint lehet eszterga, fúrógép, marógép, köszörűgép, szikraforgácsoló-gép, forgácsnélküli technológiák esetén kivágó (nibbelő) gép, élhajlító, csőhajlító gép
stb. A nagyobb teljesítmény és gazdaságosabb üzemeltetés érdekében az egyes alap technológiákat
össze is lehet vonni, akkor megmunkáló központról beszélünk. Az ábrán egy esztergaközpontot látunk, amely az esztergályos műveletek mellett a revolverfejekbe befogható forgó szerszámokkal marási, fúrási, menetfúrási és egyéb műveleteket is végre tud hajtani. A művelet-összevonás eredményeképpen egy gépen egy felfogásból elkészülhet a bonyolultabb munkadarab is.
A vezérlések is sokfélék lehetnek. Mindegyike tartalmaz egy folyamatirányító számítógépet (CNC),
amely az adattárolás, végrehajtás mellett a megmunkáláshoz szükséges aritmetikai és logikai műveleteket is elvégzi. A vezérlések illeszkednek az alapgép által megvalósítható technológiához. A vezérlésgyártók univerzális jelleggel építik a vezérléseket, amit azután az alapgépre szerelést követően installálnak az adott szerszámgéphez. Úgynevezett PLC programok segítségével történik az illesztés, a kiadandó jelek és bejövő mérő, érzékelő jelek összehangolását kell elvégezni az installálásnál.
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Az alapgéppel szemben támasztott
követelmények
• nagy merevség;
• megfelelő szerkezeti kialakítás (pl. forgácseltávolítás
biztosítása);
• precíz vezetékek;
• szabályozott fő- és mellékhajtások.

Az alapgéppel szemben támasztott követelmények
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Az alapgéppel szemben támasztott
követelmények
Merevség biztosítása,
szerkezeti kialakítás

A szerszámgépek ágya, állványa a gép szerkezeti elemeit fogja össze. A gépen keletkezett erők, nyomatékok, dinamikus hatások, valamint a környezet hatásait hivatott kiegyenlíteni, ellensúlyozni.
A gépágyak, állványok külső felületén találhatók a különböző vezetékek, amelyeknek a feladata a
szerszámgép elmozduló elemeinek (szánoknak) a pontos vezetése. Az ágyak, állványok belső részeiben, üregeiben helyezkedik el a szerszámgép hajtóműve (hajtóművei), a villamos meghajtómotor, a
hűtőrendszer, a vezérlőberendezés egyes elemei.
A gépágyak, állványok feladata még a megmunkáláskor keletkező erőhatások felvétele. A hajtóműben lévő fogaskerekek, szíjak működés közben rezgéseket gerjesztenek, amelyek a csatlakozó gépelemeken keresztül átadódnak a szerszámnak, és ezek a rezgések károsan befolyásolják a megmunkálás pontosságát, a szerszámok előírás szerinti működését. A rezgés jelenség csökkentésében is kiemelt szerepük van az ágyak, állványok anyagának helyes megválasztásának, konstrukciós kialakításuknak.
Az ágyak, állványok anyagát, szerkezetét tekintve lehetnek öntöttvas ágyak, állványok. Bonyolult
alakok kialakítása lehetséges, jó rezgéscsillapító hatású az öntöttvas.
Nagyobb méretű gépeknél, illetve az egyedi gyártású célgépeknél hegesztett kivitelben is készülhet
az ágy, állványszerkezet. Precíz méretezése véges elem módszerrel történik, amikor is az építőelemek
elemi geometriai formák, ezek modellezése jó eredményt ad.
A polimerbetonokból is készülhet ágyszerkezet. A polimerbeton szemcsés töltőanyagok, általában
kvarcliszt és műanyag kötőanyag keveréke. Ez az anyag tulajdonságait tekintve valahol a beton és az
öntöttvas között van. Ha a beton oldaláról vizsgáljuk, akkor annak minden tulajdonságát meghaladja.
Ha az öntöttvassal hasonlítjuk össze, szilárdsági tulajdonságai kisebbek, de igen kedvező csillapítással
bír.
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A géptest rezgéscsillapításának növelése a beépített tömeg növelésével is megoldható. Az öntöttvas
gépágy belső üregeit gyorsan kötő betonnal töltik fel, ezzel növelve az ágy tömegét. A beton
hőtágulása közel van a vashoz, így a megkötött beton szerves egységet képez az öntvénnyel. Ára kedvezőbb, mintha a vas anyagtömegének növelésével érnénk el a rendszer sajátfrekvenciájának elhangolását.
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Az alapgéppel szemben támasztott
követelmények
Csúszóvezetékek

CNC gépek és robotok felépítése és vezérlése

A csúszóvezetékeknél a legfontosabb működési követelmény a kenés biztosítása. Működés közben
három különböző súrlódási állapotot lehet megkülönböztetni.
Száraz súrlódás esetén az elmozduló felületek között nincs kenőanyag (olaj), ilyenkor a felületi egyenetlenségek összekapaszkodnak, és a súrlódási tényező nagy. Vegyes súrlódás esetén az egyenetlenségek bemélyedéseiben már ott az olaj, és csak a kiemelkedések érintkeznek egymással. A súrlódási
tényező kisebb. A tiszta folyadéksúrlódás esetén az elmozduló felületek között az olajfilm kialakul, és
a gépelemek ezen az olajfilmen mozdulnak el. A súrlódási tényező ilyenkor a legkisebb. A kopási jelenségek is ennél az esetnél a legkedvezőbbek. Törekedni kell, hogy az elmozduló gépelemek (vezetékek és szánok) ebben a súrlódási állapotban üzemeljenek.
Az egymáson elmozduló alkatrészek sebességétől is függ a súrlódási állapot. Stribeck diagramján
látható, hogy a nyugvó állapothoz képest hogyan csökken a súrlódási tényező a sebesség függvényében addig, amíg kialakul a folyadéksúrlódási állapot, majd ezután a folyadék (olaj) belső ellenállása –
viszkozitása – miatt a sebesség növelésével a súrlódási tényező is növekszik.
Csúszóvezetékek esetében fellép az akadozó csúszás jelensége. A jelenség oka a μs statikus súrlódási
tényező és a μk kinematikai súrlódási tényező közötti különbség. Létezik egy rendszertől függő határsebesség, amely felett a csúszás monotonná válik.
A nyugvó súrlódási tényező miatt a rendszerben lévő rugalmas elemekben energia halmozódik fel,
amikor a vonóerő legyőzi a tapadás erőszükségletét, akkor a nyugvó súrlódási tényező lecsökken, a
kisebb kinematikai súrlódási tényező miatt a rugalmas elemekben tárolt energia is felszabadul, a
szám meglódul. Mivel a rugalmas energiatároló elemekben megszűnik a tárolt energia, a szám mozgási sebessége lecsökken és letapad. A folyamat ismétlődik, lengésszerű lesz a szám mozgása. Ezt az
akadozó csúszást nevezik idegen kifejezéssel „stick-slip"-nek. A jelenség a forgácsolás folyamatában a
CNC gépeknél zavaró, amikor a szán célhelyzet közelébe érkezik, a vezérlés a normál sebességről
© Hervay, OE

www.tankonyvtar.hu

134

CAM tankönyv

átkapcsol „kúszó menetre", hogy a pontos pozíciót a szán fel tudja venni. Ilyenkor lép fel általában az
elégtelen kenés esetén az akadozó csúszás jelensége, ami a méretek pontos betartását nehezíti.
Az akadozó csúszás jelensége rontja a méretre állás pontosságát, a megmunkált alkatrészek felületi
érdességét. Megfelelő szán és vezeték anyagpárosításával (pl. edzett acél vezeték – műgyanta kiöntés a szánok alatt) jelentősen csökkenti a strick-slip fellépését.
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Az alapgéppel szemben támasztott
követelmények
Gördülővezetékek
Előnyök:
- játékmentes,
- előfeszíthető,
- nagy terheléseknél is pontos,
- kicsi a súrlódási tényező,
- kis hajtóteljesítmény igénye van,
- kopásálló,
- könnyen szerelhető, cserélhető,
- kereskedelmi áru.
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Hátrányok:
- rezgéscsillapító hatása kisebb,
- beépítésre kényes, precíz szerelést
igényel,
- drágább, mint a csúszóvezeték.

www.tankonyvtar.hu

136

CAM tankönyv

Az alapgéppel szemben támasztott
követelmények
Gördülővezetékek

CNC gépek és robotok felépítése és vezérlése

A korszerű, fokozott pontosságú CNC gépek esetében gyakran alkalmaznak gördülővezetékeket. A
gördülési ellenállás nagyságrenddel kisebb, mint a csúszóellenállás, ezért az előzőekben bemutatott
akadozó csúszás jelensége nem lép fel ezeknél a vezetékeknél.
A gördülőkocsit – papucsot – úgy alakítják ki, hogy a gördülőelemek önmagába visszatérő zárt pályán
haladjanak.
A gördülőelemek lehetnek golyók, görgők vagy tűgörgők. A vezetékek minden esetben acélból készülnek, nagy keménységűre edzve (HRC = 6.106 N/m2). Ez a pont vagy vonalszerű terhelésfelvétel
miatt szükséges. A gördülővezetékek tönkremenetele nagyon hasonló a gördülőcsapágyakéhoz –
kipattogzás, hullámosodás. Méretezésük is a gördülőcsapágyak analógiájára, élettartamra történik.
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Az alapgéppel szemben támasztott
követelmények
Golyósorsó

A golyósorsót a CNC gépek szánjainak mozgatására használjuk. Az orsó és az anya menetprofilja félkör vagy csúcsíves kiképzésű. A kapcsolódó profilok közé gördülőelemeket (golyókat) helyezünk. Mint
a gördülővezetékek esetében, itt is a gördülési súrlódási tényező kisebb, mint a csúszó súrlódási tényező, kisebb nyomatékkal lehet az orsót forgatni.
Az elmozdulás során a golyók a golyópályából kigördülnek, ezért gondoskodni kell a visszavezetésről.
A visszavezetés lehet olyan, mint a bal felső ábrán – több menet után történik a visszavezetés –, vagy
lehet olyan kialakítású az anya, hogy minden emelkedés után külön pályákon vezetik vissza a golyókat a kapcsolódásba.
A golyósorsók és golyósanyák gyártása precíz, köszörüléssel készül a menet. Gyártása után bemérik
az orsó menetemelkedési hibáját, egy műbizonylaton azt a vevőnek átadják. A CNC szerszámgépbe
való beépítéskor a vezérlőbe a hibát digitálisan rögzítik, és a szán elmozdulásakor a megtett úthoz
hozzáadják vagy kivonják az orsó hibáját, tehát elektronikusan kompenzálják azt. A megoldással pontos szánmozgatás valósítható meg.
Az egyszerű orsó-anya kapcsolattal szemben a hajtás a kis ellenállás miatt nem önzáró. Ha két anyát
alkalmazunk (jobb alsó ábra) akkor az anyákat elő lehet feszíteni, és így a kapcsolat hézagmentessé
tehető.
A golyósorsó az anyával a gördülővezetékek egy speciális (mozgásátalakító) változata, előnyei, hátrányai megegyeznek azokéval.
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A CNC szerszámgép fő- és mellékhajtásai
Főhajtás
Fokozatos hajtás
Fokozat nélküli hajtás:
- egyenáramú motorral,
- frekvenciaváltós aszinkron motorral.

A CNC szerszámgép fő- és mellékhajtásai
A CNC főhajtásoknál a fokozatos (általában elektromágneses tengelykapcsolóval szerelt) hajtóművek
az évek során az új konstrukciókból eltűntek. Meg kell jegyezni, hogy egy-egy jól sikerült szerszámgép-konstrukció az iparban még ma is megtalálható, üzemelnek ilyen hajtású gépek, de felújításkor
hajtáscserével korszerűsítik ezeket.
A fokozat nélküli főhajtásokban az egyenáramú hajtás sokáig egyeduralkodó volt, a vegyes (külső- és
belsőgerjesztésű) egyenáramú motorokkal szerelt hajtások lehetőséget adnak a fokozatmentes fordulatszám szabályozásra. Mivel az egyenáramú motorok szabályozási tartománya kicsi, ezért mechanikus fogaskerekes előtéthajtóművel kombinálva lehet a fordulatszámigényt kielégíteni egyenáramú
hajtással.
A frekvenciaváltós aszinkron hajtás elterjedését az elektronikai elemek árának zuhanása és a technológiai igény – a széles fordulatszám-tartományban való alkalmazása – hívta életre. Az aszinkron motorok jelleggörbéje szerint a nyomaték a billenőnyomatéki pontig közel állandó a fordulatszám függvényében, és így alkalmas szerszámgépek hajtására.
A korszerű építési mód – mint az ábrán is látható – a motororsós megoldás. A szerszámgép főorsóját,
mint egy merev főorsót, csapágyazzák a szokásos módon, de a két csapágyrendszer közötti részt,
mint az aszinkron motor forgórészét képezik ki, azaz rövidre zárt forgórész-tekercseléssel látják el. Az
orsóház, amely a csapágyazást befogadja, egyúttal a motor állórésze is. A megoldás egy nagyon rugalmas hajtásrendszert eredményez, az 1–12 000 (24 000) ford/min fordulatszám-tartomány megvalósítható a motororsós megoldással. Járulékos haszonként elmaradnak a hagyományos fogaskerekes,
szíjas, tengelykapcsolós hajtáselemek. A korszerű CNC főhajtások alkalmasak a HSC forgácsolás végrehajtására is.
www.tankonyvtar.hu
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A CNC szerszámgép fő- és mellékhajtásai

Pozicionáló (mellék) hajtások

A pozicionáló hajtások elvi felépítése látható az ábrán.
A mellékhajtás meghajtómotorja (szervomotor) tengelykapcsolón keresztül hajtja a gyolyósorsót.
A golyósorsó általános beépítése alapján a hajtás felől egy főcsapágy, a hajtástól távolabbi végén
pedig végcsapágy elrendezéssel kerül beépítésre. A főcsapágy mereven fogja a golyósorsót, axiális
elmozdulást nem enged. A végcsapágy a terhelésből adódó deformáció (kihajlás) okozta minimális
elmozdulást, valamint a melegedés következtében fellépő dilatációt engedi meg.
A golyósorsóhoz kapcsolódó golyósanya alakítja át az orsó forgó mozgását a szán haladó mozgásává.
Általában a szervomotor tengelyére szerelik fel az útmérőt, amelynek a feladata a szán elmozdulásának nyomon követése.
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A CNC szerszámgép fő- és mellékhajtásai
Pozicionáló (mellék) hajtások

Az előző ábrán megismert pozicionáló hajtás mechanikai felépítése a következőképpen működik.
Az NC vezérlés az alkatrészprogramban szereplő utasítás szerint kiadja az elmozdulásra a parancsot
(pozicionálás). Az irányító rendszer (1) a parancs értéket összehasonlítja az útmérő jeleivel. A vezérlő
tápegység (2) a motor (3) működtetéséhez szükséges feszülség- és frekvenciajeleket továbbítja a
motorhoz. A motor tengelyén lévő (8) sebességmérő ellenőrzi a motor fordulatszámát. Konstrukciótól függően a (4) hajtóművön keresztül hajtja a motor a (6) szánt. A (7) útmérő, mint az előbbi ábrán
is látható volt, a motor tengelyére van felszerelve. A szán mozgását a (5) mozgásátalakító valósítja
meg.
Mint az ábrán is látható, két független szabályozó kört is tartalmaz ez az elrendezés, az egyik az útmérő szolgáltatta jeleket hasonlítja össze az irányító rendszeren keresztül az NC vezérlés szolgáltatta
parancs jellé, a másik, szintén az NC vezérlő által kiadott előtoló sebességre vonatkozó parancs jelét
hasonlítja össze a motoron lévő sebességmérő (fordulatszámmérő) jelével.
Az ábra egy helyzet- és sebességszabályozó körös pozicionáló hajtást mutat. Vannak ennél egyszerűbb, alárendelt helyen alkalmazható lekapcsolókörös, helyzetvezérlős és helyzetszabályozós pozicionáló hajtóművek is.
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A CNC szerszámgép útmérő rendszerei
Fényforrás
Lencsék

Kódolt tárcsa

Leolvasólap

Fotoelemek

A CNC szerszámgép útmérő rendszerei
Ahogy az a pozicionáló hajtásoknál már bemutatásra került, a szánok által megtett elmozdulást a
vezérlés által kiadott rendelkező jellel össze kell hasonlítani. A szánmozgás érzékelésére különböző
típusú útmérőket használunk.
Az ábrán egy digitális (ez a működési elvére utaló jelző), közvetett (mert nem a szán elmozdulását
érzékeli, hanem a motor fordulatainak számát, ami arányos a szán által megtett úttal), abszolút (mert
az útmérőnek van kiindulási – nulla – pontja) útmérőt látunk.
Az útmérő alapja egy kódtárcsa, amelyen körkörösen jelcsatornák helyezkednek el. A csatornák kívülről befelé rendre a kettes számrendszer szerinti jeleket tartalmazzák (20, 21, 22, … 2n).
Az ábrán a fehér foltok átengedik a fényt, üvegből van a tárcsa, a sötét foltok tükör felületek, visszaverik a fénysugarakat.
A megvilágító fényforrás egy optikai lencserendszeren halad át, amely párhuzamos, polarizált fény
állít elő. A fénysugár útjában egy leolvasólap helyezkedik el, amelyiken minden csatornának megfelelően fényáteresztő maszkok találhatók a pontos kiolvasás érdekében. Az üvegtárcsa túlsó oldalán
fényérzékeny fotoelemek találhatók, amelyek villamos jelet szolgáltatnak, ha a fénysugár útjába
fényáteresztő rész kerül. A fotoelemek szintén a kettes számrendszer hatványaiként vannak elhelyezve, így a sok érzékelő (fotoelem) közül azok szolgáltatnak jelet, amelyek éppen a tárcsa megfelelően
kódolt elfordulásához tartoznak. A tárcsa egész és részelfordulását összeszorozva a golyósorsó emelkedésével, kiadódik a szán kiindulási pontjához képest megtett elmozdulása.
A kis ábrán egy 1024 részre osztott, kódolt, abszolút útmérő tárcsát lehet látni.
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CNC szerszámgép vezérlője
A CNC vezérlő szolgáltatásai
1. Nagyméretű
áttekinthető monitor.

.
2. Hang utasítás

3. QWERTY
billentyűzet.

4. Egér, egérpad, joystick.

CNC szerszámgép vezérlője
A korszerű CNC vezérlő kompakt kialakítású, a szerszámgép burkolatának szerves része, vagy külön
konzolon a gépkezelő, programozó legkényelmesebb kezelési pozíciójába állítható. Sorozatban készül, és az adott szerszámgépre illesztő PLC programok segítségével illeszthető.
A kijelzője nagy méretű (legalább 15ˇ-os), színes, kis energiafogyasztású LCD monitor. A nagy felületen az adott CNC üzemmódhoz tartozó lényeges és kiegészítő információk jelennek meg sokszor eltérő nagyságú és színű betűkkel, számokkal.
A monitor meghatározott területén a gép és a vezérlő állapotától függően vezérlő, figyelmeztető
vagy vészhelyzetről szóló rövid információk jelennek meg. Van rá példa, hogy ezeket az üzeneteket
egy szintetikus hang angolul vagy a kezelő által értett nyelven hangosan elmondja.
A számítástechnikában megszokott adatbeviteli billentyűzetet (QWERTY-t) alkalmaznak a könnyű
kezelhetőség érdekében. Ahogy nőtt a vezérlések szolgáltatásainak száma, az elérhető menük,
almenük bonyolultsága, úgy lett egyre több és több billentyű a vezérlő előlapján, egészen addig, míg
az adatbeviteli billentyűzetet és az üzemmódokhoz kapcsolódóakat külön mezőbe szét nem választották.
Szintén a könnyű kezelhetőség érdekében a vezérlő billentyűzete kiegészül egérrel, érintős egérpaddal vagy joystickkal.
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CNC szerszámgép vezérlője
A CNC vezérlő szolgáltatásai
5. Logikus, könnyen
kezelhető kezelőelemek.

6. Kiterjeszthető
alkatrész-memória
(USB csatlakozás).

ISO/DIN szabványos
programozási utasításkészlet.
Programozást segítő rutinok, makrók,
speciális programnyelvek.

A működtető kezelőszerveket, billentyűket, kapcsolókat logikusan, a tévedésmentes kezelhetőséget
figyelembe véve tervezik meg. Az egyes funkciókhoz rendelt elemek lehetnek nyomógombok, kapcsolók, tekerhető tárcsák.
A vezérlőkben kettős funkció található. Egyrészt a hagyományos adatfeldolgozó számítógépnek megfelelő, windows-os felületű PC, valamint a folyamatirányító számítógép funkcióit megvalósító CNC
vezérlés. A PC adatátvitelre, hálózati csatlakozásra, fájlok rendezésére szolgál. Ezzel a funkcióval lehet
kapcsolatot teremteni más számítástechnikai eszközzel, a folyamatokat felügyelő vezérlő DNC központi számítógéppel.
A CNC felület végzi az aktuális alkatrész legyártásának teljes folyamatát, a megmunkálás közbeni
számítási, logikai feladatokat, adatelosztást, visszacsatolások feldolgozását, az illesztő vezérlő és kiegészítő berendezések működtetését.
A CNC felületen a programozás történhet ISO/DIN szabványos utasításkészlettel. Annyi beépített
ciklust és szolgáltatást tartalmaz a készletből, amennyivel a szerszámgépnek rendelkeznie kell a megvalósítandó technológia (esztergálás, marás stb.) megvalósításához. Opcióként kínálják a gyártók a
bővítési lehetőségeket.
Gyakran a gyártók kiegészítő CAD/CAM jellegű szolgáltatásokat is beépítenek, mint például az NCT a
DEAK, a MAZAK a MAZATROL, a HURCO a saját nevű programnyelvét, melyek grafikusan támogatják
a programozás folyamatát, kellően feltöltött adatbázis esetén technológiai ajánlásokat is tesznek.
Az elkészült programok grafikus tesztüzemmódban megvizsgálhatók, szerszámpályákat, munkadarabmodellt, a megmunkálás szimulációt szerszámokkal együtt.
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CNC szerszámgép vezérlője
CNC vezérlők szolgáltatásai

A grafikus tesztüzemmódnak a fő előnye, hogy a hosszantartó megmunkálást (általában szerszámgyártásnál fordul elő több órás művelet) időben lerövidítve megvizsgálható, hogy a munkadarab,
készülék, szerszám együttes alkalmazásánál interferencia – ütközés – előfordul-e vagy sem. A nyers
munkadarabból a szerszám kitakarással eltávolítja a felesleges anyagmennyiséget, és kialakul a kész
gyártmány alakja. Az ellenőrzés az alakhibákat felfedi, a méreteltérésekből csak a durvákat, az aránytalanságokat mutatja meg.
A grafikus üzemmódnak sok esetben van valós idejű változata is. A hatályos biztonságtechnikai előírások szerint csak zárt munkaterületű gépeket lehet újonnan munkába állítani. Ezeknél a gépeknél,
ha még hűtő-kenő folyadékot is alkalmaznak a program futtatása során, a kisméretű megfigyelő ablakon a gép kezelője szinte semmit nem lát a munkatérben történtekből. Ilyenkor segítség a grafikus
tesztüzemmód valós idejű futtatása, ami a megmunkálással szinkronban mutatja a történéseket.
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CNC szerszámgép szerszámellátása
CNC esztergagépek

CNC szerszámgép szerszámellátása
A CNC esztergagépek, esztergaközpontok szerszámozására a revolverfejes megoldás a jellemző. A
revolverfej a szerszámcsere eszköze, jellemzője, hogy minden szerszám a munkatérben helyezkedik
el. A szerszámváltás a revolverfej elfordításával történik, így a szerszámváltás ideje megfelelően rövid.
Hátránya, hogy viszonylag kevés szerszám fér el a revolverfejben (8, 12, 16), ezért gyakran két egymástól független revolverfejet is lehet használni. Ezzel az építési móddal az alkalmazható szerszámok
számát lehet növelni, továbbá különválaszthatóak az egyes műveletekhez tartozó szerszámok. Az
egyik revolverfej a bal oldali főorsó felé dolgozik, a másik pedig a jobb oldali felé. További nyereség,
hogy a munkadarab megmunkálási ideje lerövidíthető.
Az esztergagépeken, esztergaközpontokon sok esetben a revolverfejbe forgószerszámot (fúró, menetfúró, dörzsár, maró stb.) is be lehet fogni, így a bonyolult munkadarabok is egy gépen gyárthatók.
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CNC szerszámgép szerszámellátása
CNC marógépek

A CNC marógépekre, megmunkáló központokra jellemző a szerszámtáras, szerszámcserélős megoldás.
A szerszámtárban sokkal több szerszám helyezhető el, mint a revolverfejben. A marógép főorsója és
a szerszámtár közötti szerszámmozgatást gyakran egy kétkarú szerszámcserélő manipulátor végzi. A
már a műveletét befejezett, főorsóban lévő szerszámot, valamint a szerszámtárban megfelelő pozícióba állított következő szerszámot a cserélő egyszerre fogja meg, egyenes vonalú mozgással a főorsóból és szerszámtárból egyidejűleg kihúzza. 180°-os elfordítás után az új szerszámot a főorsóba, a régit
pedig a szerszámtárba, az új helyére egyszerre behelyezi.
A mozgás végrehajtásához a főorsónak egy a paraméterekkel rögzített helyre kell elmozdulnia, csak
itt lehetséges a manipulátorral a szerszámcsere végrehajtása.
A munkatéren kívül elhelyezett szerszámtár és főorsó közötti szerszámcsere idejének lerövidítésére
különböző megoldások léteznek. Ilyen például, hogy az új szerszámot a tár még az előző szerszám
megmunkálási ideje alatt a szerszámcsere pozícióba forgatja.
A régi szerszám azonnal az új helyére kerül a tárba, így folyamatosan nyilván kell tartani a vezérlőben,
hogy melyik szerszám melyik szerszámtár férőhelyen tartózkodik. A mai szerszámcserélők szerszámcsere ideje gyakorlatilag megegyezik a revolverfej váltási idejével.
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Robotok
Karel Capek

A robotika alaptörvényei
1.
2.

3.

A robot nem árthat az embernek, és nem „nézheti
tétlenül”, ha az embert veszély fenyegeti.
A robot engedelmeskedni tartozik az emberek
parancsainak, kivéve ha ezek a parancsok az
Első Törvénybe ütköznek.
A robot köteles megvédeni magát mindaddig,
amíg ez nem ütközik az Első vagy a Második
törvénybe.

Isaac Asimov: Én, a robot

Robotok
A robot kifejezést Karel Capek használta először a Rosszum Univerzális Robotjai című színdarabjában,
1921-ben.
A rabota szó cseh nyelven munkát jelent, Capek robotjai azonban felülkerekednek az emberiségen,
és rabszolgasorba döntötték tervezőiket, alkotóikat.
Isaac Asimov: Én, a robot című novellagyűjteményében lefektette a robotika három alaptörvényét
azért, hogy a capeki fordulatokat, a robotok emberek fölé emelkedését megelőzze.
A korszerű, érzékelőkkel ellátott robotok és az adaptív szabályozású robotvezérlők egyre közelebb
állnak az Asimov által megálmodott „viselkedésű” berendezésekhez.
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Robotok

A robotok mindig is megmozgatták a gyerekek és a felnőttek fantáziáját.
Jelentőségük abban áll, hogy monoton, balesetveszélyes, bonyolult munkafázisokat tetszés szerint
lehet ismételtetni. A munkavégzés a program vezérlésnek köszönhetően reprodukálható, egyöntetű
minőségű. Az egyszerű rakodási feladatoktól a legbonyolultabb adaptivitást igénylő munkavégzésig
felhasználhatók a robotok.
Az egyszerű rakodórobotok viszonylag nagy teherbírásúak, pontossági igény velük szemben csökkentett. Mozgási szabadságfokuk a feladathoz igazodóan 2, 3, 4, 5 vagy 6 tengely menti.
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Robotok
Ipari robotoknak azokat a szabadon
programozható, többcélú
mechanizmusokat nevezzük,
amelyek anyag, alkatrész,
szerszám vagy egyéb eszköz
egyszerűen változtatható
program szerinti mozgatását,
térbeli helyzetének
megváltoztatását vagy
megtartását, megfogását vagy
elengedését, vagyis
manipulálását végzik.
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Robotok
Technológiai robotok

Festőrobot

Hegesztőrobot

Marás robottal

A technológiai robotok egy jól behatárolt technológia kiszolgálására készülnek.
A festőrobot feladata, hogy az egészségre ártalmas munkafázis végzése alól az embert kiváltsa. A
bonyolult felületű alkatrészeket, gépkocsi-karosszériákat olyan robottal lehet festeni, amelyik követi
a felületek íveit, áthatásait.
Hasonlóképpen a hegesztőrobotok is a nagyméretű alkatrészek precíz hegesztési feladatait látják el,
zömében ponthegesztéssel vagy védőgázas, fogyó elektródás hegesztési eljárással.
Ezeknek a robotoknak nagy szabadságfokú mozgási lehetőségük van, általában 6-tengelyes vezérlésűek.
Elterjedőben vannak a műveleti robotok is, példaként egy maróorsóval ellátott robot látható a képen,
amelyik nagyméretű alkatrészek megmunkálására alkalmas. A különlegesen nagy munkadarabok
mozgatása nehézkesen oldható meg, extrém nagy munkaterű szerszámgépeket kellene alkalmazni.
Ehelyett a robot megfogó szerkezetébe szerelt nagy fordulatszámú maróorsóval végzik a megmunkálást. A mozgatott tömegek kisebbek, jól hozzáférhet a szerszám a bonyolult, tagolt felületekhez. A
robottal szemben támasztott követelmények fokozottak, a pozicionálási pontossága el kell, hogy érje
egy szerszámgép pontosságát.
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Robotok
Különleges alkalmazású robotok: hadi alkalmazások
Goliath 1940: Aknakereső
robot

Predator 1994: Személyzet
nélküli felderítő
robotrepülőgép

A II. világháború során a Wermacht egy lánctalpas Goliath nevű aknakereső robotot állított rendszerbe 1940-ben. A robot vezetékes távirányítással nehéz terepen is jól mozgott, mágneses érzékelőjével
kereste meg az aknamezőn az aknákat.
A XX. század végén a V1 szárnyas bomba továbbfejlesztése során olyan repülő eszközöket fejlesztettek ki, melyek a földfelszín topográfiáját memóriában tárolva juttatták el a robbanóeszközt a kijelölt
helyre Ezek a cirkálórakéták. Az USA hadserege Predator néven műholdas összeköttetésben lévő
robotrepülőgépeket is alkalmaz, amelyek viszonylag kis sebességgel, kis magasságban felderítő tevékenységre képesek vezető nélkül.
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Robotok
Különleges alkalmazású robotok: mélytengeri robotok

A mélytengeri kutatásban is szerepet kapnak a különböző kutatórobotok. Alkalmasak felderítésre,
videofelvételek készítésére, kisebb tárgyak kiemelésére; olajfúró tornyok környezetében végzett
hegesztési, manipulálási feladatokra.
Nagyobb változatai személyzettel, nagy mélységbe merülésre képes tengeralattjárók, különböző,
ember irányította manipulátor karokkal felszerelve képesek a balesetet szenvedett tengeralattjárók
személyzetének mentésére is.
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Robotok
Különleges alkalmazású robotok
McDonald’s

Sacher torta

Sony Aibo

Számos egyéb területen is használnak robotokat, manipulátorokat, az orvosi alkalmazása is terjedőben van, például a BME Gépgyártástechnológia Tanszéke egy gyógytornász robotot fejlesztett ki.
A multinacionális McDonald’s az egyöntetű minőség (és az önköltség leszorítása) érdekében a hamburger készítéshez alkalmaz robotokat.
Számos gyermekjáték is eléri az alkalmazkodó robotok kritériumát, ilyen a Sony robotkutyája.
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Manipulátorok

Mechanikus manipulátor

Manipulátor elemek

Manipulátorok
A manipulátorok elsősorban a tömeggyártás berendezései. Egy célra alkalmas, merev programozású,
az alkalmazott szabadságfokok száma kicsi.
Megkülönböztethető működés szerint: mechanikus, pneumatikus és hidraulikus rendszerű manipulátor. A megfogók gyakran pneumatikus működtetésűek, még a mechanikus manipulátorok esetében
is.
Az elemekből felépíthető manipulátorokra jellemző ábrán az építőelemek:
a – transzfer egység,
b – szorítóelemek,
c – vákuumos szorító elem,
d – mágneses megfogó elem,
e – emelőelem,
f – fogó,
g – emelő- és forgatóelem.
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Ipari robotok felépítése
Derékszögű
koordinátás robot

Ipari robotok felépítése
A térben egy tetszőleges pont eléréséhez legalább három, egymástól független mozgásra (szabadságfokra) van szükség. További három szabadságfok kell a robot által tartott munkadarab tájolásához. A
kar mozgásait főmozgásnak, a tájoló mozgásokat mellékmozgásoknak nevezik.
A derékszögű koordinátás robotoknak három egyenes vonalú főmozgásuk van, a három koordináta
irányban (X, Y, Z). A megfogó szerkezet forgásai (S, Wx, Wy). Ezek a robotok nagy munkaterületükkel
tűnnek ki. Jellemző beépítésük függőpályás, de léteznek ágyas kivitelűek is. Az állvány modulrendszerű, bizonyos határok között tetszés szerint növelhető. Egy állványon több robot is közlekedhet. A
robotkar függőleges mozgással dolgozik, a kar végén elhelyezkedő megfogó a már említett három
forgómozgást végzi. Az ilyen robotok elsősorban rakodási műveletek elvégzésére alkalmasak. A vezérlésük egyszerű pont-pont vezérlés. A mozgás sebessége szabályozott, de állandó nagyságú. A vízszintes mozgásokat szabályozott villamos motorok (egyenáramú, frekvenciaváltós aszinkron, ritkán
léptető motorok). A robotkar függőleges mozgatása gyakran hidraulikus megoldású. A megfogó szerkezet működtetése elektromos, hidraulikus vagy pneumatikus.
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Ipari robotok felépítése
Hengerkoordinátás robot

A hengerkoordinátás robotra jellemző, hogy egy merev állványszerkezetre épül fel a robot, és hengerpalást-koordinátarendszerben mozog. A robotkar az oszlopon függőleges irányban (Z) mozog. V a
kinyúlása, lineáris, az oszlopon való forgása R. A megfogó szerkezet forgása S, billenése Ws és Wh.
A lefedhető munkatér egy henger R1 és R2 sugarak közötti része. Az ilyen robotok hajtása általában
hidraulikus. Vezérlésük rendszerint pont-pont vezérlés.
A hengerkoordinátás robotokat a munkatér növelése érdekében vezérelt kocsira is szokás helyezni,
így több gép kiszolgálására is alkalmassá tehető.
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Ipari robotok felépítése
Gömbkoordinátás
robot

A gömbkoordinátás robot egy alaplapon áll, a kar kinyúlása a gömb alakú munkatér sugarát adja.
Ehhez a mozgáshoz járul még hozzá egy billentés és egy forgás. A megfogó szerkezet pneumatikus
vagy villamos működtetésű. Vezérlése pont-pont vezérlés.
A robot egy gömbszelet belsejében tudja kezelni a munkadarabot, vagy ebben a munkatérben végez
technológiai műveletet. Elsősorban szerszámgépek kiszolgálására alkalmazzák. Alkalmas utólagos
telepítésre is, mivel a robotkar mozgási tulajdonságai jól beállíthatók, és az akció rádiuszon belül
minden pontot jól el tud érni.
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Ipari robotok felépítése
Humanoid robot

A humanoid (többcsuklós) robotra jellemző, hogy a robotkar két vagy több részből áll, ezért ez a kinematikai elrendezés bonyolult mozgásra képes. A megfogó szerkezet kiegészítő billenésekre és
forgásokra képes, tovább növelve a manipuláció összetettségét.
Az ilyen robotok vezérlése pályavezérlés, a csuklópontokban elhelyezett vezérelt motorok mozgatják
a robotot. A csuklópontokban találhatók a digitális elfordulásérzékelők is.
A robotokat főleg technológiai műveletek végrehajtására alkalmazzák, a járműiparban szerelési, festési, hegesztési műveleteket végeztetnek velük.
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Ipari robotok felépítése
Párhuzamos
kinematikájú robot

A párhuzamos kinematikájú robot egy gömbsüveg felületén képes mozogni. A bonyolult szerkezetből
következően minden irányból szabad hozzáférést tud a robot markolata megvalósítani. A vezérlése
pályavezérlés.
Növelt pontosságú változatai mérőgépként is üzemeltethetők.
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Robot megfogók
A robotmechanizmus és a környezete közötti
kapcsolatot biztosító aktív elem.
Következő típusai lehetnek:
A) megfogók,
B) szerszámok.

Robot megfogók
A céltárgyat a robot a markával (kezével) fogja meg. Ugyancsak a markolatba fogják be a technológiai
folyamatnak megfelelő szerszámot is.
A tárgyat megfelelő felületeinek érintésével és szorításával kell a robotnak felvenni, és a manipulációs sort végrehajtani. A mozgatott tömeg határozza meg a robot teherbírását, nem elhanyagolható
szempont a súrlódással megfogott tárgyak tehetetlenségi ereje sem, ez pedig az alkalmazható gyorsulásokat és sebességeket korlátozza le.
A gyakorlatban a munkadarabok, szerszámok sokfélesége számtalan megfogó szerkezet kialakításához vezetett. Az univerzális megfogókon kívül a mágnesezhető anyagokat a markolatban rögzített
elektromágnessel is meg lehet fogni. A törékeny, kisebb tömegű darabokhoz vákuumos megfogó
elemeket használhatnak.
Mozgatásuk történhet elektromosan, pneumatikusan, mágneses elven, vákuummal és ezek kombinációjával is.
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Robot megfogók
Kétujjas megfogó

A leggyakrabban használt megfogó két, egy szabadságfokú, egy síkban mozgó szerkezet. Az a) ábrán
egy hidraulikus vagy pneumatikus működtetésű megfogó látható. A megfogó elemek (ujjak) íves pályán mozdulnak el, ezért állíthatóan kell kiképezni az ujjak szorító felületét a minél pontosabb és biztosabb megfogás érdekében.
A b) ábrán egy villanymotor forgásában gátolt rudat mozgat, amely emelőszerkezetként mozdítja el a
megfogó ujjakat.
A c) ábra rugós kialakítású ujjakat ábrázol. A rugalmas elem deformálása a nyitást valósítja meg, a
saját rugalmassága folytán a megfogást nem kell vezérelni.
A d) ábra a párhuzamosított működésű ujjakat mutatja.
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Robot megfogók
Vákuumos megfogás

Kis szilárdságú, de nem porózus tárgyak – üveg, tojás, héjak – mozgatására alkalmas a vákuumos
megfogó szerkezet. A szívóelemmel a mozgatandó munkadarabot meg lehet fogni, és a beállított
vákuum nagyságától függően mozgatni. Elengedéskor sokszor nem elég a vákuumot megszüntetni, és
ilyenkor egy minimális túlnyomást létesítenek a szívófejben, ezzel a lerakás szabályozható.
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Robot megfogók

Emberi kezet leképező
megfogó

Stanford/JPL Hand (1)
Kenneth J. Salisbury a doktori dolgozata keretében fejlesztette ki az első, emberi ujjakat mintázó
megfogóját, ami azóta a robotkezekkel foglalkozó kutatók kiindulása mindenütt. Három darab 3 ízből
álló (3 szabadságfokú) ujjból áll, melyeknek mozgásterjedelme nagyobb az emberi ujjakénál.
Utah/MIT Hand (2)
A nyolcvanas években fejlesztették azokat a megfogó típusokat, amelyek már 4 ujjat tartalmaztak, és
az emberi kéz anatómiájához hasonlóan a hüvelykujj szembefordítható a többiekkel.
Ezeknél a megfogóknál már olyan bonyolult meghajtás és vezérlési igény jelentkezett, hogy célszerű
volt a meghajtást az azonos funkciójú ujjaknál összevonni, ezzel lehetett egyszerűsíteni a konstrukciót.
Omni-Hand (3)
A NASA-ban fejlesztették ki a jelenleg leginkább antropomorf kezet, amelynél érzékelők sokaságával
növelték a kéz alkalmazási képességeit.
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Robotok vezérlése
A robotprogramozás három formája
• Betanítás és a feladat ismétlése.
• Kódrendszerben történő programozás.
• Magas szintű programnyelven történő programozás

(az utasítások az emberi nyelv azonos értelmű szavainak
felelnek meg).
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Betanító üzemmód

szimulátor
robot

vezérlés

Betanító üzemmód
Az egyik leggyakoribb robotprogramozási mód a betanító „teach in” üzemmód. Alkalmazható a pontpont vezérlésű és a bonyolult mozgássort végrehajtó pályavezérlésű robotok programozásánál.
Megvalósítható a robotkar kézi mozgatásával, amikor a robot programozója a robot kezének megfogásával végrehajtja a manipulációs mozgássorozatot. A mozgás közben a robot vezérlése az útmérők
(elmozdulás, elfordulás érzékelők) jeleit rögzíti, és utasítássorozatként a vezérlő memóriájában tárolja.
Alkalmazható módszer az is, hogy egy, a robot minden tulajdonságával megegyező szimulátorral hajtja végre a betanítást a robot kezelője, és a szimulátor mozgássorozatát tárolja a vezérlés, és ennek
alapján fog a robot üzemszerűen mozogni. A megoldás költségesebb, mint az előző megoldás, de ha
olyan helyen van telepítve a robot, ahol a kezelő (programozó) nem tudja megközelíteni, akkor ez a
szóba jöhető megoldás (pl. radioaktív környezet, melegüzemi alkalmazás stb.).
A betanító programozású robotokhoz tartozik egy „Teach box” kezelőfelület, amelyik a robot szabadságfokainak megfelelő kezelőszervekkel rendelkezik. Ezek segítségével az operátor lépésről-lépesre
végrehajtja a programozandó mozgássorozat elemeit, és a helyes értékeket (pozíciókat) rögzíti a vezérlő memóriájában. A megoldás inkább a pont-pont vezérlésű robotokra jellemző, amikor is a mozgás szabadságfokra van felbontva.

© Hervay, OE

www.tankonyvtar.hu

166

CAM tankönyv

Robotprogramozás kódrendszerrel
Kódrendszer alkalmazásával (CNC programozáshoz hasonlóan).

NC mondat sorszáma

Programkód

Paraméterek

N100

G0

x,y,z,,,

Robotprogramozás kódrendszerrel
Mivel a számjegyvezérlésű szerszámgépek és robotok felépítése és működése nagymértékű hasonlóságot mutat, ezért a robotokat is lehet kódrendszer segítségével programozni. A kódok rokonságot
mutatnak az ISO/DIN ajánlásokkal, és a robot felépítésétől, mozgásirányainak számától függően többkevesebb kóddal leírható a mozgás. Külön parancssorok alkalmazandók a robotkar és a megfogó vezérlésére.
Biztos programozói tudás és a robot mozgásterének alapos ismerete szükséges az ilyen típusú programozás végrehajtásához; minden olyan lényeges pont koordinátáját, amelyet a robot mozgás közben bejár, előzetesen be kell mérni.
Ha például egy esztergát kell kiszolgálni a robotnak (lásd ábra), akkor ismerni kell a 4 és 5 jelű szerszámgépek munkadarab-befogási pontjának koordinátáit, továbbá az 1, 2, 3, szállítószalagok adagolási pozícióját, a 6 mérőgép, illetve 7 közbülső tároló helyzeteit.
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CARP
Számítógéppel Segített Robot Programozás
Computer Aided Robot Programming (CARP)

CARP
A különböző CAD/CAM rendszereknek lehet olyan tervezőmodulja, amelyik segítségével leírható a
robot munkatere, a manipulálandó munkadarab, a mozgás pályája. Az robot mozgásának meghatározása után posztprocesszálás szükséges, mert a CAD/CAM rendszer egy általános programnyelven
állítja elő a robot vezérlőprogramját, és ezt az adott típusú robothoz és vezérlőhöz kell átalakítani.
A programozási módot nagyfokú interaktivitás jellemzi.
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Hagyományos vállalatirányítás?

Hagyományos vállalatirányítás?
A két világháború között az Amerikai Egyesült Államokban és más fejlett ipari országokban is a munkakörök specializálódtak, és minden tevékenység részfeladatokra lett bontva. A kor technikai színvonalán a munkamegosztás, a vállalati szervezet minden vertikumában és horizontális kapcsolataiban
kialakult.
Az ábrán egy amerikai szerszámgépgyár két jellemző „életképe” látható. A bal felső kép a „műtermet” mutatja. A gyártmánytervezés egy világos rajzteremben történt, ahol a fejlesztőmérnökök rajztáblákon vázolták fel és dolgozták ki a termékek összeállítási és alkatrészrajzait. Az egyes feladatok
elvégzésére csoportokat szerveztek, a csoportok élére pedig vezető tervezőket neveztek ki, akinek
feladata a tervezőcsoport zökkenőmentes működtetése volt, továbbá a szakmai irányítást végzete. A
képen a beosztott tervezők az ablaksor előtt láthatók, a csoportvezető pedig mintegy áttekintve a
„műtermet” a kép bal oldalának középen látható. A munka vezetése vizuális és verbális kapcsolattartáson alapult.
A jobb oldali képen pedig az ügyviteli szintet látjuk. Érzékelhető, hogy az egyes ügyviteli feladatokhoz
csoportokat szerveztek (íróasztalszigetek jelenléte), így a rendelés fogadása, ütemezése, anyag biztosítása, bérszámfejtés, adó és biztosítás ügyintézése stb. rengeteg munkavállalót igényelt, létszámában meghaladta a tervezői létszámot.
Ehhez járult a gyártás, a raktározás, a termelőeszközök biztosítása és még számtalan feladat, ami a
vállalat zökkenőmentes működtetését volt hivatva kiszolgálni.
Belátható, hogy a korszerű vállalati szervezeti sémába ez a szervezeti forma már nem fér bele.
Megoldás: a vállalati vertikum számítógépesítése.
© Hervay, OE
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Számítógéppel irányított vállalat

Számítógéppel irányított vállalat
A számítógéppel irányított vállalat főbb tevékenységi körei:
- MIS Management Information System (menedzseri információs rendszer),
- CAD Computer Aided Design (számítógéppel segített gyártmánytervezés),
CAD 1 Funkcionális tervezés,
RE Reverse Engineering (kész gyártmányok rekonstruálása, módosítása),
CAD 2 Mechanikai tervezés,
CAE Computer Aided Engineering (számítógéppel segített mérnöki számítás),
FEM Finite Element Method (végeselem módszer),
CAD 3 Konstrukciószerkesztés,
SE Simultaneous Engineering (több változat egyidejű tervezése),
RP Rapid Prototyping (gyors prototípus gyártás),
- CAPP Computer Aided Process Planning (számítógéppel segített gyártási folyamattervezés),
CAPP 1 Szereléstervezés,
CAPP 2 Alkatrészgyártás-tervezés,
Általános művelettervezés,
NCP Numerical Control Programming (NC-programozás),
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Gyártóeszköz-tervezés és kiválasztás,
Normaidő- és költségkalkuláció,
- PPS Production Planning System (termeléstervezés),
PPS 1 Szállítókészség-tervezés,
PPS 2 Anyagbiztosítás-tervezés (MRP Materials Requirement Planning),
PPS 3 Kapacitásfelmérés, termelésprogramozás és ütemezés,
- CAST Computer Aided Storage and Transport (számítógéppel segített raktározás és szállítás),
- CAM Computer Aided Machining (számítógéppel segített gyártás),
CAPC Computer Aided Process Control (számítógéppel segített üzemirányítás: művezetői kommunikáció- és döntéstámogatás, valós idejű termelésirányítás, a gyártási folyamatok dokumentálása),
DNC Direct Numerical Control (közvetlen számjegyvezérlés: NC programok tárolása, kezelése és tér-,
valamint időbeni szétosztása az üzemi gyártási programnak megfelelően),
SDC Shop floor Data Collection (üzemi adatgyűjtés),
TMS Tool Management System (üzemi szerszám-gazdálkodási rendszer),
CC Cell Control (gyártócella-irányítás),
FMSC Flexible Manufacturing System Control (rugalmas gyártórendszer-irányítás),
FASC Flexible Assembling System Control (rugalmas szerelőrendszer-irányítás),
MDS Monitoring Diagnostics System (felügyeleti és diagnosztikai rendszer),
- CAQA Computer Aided Quality Assurance (számítógéppel segített minőségbiztosítás),
QP Quality Planning (minőségtervezés),
SPC Statistical Process Control (statisztikai folyamatszabályozás),
FMEA Failure Mode and Effect Analysis (hibalehetőség és hatáselemzés),
- PROCESS (az anyagfeldolgozás technológiai folyamata: a gyártási folyamatnak a gyártás tárgyához
közvetlenül kapcsolódó része),
PLC Programmed Logic Controller (programozott logikai vezérlő, elsősorban célgépekhez),
CNC Computerized Numerical Control (számítógépes számjegyvezérlés, elsősorban szerszámgépekhez),
ROC Robot Control (robotirányítás),
MMC Measuring Machine Control (mérőgépvezérlés),
CPC Computerized Process Control (számítógépes technológiai folyamatirányítás).
Videó:
Cipőtervezés,
Tolózár méretezés,
Esztergaszimulálás.
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Gépipari vállalat gyártási és technológiai
folyamatai
A gyártási folyamat leírása:
1. A rendelés beérkezése.
2. Az e-mailen elküldött öntvényrajz
fogadása.
3. A gyártás időbeni programozása.
4. Az öntőforma megtervezése.
5. Az öntőforma alsó és felső részének
gyártástervezése és gyártása CNC
szerszámgépen.
6. A magminta geometriájának
megtervezése.
7. A magminta legyártása SLS
(Selective Laser Sintering) rendszerű
gyors prototípusgyártó berendezésen.
8. A magminta hőkezelése.
9. A magminta formába helyezése, az
öntőforma összeszerelése.
10. Öntés.
11. Az öntvény kiszabadítása a
formából, a felesleges részek
eltávolítása.
12. Készre munkálás forgácsolással.
13. Ellenőrzés.
14. Kiszállítás.

Gépipari vállalat gyártási és technológiai folyamatai
A gyártási folyamat:
 a gyártás gazdasági, műszaki, szervezési, irányítási előkészítése és kiszolgálása;
 a nyersanyagok, félkész termékek, segédanyagok beszerzése, ellenőrzése, üzemen belüli szállítása és raktározása;
 előgyártás, műszaki ellenőrzés;
 az előgyártmányok üzemen belüli szállítása és raktározása;
 alkatrészgyártás, műszaki ellenőrzés;
 az alkatrészek üzemen belüli szállítása és raktározása;
 szerelés (részegység- és végszerelés), ellenőrzés, próba, minősítés, műszaki átadás;
 a részegységek vagy gyártmányok konzerválása, csomagolása, tárolása, kiszállításra való előkészítése;
 hulladékok kezelése, értékesítése, megsemmisítése.
A technológiai folyamat műveletre, műveletelemre és mozdulatra bontható.
A műveletre az a jellemző, hogy azt egy munkahelyen, egy vagy több munkadarabon, meghatározott
eszközökkel, egyidejűleg, megszakítás nélkül egy vagy több munkás végzi. Ez forgácsoláskor legtöbb
esetben az egy munkadarab-felfogásban elvégzett tevékenységet jelenti.
A műveletelem a műveletnek az a része, amelyet a művelettervezéskor még külön kezelünk, és
amelynek eredménye jól megfogalmazható.
A mozdulat a termelési folyamat elemi része, tartozhat a fő- vagy mellékműveletekhez. Az automatizált gyártásban a termelési folyamatot a mozdulatok szintjéig meg kell határozni.
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A gépipari technológiák pontossága

A tevékenység jellegét tekintve a gépiparban alkalmazott technológiák az előgyártáshoz, az alkatrészgyártáshoz és szereléshez sorolhatók. Ezek közül az alkatrészgyártáshoz tartozók a velük sorozatgyártásban megvalósítható méretpontossággal és felületi érdességgel jellemezhetők.
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A megmunkálások makrogeometriai jellemzői
• Méretpontosság

A megmunkálások makrogeometriai jellemzői
A méretpontosság azt jelenti, hogy az alkatrész valamely felületelemének mérete milyen mértékben
tér el a konstrukció által megszabott, a tervezés során meghatározott mérettől. Ha a méret az előírt
tűréshatárokon belül van, akkor a munkadarab jónak minősítendő, egyébként a megmunkálás jellegétől függően selejtnek vagy javítható selejtnek kell meghatározni.
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A megmunkálások makrogeometriai jellemzői

Egyenesség

Körkörösség

Egyenesség:
A henger valóságos tengelyének egy t=0,08 mm átmérőjű tűréshengeren belül kell elhelyezkednie.
Körkörösség:
Bármely keresztmetszet valóságos körvonalának egymástól t=0,08 mm távolságban lévő két koncentrikus kör között kell lennie.
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A megmunkálások makrogeometriai jellemzői
Hengeresség

Alakpontosság
Felületalak

Síklapúság
Profilalak

Az alakpontosság az elméleti geometriai elemtől való eltérést jellemzi a munkadarabokon. Az alakokat, mint a méretpontosság esetében, nem lehet teljes pontossággal elkészíteni. Ezekre is tűréseket
kell megadni, melynek túllépése selejtet eredményez.
Hengeresség:
A valóságos hengerpalástnak egymástól t=0,08 mm távolságban lévő két koaxiális henger között kell
elhelyezkednie.
Profilalak:
A rajz síkjával párhuzamos metszettel előállított bármely valóságos profilvonalnak két olyan vonal
közé kell esnie, amelyek t=0,04 mm átmérőjű körök burkológörbéjeként adódnak.
Felületalak:
A valóságos felületnek t=0,02 mm átmérőjű gömbök két burkolófelülete közé kell esnie, a gömbök
középpontjai az ideális geometriai alakon helyezkednek el.
Síklapúság:
A valóságos felületnek egymástól t=0,08 mm távolságban lévő két párhuzamos sík között kell elhelyezkednie.
Profilalak:
A rajz síkjával párhuzamos metszettel előállított bármelyik valóságos profilvonalnak két olyan vonal
közé kell esnie, amelyek t=0,04 mm átmérőjű körök burkológörbéjeként adódnak.
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A megmunkálások makrogeometriai jellemzői
Helyzetpontosság

„A”

Párhuzamosság

„B”

„C”

A helyzetpontosságon a munkadarab bármely geometriai elemének az előírttól való eltérését értjük.
Az előírt értékeket a műhelyrajzok tartalmazzák, melyek legtöbbször felületekre vagy tengelyekre
vonatkoznak.
Párhuzamosság
„A”
A tűrésezett tengelynek két, a vonatkozási tengellyel párhuzamos, egymástól t=0,1 mm távolságban
lévő vonal közé kell esnie. A síkra vetített tűrésmező vízszintes.
„B”
A tűrésezett tengelynek a vonatkozási tengellyel párhuzamos, t=0,03 mm átmérőjű hengeren belül
kell elhelyezkednie.
„C”
A tűrésezett felületnek két, az A vonatkozási tengellyel párhuzamos, egymástól t=0,01 mm távolságban lévő felület közé kell esnie.
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A megmunkálások makrogeometriai jellemzői
Iránytűrések
Merőlegesség

Hajlásszög

Merőlegesség:
A furat valóságos tengelyének egy t=0,02 mm átmérőjű hengerben kell elhelyezkednie. A henger a
vonatkoztatási síkra merőlegesen áll.
Hajlásszög:
A tűrésezett felületnek (valóságos felületnek) két, egymással párhuzamos, egymástól t=0,05 mm
távolságban lévő sík közé kell esnie.
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A megmunkálások makrogeometriai jellemzői
Ütéstűrések
Radiális ütés

Homlokütés

Radiális ütés:
Az A vonatkoztatási tengely körüli megforgatás során a radiális ütés a tengelyre merőleges egyetlen
mérősíkban sem lehet nagyobb a t=0,01 mm tűrésnél.
Homlokütés:
Az A vonatkoztatási tengely körüli megforgatás során a tetszőleges r sugáron mért homlokütés nem
lehet nagyobb, mint 0,02 mm.
Teljes radiális ütés:
Az A-B körüli többszöri megforgatás ás axiális eltolás során az összes pontnak az egymástól t távolságban lévő két olyan henger által alkotott tűrésmezőn belül kell lennie, amelyek tengelyei egybeesnek az A-B vonatkoztatási tengellyel.
Teljes homlokütés:
Az A vonatkoztatási tengely körüli többszöri megforgatás és axiális eltolás esetén a tűrésezett felület
összes pontjának két, egymástól t=0,05 mm távolságban lévő, egymással párhuzamos sík közé kell
esnie.

© Hervay, OE

www.tankonyvtar.hu

182

CAM tankönyv

A megmunkálások makrogeometriai jellemzői
Ütéstűrések
Teljes radiális ütés

Teljes homlokütés

Teljes radiális ütés:
Az A-B körüli többszöri megforgatás ás axiális eltolás során az összes pontnak az egymástól t távolságban lévő két olyan henger által alkotott tűrésmezőn belül kell lennie, amelyek tengelyei egybeesnek az A-B vonatkoztatási tengellyel.
Teljes homlokütés:
Az A vonatkoztatási tengely körüli többszöri megforgatás és axiális eltolás esetén a tűrésezett felület
összes pontjának két, egymástól t=0,05 mm távolságban lévő, egymással párhuzamos sík közé kell
esnie.
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A megmunkálások makrogeometriai jellemzői
Elhelyezkedési tűrések
Szimmetria

Egytengelyűség

Szimmetria:
A horony tűrésezett középsíkjának (valóságos középsík) két, egymástól t=0,08 mm távolságban lévő,
párhuzamos síkok közé kell esnie, amelyek a vonatkoztatási középsíkhoz képest szimmetrikusan helyezkednek el.
Egytengelyűség:
A nagy átmérő valóságos tengelyének egy t=0,1 mm átmérőjű tűréshengerben kell elhelyezkednie. A
tűréshenger a vonatkoztatási tengellyel koaxiális.
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A megmunkálások makrogeometriai jellemzői
Elhelyezkedési tűrések
Pozíció

Pozíció:
A furat valóságos tengelyének egy t=0,1 mm átmérőjű tűréshengeren belül kell elhelyezkednie,
amelynek tengelye az elméletileg pontos helyen van.
A 3 felület mindegyikének két, egymástól t=0,1 mm távolságban lévő, párhuzamos sík közé kell esnie.
A tűréssíkok a felület elméleti helyzetéhez képest szimmetrikusak.
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A megmunkálások mikrogeometriai jellemzői
A munkadarab rajzán makro- és mikrogeometriai előírások szerepelnek. A mikrogeometriai előírások
a profilra, az alakhibára, a hullámosságra, az érdességre vonatkoznak.
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A megmunkálások mikrogeometriai jellemzői

Teljes profil

Alakhiba

Teljes profil:
Teljes profilszűrés nélkül, alak-, hullámosság és érdességi hibával.
Alakhiba:
A teljes profilból az érdességi és hullámossági hibák kiszűrve, csak az alakhiba (pl. hengeresség) marad.
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Szűrés nélküli mikrogeometriai profil (P-profil):
a teljes profilból az alakhiba kiszűrve, csak az érdességi és hullámossági hiba marad.
lm – kiértékelési (mérési) hossz
Pt – profilmélység
Hullámossági profil (W-profil):
a teljes profilból az alakhiba kiszűrve, csak hullámossági hiba marad.
Wt – hullámmélység
Imw – kiértékelési hossz a W-profilra
Érdességi profil (R-profil):
a teljes profilból az alakhiba és a hullámosság kiszűrve, csak az érdességi hiba marad.
lw – egyedi mérési szakasz
Rz – egyenetlenségmagasság
Rmax – maximális érdesség
Ry – érdességmélység
Ra – átlagos érdesség
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Az érdességi jellemzők megadása
Szimbólumok

Alapszimbólum

Megengedett
legnagyobb
átlagos
érdesség
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Anyagleválasztással járó
megmunkálás
szükséges

Anyagleválasztás
nem megengedett

Megengedett
legkisebb
átlagos
érdesség

Előírt
megmunkálási
mód

Átlagos érdesség
felső és alsó
határa

© Hervay, OE

5. Forgácsoló technológiák áttekintése

189

Az érdességi jellemzők megadása
Az érdességi előírások megadási módja

Példa

Jelölések:
Ra – átlagos felületi érdesség vagy érdességi osztály (N)
b – megmunkálási mód
c – kiértékelési (mérési) hossz
d – karcirány a felületen
f – Ra-tól különböző érdességi jellemző
Karcirányok:
= a rajz síkjával párhuzamos
┴ a rajz síkjára merőleges
X keresztezett karcirány
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Forgácsolás

Forgácsolás
A forgácsolás a megmunkálások szétválasztási csoportjába tartozik. A szétválasztás az a gépipari
technológia, amellyel valamilyen szilárd test előírt alakját helyi, koncentrált anyagleválasztással alakítják ki. Ebbe a csoportba sorolható a darabolás, a forgácsolás, a fizikai-kémiai anyagszétválasztás.
Forgácsoláskor a szerszám benyomul az anyagba, és a szerszám éle és az anyag találkozásánál, a forgácstőben kialakul a nyírási folyamat. A nyírás során a leváló elemi lemezek a forgácsolási hő következtében összehegedhetnek, ilyenkor folyóforgács képződik.
A normális lefolyású forgácsolási folyamat eredménye az élrátét nélküli megmunkálás. Jellemző felülete a 2. ábrán látható. A bevonat nélküli szerszámmal forgácsolva intenzív anyagletapadás (élrátét)
keletkezhet, ami a szerszámról leválva a megmunkált felületre lerakódik, rontva ezzel a felületi érdességet.
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Esztergálás

Dr. Kodácsy János
nyomán

Esztergálás
Esztergáláskor a szerszámgép – esztergagép – a munkadarab és a szerszám egymáshoz viszonyított
relatív mozgását a szerszámgép kinematikai lánca biztosítja. A munkadarab forgó mozgást végez (n),
ez a forgácsoló főmozgás. A szerszám az előírt előtoló mozgással halad a munkadarab forgástengelyének irányában (f), – ez a mellékmozgás – és az (a) fogásvételnek megfelelő forgácsot választja le. A D
átmérő d-re csökken le. A munkadarab kerületi sebessége a (vc) forgácsoló sebesség.
A szerszám a rajz síkjában nemcsak egyenes vonalú mozgást végezhet, hanem tetszőleges pályát is
bejárhat a munkadarab mindenkori geometriájának megfelelően.
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n

1000  vc
d 

vf  n f

A  a  f  hb
b  a / sin  r
h  sin  r
Dr. Kodácsy János nyomán

 r  elhelyezés i
szög

Az ábra jelöléseivel a forgácsoló sebesség vc ismeretében a fordulatszám meghatározható (1. képlet)
[ford/min].
Az előtoló sebesség vf, (2. képlet) [mm/min] a fordulatszám és az egy fordulatra jutó szerszámelmozdulás (előtolás) szorzata.
A forgács keresztmetszet A meghatározásához [mm2] (3. képlet) ismerni kell a szerszám főélének
elhelyezkedési szögét κγ .
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Esztergálás

Dr. Kodácsy János nyomán

A főél kiválasztott S pontjában megrajzolhatók a szerszám-meghatározó (a szerszámhoz rendelt)
szögrendszer síkjai: az ortogonális síkrendszert (P0 – ortogonálsík, Ps – élsík, Pr – alapsík) és a koordináta síkrendszert (Pf – munkasík, Pp – tengelysík, Pr – alapsík).
Mindkét koordinátasíkra jellemző, hogy a Pr – alapsík merőleges a forgácsoló sebesség (vc) irányára
és a síkok – térbeli derékszögű koordináta-rendszert alkotva kölcsönösen merőlegesek egymásra. A
P0 metszetben látszik az α0 – ortogonál hátszög, a γ0 – ortogonál homlokszög, valamint a β0 –
ortogonál ékszög, de a metszetek a többi síkban is elkészíthetők, és az élszögek a megfelelő indexekkel azokba is berajzolhatók.
A szerszám élének kinagyított nézetén jól látszik, hogy az él, amelyik a hátlap (Aα), és a homloklap (Aγ)
metszésvonala nem egy vonal, hanem egy rn sugarú henger, és ezt nevezik az él lekerekedési sugarának. A szerszám annál élesebb, minél kisebb az éllekerekedés.
A κr főél, a κr’ a mellékél elhelyezési szöge (a munkasík és az élsíkok által bezárt szögek az alapsíkban),
míg az εr a szerszám csúcsszöge. Az rε csúcssugárnak a szerszámkorrekció számításakor, az NC technológia tervezésekor van különös jelentősége.
Fontos, hogy az élszögeket és a technológiai adatokat úgy kell megválasztani, hogy a működő hátszögek pozitívak legyenek, a szerszám ne nyomja a munkadarabot.
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F  Fv2  Ff2  Fa2
Fv  ks  A  ks1.1  h  z  f  a  ks1.1  f 1 z  a  (sin  r )  z
Fv  3  Ff  1,6  Fa

Pc  Fv  vc

Dr. Kodácsy János
nyomán

A munkadarabról a szerszámra ható forgácsoló erő a főforgácsoló (Fv) (2. képlet) [N], az előtoló (Ff)
és a fogásvétel irányú (Fa) erőkomponensekből a térbeli Pithagorasz-tétel alapján számítható (1. képlet) [N].
A főforgácsoló erő a munkadarab anyagjellemzőiből, a technológiai paraméterekből és a szerszám
geometriájából határozható meg.
A ks1.1 – fajlagos forgácsoló erő – és a z kitevő értékeit táblázatok tartalmazzák.
Ötvözetlen szerkezeti acélok nagyoló és simító esztergálásakor a szerszámok és készülékelemek szilárdsági méretezéséhez, a sokszámú kísérleti mérésekkel igazolható gyakorlati összefüggések alkalmazhatók az előtolás irányú és a fogásvétel irányú erők becsléséhez.
A forgácsolási teljesítmény a főforgácsoló erő és a forgácsoló sebesség szorzata.
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vc  T m  C

T  Cv  vckv

A forgácsolószerszámok élei forgácsolás közben kopnak, elhasználódnak. Az elhasználódás mértékét
általában a Ps élsíkkal párhuzamos síkban mért átlagos hátfelületi kopás (VB) mértékével jellemzik,
melynek a szabvány szerinti maximális megengedett értéke gyorsacélra és keményfémre VBmeg =
0,3 mm, kerámia szerszámanyagra VBmeg = 0,2 mm. Ennek a kopásmértéknek az elérése jelenti a
szerszámél tönkremenetelének idejét, az éltartamot (T). Az átlagos hátkopás a b-(b/4+rε) élhosszúság
alatti kopás átlaga.
A VBmax maximális hátkopás legtöbbször a szerszámcsúcs közelében vagy a fogásban lévő élhosszúság
végén mérhető, melynek megengedett nagysága VBmax=VBmeg.
Szívós anyagok forgácsolásakor a homlokfelületen kráteres kopás alakulhat ki, melynek nagysága a KT
krátermélységgel jellemezhető, de ennek mérése nehézkes, így a szerszám tönkremenetelének jellemzésére legtöbbször a VB-t diagramot (kopásgörbét) használják.
Az éltartam elsősorban a technológiai adatok (különösen a forgácsoló sebesség) függvényében, az
egyszerű Taylor-egyenlet szerinti tapasztalati képlettel számítható, ahol
m – az éltartam kitevő,
C – állandó,
kv – A Taylor-kitevő,
Cv – a Taylor-konstans.
A kv és Cv értékeket táblázatok tartalmazzák.
A Taylor-diagram a kopásgörbékből szerkeszthető.
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Esztergálás
Jellegzetes esztergálási műveletek:
1 – oldalazás
2 – hosszesztergálás
3 – furatesztergálás
4 – menetesztergálás
5 – beszúrás
6 – fúrás
7 – alakos felületek
esztergálása
8 – recézés
9 – csúcsok
köszörülése

Az ábrán a jellegzetes esztergálási műveletek láthatók.
 Oldalazás: a munkadarab homlokfelületén a forgástengelyre merőleges irányban mozog a
szerszám, és így a forgástengelyre merőleges síkfelületet lehet létrehozni. Az oldalazás fő
problémája, hogy állandó munkadarab-fordulatszám mellett a forgácsoló sebesség csökken,
a tengelyben 0 mí6min értékre. A csökkenő forgácsoló sebesség hátrányosan befolyásolja a
megmunkálást.
 Hosszesztergálás: a szerszám a forgástengellyel párhuzamosan végzi az előtoló mozgást, így
egy hengeres felület jön létre. Megkülönböztetünk hosszirányú nagyolást és simítást.
 Furatesztergálás: a szerszám a munkadarab belső felületén végez forgácsolást úgy, hogy a
forgástengely hosszirányába történik az előtoló mozgás. Alkalmas az eljárás nagyobb méretű
és tűrt furatok megmunkálására. A furatesztergálás lehet nagyoló és simító jellegű.
 Menetesztergálás: az egyik leggyakrabban alkalmazott esztergálási mód. A szerszám a munkadarab minden egyes fordulatára menetemelkedésnyit fordul el. A mozgás szinkronizálása
egyetemes esztergán a vezérorsó és lakatanya kapcsolattal történik, míg CNC esztergák esetében a főorsó és a pozicionáló hajtómű között villamos szabályozással biztosítható a pontos
menetemelkedés. A menetesztergálás végezhető külső felületen (orsó), vagy belső felületen
(anya).
 Beszúrás: a szerszám a forgástengelyre merőlegesen végez előtoló mozgást. A szerszám jellegéből kifolyólag keskeny hornyok készíthetők. Ezek a hornyok lehetnek menetkifutást biztosító beszúrások, férőhely kialakítások, például csapágyak sarkainál, rögzítőgyűrű (Seger) hornyok stb. Ha a beszúrást a forgástengelyig végzik, akkor a munkadarab leesik, leszúrásnak nevezik ezt a műveletet.
www.tankonyvtar.hu
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Fúrás: esztergán a szegnyeregből vagy a revolverfejbe befogott fúróval a forgástengelybe eső
furatokat lehet készíteni. Ezek változatai a csúcsfészekfúrás, a telibe fúrás, felfúrás (süllyesztés), dörzsárazás, menetfúrás.
Alakos felületek esztergálása: lehetséges speciális szerszámmal, ilyenkor az esztergakés a készítendő alakos felület negatívját testesíti meg, és beszúró jellegű mozgással a teljes felületet
egyszerre munkálják meg. Lehet másolással is elkészíteni az alakos felületet. Ilyenkor a szerszám hosszirányú előtolást végez, miközben a keresztszánnal a munkadarab sablonját egy tapintóval letapogatják, és a sugárirányú mozgást a tapintó vezérli. Az alakos felületek legegyszerűbb megmunkálása a CNC esztergákon valósítható meg.
Recézés: recéző görgővel képlékeny alakítást végezhetünk. A készített felület csúszás ellen jó
megoldást ad, néha díszítésre is használható.
Csúcsok köszörülése: az egyetemes eszterga széleskörű alkalmazására egy jellemző példa. A
kopott, sérült csúcsokat egy adapter segítségével felszabályozhatjuk. Hasonló kiegészítő berendezéssel örvénylő menetmarást is végezhetünk az esztergán.
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Fúrás
Fúráskor szabályos élgeometriájú, többélű (csigafúróknál két főél és egy keresztél) szerszám folyamatosan, állandó forgácskeresztmetszetet választ le, miközben n fordulatszámmal forog, és vf előtoló
sebességgel halad a szerszám tengelyének irányába. A fogásmélység (a) egy élre a furatátmérő (D)
fele. A forgácsoló sebesség (vc) a fúró külső átmérőjén a legnagyobb, és a tengely felé haladva nullára
csökken.
A forgácsoló sebesség (a szerszám legnagyobb átmérőjén) (1. képlet) [m/min].
Az előtoló sebesség (2. képlet) [mm/min],
ahol
fz – az egy élre jutó előtolás,
z – a főélek száma,
f – az egy szerszámfordulatra eső előtolás.
Az egy élre jutó forgácskeresztmetszet (3. képlet) [mm2].
A főforgácsoló erő (4 képlet) [N], ahol ks1.1 és z kitevő értékeit táblázatok tartalmazzák.
A szerszámra ható főforgácsoló erő szimmetrikus élkialakítás esetén (5. képlet) [N].
Az erőkomponensek aránya szerkezeti acélok fúrásánál (6. képlet) tapasztalati adatok alapján becsülhető [N].
Az előtolás irányú és a fogásmélység irányú erők (7. képlet) [N].
A forgácsoló teljesítmény (8. képlet) [W].
A fúrót terhelő nyomaték (9. képlet) [Nm], a fúró átmérőjét (D) m-ben kell behelyettesíteni.
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Az ábrán a csigafúró főélének kijelölt S pontjában fel vannak tüntetve a szerszám-meghatározó szögrendszer síkjai, és az ortogonál metszetben a forgácsoló ék, megemlítve, hogy vs az S pontbeli forgácsoló sebesség, melyre igaz, hogy vc > vs > 0.
A csigafúrók homlokszöge a szerszám hegye felé haladva folyamatosan csökken, és a keresztélen akár
γf = -50°…-60° is lehet. Ez, ha telibe fúrunk, a hőterhelés és a rossz hűtési lehetőség miatt igen lerontja a szerszám forgácsoló képességét.
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Fúrás szerszámai

A leggyakrabban használt fúrószerszám a csigafúró. Széles mérettartományban gyártják (0,05 … 75
mm). Anyaga gyorsacél vagy keményfém, néha kerámia anyag. A gyorsacél fúrókat a kopásállóság és
a hőállóság növelésének érdekében PVD (Physical Vapor Deposition) eljárással TiN bevonattal látják
el, de lehetséges TiCN és TialN bevonat is. A keményfém szerszámokhoz a TiC-TiN vagy más kombinált bevonatok felvitelére – magasabb hőmérsékletű, jobb tapadást biztosító eljárást – CVD
(Chemical Vapor Deposition) – alkalmaznak. A bevonatolt szerszám forgácsteljesítménye 5-10szerese lehet a bevonat nélkülivel szemben.
A csigafúrók éleinek nagy hőterhelése hűtő-kenő folyadék (emulzió, fúróolaj) használatával csökkenthető. A porkohászati úton gyártott csigafúrókban kialakítható egy kettős furat, amely követi a
fúró csavarhornyait. Ezeken a furatokon 2-8 bar nyomással közvetlenül a fúró éleihez juttatható a
hűtő-kenő folyadék, csökkentve a fúró hegyének hőterhelését, és segíti a hűtő-kenő folyadék a forgács eltávolítását is.
A bevonatolás nem csak a csigafúrók esetében hasznos, hanem jó hatásfokkal alkalmazható a menetfúrók esetében is.
A hagyományos kialakítású csigafúrók helyett, a d= 12… 55 mm átmérőtartományban, a CNC gépeken nagy teljesítménnyel használható az ábrán látható keményfém lapkás telibe fúró. Az ilyen kialakítású szerszámokkal furatokat készíthetünk, furatot esztergálhatunk, és külső hengeres felületeket is
megmunkálhatunk. A hűtő-kenő folyadék belső csatornán ennél a szerszámnál is közvetlenül a
lapkaélhez vezethető.
Az l=(5… 35)d hosszú furatok többszöri kiemeléssel, extra hosszú csigafúrókkal is készíthetők.

www.tankonyvtar.hu

© Hervay, OE

5. Forgácsoló technológiák áttekintése

201

Marás

Dr. Kodácsy János
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Marás
A marási technológiát elsősorban sík felületek alak-, méret- és helyzetpontosságának, valamint felületi érdességének javítására használják. A szerszám a többélű, szabályos élgeometriájú maró.
A megmunkálási pontosság IT6 … IT 8. Az elérhető felületi érdesség Ra=0,63 … 10 μm.
A marásnál a szerszám és a munkadarab viszonylagos helyzete szerint megkülönböztetnek homlokmarást és palástmarást. Homlokmarásnál a maró tengelye merőleges a megmunkált felületre, míg
palástmarásnál párhuzamos a megmunkált felülettel.
Az ábra a homlokmarást mutatja. A forgácsvastagság nem egyenletes, a radiális előtolás fmin-ről fz-re
nő, majd újra csökken. Egy-egy fognál a hz=fz . sinκr (κr=90° → hz=fz) tovább csökken, és a csúcson –
hasonlóan az esztergáláshoz – nulla lesz.
Az A-val bejelölt egyenirányú marási zónára (1) az a jellemző, hogy a forgácsoló sebesség előtolás
irányú komponense azonos a munkadarab vf mozgásirányával, míg az ellenirányú zónában (2) ez fordított.
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nyomán

Az egy fog által leválasztott forgácskeresztmetszet palástmaráskor is állandóan változik. Ellenirányú
maráskor folyamatosan növekszik, míg egyenirányúnál folyamatosan csökken. Az ábra olyan szerszámot mutat, melynek élei párhuzamosak a szerszám tengelyével. Ezt nevezik egyenes élű palástmarónak. A ferde élű palástmaró élei a palástfelületen csavarvonalban helyezkednek el, egyenletesebb forgácsleválasztást biztosítanak, mivel fokozatosan lépnek fogásba.
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Marás

vc 

Ds    n
1000 v  n  f  z
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Fv  Fv1   a  hk1 z  k s1.1  sin  r1 

Dr. Kodácsy János
nyomán

Az ábrán a homlok- és palástmaró élgeometriáját szemlélteti az egyik él kiválasztott S pontjában ,
feltüntetve a forgácsoló erő komponenseit is.
A forgácsoló sebesség a szerszámátmérőből (Ds) és a fordulatszámból (n) számítható (1. képlet)
[m/min].
Az előtoló sebesség (2. képlet) [mm/min], ahol
fz – a fogankénti előtolás,
zm – a maró fogszáma.
A közepes főforgácsoló erő homlokmarásnál (3. képlet) [N], ahol:
Fv1 – az egy fogra eső főforgácsoló erő átlagos értéke,
Ψ – a kapcsolószám,
a – a fogásmélység,
hk=fk.sinκr – a közepes forgácsvastagság,
z – a kitevő,
ks1.1 – a fajlagos forgácsoló erő.
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   s  z m / 360
f k  114,6  f z  ( B / Ds )   s1

Pc  Fv  vc
Dr. Kodácsy János
nyomán

Az ábrán bejelölt (1) és (2) zóna φs kapcsolási szögéhez tartozó kapcsolószám (1. képlet).
A közepes forgácsvastagság szimmetrikus maró és munkadarab elhelyezéskor (2. képlet) [mm], ahol
B – a mart munkadarab szélessége,
sin(φs/2)=B/Ds – a kapcsolószög felének szinusza.
A homlokmarás teljesítménye (3. képlet) [W].
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Fv  Fv1   B  hk1 z  k s1.1 

hk  114,6  f z  a /( Ds   s )

   s  z m / 360

Pc  Fv  vc
Dr. Kodácsy János nyomán

A közepes forgácsoló erő palástmaráskor, egyenes élű szerszámra (1. képlet) [N].
A kapcsolószám (2. képlet), ahol
cosφs=1-(2.a/Ds) – a kapcsolószög koszinusza.
A közepes forgácsvastagság (3. képlet) [mm].
A forgácsolási teljesítmény palástmaráskor (4. képlet) [W].
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A marást elsősorban síkfelületek, hornyok, zsebek, szigetek megmunkálására használják, de a CNC
technika terjedésével egyre nagyobb jelentőséggel bír a szabad, térbeli felületek marási technológiával való elkészítése. Az ábra bal oldalán gömbvégű maróval, szintenként marják a gömbfelületet (3D-s
megmunkálás), míg a jobb oldali ábrázolás szerint a szerszám szabadon mozoghat úgy, hogy a tengelye a felület normálisával mindig egy meghatározott szöget zár be (5D-s megmunkálás).
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Ellenőrző kérdések
-

Ismertesse a gépipari vállalat tevékenységi rendszerét blokkvázlattal!
Hogyan kapcsolhatók a szervezeti egységek a vállalati tevékenységi rendszerhez?
Milyen lehetőségeket ismer a vállalati tevékenység számítógépesítésére?
Mit ért a megmunkált felület makro- és mikrogeometriai jellemzőin?
Milyen alakpontossági előírásokat ismer, hogyan jelöljük és értelmezzük azokat?
Elemezze a megmunkált felületek mikrogeometriáját!
Rajzoljon példát a méretpontosság, az alakpontosság, a helyzetpontosság és az
érdességi jellemzők megadására!
Ismertesse az esztergálás mozgás- és erőviszonyait!
Ismertesse az esztergakép élgeometriáját!
Hogyan számítjuk az esztergálás erő- és teljesítményszükségletét?
Hogyan határozzuk meg a szerszám éltartamát?
Ismertesse a fúrás mozgás- és erőviszonyait, valamint a szerszám élgeometriáját!
Hogyan számítjuk a fúrás erő-, nyomaték-, és teljesítményszükségletét?
Rajzoljon példát szerelt lapkás telibefúróra!
Ismertesse vázlattal a homlokmarás mozgás- és erőviszonyait, valamint a szerszám
élgeometriáját!
Ismertesse vázlattal a palástmarás mozgás- és erőviszonyait, valamint a szerszám
élgeometriáját!
Hogyan számítjuk a közepes forgácsolóerőt és a teljesítményt homlok- és
palástmaráskor?
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NC technika

NC technika
Az 1940-es évek végén a repülőgépipar rohamos fejlődése miatt felvetődött, hogy a bonyolult alkatrészek gyártásánál a hagyományos szerszámgépvezérlések helyett valami gyökeresen új megoldásra
van szükség a pontosság és a termelékenység javítása érdekében. A bonyolult alkatrészeket ebben az
időben különböző másolási eljárásokkal készítették. A másolósablon legyártása hosszú, bonyolult
műveletsort igényelt, és a sablon csak annak az egy munkadarabnak a gyártását tette lehetővé.
Az elektronikai ipar fejlődése is segítette az NC technika (Numerical Control – számjegyes vezérlés)
megjelenését.
Az USA légiereje 1949-ben megbízást adott a Massachhusetts Institute of Technology részére, hogy
fejlesszen ki egy új technológiai eljárást az aerodinamikai profilok gyártására. A fejlesztés eredménye
egy automatizált marógép lett. A marógép vezérlése azon alapult, hogy a gép működtetéséhez szükséges parancsokat számjegyek formájában kódolták, és számjegyek hordozták a munkadarab elkészítéséhez szükséges geometriai, sebesség és kapcsolási információk halmazát. A számjegyes kódok
feldolgozása a gyártás sorrendiségét is meghatározta.
Ezt a vezérlést a MIT 1952-ben mutatta be. Az USA repülőgépipara 1956-ban már több, mint száz
ilyen pályavezérlésű marógépet alkalmazott.
Az NC gépek elterjedése az 1960-as évtized második felére tehető, ekkor már rendelkezésre állt az
elektrotechnikai ipart forradalmasító félvezető technika. 1983-85 között jelentek meg a DNC, majd a
CNC szerszámgépvezérlések. A kilencvenes évek vége felé az egyedi CNC szerszámgépeket rugalmas
gyártócellaként vagy gyártórendszer elemeiként is egyre nagyobb számban üzemeltetik.
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Műveletek – műveletelemek
Geometriai információ
Sebességinformáció
Kapcsolási információ

Az NC technika Neumann János számítástechnikai elvének alkalmazása. A Neumann-elveket Neumann János 1946-ban dolgozta ki a számítógépek ideális működéséhez. Ezek szerint a gépnek öt
alapvető funkcionális egységből kell állnia: bemeneti egység, memória, aritmetikai egység, vezérlőegység, kimeneti egység, s ami lényegesebb: a gép működését a tárolt program elvére kell alapozni.
Az elv lefekteti, hogy minden természettudományos jelenség leírható számjegyek segítségével, és a
számjegyes írásmód alkalmas szerszámgép irányítására.
Soros utasítás-végrehajtás (az utasítások végrehajtása időben egymás után történik. Ellentéte a párhuzamos utasítás-végrehajtás, amikor több utasítás egyidejűleg is végrehajtható).
Kettes (bináris) számrendszer használata.
Belső memória (operatív tár) használata a program és az adatok tárolására.
Teljesen elektronikus működés.
Széles körű felhasználhatóság.
Központi vezérlőegység alkalmazása.
A technológus a munkadarab elkészítéséhez szükséges tevékenységsorozatot az automatizált eszközeinek számára már tovább nem osztható műveletelemekre bontja. A műveletelem így válik az automatizált szerszámgép legegyszerűbb tevékenységeivé. A munkadarab gyártásához szükséges meghatározott irányú szánmozgások iránya és nagysága jellemzi a gyártás geometriai információtartalmát. A főorsó fordulatszáma – a főmozgás és a szánok előtoló sebessége – mellékmozgás a gyártás
sebességinformációi. Ezek között bizonyos esetekben, mint például a menetmegmunkáláskor, szigorú
logikai kapcsolatot kell megvalósítani. A főorsó forgásiránya, megállítása, irányváltása, a revolverfej
pozícióváltása és még sok egyéb más tevékenység a gép működtetéséhez szükséges kapcsolási információkat tartalmazza.
www.tankonyvtar.hu
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Ha ezekhez a műveletelemekhez számokat (azaz az egyes tevékenységekhez csakis egy számot) rendelünk, akkor megvalósíthatunk egy olyan gépi berendezést, amely a beadott számhoz rendelt tevékenységet (műveletelemet) gépesített beavatkozó szerveken keresztül végrehajtja.
Ha a fenti követelményt betartjuk, akkor a munkadarab megmunkálása a műveletelemek megfelelő
sorba rendezésével végrehajtható.
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NC program felépítése
- szó – X72;
- mondat – N105 G01 X72 S14 F23 T05 M03 M08 EOB;
- program.

A munkadarab legyártásához szükséges parancsokat – a számokat – sokkal könnyebb, egyszerűbb
leírni a megfelelő sorrendben, azaz a gyártáshoz szükséges geometriai, sebesség és kapcsolási információkat rögzíteni, mint például egy mechanikus vezérlésű automata szerszámgép esetében a vezérlő görbetárcsát elkészíteni. Ezeket a számokat (parancsokat) sokkal könnyebb kicserélni, és így új
munkadarab legyártásához új programot írni, mint új görbetárcsát tervezni, készíteni és azt beállítani.
Az NC technika tehát lehetőséget teremtett az egyedi gyártás automatizálására is.
Mivel az ember számára a puszta számok megjegyzése nehézkesebb, mintha „neveket” adnánk az
egyes tevékenységeknek, ezért nagyon hamar kialakult az a „szokás”, hogy az egyes programozandó
funkciókat nem csak számokkal, hanem betűk és számok kombinációjával rögzítjük. Ez a „szokás” a
kezdeti káosz után nemzetközi szabványokban rögzítésre került.
Az egyes elemi parancsok kódolásához szükséges betű és szám kombinációját – nyelvtani analógiára
– szónak nevezték el. Az X72 parancs azt jelenti, hogy a szánnak az X tengely mentén 72 mm-rel jelzett pontra kell eljutni. Az NC szó tehát két részre bontható, a végrehajtandó műveletelemet megadó
parancskódra és a parancs mértékét előíró adatra.
Ahogy a nyelvtani mondat szavakból épül fel, az NC program legkisebb végrehajtható utasítássora is
szavakból építkezik, a végrehajtandó műveletelemhez szükséges minden információt ebben a mondatban adunk meg:
- az N105 azt jelenti, hogy a megmunkálás során ez a mondat a 105.,
- G01 kóddal jelöljük, hogy a parancsot előtolással (munkamenettel) kell végrehajtani,
- X72 az X tengelyen kijelölt célkoordináta,
- S14 a főorsó fordulatszámának kódja,
- F23 a szánmozgás sebességének (előtolásának) nagysága kódolt formában,
- T06 a parancsot (a forgácsolást) a hatos jelű szerszámmal kell végrehajtani,
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- M03 parancs szerint a főorsó forgásiránya az óramutató járásával megegyező irányú,
- M08 megmunkálás során szükség van hűtő-kenő folyadék alkalmazására, így ezzel a paranccsal elindítjuk a hűtő-kenő szivattyút,
- az EOB (End of Block) kódnak speciális jelentése van. Azt jelzi, hogy a végrehajtandó művelethez
szükséges minden adatot megadtunk, az adatok beolvasását itt meg kell szakítani, és egyúttal a műveletelem végrehajtását a működtető tagokon keresztül el kell kezdeni.
A mondatok megfelelő sorrendisége az NC alkatrészprogramot alkotja.
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NC vezérlő elvi felépítése

A vezérlőnek a programban található információkat
értelmeznie kell,
tárolnia kell,
aritmetikailag és logikailag fel kell dolgoznia.
A feladatok megoldására az ábrán látható felépítés alkalmas. Az adathordozóra a technológusnak
olyan formában kell rögzíteni a parancsokat, hogy az információátvitel megbízható legyen. Az
olvasóberendezés illeszkedik az adathordozóhoz. Lyukszalag esetén optikai jelből képez villamos jelet, ha az adathordozó mágnesszalag, illetve lemez, akkor mágneses jelből képez villamos jelet és így
tovább.
Az azonosított információt legalább addig tárolni kell, amíg a végrehajtása be nem fejeződik. Mivel a
szerszámgép vezérlője a program adatain aritmetikai és logikai műveleteket végez, ezért azokat át
kell alakítani a legmegfelelőbb formátumra. ASCII kód alapján tároljuk a betűket, számokat.
Az információfeldolgozás másik feladata a végrehajtás. Ezt az illesztő vezérlő végzi el. Az illesztő vezérlés ismeri a működtető-végrehajtó elemeknek megfelelő út- és kapcsolási információkat tartalmazó kódokat és azok végrehajtásáért felelős.
Az ilyen elven felépülő vezérlés a hagyományos NC vezérlés, amely vezérlőegységei kombinációs
logikai hálózatokból épülnek fel. Ez azt jelenti, hogy minden egyes szerszámgép típushoz egyedileg
kellett meghatározni a vezérlő logikai hálózatát, ha abban valami változtatást kellett végrehajtani,
akkor az egész kombinációs logikai hálózatot újra kellett tervezni.
Az olyan vezérlőket, amelyben a logikai és aritmetikai műveleteket számítógép végzi, CNC (Computer
Numerical Control) típusú vezérlőnek nevezzük. A számítógép nemcsak a programvezérlő egységben
kap szerepet, hanem az illesztővezérlő egységben is alkalmazzák. A CNC vezérlő tartalmaz legalább
egy folyamatirányító számítógépet, amelynek a feladatleíró programjait a csak olvasható memóriába
(ROM), mint rendszerprogramtárba, helyezik el. Az a tárhely tehát a vezérlő működéséhez szükséges
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programokat tartalmazza. A másik memóriatár az alkatrészprogramtár. Az alkatrészprogramtár RAM
(írható-olvasható) működésű, ebben egy vagy több munkadarab gyártásához szükséges információt
tárolunk.
A hagyományos NC vezérlők gyártása az 1970-es években befejeződött, azóta csak CNC vezérlőkkel
találkozhatunk.
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Geometriai információk meghatározása

Abszolút méretmegadás

Geometriai információk meghatározása
Számjegyvezérlésű szerszámgépen a szerszámot olyan útvonalon kell mozgatni, amelynek a végeredménye az előírt geometriájú munkadarab. Ez a mozgás egy munkadarab szerszám mozgás. Nem
szabad elfelejteni, hogy például esztergálásnál és fúrásnál a szerszám végzi az előtoló mozgást, míg
marásnál vagy a munkadarab vagy a munkadarab és a szerszám váltakozva alakítja ki az előírt geometriát.
A munkadarab geometriáját, azaz azokat az információkat, hogy milyen útvonalakon kell mozgatni a
szerszámot, az alkatrészrajz tartalmazza.
Az alkatrészrajzon a géptervező a méreteket többféle módon is megadhatja. Bázistól való méretezés
az a módszer, amikor a tervező az alkatrész szempontjából fontos tervezési, technológiai vagy szerelési bázistól adja meg mindegyik méretet. Az ábrán bemutatott alkatrész méretei bázistól vannak
megadva, ez a bázis a forgástengely és a jobb oldali homlokfelület metszéspontja.
Ezt a méretmegadási módot az NC programozás során abszolút méretmegadásnak nevezzük.
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Geometriai információk meghatározása

Növekményes méretmegadás

Ha a méreteket nem bázistól adja meg a géptervező, hanem az egyik méret végpontja a másik méret
kiinduló pontja, akkor azt láncméretezésnek hívjuk.
Ezt a méretezési módot a gyakorlatban forgásszimmetrikus alkatrészek esetén ritkán szokták alkalmazni, mivel az átmérő különbségek mérése nehézkes, mindazonáltal az NC programozás során gyakran előfordulhat a méretek ilyetén való megadása. A módszert növekményes méretmegadásnak nevezzük.
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Geometriai információk meghatározása

Vegyes méretmegadás

Konstrukciós, rajzszerkesztési okokból előfordul a vegyes méretezés. A méretek egyik csoportja bázistól van megadva, a másik csoport pedig láncméretezéssel készül. Az NC technológusnak lehetőleg
követni kell a géptervező által előírt megadási módot.
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Abszolút

Növekményes

X

Y

Δx

Δy

1

300

240

300

240

2

650

180

350

-60

3

500

340

-150

160

W

0

0

-500

-340

Az abszolút és a növekményes méretmegadást hasonlítsuk össze a következő egyszerű példán keresztül.
A feladat egy pontvezérléssel megoldható fúrási feladat. A fúrógép asztalára rögzítjük a munkadarabot úgy, hogy az 1, 2, 3 jelű furatokat a megadott pozícióba kell elkészíteni, ebben a sorrendben.
A munkadarab elkészítése során a fúróorsó fordulatszámát az optimális értékre állítjuk be. Az előtolás nagysága is a készítendő munkadarab anyagához és a szerszám anyagának megfelelően kerül beállításra. A fúrásmélység mindhárom furatnál azonos. A műveletelem sor a következőképpen alakul:
A fúróval a kívánt furatközéppont fölé pozícionálunk úgy, hogy a szerszám először mindig az „X”,
majd az „Y” koordinátaértéket veszi fel. A pozicionálás után a megadott fordulatszámmal és előtolással elkészítjük a kívánt mélységig a furatot. Ennek elérésekor a fúrót kiemeljük, és a gépen rendelkezésre álló legnagyobb sebességgel pozícionálunk a következő furatra.
További feltételként szabjuk, hogy a munkadarab megmunkálásának kezdetén és végén a fúró a „W”
munkadarab nullponton tartózkodik.
A furatok középpontjának helyét az abszolút méretmegadás esetén a „HOVÁ?” kérdéssel határozhatjuk meg, azaz megadjuk, hogy a szerszám hová menjen a következő furat elkészítéséhez.
A növekményes méretmegadáskor a „MENNYIT?” kérdést tesszük fel, és előjelhelyesen megadjuk,
hogy a már elkészült furathoz képest melyik irányban és mennyit mozduljon el a szerszám a következő furat elkészítéséhez.
Figyeljük meg, ha a növekményes méretmegadás esetében a munkadarab elkészülte után nem viszszük vissza a szerszámot a kiinduló „W” pontra, akkor a következő darab selejtes lesz.
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NC gépek koordináta-rendszere

NC gépek koordináta-rendszere
A számjegyvezérlésű szerszámgépeknek a munkadarab elkészítéséhez egy pontosan definiált szerszám-munkadarab relatív mozgáspályát kell megvalósítani. Az elemi elmozdulásokból álló mozgásfolyamot a programban pontosan kell rögzíteni, hogy a kívánt geometriai munkadarab készüljön el.
Ennek érdekében az összes pontot, amelyek a munkadarab geometriáját leírják, azonosítani kell. Az
egyértelmű leírás érdekében koordináta-rendszereket használunk.
A már jól ismert jobbsodrású (jobbkéz-szabály szerinti) derékszögű koordináta-rendszert alkalmazzuk
a munkadarab leírása során. Ezt a koordináta-rendszert munkadarab-koordinátarendszernek hívjuk.
A hüvelykujj jelöli az „X”, a mutatóujj az „Y” és a kettőre merőleges középső ujj a „Z” koordinátairányt. A „Z” tengelyirány mindig főorsó irányú.
Az egyes koordinátairányokhoz rendre egy forgásirányt is hozzárendelünk, ezek „A”, „B”, és „C” jelűek.
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NC gépek koordináta-rendszere

W
Z
C

B
A

Y
V

U
X

Az elsődleges koordinátákon kívül (X, Y, Z, A, B, C) megkülönböztetünk másodlagos koordinátákat is
(U, V, W), amelyek rendre az X, Y, Z tengelyek irányába mutatnak. Az olyan felépítésű gépek esetében
használjuk ezeket, ahol több szerkezeti elem is képes azonos irányú elmozdulásra, mint például a
vízszintes fúró-maró mű esetében, ahol az asztal is tud főorsó irányban elmozdulni, illetve magának a
főorsónak is van hosszirányú elmozdulása (előtolása).
Az X, Y, Z tengelyek kifeszítenek három, egymásra merőleges síkot is. Ezeket is kiemelten kezeljük,
attól függően, melyik síkon végezzük a körinterpolációt, rendre G17, G18 vagy G19 interpolációs fősíkoknak nevezzük. Az X,Y sík a G17-et, az X,Z sík a G18-at és az Y,Z sík a G19-et feszíti ki.
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M – gépi nullpont
A – felfogási pont
W – munkadarab nullpont

P – programozott pont

XM, ZM – gépi koordináta-rendszer
XW, ZW – munkadarab-koordinátarendszer
XT, ZT – szerszám-koordinátarendszer
K, L – szerszámkorrekció

N – beállítási nullpont
F – vonatkoztatási pont

A szerszámgép gyártója abban érdekelt, hogy az adott gép működőképes legyen. Nem tudja eldönteni a tervezés fázisában, hogy az alkalmazó milyen munkadarabot, milyen felfogó eszközzel és milyen
szerszámmal fog megmunkálni. A fenti információhiány feloldására, illetve a széles körű alkalmazhatóságot szem előtt tartva, a gép azon koordináta-rendszerét, amelyben a gép működik (gépi koordináta), önkényesen kijelöli, esztergáknál általában a főcsapágy hatásvonalában. Ugyanígy azt a pontot
is (F – vonatkoztatási pontot), amelyet a vezérlő az ily módon definiált koordináta-rendszerben mozgat. Tehát a szerszámgép az M gépi nullponthoz képest irányítja az F vonatkoztatási pontot a munkatérben.
A szerszámgyártók is rengeteg szerszámot kínálnak a felhasználóknak, amelyeknek geometriai adatai
rendkívül változatosak. Azért, hogy a felhasználó keze ne legyen megkötve, hogy milyen jellegű szerszámot használhat, a gyártó kijelöli az N beállítási nullpont helyét is a szerkezeten belül. Ehhez a beállítási nullponthoz képest meg lehet határozni a szerszámok kinyúlását (korrekcióját) az XT és ZT szerszám-koordinátarendszerben.
A felhasználnak nincs más dolga, mint a munkadarab geometriáját leíró jellegzetes pontokat a W
munkadarab-koordinátarendszerben megadja. A szerszám hegyét, a P programozott pontot, ezeken
a geometriai elemeken végigvezetve kialakul az alkatrész geometriája.
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Ahhoz, hogy a program a fenti követelménynek eleget tudjon tenni – azaz a P pont végig tudjon haladni a munkadarab kontúrján, meg kell határozni az MW – gépi és munkadarab nullpont távolságát,
a felfogási pont (A) és a munkadarab nullpont (W) távolságát, valamint az aktuális szerszám kinyúlását – korrekcióját (K és L) az N beállítási ponthoz képest a szerszám-koordinátarendszerben, valamint
az F vonatkoztatási pont és az N beállítási nullpont távolságát. Ezeknek a távolságoknak az előjelhelyes összege (koordinátatengelyenként) biztosítják, hogy a P programozott pont mozgása független
legyen a szerszámok kinyúlásától, az alkalmazott befogó készüléktől (tokmánytól) és felfogási bázistól.
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Programozás alapelvei
1. Mozgó szerszám – nyugvó munkadarab.
2. A „Z” tengely mindig a szerszámgép fő mozgási
irányába (a főorsó irányába mutat).

Programozás alapelvei
A programozási alapelvek szerint:
azon koordinátatengelyeknél, amelyek irányában a szerszám mozog, a gépi és munkadarab koordinátatengely-irányok megegyeznek,
azon koordinátatengelyeknél, amelyek irányában a munkadarab mozog, a gépi és munkadarab koordinátatengely-irányok ellentétesek,
a „Z” tengely irányának kijelölésével az összes koordinátatengely iránya is kijelölhető.
A mozgó szerszám – nyugvó munkadarab kitétel a CNC esztergáknál teljesül, mert a munkadarab
forgástengelyén átmenő Y-Z koordinátatengelyekkel kijelölt metszősík kijelöli a munkadarab metszetét, és annak kontúrja mentén kell a simításkor mozgatni a szerszámot – az esztergakést – ahhoz,
hogy a kívánt geometria kialakuljon.
Azoknál a CNC szerszámgépeknél (pl. marógépeknél), ahol a munkadarab geometriája a szerszám és
magának a munkadarabnak a relatív elmozdulása folyamán alakul ki, egyszerűsítve úgy fogalmazhatjuk meg a fenti kitételt, hogy azt képzeljük, hogy a szerszám úgy járja körül a munkadarabot, ahogy
azt a ceruzánkkal körberajzolnánk. Ennek a megfogalmazásnak az lesz a következménye, hogy nem
csak a gépi koordináták és a programozási koordináták nullpontja különböző, hanem maguk a koordinátairányok is eltérőek lehetnek.
A forgácsoló CNC gépek esetében a fő mozgási irányt a főorsó irányában jelöljük ki.
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Különböző CNC szerszámgépek
koordináta-rendszerei

Eszterga koordináta-rendszere

Fúrógép koordináta-rendszere

Szerszámmarógép
koordináta-rendszere

Megmunkáló központ
koordináta-rendszere

Az ábrákon az X-Y-Z koordináták a programozási (munkadarabhoz kötött) koordinátatengelyek, az X´Y´-Z´tengelyek pedig a gép koordinátatengelyei.
Az eszterga esetében megfigyelhető, hogy a két (gépi és programozási) koordináta-rendszer tengelyei
egyirányúak, azaz a szánok mozgásiránya megegyezik a programozáskor használt mozgásirányokkal.
A fúrógép esetében a Z és Z´irányok megegyeznek, míg az X és X´, valamint az Y és Y´irányai a gép
konstrukciójából következően ellentétes. A fúrógép modelljén tanulmányozhatjuk a függőleges orsójú síkmarógép elrendezését is.
A szerszámmaró gép kivitele némileg különbözik a többi marógéptől. A konzol kétirányú mozgást
végez, a gerendában helyet foglaló főhajtómű a főorsóval végzi az egyik vízszintes mozgást. Alapesetben a főorsó vízszintes, és ezt a kivitelt mutatja az ábra. A vízszintes főorsó elé lehet felszerelni a
függőleges marófejet. Van olyan gyártó, amelyik a függőleges fej felszerelésével együtt felcseréli az
ábrán látható Y és Z irányokat.
A megmunkáló központok esetében az előzőekben említett két fő rendezőelv érvényes, kiegészülve
azzal, hogy a több oldalas megmunkálás igényével szinkronban kell lennie az alkalmazott interpolációs fősíknak. A körasztal forgatásával egymás után munkálhatók meg a munkadarab függőleges oldalai. Az ábrán egy úgynevezett mozgótornyos kialakítású megmunkáló központot látunk, melynél az Y
és Y´, valamint a Z és Z´irányok megegyeznek (a torony mozgása miatt), ezzel szemben az X és
X´tengelyirányok ellentétesek.
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CNC gépek jellegzetes pontjai

Gépi nullpont
Referenciapont

A gépi nullpont a CNC gép vezérlőjének az irányítási tartományán belül egy elektronikusan beállítható
pont, amely a működő rendszer mérési bázisa (ehhez a ponthoz képest mozognak a szánok); jellege
szerint lehet:
 lebegő nullpontos vezérlés vagy
 fix nullpontos vezérlés.
Lebegő nullpontos vezérlés esetén a gépi nullpont a szerszámgép mozgástartományán kívül eső elméleti pont, a gépi koordináta-rendszer origója.
Fix nullpontos vezérlés esetén a gépi nullpont a mozgástartományon belül található rögzített pont, és
egybeesik a referenciaponttal.
A referenciapont a CNC szerszámgépek mozgástartományán belül mikrokapcsolók segítségével rögzített pont, amely pontra vezérelve a szánokat, a mérőrendszer felveszi a gépi nullponthoz viszonyított
koordinátaértékeket.
A CNC gép bekapcsolásakor a vezérlő elmozdulás tárolói üresek, vagy valamilyen értékkel vannak
feltöltve. A gép bekapcsolásakor a szánok a mozgástartomány tetszőleges helyén tartózkodhatnak, és
az így kijelzett koordinátaértékek nem alkalmasak üzemszerű működésre. A referenciapontra mozgatott szánok koordinátaértékeit a vezérlő feltölti a gépi nullponttól való távolságra, és ezzel hitelesíti a
mérőrendszer. A referenciapontra állás a vezérlőknek egy fontos üzemmódja.
Az a) ábra szerinti lebegőpontos vezérléskor az X elmozdulás tárolóba az x referenciaérték, a Z elmozdulás tárolóba pedig a z referenciaérték íródik be.
A b) ábra szerinti fix nullpontos vezérlő esetében is ez történik, de itt a tárolók nullázódnak,
zref=Xref=0.
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Munkadarab nullpont

Nullpont az ütközési felületen
1 – főorsó
2 – főorsóperem
3 – központosító kúp
4 – tokmány
5 – ütközési bázis

Nullpont a mdb homlokfelületén
M – gépi koordináta
nullpontja XM, ZM
gépi koordinátatengely
W – munkadarab-koordináta
rendszer nullpontja XW, ZW
munkadarab koordinátatengely

A munkadarab nullpontot technológiai szempontok szerint választjuk meg. Esztergálásnál, ha darabolt előgyártmányból indulunk ki, célszerű a munkadarab-befogó – a tokmány – valamelyik ütköztetési felületéhez, mint befogási bázishoz, rendelni a munkadarab nullpontját.
Ha rúd anyagból dolgozunk, akkor az a fontos, hogy az elkészült munkadarab leszúrása után mekkora
mértékben kell előre húzni a rúd anyagot a tokmányból, tehát a munkadarab nullpontját a jobb oldali
homlok felületre célszerű felvenni. A fenti két példa is mutatja, hogy a CNC technológusnak meglehetősen nagy a szabadsága a munkadarab nullpontjának megállapításakor. Minden esetben szem előtt
kell tartani a gazdaságos gyártás szempontjait, és ennek megfelelően kell szerveznie a munkáját.
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Nullponteltolás

A gépi (M) és a munkadarab (W) koordináta-rendszer között Δx és Δz koordinátánként állandó eltérés van. A vezérlő a gépi koordináta-rendszerben dolgozik, a programozó a munkadarab geometriai
adatait pedig a munkadarabhoz rendelt koordináta-rendszerben adja meg. A selejtmentes gyártás
érdekében a munkadarab koordinátaértékeihez rendre hozzá kell adni a Δx és Δz gépi és munkadarab
koordináta-rendszer közötti távolságot. Tehát a szán a munkadarab megfelelő koordinátapontjára
(pl. P1) állásakor a gépi (M) koordináta-rendszerben az x01= Δx + x1 és z01= Δz +z1 koordinátaértékeket
veszi fel. Ezt a műveletet nevezzük transzformációs nullponteltolásnak.
A transzformációs nullponteltolás a program futtatása során, minden egyes mozgás során a programozott koordinátaértékhez, a vezérlő megfelelő címzéssel ellátott memória rekeszéből előhívott Δx
és Δz érték hozzáadásával történik.
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Nullponteltolás

W n – nagyolás nullpontja
W s – simítás nullpontja

A nullponteltolás segítségével a programozói munka is nagymértékben egyszerűsíthető. Ha a programozó technológus felismeri, hogy a megmunkálandó alkatrészen ismétlődő alakzatok fordulnak
elő, vagy a simítási művelethez fel tudja használni a nagyolás során leírt alakzatot, esetleg a termelékenység növelése érdekében egyidejűleg több darabot munkál meg, akkor a nullponteltolás hatékony
eszköz a kezében.
Ismétlődő felületelemek esetében W1 munkadarab nullpont szerint leírjuk az ábrán látható pontmintázat (furatkép) megmunkáló programját, majd egy nullponteltolás (matematikai előjelhelyes összeadás) révén a W1 nullpontot Δx és Δy értékkel az ismétlődő alakzat W2 nullpontjába toljuk. A W1 nullponthoz rendelt programrészlet megismétlésével elkészíthetjük a W2 koordináta-rendszerben lévő
furatképet is anélkül, hogy annak tényleges megmunkáló programját újra leírtuk volna.
Esztergáláskor a simítási ráhagyást úgy is biztosíthatjuk, hogy a munkadarab programozásához használt Ws nullpontot éppen a simítási ráhagyással megegyező Δx és Δz nullponteltolással a Wn nagyolási
nullpontba toljuk el. A nagyoláskor az alkatrészrajzon található d1, d2, l1, l2 méreteket programozzuk,
de az alkalmazott nullponteltolás miatt a munkadarab éppen Δx és Δz simítási ráhagyással nagyobb
méretre készül el. Simítás előtt a nullpontot visszahelyezzük a Ws simítási nullpontba, majd egyszerűen megismételjük a nagyoláskor alkalmazott program részletet, így éppen az alkatrészrajzon feltüntetett méretekre készül el a munkadarab.
Ha az alkatrészünk bonyolult geometriájú, sok szerszámot kell használni a megmunkáláshoz, de a
szerszámok műveleti ideje viszonylag rövid a szerszámcsere idejéhez képest, akkor a darabidőben
viszonylag sok idő telik el szerszámcserével. Ebben az esetben a termelékenységet úgy lehet növelni,
hogy több munkadarabot helyezünk el a szerszámgép munkaterében (több készüléket fogunk fel az
asztalra), és az így felfogott munkadarabok nullpontjainak különbségét mint nullponteltolást értelmezzük. Az adott szerszámmal megmunkáljuk az ábrán látható bal oldali munkadarabot, majd szer© Hervay, OE
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számcsere nélkül nullponteltolással a jobb oldali darab megmunkálása következik ugyanazzal a programrészlettel. Ezzel a megoldással a szerszámcsere idejét megosztjuk két vagy több munkadarab
normaidejében, tehát a fő- és mellékidők aránya kedvezően módosul.
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Nullpontfelvétel

A munkadarabon a szerszámgép munkaterében történő felfogása után meg kell határozni a munkadarab nullponthelyét. Ilyenkor a munkadarab egy jellegzetes pontjának vagy a befogó készüléknek a
bemérő pontjának a helyét kell rögzíteni.
Egy nullpontindikátorral, ami lehet mechanikus, optikai vagy elektronikus vagy esetleg egy kiválasztott szerszám is, megérintjük a munkadarabnak azon felületét, amely tartalmazza a munkadarab(programozási) nullpontot, az ábra esetében a bal oldali felületet. A nullpontindikátor tengelye (a
főorsó tengelye) az ábra szerint ilyenkor az x=-5 mm pontban van a munkadarab nullpontjához képest. A vezérlő képernyőjén látható kijelzett érték plusz 5 mm lesz a nullponteltolás értéke. Ezt az
értéket a vezérlő típusától függően rögzítjük. Megismételve a másik koordinátairányban is a műveletet, a vízszintes síkban rögzíthetjük a munkadarab nullpontját.
Következő feladat a függőleges tengely bemérése lesz.
Az esztergák esetében, mivel két programozott koordinátatengelyünk van, a feladatot megoldottuk.
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Nullpontfelvétel

A harmadik koordinátairányban (Z tengely) is fel kell venni a nullpontot. Erre két módszert alkalmazhatunk. Az egyik szerint kiválasztunk egy szerszámot, amelyet majd a megmunkálás során használni
fogunk, ez lesz a „vezérszerszám”.
Ezzel a szerszámmal megérintjük azt a felületet, amelyik tartalmazza a Z irányú nullpontot. A vezérlő
képernyőjén látható Z irányú kijelzett koordinátaérték lesz a nullponteltolás értéke. Hasonlóan az
előző koordinátairányokhoz, ezt a vezérlő típusának megfelelő módon rögzítjük. Ekkor a „vezérszerszám” hosszát nullára vesszük.
A módszer gyors és jól használható, ha csak egy szerszámmal dolgozunk. Ha több szerszámunk van,
akkor a következőképpen járunk el.
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Nullpontfelvétel

Több szerszám alkalmazása esetén az ábra szerinti bal oldali szerszámot tekintjük „vezérszerszámnak”. Mint említettük, ennek hosszát nullának vesszük. A többi szerszámmal rendre megérintjük a Z
irányban a z=0 –t tartalmazó felületelemet.
A szerszámok természetesen a „vezérszerszámhoz” képest hosszabbak vagy rövidebbek. A rövidebb
szerszám és a „vezérszerszám” hosszának különbsége negatív szerszámhosszt jelent, míg a hosszabb
szerszám esetén a különbség pozitív szerszámhosszt jelent. Ezeket az értékeket rögzítjük a szerszámgép vezérlőjében.
A módszer egyszerű megoldást ad a nullpont harmadik koordinátatengely irányú kijelölésére és a
szerszámok hosszának meghatározására, de ha a „vezérszerszám” kopik, megsérül, törik, és azt egy
újjal pótolni kell – melynek mérete természetesen különbözik az előző szerszám méretétől – akkor az
összes többi szerszámot is újra be kell mérni.
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Nullpontfelvétel

Ha azt akarjuk, hogy a munkadarab Z irányú nullpontjának felvétele független legyen a szerszámok
hosszától, akkor a következő eljárást kell követni.
A szerszám főorsósíkját tekintjük bázisnak. Ehhez a ponthoz képest lesznek a szerszámok különböző
hosszúak, tehát ezzel a bázissal kell meghatározni a munkadarab nullpontját, majd ehhez képest adjuk meg a szerszámok kinyúlását.
A főorsó síkja és a munkadarab Z irányú nullpontját tartalmazó felület közé egy ismert méretű tárgyat helyezünk. Célszerűen ez lehet egy mérőhasáb.
A főorsó síkjával megérintjük a mérőhasábot. A példa esetében a vezérlő berendezés képernyőjén a
kijelzett érték 50 mm-el több, mintha a főorsóval érintettük volna a felületet. Ez az érték (-50 mm)
lesz a nullponteltolás értéke, melyet a vezérlő megfelelő regiszterében rögzítünk.
A módszer előnye, hogy független a szerszámok hosszától.
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Szerszámkorrekció
Fúrás végrehajtása hosszkorrekcióval
- programozott pont P1
- megközelítés „1” pontra gyorsmenettel
- fúrás „2” pontig előtolással
- kiemelés „3” pontra gyorsmenettel

z=70
z=20
z=90

Fúrás végrehajtása hosszkorrekció nélkül
- programozott pont P2 (főorsó homlok F)
- megközelítés „1” pontra gyorsmenettel
z=220
- fúrás „2” pontig előtolással
z=170
- kiemelés „3” pontra gyorsmenettel
z=240

A programozott útinformációk (geometriai adatok) a szerszámok méreteitől függetlenek a programozás alapelveinek megfelelően. A CNC technológus csak az alkalmazott szerszám típusát határozza
meg, méreteit nem. A valóságban a szerszámoknak van egy mérhető kinyúlásuk – hosszuk. Az ábra
szerint 150 mm. Ha a példában szereplő fúrást hosszkorrekcióval hajtjuk végre, azaz a CNC vezérlő a
megfelelő szerszámkorrekciós regiszterben letárolt 150 mm szerszámhosszat a P1 pont programozott
elmozdulásához hozzáadja. Ennek megfelelően a P1 programozott pont által megteendő elmozdulások az ábra szerint a követezőképpen alakulnak.
A fúró hegye a rajzról leolvasható megközelítési pontra gyorsjárattal áll rá. A megközelítési pont Z
koordinátája a rajz szerint 70 mm. Átmenő furatot kell készíteni, a fúró előtolással a Z=20 mm értékű
„2” pontig forgácsol, majd a szerszámvisszahúzás gyorsmenetben a Z=90 mm koordinátával jelzett
pontra mozog.
Amennyiben nem használunk hosszkorrekciót, a szerszám mindenkori kinyúlását, a fenti példában
150 mm-t mindig hozzá kell adni a programozott pont értékéhez.
Mivel egy munkadarab megmunkálásánál több szerszámot is használunk, ezért a második megoldás –
a hosszkorrekció nélküli – nem járható út. A szerszámokat a megmunkálás megkezdése előtt be kell
mérni (meg kell határozni a kinyúlásukat), és az így kapott adatokat a vezérlő berendezés meghatározott szerszámkorrekciós memóriájába be kell írni. Mint már említettük, innentől kezdve a tényleges
elmozdulások számítása és azok automatikus végrehajtása a vezérlő feladata.
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Szerszámkorrekció esztergáláskor

Esztergánál a szerszám hossz- illetve keresztirányú kinyúlása egyaránt értelmezhető. A CNC technológus a P1 pontot tekinti programozott pontnak, azaz ezt a pontot vezeti végig a munkadarab kontúrján.
A CNC vezérlő a revolverfej középpontját – P2-öt vezérli, mert konstrukciós szempontból ez a pont az
állandó a gép munkaterében. Tehát ha azt akarjuk, hogy a szerszám az ábrán jelölt kiindulási pontból
az „1” fogásvételi pozícióba jusson, majd „2” megközelítési pontra álljon, „3” pontig megmunkálja az
Φ140 mm átmérőjű felületet 50 mm hosszon, utána kiemeljen a fogásból „4” pontig, és álljon vissza
az „5” ponton keresztül a „6” kiindulási pontra, akkor a programozó technológusnak a következő
utasítássort kell leírni a P1 elmozdulásaira:
1- gyorsjárat kiindulási pontról „1”-be, X=Φ140,
2 - gyorsjárat „1”-ből „2”-be, Z=82,
3 - munkamenet „2”-ből „3”-ba, Z=30,
4 - kiemelés munkamenettel „3”-ból „4”-be, X=154 (az Φ150-hez mindkét oldalon 2-2 mm-t kell hozzáadni),
5 - visszaállás „5”-be, Z=300,
6 - kiindulási pontra állás „6”-ba X=30.
A leírt mozgásciklushoz képest a vezérlő, mivel a szerszám programozott pontja (P 1) X irányban 25
mm-el, Z irányban pedig 360+250/2=485 mm-rel van előbbre, mint a vezérelt P2 pont, más koordinátaértékeket fog generálni a selejtmentes gyártás érdekében.
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A vezérlő által generált mozgásparancsok (a P2 vezérelt pont pozíciói):
1 – X 140+2*25=190 (ekkor kerül a P1 programozott pont a kívánt 140-es átmérőre)
2 – Z 82+360+250/2=562
3 – Z 30+360+250/2=515
4 – X 154+2*25=204
5 – Z 30+50+220+360+250/2=785
6 – X 2*30+2*25=110
A fenti példában az X irányú elmozdulások átmérőben vannak értelmezve, mivel az alkatrészrajzokon
is a méreteket átmérőben adjuk meg.
Látható, hogy a programozott pont és a vezérelt pont pozíciói közötti különbség éppen a szerszám
kinyúlása a revolverfejből. Ezeket a kinyúlásokat nevezzük szerszám-hosszkorrekciónak. A hosszkorrekciók X és Z irányba a vezérlő megfelelő memóriarekeszében tárolandók (a munka megkezdése
előtt bemérendők), és a mozgássorozat során a vezérlő automatikusan – előjelhelyesen – hozzáadja
ezeket az értékeket a programozott pozíciókhoz.
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Kopáskorrekció

A szerszámok működés közbeni elhasználódását – kopását – három jellegzetes szakaszra bonthatjuk.
Az I. szakasz a kezdeti kopás szakasza, melyben a gyártás során keletkezett mikrogeometriai egyenetlenségek viszonylag rövid idő alatt lekopnak. Ez a kezdeti vagy bekopási szakasz.
A II. szakaszt nevezzük egyenletes kopás szakaszának, ebben a tartományban közel lineárisan változik
a szerszámél helyzete, azaz a forgácsolásban eltöltött idővel arányosan kopik a szerszám, miközben
forgácsoló képességét megőrzi.
A III. szakaszban a szerszám már rohamosan veszíti el forgácsoló képességét, amely abban is megnyilvánul, hogy a szerszám élén mérhető kopás gyorsan növekszik. Ezt a szakaszt nevezzük tönkremeneteli szakasznak.
Az ábra szerint látszik, hogy a megengedhető kopás – VBmeg – mértékéig a szerszám forgácsolóképes.
A megengedhető kopás értéke gyakran nagyobb, mint a szerszámmal készített felület tűrése. Ez azt
jelenti, hogy például egy külső felület esztergálásakor a szerszám főéle a kopás mértékével hátrább
kerül, így a kopott szerszám a kopás mértékének kétszeresével (a sugár és átmérő arányával) nagyobb átmérőjű felületet készít. Ha a kopás nagyobb, mint a tűrés, akkor selejtes lesz a munkadarab.
A szerszám viszont még ebben az állapotában őrzi a forgácsoló képességét, gazdaságtalan lenne lecserélni egy új szerszámmal. A programozó technológus az előzőek értelmében a mozgásciklusokat
és pozíciókat a szerszám elméleti élére írta meg.
A megoldás az lehet, hogy a szerszám hosszának korrekcióját a kopás mértékével korrigáljuk, ezt
nevezzük kopáskorrekciónak. A szerszám hosszkorrekciója pár száz mm nagyságrendű, a kopáskorrekció pedig tized, század mm-nyi. A korszerű CNC vezérlésekben külön memóriaregiszterek állnak a
gépkezelő rendelkezésére, ahol a kopás értéket korrekciózhatja a megengedhető mértékig.
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Csúcssugár-korrekció

Az esztergáláskor feltételeztük, hogy a programozott pont a szerszám csúcspontja. Ha mérőmikroszkóppal megvizsgáljuk a szerszám csúcsát és környezetét, az ábra szerinti képet tapasztaljuk. A szálkereszt függőleges vonalára állítva a főélt, a vízszintes vonalára a mellékélt, a kettő között egy határozott rádiuszú lekerekedést tapasztalunk. Ez a lekerekedés a csúcssugár. Nagysága a szerszámkatalógusokban megadott értékű. Ha a koordinátatengelyekkel párhuzamos mozgással forgácsolunk, akkor
a programozott P pont a kívánt átmérőn vagy a programban megadott homlokfelületen halad, és a
felülettel érintkező forgácsolási pont ugyanazt a méretet fogja megmunkálni.
Amennyiben kúpos felületet vagy köríves kontúrt kell esztergálni, akkor már nem elegendő a P programozott pontot végigvezetni a munkadarab kontúrján. Látható, hogy a P pont végigfut a kontúron,
de kúp esztergálásakor egy mérhető hibát okoz az, hogy a forgácsolópont a kontúron kívül helyezkedik el. Egy körív megmunkálásakor hasonló jelenséget tapasztalunk, a programozott pont követi a
kontúrt, de a forgácsolópont mindig a pillanatnyi helyzetnek megfelelően helyezkedik el, és a megmunkáláskor keletkezett hiba egy íves elhelyezkedést mutat.
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Egyenközű pálya

A csúcssugár torzító hatását esztergáláskor vagy maráskor a szerszám átmérője (sugara) okozta profiltorzulás kiküszöbölésére az egyenközű vonal alkalmazása nyújt megoldást. A megmunkálandó felülettől képezni kell egy olyan pályát, amely minden pontja egyenlő távolságra van a munkadarab kontúrjától. Ez a távolság esztergálásnál és marásnál is éppen a szerszám (csúcs)sugarával megegyező
távolságra van. Ha ezen a vonalon – melynek neve egyenközű vonal (equidistans) – a (csúcs)sugár
középpontját vezetjük végig, akkor nem érvényesül az előzőekben bemutatott csúcssugár torzító
hatása. Marásnál is hasonlóképpen, a kontúrhoz képest szerszámsugárnyira találjuk ezt a kitüntetett
vonalat.
A megoldás tehát az, hogy nem a szerszám csúcsát vezetjük a kontúron, hanem a csúcssugár középpontját az egyenközű pályán. Ezt a módszert a CNC programozás módszertana pályakövetésnek nevezi. A CNC vezérlőkbe beépített folyamatirányító számítógép pontról pontra, pillanatról pillanatra
folyamatosan számítja az egyenközű pálya adatait, és az így kiszámított pályán vezérli a szerszám
csúcssugarának, marásnál a szerszám középpontjának mozgását.
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Vezérlésfajták és az általuk megvalósított
mozgásviszonyok

A számjegyes vezérlés fejlődésének története során alakultak ki az alábbi vezérléstípusok. Meg kell
jegyezni, hogy a mai napig megtalálhatók ezeknek a vezérléstípusoknak a legegyszerűbb és a legbonyolultabb változatai.
A pontvezérlés esetében megmunkálás – technológiai esemény – csak a megadott koordinátapontokon történik. A két pont közötti elmozdulás mindig a lehető legnagyobb sebességgel történik (gyorsjárattal). Jellegzetes gépei a fúrógépek, lemezkivágó gépek, ponthegesztő gépek, egyszerű rakodórobotok.
A szakaszvezérlés esetén a két pozíció között van megmunkálás, ezért a tengelyenkénti elmozdulás a
megmunkálandó anyagtól és az alkalmazott szerszámtól függően különböző sebességű (előtolású)
lehet, de a pozicionálás közben állandó értékű. Ma már ezt a vezérlésfajtát nem alkalmazzuk.
A kibővített szakaszvezérlés esetén a pozicionálás két vagy több tengely mentén egyszerre történik, a
mozgás eredője egyenes. Ahhoz, hogy tetszőleges hajlásszögű egyenes mentén tudjuk a megmunkálást végrehajtani, az egyes tengelyeknek a sebessége állandó kell, hogy legyen a pozicionálás során (a
mozgások eredője síkbeli vagy térbeli egyenes), és a mozgást megvalósító hajtóműveknek fokozatmentesnek kell lennie. A mai technikai színvonalon ilyen felépítésű vezérléseket és gépeket nem
használunk.
A pályavezérlés esetén elvileg a megmunkálás tetszőleges görbe szerint történhet, ezért a vezérlésbe
egy interpolátor elnevezésű egységet kell beépíteni, melynek feladata a pálya elemeinek pillanatról
pillanatra történő kiszámítása és a szánok folyamatos vezérlése úgy, hogy a mozgás eredője a kívánt
görbe legyen. Technikailag nem szükséges tetszőleges pálya szerinti szerszámmozgatás, helyette a
legegyszerűbb másodfokú görbe – a kör – szerinti interpolációt használjuk. Az ilyen felépítésű pályavezérlésű gépeken a lineáris interpoláció (kibővített szakaszvezérlés) is megvalósítható.
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Lineáris interpoláció

Az interpolátor feladata az egyidejű mozgások közötti függvénykapcsolat létrehozása. Alkalmazásával
az egyenesekből és körívekből felépített kontúr követhető a szerszámmal.
Az interpolátorral szemben támasztott követelmények a következők:
 jól közelítse az előírt kontúrt;
 a létrejövő mozgási sebesség széles határok között legyen változtatható;
 a programozáshoz szükséges adatok száma a lehető legkevesebb legyen;
 a kitűzött végpontot pontosan érje el.
Lineáris interpoláció:
A szerszámot a PA ponttól a PE pont közötti ferde szakaszon T interpolációs idő alatt kell végigvezetni
állandó előtoló sebességgel.
Ha a T időt azonos Δt időegységre bontjuk, akkor az elemi X és Y irányú elmozdulások az ábra szerintiek.
A koordinátaértékek minden egyes összegzés után egy konstanssal, úgynevezett interpolációs növekménnyel növekednek (ΔX és ΔY). Ezek a növekmények, kivéve a 45°-os egyenest, különbözők. Az
eredő mozgás sebessége a PA-tól a PE felé mutató állandó nagyságú és irányú sebességvektor (előtolás sebesség).
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Körinterpoláció
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Az NC technológia fejlődése során a vezérlésgyártók különböző görbefüggvények szerinti interpolációval próbálkoztak, de mára csak a körinterpolációt használjuk. A kör az egyik legegyszerűbb olyan
függvény, amellyel görbe vonal leírható.
Az ábra szerinti kör egyenlete (1) az ábrán látható, ahol „P” a kör középpontja, „PA” a kezdőpont,
ahonnan indítjuk a kört, „R” a kör sugara, „xP” és „yP” a kör középpontjának koordinátái, φ a sugárnak a vízszintessel bezárt szöge.
Mivel a megmunkálás során a pályairányú előtoló sebesség állandó, ezért a teljes kör előállításához
szükséges idő számítható (2).
Az elmozduláshoz tartozó középponti szög meghatározható (3).
A középponti szöget behelyettesítjük a kör egyenletébe (4).
Ha a körüljárásra rendelkezésre álló időt azonos Δt időegységekre bontjuk, akkor az (5) összefüggést
kapjuk, ahol n=1…N.
Látható, hogy az egyenes interpolációval ellentétben itt az interpolációs növekmény nem konstans,
hanem a másik tengely irányában megtett út függvénye.
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Körinterpoláció

A kör interpolálása lassú a sok számítási művelet miatt. Ennek kiküszöbölésére alkalmazzuk az interpolációs főpontok számítását.
A kört hosszabb szakaszokból álló húrokkal közelítjük meg úgy, hogy a húrok az interpoláció hibájának megfelelő tűrésen belül legyenek. Ez a tűrés egy a vezérlőben megadható paraméter. A húrokon
belül már a gyorsabb lineáris interpolációt hajtjuk végre.
A húrok meghatározásához először egy durva interpolációra, a húrok és a kör metszéspontjainak – az
interpolációs főpontoknak – a számítására van szükség. A finom interpolációt már egy lineáris interpolátor is elvégzi a húrok által alkotott egyenes szakaszok mentén.
A fent leírt folyamatot a vezérlő berendezés automatikusan hajtja végre, a programozó csak a körinterpolációnak megfelelő parancsot adja ki a hozzá tartozó paraméterekkel együtt.
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Sebességinterpoláció

Sebességinterpolációra van szükség minden olyan esetben, amikor a szerszám mozgása és a munkadarab mozgása között kényszerkapcsolatot kell megvalósítani. A legegyszerűbb példa erre a menetvágás CNC esztergán.
A menetvágás CNC esztergán egy kicsit másképp működik, mint az egyetemes esztergán.
A CNC esztergán a munkadarab forgási iránya állandó, egy jeladó gondoskodik arról, hogy a szerszám
a megfelelő pillanatban induljon el menetvágásra, és egy másik jeladó segítségével kell szinkronizálni
az előtoló sebességet a munkadarab fordulatszámához. A szerszám – a menetkés – minden egyes
munkadarab fordulatra pontosan „h” menetemelkedésnyi utat kell, hogy megtegyen.
A vezérlő működési sebessége, valamint az alkalmazott jeladók felbontóképessége határozza meg azt
az alkalmazható maximális sebességet, amivel a menetvágás végrehajtható.
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Ellenőrző kérdések
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mi a számjegyvezérlés elve?
Milyen főbb egységekből áll a számjegyvezérlés?
Mi a különbség a hagyományos NC és a CNC vezérlés között?
Mi a munkadarab-koordinátarendszer szerepe?
Ismertesse az NC szerszámgépek koordináta-rendszereit!
Ismertesse az NC gépek jellegzetes pontjait!
Milyen gépi nullpontok vannak?
Mi a referenciapont és mi a szerepe?
Mi a munkadarab nullpont, és hogyan kell azt alkalmazni?
Mi a nullponteltolás fogalma?
Ismertesse a nullponteltolás alkalmazási lehetőségeit!
Mi a nullpontfelvétel, hogyan hajtjuk végre?
Ismertesse a szerszámkorrekció fogalmát, változatait!
Ismertesse a szerszámsugár-korrekció fogalmát! Hogyan használjuk
esztergán és hogyan marógépen?
Mi a lineáris interpoláció?
Mi a körinterpoláció?
Mi a sebességinterpoláció?
Mit jelent az egyentávolságú vonal fogalma, mire használjuk?
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A gyártási folyamat információáramlása

A gyártási folyamat információáramlása
Az ábrán az alkatrész rajzától a kész gyártmányig végigkövethetjük a gyártás információáramlását. Az
ábra egyaránt mutatja a hagyományos és a számítógépes technológiatervezést.
Az alkatrészrajz három fontos információcsomagot tartalmaz. A készítendő alkatrész geometriáját a
gépszerkesztő határozta meg, a technológusnak azt kell megvalósítani. A második információs halmaz a gyártmány minőségére vonatkozik, a méretek tűréseit, alak- és helyzetjellemzőket, a felületi
érdességet tartalmazzák. A gyártás szempontjából harmadik fontos adatsor a munkadarab anyagának
típusára, állapotára és esetleges hőkezelésére vonatkozik.
Ezekből a kiinduló adatokból kell a technológusnak meghatároznia a gyártás folyamatát.
Első lépésként meghatározza az előgyártmányt. A gyártás gazdaságosságát alapvetően determinálja a
megfelelően megválasztott előgyártmány. Függ a gyártandó darabszámtól, a felhasználási követelményektől. Kereskedelmi forgalomban kapható kohászati termékek közül célszerű választani fémes
anyagok esetében.
A következő feladat a műveletterv összeállítása. Műveletek, műveleti sorrendek meghatározása után
meg kell tervezni az alkalmazandó készüléket. Itt is, ha lehet, az univerzális befogó eszközöket kell
előnyben részesíteni.
A műveletekhez kiválasztjuk a megfelelő szerszámokat a szerszámkatalógusból. Speciális igények
esetén célszerszámot tervez a technológus, és annak legyártásáról gondoskodik.
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A kiválasztott szerszámgépnek illeszkedni kell a feladathoz, munkatér, teljesítmények, szerszámkapacitás, mozgásviszonyok (programozható tengelyek száma és kapcsolata) szerint.
A forgácsolási paraméterek helyes megtervezése a gazdaságos gyártás fontos feltétele. Kiindulási
adatként a katalógusok ajánlásait, adatbázisok felhasználását, üzemi tapasztalatokat vehetünk számításba. A gyártás során az első darabok elkészítése során a forgácsolási paramétereket finomítani
lehet és gyakran szükséges is.
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A gyártási folyamat információáramlása

Az alkatrészrajz és művelettervben rögzített adatok alapján összeállítjuk az alkatrész gyártását vezérlő programot.
Maga a folyamat az ábrán látható. A kiinduló adatokat egészíti ki a programozói kézikönyvben közölt
utasításlista, a szerszámgép beállítási lapján rögzített felfogási terv, koordinátaterv, ütközésvizsgálat
eredményei.
A művelettervben rögzített tevékenységet a legkisebb egységre le kell bontani. Egy-egy elmozduláshoz tartozó út, sebesség és kapcsolási információkat, a vezérlő kódrendszerének megfelelően, a
programlapon rögzítjük.
A programlap tartalmát információhordozón (mágneslemez, minidiszk, LAN stb.) rögzítjük, és eljuttatjuk az NC vezérlőhöz. A program végrehajtása során az elemi utasításokat a programvezérlő az
illesztőegységen keresztül az alapgéppel végrehajtatja.
A folyamat végén a helyesen meghatározott feladatsor eredményeként a legyártott munkadarab
selejtmentesen készül el.
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A program felépítése
A főprogram

A program felépítése
Az NC technika fejlődése során a vezérlésgyártók különböző utasítássorokat dolgoztak ki a vezérlők
programozásához. Ez a módszer rövid időn belül káoszhoz vezetett. Az akkori Német Szövetségi Köztársaság szabványügyi hatósága kidolgozott egy szabványt az NC programozáshoz használatos kódrendszerre. A szabvány tartalmazza a szükséges kódokat, azok szerkezetét, segédkódokat. A jól átgondolt, logikus rendszer, bővítésekkel a mai napig használatos.
A főprogram felépítését mutatja az ábra. A program első sora mindig a program azonosítóját tartalmazza. Általában % jellel, sokszor még betűkombinációval is ellátják. Ez azonosítja be az alkatrészprogramot a CNC vezérlő memóriájában.
Az utasítás sorait hagyományosan sorszámmal látjuk el. A sorrend a megmunkálás végrehajtásának
sorrendje.
A programot, mint minden számítástechnikai fájlt, a végén le kell zárni. Erre a célra a szabvány szerint
az M30 kód szolgál.
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A program felépítése
A ciklus

A vezérlők gyártói a különböző gyakran előforduló technológiai feladatokhoz, műveletekhez, műveletelemekhez, amelyek végrehajtása mindig azonos módon, azonos feltételek (adatok) szerint történik, előre gyártott megoldásokat kínálnak a felhasználóknak.
A menetvágás mindig azonos módon történik, a szerszámmal névleges méretre kell pozicionálni (1).
Meg kell adni a menetvágás fordulatszámát és előtolását, menetemelkedését (2). Fogásvétel következik (3). Szinkronizálni kell a munkadarab fordulatszámát és az előtolást annak érdekében, hogy a
menetemelkedés pontos legyen (4). Menetvágás a programozott hosszon (5). Kiemelés (6). A fordulatszám és az előtolás szinkronját meg kell szüntetni (7). A szerszámot visszapozicionáljuk a kiindulási
pontra (8).
Mint a leírásból látható, a menetvágás azonos paraméterekkel, azonos mozgásokkal és kapcsolási
funkciókkal hajtandó végre.
Az egyszerű átmenő furatot készítő mozgássor négy paraméterrel meghatározható. A menetfúrás öt
adattal leírható.
Az előre meghatározott műveleteket, műveletelemeket a CNC vezérlő memóriájában rögzítik, és a
programozó technológus megadja a művelet kódját és a szükséges paramétereket. A CNC vezérlő
ezeknek az adatoknak a felhasználásával generálja a szükséges mozgássorozatot és végrehajtja azt.
Az ilyen előre letárolt, rögzített végrehajtású utasításokat ciklusnak nevezzük.
A ciklusokat a főprogramban a megfelelő helyen (amikor szükség van a végrehajtásra) behívjuk – azaz
megadjuk a kódját és paramétereit az ábrán F,S,b, L szimbólumokkal. Tetszőleges számban beépíthetjük az alkatrészprogramba. Használatuk megkönnyíti a technológus munkáját.
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A program felépítése
A szubrutin

Egy alkatrész megmunkálása közben előfordulhat, hogy egy program részletet többször is fel lehet
használni. Ezt a programrészletet célszerűen a program utolsó sora (a program vége kód) után helyezzük el.
Az utasítások – mondatok – sorszáma folytatódik, ennek kettős szerepe lesz. Egyrészt a programrészlet végrehajtásának sorrendjét határozzák meg, másrészt pedig a programrészlet elejét és végét is
kijelölik.
Mivel ezeket a programrészleteket a program vége után helyezzük el, szubrutinnak nevezzük.
Ha a munkadarabon például 4 db azonos méretű zsebet kell elkészíteni, akkor az egyik zseb megmunkálását programozzuk (ez lesz a szubrutin), és a főprogram megfelelő helyén hivatkozunk a szubrutin kezdő sorszámára. A vezérlő felfüggeszti a főprogram futtatását, elugrik a megfelelő címkére,
végrehajtja a szubrutint, majd visszatér a megszakítás helyére, onnan folytatja a főprogram futtatását. A szubrutin hívása tetszőleges számban ismételhető.
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A program felépítése
Az alprogram

Az ábrán két olyan alkatrész látható, amelyeken azonos felületelemek találhatók (a méretezés ugyan
különböző, de a minta megegyezik). A programozó munkáját elősegíti, hogy az ismétlődő felületelem
megmunkálását külön programban rögzíti, melynek szintaktikája megegyezik egy főprogram szintaktikájával, struktúrájával, a különbség mindössze a fájlt lezáró kódban van. Ennek a speciális lezáró
kódnak az a szerepe, hogy az így létrehozott program futása után a vezérlő visszatérjen az eredeti
programhoz. Az ilyen felépítésű programot alprogramnak hívjuk.
A két különböző munkadarab gyártása során, amikor a program a végrehajtáskor elérkezik az ismétlődő felületekhez, egy utasítással behívja az alprogramot, amely megmunkálja a jelzett felületeket,
majd visszatér a futtatás a főprogramba, és azt folytatja. Mint látható, az alprogram tetszőleges főprogramból aktivizálható.
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A program felépítése
A paraméteres alprogram

A CNC vezérlők nemcsak egyszerű alprogram használatát teszik lehetővé, hanem a program változóit
paraméterként kezelve készíthetünk olyan alprogramot is, amelyben a geometriai adatok (és természetesen ha szükség van rá, a technológiai adatok is) nem konkrét értékükkel szerepelnek az alprogramban, hanem csak jelölésükkel. Ennek szintaktikája vezérlésfüggő.
Az alprogramot tehát úgy kell megírni, hogy a megmunkáláshoz szükséges geometriai információkat
a jelölésekkel adjuk meg, és egy külön utasítás sor(ozat)ban adunk nekik értékeket az alkatrészrajz
szerint.
Akár a főprogramban, akár az alprogramban is megtehetjük ezt ez értékadást.
Az ábrán több azonos alakú, de eltérő méretű munkadarabot látunk. A főprogram megfelelő helyén
itt egy „B” paraméterrel beállíthatjuk a nagyítás, kicsinyítés mértékét, majd az alprogram futtatásával
legyártható mind a három alakzat.
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Típusgeometriák és megmunkálásuk esztergán

Típusgeometriák és megmunkálásuk esztergán
Az ábra jelölései:
- d1 kiinduló átmérő,
- d2 a készítendő átmérő,
- l a megmunkálás hossza,
- a fogásmélység,
- b biztonsági távolság.
Ha az ábra szerinti anyagmennyiséget hosszesztergálással kívánjuk eltávolítani, akkor a szerszámmal
egy „b” biztonsági távolságra kell állni a munkadarabtól. A mozgás gyorsmeneti.
Munkamenettel (előtolással) fogást kell venni, „a”, majd indulhat a hosszirányú előtolás „l”-ig. A kiemelés szintén előtolással történik, majd a szerszámmal vissza kell állni a kiindulási pontra. Ha a ráhagyás nagyobb, mint az egy fogással eltávolítható anyagmennyiség, akkor ezt a mozgássort addig
ismételjük, amíg el nem érjük a „d2” átmérő méretét.
Simításkor is hasonló mozgássort kell generálni, nyilván itt a simítási ráhagyást egyetlen fogással távolítjuk el.
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Típusgeometriák és megmunkálásuk esztergán

Az ábra jelölései:
- d1 kiinduló átmérő,
- d2 a készítendő átmérő,
- l a megmunkálás hossza,
- a fogásmélység,
- b biztonsági távolság.
A belső hengeres felület (furatesztergálás) megmunkálásának mozgásai hasonlóképpen épülnek fel,
mint a külső hengeres felület hosszesztergálása esetén. A fogásvétel iránya a kiinduló mérettő a kész
méret felé itt növekvő átmérőméreteket eredményez.
A furat simító esztergálása is hasonlóképpen történik, mint a külső átmérő simítása, itt is egy fogással
távolítjuk el a simítási ráhagyást.
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Típusgeometriák és megmunkálásuk esztergán

Az ábra jelölései:
- d1 kiinduló átmérő,
- d2 a készítendő átmérő,
- l a megmunkálás hossza,
- a fogásmélység,
- b biztonsági távolság.
A külső és belső homlokfelület esztergálását oldalazásnak nevezzük.
Végrehajtása mindkét esetben hasonló, a szerszám gyorsmenetben a munkadarab elé áll a kezdő
átmérőre, „d1”, biztonsági „b” távolságra. Előtolással fogást veszünk, „a”, majd szintén előtolással a
forgástengelyre merőlegesen esztergálunk a kész méretig, „d2”. A szerszám kiemelése még mindig
előtolással történik, majd visszaállunk a kezdőpontra. Ha a készítendő hosszméret „l” nagyobb, mint
az alkalmazott fogásmélység, akkor a mozgássorozatot (ciklust) addig ismételjük, amíg el nem érjük a
kívánt méretet.
A homlokfelületek simítása is hasonló módon történik, de csak egyetlen fogással távolítjuk el a simítási ráhagyást.
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Típusgeometriák és megmunkálásuk esztergán

Az ábra jelölései:
- d1 kiinduló átmérő,
- d2 a készítendő átmérő,
- l a megmunkálás hossza,
- a fogásmélység,
- b biztonsági távolság,
- α a készítendő kúp félszöge.
A kúp nagyoló és simító esztergálásakor egyaránt a szerszámmal a munkadarab felülete elé állunk
„d1” átmérőre és „b” biztonsági távolságra.
A fogás „a” előtolással történő megvétele után ki kell számolni (vagy a CNC vezérlővel számíttatni),
hogy az esztergálás pillanatnyi átmérője hol metszi a kúpfelületet. Eddig a pontig lehet a forgástengellyel párhuzamosan megmunkálni. Többféle stratégia használatos, itt most azt a megoldást mutatjuk be, amikor a tengellyel párhuzamos esztergálás a metszésponttól átmegy egy kúpalkotót követő
mozgásba.
Ha még nincs kész a kúpfelület, akkor addig ismételjük a fenti mozgásciklust, amíg el nem érjük a kúp
kész átmérőjét, „d2”-t.
A simítás itt is egy fogással történik. A csúcssugár torzító hatásának kiküszöbölése érdekében pályakövetési parancs alkalmazása célszerű.
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Az ábra jelölései:
- d1 kiinduló átmérő,
- d2 a beszúrás átmérője,
- b a beszúrás szélessége.
A beszúrások készítésekor a szerszám szélességi mérete általában megegyezik a beszúrás szélességével: „b”. Meg kell jegyezni, hogy ha a beszúrás mérete tűrt méret, akkor keskenyebb szerszámmal
előbb az egyik oldalát készítjük el a beszúrásnak, majd a beszúrókés másik élével a másik oldalt is. Ezt
a módszert alkalmazzuk akkor is, amikor a beszúrás szélességi mérete nagyobb a rendelkezésre álló
szerszámnál, vagy a túl széles beszúrás nagy forgácsoló erőt okozna.
A beszúráskor a szerszámmal a beszúrás méretére állunk. A furatban történő beszúrás esetén ez egy
tengelyirányú és egy sugárirányú mozgás egymásutániságából áll a helyszűke miatt.
Ezután a szerszámmal előtolásban a megadott méretig „d2” forgástengelyre merőleges mozgást végzünk.
A kiemelés előtt célszerű egy kis időt várakozással eltölteni, ami alatt a szerszám a beszúrás felületét
készre simítja.
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A munkadarabokon előforduló letörések, lekerekítések általánosnak mondhatók.
Az ábrán az „Φd” jelölés a letörés vagy lekerekítés kész méretét, az „a” a letörés nagyságát, az „R” a
lekerekítés sugarát jelenti.
Akár külső, akár belső letörésről vagy lekerekítésről van szó, első lépésként gyorsmenetben kell a
szerszámmal megközelíteni a munkadarab kontúrját, majd munkamenettel (előtolással) készíthető el
a letörés, lekerekítés. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a csúcssugár torzító hatását a pályakövetés parancs bekapcsolásával lehet megelőzni.
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Az ábra jelölései:
- b a leszúró szerszám szélessége,
- Φd1 a leszúrás kezdő átmérője,
- Φd2 a leszúrás befejező átmérője.
A szerszámmal megközelítjük gyorsmenetben a leszúrás helyét. Előtolással elkezdjük a leszúrás műveletét. Amennyiben az anyagban megteendő úthossz hosszú, akkor célszerű a szerszám előtoló
mozgását többször megszakítani, hogy a forgácstörés biztos legyen. A megszakítás helyén lehet egy
kismértékű kiemelést is programozni. A korszerű CNC vezérlésű szerszámgépeken meg lehet adni az
állandó mértékű forgácsoló sebességet biztosító parancsot, ezzel megakadályozhatjuk a csökkenő
átmérő miatti forgácsoló sebesség csökkenést.
A leszúrás után a szerszám eltávolítására először a keresztirányú, utána a hosszirányú mozgás megadása a javasolt.
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Típusgeometriák és megmunkálásuk fúró- és marógépen
Az ábra jelölései:
- d a furat átmérője,
- l a furat hossza.
A zsákfurat megmunkálásakor a technológiai adatok beállítása után a fúrót a furat középpontja fölé
kell pozicionálni gyorsmenetben egy megközelítési (biztonsági) távolságra. A gyorsmenet a munkadarab és a munkakörnyezet ismeretében lehet egyszerre három tengely mentén, vagy ha akadály van a
munkatérben, akkor először az X-Y síkban, és utána a Z tengely mentén.
A pozicionálás után előtolással a megadott furatmélységig (l hosszan) kifúrjuk a furatot. A kívánt
mélység elérésekor célszerű egy rövid várakozási időt beiktatni, mielőtt gyorsmenettel kihúznánk a
szerszámot a furatból a biztonsági távolságig. A várakozási idő lényege, hogy a fúró élén lévő utolsó
forgácskeresztmetszet elfogyjon, ne tépjük le a furat aljáról, megelőzzük a szerszám sérülését.
A vezérlőkbe az ilyen fúrás programozására fix ciklus van beépítve.
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Átmenőfurat telibe fúrása és felfúrása.
A programozandó feladat nagyon hasonló a zsákfurat készítésénél leírtakhoz. Különbség az előtolással megtett útban van. Nem a furat hosszának megfelelő „l” hosszat kell programozni, hanem olyan
méretű túlfutást kell megadni, hogy a fúrónak a kúpja és az élszalagból néhány mm túlhaladja az
anyagot, ezzel biztosítva a furat teljes hosszában a kívánt méretet. Ebben az esetben nem írunk elő
várakozási időt a fúrás végén.
A vezérlőkbe az ilyen fúrás programozására fix ciklus van beépítve.
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A zsákfuratban történő felfúrásra, a kúpos süllyesztésre és a kúpos fenék süllyesztésére ugyanazok az
ismérvek érvényesek, mint amit a telibe fúrásnál megismertünk. Ugyanazt a fix beépített ciklust lehet
használni ezekhez a feladatokhoz, mint a telibe fúráshoz.
Nem szabad megfeledkezni, hogy a technológiai adatokat másképpen kell megválasztani, hiszen a
megmunkálás nem tömör anyagban történik.
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Amennyiben a furat hossza meghaladja az l/d>3 viszonyszámot, akkor mélyfuratról beszélünk. A
mélyfurat megmunkálásakor a problémát a forgács eltávolítása, a szerszám hűtése és a szerszám
kihajlása okozza. Ezek elkerülése érdekében a fúrást nem egy lökettel végezzük.
Az a) ábrán a mélyfuratban forgácstörést alkalmazunk azzal, hogy az előtolást egy bizonyos úthossz
megtétele után megszakítjuk, és a szerszámot egy kicsit (néhány mm-t) megemeljük. A tört forgács a
fúró forgácshornyában a furatból távozik.
A b) ábrán nem elégszünk meg a forgács törésével, hanem az előtolással megtett út után gyorsmenettel kiemeljük a szerszámot a furatból, időt adunk a forgácsnak, hogy lepotyogjon a szerszámról,
illetve intenzív hűtő-kenő folyadékárammal hűtjük a szerszámot. Ezután gyorsmenettel visszaállunk a
megszakítás fölé, és folytatjuk a mozgásciklust, amíg el nem érjük a kívánt furatmélységet.
A vezérlőkbe az ilyen fúrás programozására fix ciklus van beépítve.
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A menetfúrás gyakran előforduló feladat a CNC gépeken végzett munka során.
A menetfúrás során összetett feladatot kell megoldani. A technológia adatok megadásakor ügyelni
kell arra, hogy a fordulatszám és az előtolás szoros összefüggésben áll egymással, nem lehet azokat
szabadon megválasztani. A forgácsoló sebességből meghatározott „n” fordulatszám segítségével kell
az előtolás értékét beállítani: f=n*h, ahol „h” a menet emelkedése.
A szerszámmal a furat középpontja fölé kell pozícionálni. A fúráskor leírt szabályok itt is érvényesek.
A biztonsági távolság elérésekor az előtolás és fordulatszám override (felülíró) kapcsolók használatát
le kell tiltani az erre szolgáló paranccsal. A menetfúró a megadott fordulatszámmal és előtolással „l”
menetmélységig végzi a megmunkálást. A kívánt mélység elérésekor a főorsó forgását meg kell állítani, ellenkező irányú, de azonos nagyságú fordulatszámot kell kapcsolni. A menetfúró ugyanolyan
előtolással, mint amilyennel megmunkált, kiforog a kész menetből. A biztonsági távolság elérésekor
újra meg kell állítani a főorsót, és megint forgásirányt kell váltani (visszaállítjuk az eredetit). Ezzel egy
időben a fordulatszám és előtolás override kapcsolók működését engedélyezni kell.
A menetfúrást speciális menetfúró-befogó fej segítségével hajtjuk végre. A fej lehetővé teszi a menetemelkedés és az előtolás hibájának kiegyenlítését. A korszerű vezérlők a merev megfogású menetfúró használatát is megengedik.
A vezérlőkbe az ilyen menetfúrás programozására fix ciklus van beépítve.
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A dörzsölés-dörzsárazás a furatok méretének (IT 6 – 7) pontosságú megmunkálására szolgál.
A dörzsár élkiképzése, alkalmazása miatt a művelet abban különbözik a fúrás műveletétől, hogy a
szerszám kiemelése előtolással történik. A furat középpontjának megközelítése, a technológiai adatok beállítása megegyezik a fúrásnál leírtakkal.
A vezérlőkbe az ilyen dörzsárazás programozására fix ciklus van beépítve.
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Furatkiesztergálást akkor használunk, ha a megmunkálandó furat nagyobb és mérete tűrt, felületi
érdessége finom. Az előre beállított méretű, egyélű fúrórúddal nagy fordulatszámon, kis előtolással
esztergáljuk ki a furatot. A megmunkálás végén a főorsót meg kell állítani, hogy kiemeléskor ne karcolja össze a szerszám éle a furat felületét. Az egyszerűbb kialakítású CNC fúró-maró gépeken a kiemeléskor egy függőleges karc keletkezik a furat felületén, mert a szerszám megállásának pozíciója
esetleges.
Azokon a CNC megmunkáló központokon, ahol a főorsót egy meghatározott helyzetben meg lehet
állítani, indexálni lehet, a fúró rudat, mivel ismerjük a megállás utáni elhelyezkedését, néhány tized
mm-rel az éllel ellentétes irányban elmozdítjuk (helyünk van), és így nem karcoljuk össze a kiemeléskor a kész furat felületét.
A vezérlőkbe az ilyen furatkiesztergálás programozására fix ciklus van beépítve.

© Hervay, OE

www.tankonyvtar.hu

274

CAM tankönyv

Típusgeometriák és megmunkálásuk
fúró- és marógépen

Síkfelület marásakor, ha a szerszámgép teljesítménye, a befogható szerszám mérete megengedi,
mindig a síkfelület szélességénél nagyobb átmérőjű marófejet válasszunk. A nagy méretű marófejben
több forgácsolóél (lapka) van, így azonos fogankénti előtolás mellett nagyobb előtolási sebességet
használhatunk.
A fordulatszám és előtolás beállítása után a marófejjel „a” fogásvételt állítunk be Z tengelyirányú
mozgással. A marófejet a síkfelület elejéhez állítjuk – indulási bázis. Ezek a mozgások történhetnek
gyorsmenettel.
A síkmarás előtolással történik, az ábra szerinti érkezési bázisig. Látható, hogy a síkfelület „l” hosszméreténél hosszabb elmozdulást (éppen egy marófej átmérőnyit) kell programozni.
Ha a maró(fej) kisebb, mint a sík „B” szélessége, akkor a mozgásokat meg kell ismételni.
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Akár belső, akár külső kontúrpalást-felület marása esetén egy olyan kezdőpontot választunk, ahol a
szerszám akadálytalanul elfér. Erre a pontra pozícionálunk gyorsmenettel, majd munkamenettel a
„B” profilmélységhez „Z” tengelyirányú előtoló mozgással vesszük fel. A kontúr egyik alkalmas pontjára automatikus pályakövetéssel (egyenközű pálya automatikus számításával) előtolással ráállunk. Ez
lesz az „a” fogásmélység. A kontúr körbejárása után szintén előtolással elhagyjuk a kontúrpalástfelületet, és kikapcsoljuk az automatikus pályakövetést.
A Z tengelyirányú kiemelés után gyorsmenettel elvihetjük a munkadarab közeléből.
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Hornyok marása esetén a rendelkezésre álló szerszám dönti el, hogy szükség van-e kezdő férőhely
készítésére. Ujjmaró alkalmazása esetén szükség van férőhely kialakításra. Hosszlyukmaró használatakor óvatosan Z irányú előtolással fogást vehetünk „a” horonymélységig. Ezután a horony hosszirányában előtolással a kívánt „l” hosszúságú hornyot megmunkáljuk. A szerszám kiemelése előtolással
történik, hogy a szerszám éle ne sérüljön meg.
Ha a horony „B” mérete tűrt, akkor nem alkalmazhatunk „B” átmérőjű marószerszámot. Kisebb átmérőjű szerszámmal, a kontúrpalást marásával megegyező módon munkáljuk meg a hornyot.
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Furatokban lévő, a tengelyre merőleges belső hornyok megmunkálása során a következőképpen kell
eljárni.
Szerszámnak a furat „d1” átmérőjénél kisebb átmérőjű marótárcsát választunk. A szerszámmal a furat
középpontjára pozícionálunk, majd a furat tengelyével egybeeső mozgással vesszük fel a horony
helyzetét. Fogásvétel előtolással történik a furat tengelyére merőlegesen a = (d2 – d1)/2 mértékben.
A horony megmunkálása körinterpolációval történik automatikus pályakövetés bekapcsolása mellett.
Az indulási pontig történő teljes kört teszünk meg a szerszámmal. A szerszám kiemelése és automatikus pályakövetés kikapcsolása előtolással történik. Ha a maró szélessége és a készítendő horony „B”
mérete nem egyezik meg, akkor tengelyirányban a különbséget lelépjük, és megismételjük az előző
mozgássort. A furatból való kiemelés előtolással történik, a munkadarabtól való eltávolodás gyorsmenettel.
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A 3D megnevezés azt jelenti, hogy a szerszám mozgása három tengely (Direction) irányában egyidejűleg mozdul el. A hétköznapi háromdimenziós szóhasználat helytelen, kerülendő. Gondoljunk a 4D-s
és 5D-s megmunkálásokra.
A 3D-s megmunkáláskor a szerszám indulási pontjához képest a végpontjának mindhárom koordinátaértéke megváltozik. Szabad felületek megmunkálásakor gömbvégű marót használunk. A szerszám
és a felület érintkezési pontjában meghatározott felületi normális mindig keresztülmegy a marógömb
kialakítású végének középpontján, tehát az egyenközű pályáról tanultakat kiterjeszthetjük a síkbeli
megoldásból térbeli megoldássá.
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Menetek megmunkálása 3D vezérlésű CNC gépeken elkészíthető rövidmenet marás módszerével.
Külső (orsó) és belső (anya) menet készítésére egyaránt alkalmas a módszer.
Az alkalmazandó szerszám az úgynevezett rövidmenetmaró. A marón gyűrűszerűen helyezkednek el
a menetprofilok menetemelkedésnyi távolságra. (NEM MENETEMELKEDÉS!)
A megmunkálás mozgásai egy körinterpolációból (a menet körbejárásából) és egy menet hosszirányú
lineáris előtolásból állnak. A két mozgás szoros kapcsolatban áll egymással. Egy körülfordulás (egy
teljes kör interpolációja) alatt a szerszám éppen egy emelkedésnyit mozdul el tengelyirányban.
Az így készült menetnek van egy kismértékű profil torzulása, ami elviselhető, cserébe egy nagy termelékenységű módszert alkalmazhatunk.
A készítendő menet lehet akár jobbos vagy akár balos emelkedésű, a körinterpoláció és a lineáris
interpoláció kombinációjától függ.
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A 3D-s menetmarást a következőképpen kell végrehajtani. Az a) ábrán látható módon a szerszámmal
fogást veszünk, azaz a maróval magmélységig haladunk sugárirányban, és az automatikus pályakövetést bekapcsoljuk. A maró gyűrűi a teljes menethosszt átfogják. A magméret elérése után indul a
körinterpoláció és a szinkronizált tengelyirányú előtolás. Annak érdekében, hogy a kezdéskor kialakult fogásvételi „kagylókat” lemunkáljuk, nem egy teljes körülfordulást teszünk meg, hanem egy egészet és még legalább egyharmadot. Természetesen a lineáris előtolást is folytatjuk az egyharmad
körinterpoláció alatt. A menet tehát gyorsan elkészül. A szerszámot kiemeljük a fogásból, és egyúttal
az automatikus pályakövetést is töröljük.
Több bekezdésű menet is készíthető, az előbb leírt mozgásokat kell kétszer, háromszor megismételni
a b) ábra szerint úgy, hogy a menet kezdésének pozícióját 180°-ra vagy 120°-ra programozzuk.
Figyelem! A két bekezdésű menet marására alkalmas rövidmenetmaró minden második menetprofil
gyűrűje hiányzik.
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Alkatrészprogram generálása CAD/CAM rendszerben
A most megismert technológiai tevékenység automatizálható.
Egy CAD tervezőrendszerben elkészült alkatrész modelljét felhasználhatjuk technológiai tervezés
céljára is. A modellt a szerszámgép munkaterébe behelyezve, a CAM rendszerben kiválasztjuk a felhasználandó szerszámokat, megadjuk az alkalmazható technológiai paramétereket, jellemző geometriai méreteit. Ha rendelkezésünkre áll annak a szerszámgépnek a számítógépes modellje, amin gyártani fogjuk a munkadarabunkat, akkor a CAM rendszer megadott forgácsolási stratégia mentén generálja a szerszámpályákat.
Az így előállított alkatrészvezérlő programot egy fordítóprogrammal (posztprocesszorral) a konkrét
vezérlőre lehet aktualizálni, és az így előállított program már alkalmas a munkadarab legyártására.
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Ellenőrző kérdések
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ismertesse a gyártási folyamat információáramlását!
Hogyan épül fel a főprogram?
Mit nevezünk ciklusnak?
Mit nevezünk szubrutinnak?
Hogyan szervezi a szubrutint a program írása során?
Mi az alprogram fogalma?
Mutasson példát a paraméteres alprogram alkalmazására!
Ismertesse a külső és belső hengeres felületek megmunkálását és programozási
szabályait!
Hogyan munkálja meg a külső és belső homlokfelületeket?
Ismertesse a kúpfelületek megmunkálását!
Ismertesse a különböző beszúrások elkészítésének módjait!
Hogyan munkálunk meg síkfelületeket?
Mi a kontúrpalást felület? Hogyan kell megmunkálni?
Ismertesse a zsákfuratok elkészítésének módját!
Miben különbözik az átmenő furat készítése a zsákfurattól?
Hogyan kell programozni a különböző süllyesztéseket?
Ismertesse a menetfúrás programozását!
Ismertesse a dörzsárazás mozgásait, programozását!
Hogyan kell elkészíteni a furat-kiesztergálást?
Ismertesse a 3D marás jellemzőit!
Ismertesse a 3D-s menetmarás programozását!
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A CAD/CAM tevékenységi területei

CAD –
Gyártmánytervezés
CAPP – Gyártási
folyamattervezés

CAM – Gyártástervezés

A CAD/CAM tevékenységi területei
A CAM betűszó számítógéppel segített gyártást (Computer Aided Manufacturing) jelent. A
műszaki gyakorlatban általában két jelentésével találkozhatunk. Az egyik a CAM mint számítógépes mérnöki tervezőprogram, amely lehetővé teszi a megmunkálás tervezését és a CNC
programok létrehozását, a másik, bővebb jelentése maga az egész gyártási tevékenység számítógéppel segített folyamata. Ez utóbbi sokkal összetettebb értelmezés, hiszen az előbb
említetteken kívül magában foglalja az egész gyártási rendszert és egyéb alkalmazáscentrikus
programot is (pl. robot- és mérőgépeket vezérlő programokat is). Ahogyan a fenti ábrán láthatjuk, a CAD/CAM tevékenység szerves részét képezi a CAPP, azaz a gyártási folyamat tervezése is.
Alapvetően amikor CAD/CAM tervezésről beszélünk, a gyártmány geometriai modelljének a
létrehozására és ez alapján a CNC megmunkáló programok számítógéppel segített létrehozására kell gondolnunk. Fontos megjegyeznünk, hogy a mai CAD/CAM rendszerek nagyon sokat
segítenek a technológusoknak, de továbbra is az embernek kell megmondania, hogy a rendszerek által felajánlott sokféle lehetőség közül milyen beállításokkal (pl. megmunkálási stratégia, szerszám, szerszámgép, paraméter) jut optimális és hatékony gyártást megvalósító
CNC-programhoz.
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Számítógépes modellek CAM rendszerekben

Megmunkáló modell
(Manufacturing model)

Gyártmánymodell

Technológiai
folyamat modellje

Gyártóberendezésés eszközök
modellje

Számítógépes modellek CAM rendszerekben
A CAM rendszerek elkészítik a megmunkálás technológiai folyamatának modelljét és a tényleges
megmunkáláshoz szükséges CNC programokat. Ehhez azonban számítógépes modellekre van szükségünk, ahogy azt a fenti ábra is mutatja. A megmunkálás alapját a gyártmánymodellek adják, ugyanis
itt definiáljuk, hogy miből mit gyártunk. Itt definiálhatjuk az előgyártmány és a kész munkadarab
számítógépes modelljeit. A gyártás eszközeit, berendezéseit az ábra harmadik oszlopában adhatjuk
meg. E két modellcsoport megadása után nyílik lehetőségünk a technológiai folyamat tervezésére. A
különböző csoportok egy közös modellbe szervezhetők (megmunkáló modell), melyek az adott alkatrész számítógépes gyártástervezéséhez szükséges valamennyi információt tartalmazzák. Lássuk a
továbbiakban az egyes csoportok elemeit.
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Gyártmánymodellek I.

Munkadarab 3D-s modellje
(Design model)

Meghatározó információk:
 Anyagminőség
 Mérettűrések
 Felületi minőség
 Hőkezeltségi állapot

A CAM gyártástervezési folyamat alapját a gyártandó alkatrész mérethelyes 3D-modellje szolgáltatja.
Ha integrált (csúcskategóriás) szoftverrel (pl. Catia, Pro/Engineer, Nx) dolgozunk, akkor többnyire a
saját rendszerben készült modell használható. Ha valamilyen önálló (stand alone) CAM rendszerben
(pl. EdgeCAM, Surfcam, Mastercam stb.) történik a gyártástervezés, akkor valamilyen szabványos
adatcsere-formátumban (IGES, STEP stb.) lehetséges a 3D-s geometria bevitele valamely CAD rendszerből. Ez utóbbi esetben számítanunk kell esetlegesen arra, hogy a korábban parametrikus és
egyéb kiegészítő információkat (anyagminőség, tűrések) önmagában hordozó alkatrészmodell e tulajdonságait elveszti, és „pusztán” csak a 3D-s geometriához jutunk hozzá. Természetesen e kiegészítő információk egyéb módon (pl. műszaki rajz) pótolhatók.
A technológiai folyamathoz szükséges tehát a kész alkatrész modellje és a munkadarab modellje.
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Gyártmánymodellek II.
A munkadarab 3D-s modellje
(Workpiece)
Meghatározó információk:
 típusa (öntött, kovácsolt stb.);
 mérettűrések;
 hőkezeltségi állapot.

Automatikus munkadarab
létrehozása CAM rendszerben

A munkadarab (workpiece) és a kész alkatrész geometriája közti különbség határozza meg a gyártás
során leválasztandó anyagmennyiséget. A munkadarab 3D-s modelljét is célszerű a technológiai tervezést megelőzően elkészíteni, bár ma már számos CAM program kínál lehetőséget automatikus
nyersdarab létrehozására is. Ez a funkció jellemzően prizmatikus jellegű daraboknál használható ki
hatékonyan.
Több CAM rendszer lehetővé teszi nyersdarab megadása nélkül is a technológiai tervezést, azonban a
munkadarab hiányában többnyire az árnyékolt anyagleválasztást is bemutató szimulációk nem érhetőek el.
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Gyártóberendezések- és eszközök modelljei I.
(megmunkálógépek)

A mai korszerű CAM rendszerek alkalmasak arra is, hogy a megmunkálásokat az adott gyártógép
(Machine) környezetében tervezzük és szimuláljuk. Korábban e funkció nem vagy csak nagyon korlátozottan állt rendelkezésre. E funkció kihasználása számos előnnyel jár. A tényleges gyártási körülményeket valósághűen illeszthetjük a virtuális gyártástervezési folyamatba, mellyel kiküszöbölhetőek
többek között az ütközési hibák. Gondoljunk itt elsősorban a szerszám véletlenszerűen bekövetkező,
munkadarabbal vagy a megmunkálógép egyéb részeivel történő ütközéseire. Napjainkban, amikor a
többtengelyes megmunkálások egyre inkább előtérbe kerülnek, e lehetőség kihasználása különösen
nagy jelentőséggel bír a sokszor igen nagy értéket képviselő szerszámok és szerszámgépek védelmében.
Természetesen a valós gyártási környezetben történő szerszámpálya-szimulációhoz szükség van a
megmunkálógép 3D-s modelljére is.
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Gyártóberendezések- és eszközök modelljei II.
(készülékek)

A gyártási környezet teljes valóságot lefedő szimulációjához nem szabad megfeledkeznünk a munkadarabot rögzítő készülékekről (Fixtures) sem. A CAM rendszerek lehetőséget kínálnak ezek definiálására és megjelenítésére is. Az üzemben rendelkezésre álló munkadarab-befogó készülékek (satuk,
tokmányok, körasztalok stb.) 3D-s modelljeit elkészítve azok a számítógépes gyártástervezés során
megadhatók. E lehetőség kihasználásával a szerszám vagy szerszámbefogó készülék esetleges munkadarab-befogó készülékekkel való ütközéseit vizsgálhatjuk és kerülhetjük el. Többtengelyes megmunkálások szimulációja során kiemelt jelentőségű lehet e funkció kihasználása.
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Gyártóberendezések- és eszközök modelljei III.
(szerszámok)

CAM rendszerben történő megmunkálások tervezésének elengedhetetlen követelménye a megmunkáló szerszám pontos definiálása. A rendszerek a szerszám geometriájának ismeretében képesek csak
annak pályáját kiszámítani. A szerszámok megadására több lehetőség kínálkozik. Szinte minden rendszerben lehetőség van párbeszédablakon keresztül paraméterekkel definiálni a szerszámokat, de
egyedi szerszámgeometria esetében annak 3D-s modellje is megadható. Több nagy szerszámgyártó
kínál már olyan digitális szerszámadatbázist is – saját termékeire építve – melyek kommunikálnak
CAM rendszerekkel és onnan beilleszthetők a tervezési folyamatba. E lehetőség kihasználásának további előnye lehet, hogy nem csak a szerszám-geometriát adják meg a szoftverek, hanem a szerszámhoz tartozó technológiai paramétereket is tartalmazzák. Minden rendszerben lehetőségünk van
saját szerszámtár definiálására is, ahol a saját üzemünkre jellemző szerszámokat adhatjuk meg paramétereikkel együtt. A forgácsoló szerszámok megadása mellett az ahhoz tartozó szerszámbefogó
készülék definiálása is ekkor lehetséges. A szerszámbefogóval együtt végzett megmunkálás szimuláció szintén az esetleges ütközéseket segít elkerülni.
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A CAM technológiai folyamat modellje
Gyártmánymodell
(Reference model)

Munkadarab
(Workpiece)

Megmunkáló modell
(Manufacturing model)

Készülékek
(Fixtures)

Megmunkálógép
(Machine)

Műveleti
sorrendtervezés
Szerszámok
(Tools)

Művelettervezés

Megmunkálás CNC
szerszámgépen
(Machining)

Illesztés
(Post-process)

Illesztőposztprocesszor

(Operation)

CL adatfájl előállítása
(Cutter Location Data)

Műveletelemek
(NC Sequences)

Feldolgozóprocesszor

Megmunkálási
adatok
(Workcells)

Szerszámpálya
szimuláció
(Display tool path)

9

A CAM rendszerben történő technológiai folyamatot a fenti ábrán szemléltetjük, melyen láthatjuk
mindazon lépések sorát, melynek eredményeképpen a gyártmánymodellből kiindulva eljutunk a szerszámgépen történő tényleges megmunkáláshoz. A munkadarab CAM gyártástervezéséhez szükséges
információkat a megmunkáló modell tartalmazza, és egyben alapja is a forgácsoló műveletek és műveletelemek létrehozásának. Itt kell megadnunk a gyártandó alkatrész és a munkadarab modelljét,
amelyek alapvető fontosságúak a technológiai tervezés szempontjából. A műveleti sorrendtervezésnél történik a megmunkálási módok hozzárendelése, a bázisfelületek kijelölése, valamint a teljes
gyártási környezet figyelembevételéhez megadhatjuk a megmunkálógép és készülékek modelljeit is,
ahogyan azt már korábban bemutattuk. Ez utóbbiak megadása nem kötelező, de sokszor hasznos
segítséget nyújthat a technológusnak. A művelettervezés során megadhatjuk a használni kívánt szerszámokat is, azonban erre általában később is lehetőségünk van, mikor az egyes műveletelemeket
definiáljuk. A műveletelemek létrehozása során adjuk meg a technológiai paramétereket, és itt tervezzük meg a szerszám mozgáspályáját is. Az elkészült szerszámpályákat általában különböző megjelenítési módon (vonalas, árnyékolt) ellenőrizhetjük is. Az elkészült szerszámpályákból először „nyers
cnc programot” (CLDATA) készítünk, melyet még az adott megmunkálógéphez kell illesztenünk.
Posztprocesszálás során az elkészült CLDATA-ból a tényleges szerszámgépen futtatható CNC programot készítünk.
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CAM rendszerek
ESPRIT

CAMWORKS

SURFCAM

SOLIDCAM

DELCAM

FEATURECAM

MASTERCAM

TEBIS

HYPERMILL

EDGECAM

WORKNC

GEOPACK
MAZACAM

EZCAM

ALPHACAM

CIMATRON

ALASKACAM

VISICAM

TOPCAM

XNC

GIBBS
(Forrás: Markos S, Boór F.)

CAM rendszerek
Napjainkban már számos olyan programcsomag elérhető, melyek a számítógépes gyártástervezést,
azaz a CAM munkafolyamatot segítik. A fenti táblázatban felsorolt rendszerek jellemzően önálló
(Stand-alone) CAM rendszerek. Ezekre a rendszerekre jellemző, hogy CAD funkciókat nem vagy csak
nagyon minimális szinten tartalmaznak, tehát a megmunkálás alapját szolgáló alkatrészmodellt valamilyen egyéb CAD rendszerrel készítjük el, és valamely szabványos adatcsere-formátumban importáljuk be. Egyes alkalmazások azonban képesek bizonyos natív formátumokat is beolvasni (pl. EdgeCAM
közvetlen olvassa a SolidEDGE fájljait).
A táblázatban nem került feltüntetésre, de nem szabad megfeledkeznünk az integrált CAD/CAM/CAE
rendszerekről sem, mint például a PTC/CREO (korábban Pro/ENGINEER), CATIA és az NX programcsomagokról. E programcsomagok nagy előnye, hogy egy rendszeren belül lehetőségünk nyílik CAD
modellezésre és a CAM alkalmazásra is, tehát egy felhasználói környezeten belül történik a munka.
Hátrányuk viszont az általában jóval nagyobb bekerülési költség.
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CAM modulok

NC megmunkálás kiszolgálása

NC megmunkálás tervezése

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alkatrész-modellezés;
Munkadarab anyagadatbázisa;
Szerszámadatbázis;
Programellenőrzés;
Posztprocesszor generátor;
DNC kommunikáció;
Szerszámtervezés támogatása;
Elektródatervezés;
Munkafolyamat-menedzselés;
…

Esztergálás (turning);
Marás (milling);
Huzal szikraforgácsolás (wire);
Lemezmegmunkálás (punch);
Lézersugaras megmunkálás (laser beam);
Vízsugaras vágás (water jet);
Prototípusgyártás (rapid prototyping);
Mérés (measuring);
…

(Forrás: Markos S, Boór F.)

A fenti ábra jobb oldala mutatja azokat a legáltalánosabban elterjedt CAM alkalmazásokat, melyek a
felsorolt megmunkálások, illetve technológiák számítógépes támogatással történő tervezését elősegítik. Korábban a CAM említésekor általában „csak” a klasszikus forgácsolási eljárások (esztergálás,
marás) tervezésére gondoltunk, de a felsorolásból kitűnik, hogy ma már számos egyéb jelentős megmunkálási technológia is tervezhető. A CAM rendszerek felépítése általában moduláris rendszerű,
ezért a felhasználónak általában lehetősége van csak az általa alkalmazott technológiákhoz illesztett
CAM programot vásárolnia.
Az NC megmunkálás tervezésének megvalósulását még számos CAD vagy CAM modul szolgálhatja ki,
melyeket az ábra bal oldalán, a teljesség igénye nélkül soroltunk fel. Nyilvánvaló, hogy az NC megmunkálás tervezésének alapvető bemenete az a mérethelyes geometriai modell, mely a gyártani
kívánt alkatrészt testesíti meg. A CAM munkafolyamat végterméke, azaz a konkrét szerszámgépen
futtatható CNC program csak úgy tud létrejönni, ha rendelkezésre áll az a posztprocesszor, ami az
elkészült CLDATA-t a megmunkálógép vezérlésének érthető formátumba fordítja.
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CAM munkafolyamat

Modell
beolvasása

Művelettervezés

• referencia alkaltrészmodell közvetlen beolvasása;
• konvertálás (IGES, STEP, SAT, stb.);
• felületek javítása, módosítása.
• modell anyagának megadása, technológiai paraméterek;
• megmunkálógép leírása, posztprocesszor készítése;
• műveletek, műveletelemek sorrendje.

• szerszámok megadása, kiválasztása;
• technológiai követelmények megadása (megközelítés, korrekció, be- és kilépés);
Műveletelem
• szerszámpálya-generálás (2D, 3D, 5D), szerkesztés, ellenőrzés.
tervezés

Dokumentálás

• posztprocesszálás;
• méretellenőrzés kiszolgálása;
• dokumentálás, archiválás.

A CAM munkafolyamatot négy nagy csoportra oszthatjuk, ahogy azt a fenti folyamatábra szemlélteti.
Az első két nagy csoport azokat az előkészítő fő tevékenyégi köröket foglalja magában, melyek a pályageneráláshoz (műveletelem-tervezés) elengedhetetlenek. Az utolsó csoportban pedig azokat a
tevékenységeket foglaltuk össze, amelyeket a gyártástervezés utolsó szakaszában szükséges elvégezni a gyártás megvalósításához. A következőkben az egyes csoportok főbb elemeit vizsgáljuk meg részletesen.
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Adatátviteli lehetőségek CAD-ből CAM-be

(Forrás: Sági Gy., Mátyási Gy.)

Azonos rendszeren belül (integrált rendszerek) nem jelent problémát a modellek beolvasása, és a
legelterjedtebb formátumokat általában még beolvassák a CAM programok. Amennyiben ez nem
lehetséges, akkor valamilyen szabványos adatcsere-formátumon (IGES, STEP stb.) keresztül van lehetőségünk az alkatrészmodell beolvasására. Az IGES (Initial Graphics Exchange Specification, grafikus
adatcsere-specifikáció) az egyik legelterjedtebb 3D-s semleges adatcsere-formátum. Később a teljes
IGES szabványt beépítették a STEP termékmodell szabványba, amelyet a szabványügyi világszervezet
ISO 10303 jelzés alatt jegyez.
Kontúrok, 2D-s rajzadatok átvitelére a DXF (Data Exchange File, adatcsere fájl) formátum mára ipari
szabvánnyá vált.
Importált geometriák használata során gyakran előfordul, hogy az adatkonverzió következtében a
modellt javítani szükséges. A fejlett CAM programok erre már külön eszköztárral állnak a felhasználó
segítségére (pl. Import Data Doctor).
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Modell beolvasása CAM rendszerbe

(Forrás: Zsidai L.)

Napjainkban jelentős teret hódítanak a különböző digitalizálási módszerek (Reverse Engineering) is. A
módszer alkalmazásával lehetőségünk nyílik fizikai modellek digitalizálására, azaz annak számítógépes geometriai modelljének előállítására. A digitalizálás (mérőgép, lézerszkenner) eredménye egy
pontfelhő, melyre különböző algoritmusok segítségével előbb felületi görbéket, majd felületeket
illesztünk. Általában elengedhetetlen az így kapott felületmodell pótlása, kiigazítása.
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Megmunkálási dimenzió
2,5D

3D

5D

A fogalmat két értelemben is használjuk:
1. Bonyolultság jellemzője: egy egész és „fél” paraméter fokozatú megmunkálás technológiai
bonyolultsági fokmérő szám (pl. 2.5D-s marás), amelynek egész értéke az egyidejűleg szinkronizált módon vezérelt gépi mozgástengelyek számát határozza meg (definiálja), míg „fél”
értéke további egy vagy több, egyidejűleg nem – csupán külön-külön – vezérelt mozgástengelyek alkalmazását jelenti (pl. csak fogásvétel vagy rétegváltás történik/-het egy kiválasztott
tengelyirányban (teraszolás, kontúrozás).
2. Megmunkálási geometriai képesség: egy egész és „fél” paraméter fokozatú megmunkáló képesség (kapacitás) mérőszám (pl. 4D-s vagy tengelyes huzalos szikrácsológép), amelynek
egész értéke az egyidejűleg és szinkronizált módon vezérelhető gépi mozgástengelyek számát
adja meg, míg „fél” értéke további egy vagy több, egyidejűleg vagy összehangoltan (szinkronizáltan) már nem vezérelhető mozgástengelyek alkalmazhatóságát jelenti (pl. egy eredendően 3D-s gép, akármennyi külön-külön vezérelhető tengellyel vagy körasztallal is kiegészítve
legfeljebb 3,5D-re bővíthető).
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Munkadarab anyagadatbázis
(forgácsolási adatok)

A legtöbb CAM program rendelkezik már munkadarab anyag adatbázissal. Az alkalmazás lehetőséget
kínál arra, hogy a munkadarabhoz kiválasszuk és hozzárendeljük az előírt anyagminőséget. Tudjuk,
hogy a forgácsolási paramétereket (pl. forgácsolási sebesség, előtolás stb.) jelentősen befolyásolják a
megmunkálandó anyag tulajdonságai, ezért ennek helyes kiválasztása fontos a hatékony és gazdaságos megmunkálóprogram elkészítéséhez. Az adatbázisból kiválasztott anyagminőség megadásával
egyben a forgácsolási paraméterek is megadásra kerülnek, amelyeket természetesen – ha szükséges
– korrigálhatunk is az adott feladattól függően.
Általában lehetőségünk van új vagy egyedi (gyártóhelyen belüli) anyagminőségek definiálására is a
bevált technológiai jellemzők megadásával együtt.
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Szerszámleírás, szerszámadatbázis

Adott alkatrész megmunkálásához szükséges szerszámok definiálása elengedhetetlen a gyártási folyamat CAM rendszerben történő tervezéséhez. A szerszámok megadása általában típusonként (eszterga vagy marószerszám) paraméteresen lehetséges a szerszám-geometria méreteinek pontos definiálásával. Többnyire a szerszámlista feltöltése egyedileg adott géphez, illetve feladathoz illesztve
történik.
Több rendszerben lehetőségünk van már akár saját szerszámadatbázist is létrehozni, illetve szerszámgyártó cégek adatbázisait beimportálni.
Sok esetben a szerszámok geometriai adatainak megadásán kívül már technológiai sajátosságokat is
definiálhatunk (pl. forgácsolási adatok, max. fogásmélység, hűtési mód stb.). Ezek a technológiai sajátosságok, értékek a műveletelemek tervezése során automatikusan élesíthetők, illetve szükség szerint, ha azt valami indokolja, felülírhatók.
A gyártási környezet valósághűbb szimulációjához lehetőségünk van a szerszámtartó (befogó készülék) méreteit, esetleg modelljét is megadni.
További lehetőségként a CAM rendszerekben egyedi geometriájú szerszámok (pl. lépcsős fúrók stb.)
is megadhatóak paraméteresen vagy akár 3D-s modellel.
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Szerszámbemérés

(Forrás: Renishaw.com,)

A CNC szerszámgépeken a vezérlés az elvégzendő feladatokat a programozó által megírt, majd betáplált alkatrészprogramból ismeri. A megmunkálási műveleteknél alkalmazandó szerszámok méreteit
azonban még a program futtatása előtt nekünk kell a vezérlés számára ismertté tenni. A szerszámbemérés jelentősége, hogy a szerszám saját koordináta-rendszerében megállapítsuk annak hosszát és
átmérőjét. Ezen értékeket szerszámméret korrekcióként értelmezi a vezérlés. A szerszám korrekciós
méreteinek meghatározására számos megoldás terjedt el. A mérés történhet külső szerszámbemérőn
vagy etalon szerszámmal hitelesített szerszámbemérésre szolgáló tapintóval a gépen.
Szerszámbemérés külső szerszámbemérő készüléken
A külső szerszámbemérővel végrehajtott szerszámbemérésnél elsőként a mérendő szerszám tulajdonságait, valamint a mérés jellemzőit válasszuk ki. Ezt követően lehet befogni a szerszámot a megfelelő adapterbe, majd azt a mérőoptika alá forgatjuk és elvégezzük a mérést. A kapott eredményeket
pedig betápláljuk a vezérlésbe.
Gépen belüli szerszámbemérés
CNC szerszámgépen belüli mérésre két lehetőségünk van. Az első eset, amikor egy mérőtapintó segítségével határozzuk meg az alkalmazandó szerszámok hossz- és keresztirányú korrekciójának nagyságát. A mérőtapintós mérés elve, hogy a szánra rögzített tapintó tárcsaszerű fejrészével kell kapcsolatot létesíteni a szerszám programozott pontjának. A mért értékeket pedig a tapintó azonnal továbbítja a vezérlő felé. A másik eset az etalon darabbal történő szerszámbemérés. Ekkor egy – ismert
befoglaló méretekkel rendelkező – munkadarabot rögzítünk a szánra, és az egyes szerszámokkal
megérintjük a felső síkját. Ez a megoldás azonban csak akkor alkalmazható, ha ismerjük legalább az
egyik szerszám korrekciós értékét (hogy legyen viszonyítási alapunk). Gépen belüli szerszámbemérő
rendszerek között létezik olyan megoldás is, amely a megmunkálás közben ellenőrzi a szerszám
élgeometriáját (törésellenőrzés lehetséges).
www.tankonyvtar.hu
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Mozgás- és szerszámpálya-generálási alapstratégiák
- Dimenziócsökkentő stratégiák
 fúrás /1.5-2.5D/,
 teraszolás vagy kontúrozás /2.5D/,
 profilozó pásztázás /2.5D/).

- Megközelítési alapstratégiák





fúrás, merítés, süllyesztés /1D/,
egyirányú rézsű /2-3D/,
kétirányú rézsű /2-3D/,
csigavonal rézsű /3D/).

- Pályagenerálási alapstratégiák
 nagyolás,
 simítás.

- Munkameneti alapstratégiák
 egy- vagy kétirányú pásztázás,
 váltakozó irányú vagy csigavonalas
munkameneti mozgáspályák.

- Egyedi stratégiák, beállítások





ráhagyásleválasztási (pl. maradék~),
sajátosság alapú ~,
optimálási (előtolás-szabályozó~),
pályaváltási (pl. nagy sebességű~).

(Forrás: Markos S, Boór F.)

A mozgásciklusok egyes (funkcionálisan, avagy technológiailag elkülöníthető) szakaszait meghatározó, azokra jellemző sajátosságok alapvető (értsd: legelterjedtebben alkalmazott, kidolgozott, alternatív választékot képező) megoldásai. Az egybefüggő mozgásciklusok általában megközelítési, munkameneti, megmunkálási, anyagleválasztási (forgácsolási), pályaváltási és kiemelési szakaszokból állnak,
amelyekhez a megmunkálások mennyiségi és minőségi jellemzőit alapvetően befolyásoló két vagy
több alternatív alapsajátosság, ún. alapstratégiák rendelhetők (pl. megközelítési, munkameneti, forgácsolási alapstratégiák).
A fenti ábrán azokat a főbb mozgás- és szerszámpálya létrehozási alapstratégiákat soroltuk fel, melyek többnyire minden CAM rendszerben megtalálhatók. A fontosabb alapelemeket a következő oldalakon részletesen bemutatjuk, azonban a különböző dimenziókban történő megmunkálás specifikus jellemzőket a következő fejezetek tárgyalják.
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Szerszámpálya származtatása az alkatrész kész
kontúrjából

(Forrás: Sági Gy., Mátyási Gy.)

A CAM programok alapfeladata a megmunkálási ciklusok szerszámpályáinak a létrehozása. A szerszámpályákat (szerszámmozgásokat) a program az alkatrészmodell számítógépes CAD geometriájából
generálja különböző anyagleválasztási stratégiák szerint a megadott technológiai paraméterek figyelembevételével. A szerszámpálya tulajdonképpen a kialakítani kívánt geometriától, a ráhagyás értékével eltolt, a szerszám vezérelt pontja által befutott görbe. Ezt szemlélteti a fenti ábrán szaggatott
vonallal jelölt görbe. A megmunkált kontúr a kész kontúrtól a ráhagyás értékével eltolt görbe. Marásnál a szerszám (pl. ujjmaró) tengelyét vezérlik, ezért a szerszámpálya a megmunkált kontúrtól további
fél szerszámátmérővel eltolt görbe lesz. Esztergálásnál is hasonlóképpen képződik a szerszámpálya
annyi eltéréssel, hogy ott a vezérelt pont az esztergakés fő- és mellékélének metszéspontjában lévő
szerszámcsúcs.
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Megmunkálási szintek szerepe
a CAM programozásban
Abszolút szintek:
• biztonsági sík (Clearance),
• munkasík (Level).
Relatív szintek:
• kiemelési sík (Retract),
• biztonsági távolság (Safe
distance),
• megmunkálási mélység (Depth).

(Forrás: Markos S, Boór F.)

A szerszámpályák létrehozásakor alapvető szerepük van a munkadarab felett (a megmunkált geometria felett) a főorsó tengelyére merőlegesen definiált síkoknak (szinteknek).
A biztonsági sík (Clearance) egy egybefüggő mozgáspálya ciklus térbeli és sík vagy egytengelyű megközelítési és befejező mozgásainak határát meghatározó (definiáló) sík. Ettől a szinttől kezdve csökkenő Z paraméterű megközelítési és befejező (kiemelő) mozgások csakis egytengelyűek (főorsó irányúak) lehetnek.
A kiemelési sík (Retract) egy egybefüggő mozgáspálya ciklus gyorsmeneti és munkameneti mozgásainak átváltó határát meghatározó (definiáló) sík. Ezen a szinten egy szabályozott ciklus egy munkameneti mozgáspályát befejezve gyorsmeneti egytengelyű mozgással fut (kiemelés), hogy síkbeli
gyorsmeneti pályaváltási mozgással a soron következő pálya fogásvételi pontja alá vagy fölé kerüljön.
A kiemelési sík alatti mozgások csak munkamenetben történhetnek (pl. fogásvétel).
A munkasík (Level) a megmunkálási ciklusok kezdősíkját meghatározó (definiáló) szint.
A megmunkálási mélység (Depth) a megmunkálási ciklusok befejező síkját meghatározó (definiáló)
szint. Rendszerint a megmunkálási síktól mért viszonylagos (relatív) távolság.
Szabályozott szerszámpálya ciklusoknál a relatív szinteket is egyedileg definiáljuk (szabályozzuk).
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Munkadarab-megközelítési stratégiák

(8.21-1.ábra)
A szerszám típusától, kialakításától függően:
• fúrás, merítés, süllyesztés (plunge);
• egyirányú rézsű (fixed direction, fixed ramp);
• kétirányú, cikcakk rézsű (zig-zag ramp);
• csavarvonal, helikális rézsű (helical ramp).

(8.21-4.ábra)

(8.21-2.ábra)

(8.21-3.ábra)

(Forrás: Markos S, Boór F.)

A megközelítési stratégiák a szerszámpályák a munkadarab éppen meghatározó közbenső felületét
megközelítő szakaszainak (mozgáspályáinak) fő jellemzőit (irányítottságukat és alakjukat) meghatározó sajátosságok. Ez esetben az egy-, két-, illetve változó irányú mozgásokat eredményező stratégiák,
mint süllyesztő, fúró, kétirányú rézsű, illetve változó irányú, csavarvonalú (helikális) pályák jelentik a
megközelítési alapstratégiákat.
Merítéses (Plunge) megközelítési alapstratégia alkalmazása során a szerszám szerszámtengely irányú
megközelítő mozgással közelíti meg a soron következő megmunkálási szintet, réteget. Az egyirányú
fúrás jellegű mozgás során a szerszám a szerszámtengely irányából nézve egyetlen pontban végzett
süllyesztő mozgással merül a megmunkálandó munkadarab felületi rétegébe. Jellegzetes alkalmazási
területe a zseb- vagy üregmarás homlokirányban jól terhelhető szerszámmal. (8.21-1. ábra)
Az egyirányú rézsű (Fixed ramp) alatt egy olyan megközelítési alapstratégiát értünk, melynek során a
szerszám egyirányú megközelítő mozgással megadott szögben és irányban közelíti meg a soron következő megmunkálási szintet, réteget. Az egyirányú rézsű során a szerszám a szerszámtengely irányából nézve egyenes pályán végzett mozgással merül a megmunkálandó munkadarab felületi rétegébe. Jellegzetes alkalmazási területe a zseb- vagy üregmarás homlokirányban korlátozottan terhelhető szerszámmal. (8.21-2. ábra)
A cikcakk rézsű (Zig-Zag ramp) olyan megközelítési alapstratégia, melynek során a szerszám kétirányú
megközelítő mozgásokkal megadott szögben vagy mélységi lépésekkel közelíti meg a soron következő megmunkálási szintet, réteget. A kétirányú rézsű során a szerszám a szerszámtengely irányából
nézve egyenes pályán végzett oda-vissza mozgással merül a megmunkálandó munkadarab felületi
rétegébe. Jellegzetes alkalmazási területe a zseb- vagy üregmarás homlokirányban korlátozottan
terhelhető szerszámmal. (8.21-3 ábra)
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A csavarvonal rézsű (Helical ramp) olyan megközelítési alapstratégia, melynek során a szerszám csavarvonal alakú megközelítő mozgással jut a soron következő megmunkálási szintre. A csavarvonal
vagy helikális rézsű során a szerszám a szerszámtengely irányából nézve körpályán végzett mozgással
merül fokozatosan mélyebbre és mélyebbre a megmunkálandó munkadarab felületi rétegébe. Jellegzetes alkalmazási területe a zseb- vagy üregmarás homlokirányban korlátozottan terhelhető szerszámmal. (8.21-4. ábra)

© Kakuk, SZIE

www.tankonyvtar.hu

308

CAM tankönyv

Pályaváltási és kiemelési stratégiák
szabályozatlan és szabályozott szerszámpályák

(8.22-1. ábra)

(8.22-2. ábra)

(8.22-3. ábra)

A pályaváltás egy sajátos szerszámmozgás (jellemző cikluselem), melynek során a szerszám egy kiválasztott ráhagyásalakzat egyetlen összefüggő rétegét leválasztó ciklusán belül a soron következő
(mintegy párhuzamos) munkameneti pálya kezdőpontjába mozog. A mozgásciklusok munkameneti
szakaszait összekötő mozgások fő jellemzőit – irányítottságukat és értelmüket – meghatározó sajátosságok. Lehetnek a munkameneti mozgásra merőleges vagy érintőleges (folytatólagos), illetve
egyenes vagy köríves pályaváltási mellékmozgásokat meghatározó (definiáló) alapstratégiák.
Szabályozatlan szerszámpályák esetében (azaz általában alapértelmezett) a fő- és mellékmozgások
nincsenek szabályozva. A szabályozatlanság hatására minden mozgáspálya a ciklus tárgyát képező
(megmunkálandó) geometriai elem vonatkozó alaksajátosságaival meghatározott, illetve alapbeállítások szerinti (8.22-1. ábra).
Szabályozott szerszámpályák esetén szabályozott fő- és mellékmozgásokkal tervezett vagy végrehajtott a mozgásciklus. A szabályozottság a ciklus tárgyát képező (megmunkálandó) geometriai elem
alaksajátosságain túl további, a mozgáspályákat általánosító (a tárgytól elvonatkoztató) további alaksajátosságok (pl. határfelületek, kiemelési, illetve megközelítési pályák stb.) meghatározottságát (definiáltságát) jelenti. (8.22-2, 8.22-3.ábra)
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Pályafűzési, -optimálási stratégiák

A mozgásciklusok egynemű (homogén) munkameneti szakaszait összekötő mozgások fő jellemzőit,
illetve a leválasztandó ráhagyások, avagy a megmunkálandó felületelemek generálási sorrendjét
meghatározó sajátosságok, mint pl. a nagysebességű marás érintőlegesen íves irányváltásai vagy a
régiók és szintek megmunkálási prioritásai.
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Szerszámkihúzás

nincs szerszámkihúzás

szabályozatlan kihúzás

szabályozott kihúzás

(Forrás: Boór F.)

A szerszámkihúzás olyan szerszámmozgás, amely során az addig ráhagyásban lévő szerszám főorsó
(Z) irányban gyorsmeneti mozgással eltávolodik a munkadarabtól.
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Nagyolás és simítás

Nagyolás

Simítás

• cirkuláris teraszolás

• kontúrozás a teljes felületen – piros
• pásztázás határgörbén belül – kék
(Forrás: Markos S, Boór F.)

A nagyolás olyan mozgásstratégiai alapsajátosság, amely ráhagyásgeneráló és/vagy -követő mozgásstratégia, melyen belül a megmunkálási mozgáspályák egyértelműen megmutatják (képezik) a teljes
leválasztandó ráhagyásalakzat alakját. Ezen esetekben a geometriai előfeldolgozó egység a ráhagyásalakzat felületi rétegeit állítja elő mint generált felületeket, avagy mint mozgáspályafelhők sorozatát.
Ráhagyáskövető (generáló) stratégia során a pályák a ráhagyást rajzolják ki, a darabra csupán következtetni lehet a kihagyott térrész alapján, míg a felületkövető (generáló) stratégia esetében a pályák
a felületet rajzolják ki, a ráhagyásról nem adnak felvilágosítást.
A simítás az alkatrész felületét generáló és/vagy követő mozgásstratégia, melyen belül a megmunkálási mozgáspályák egyértelműen – elhanyagolás nélkül – képezik (súrolják) a megmunkálandó alkatrészfelületet és/vagy annak eltolt leképezéseit. Ezen esetekben a geometriai utófeldolgozó egység az
alkatrészfelületet, illetve eltolt felületi rétegeit mint generált felületeket, avagy mint
mozgáspályafelhők sorozatát állítja elő. Általában egy simító stratégia közvetlenül nem – csupán
közvetett módon, az alkatrész felülete miatt függ a ráhagyás alakjától.
Nagyolási stratégiák általában ráhagyáskövető, a simítási stratégiák általában felületkövető stratégiák.
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Simítási – avagy készre munkálási – stratégiák
Elősimítás

Kontúrozás
(Z-szintű simítás)

Simítás

Pásztázás
(Z-párhuzamos profilozás)
(Forrás: Markos S, Boór F.)

Kombinált
(Z-párhuzamos és merőleges
pásztázás és kontúrozás)

A simítási megmunkálások többnyire felületkövető stratégiák, mikor a ráhagyás alakja, mérete közvetlenül nem, viszont a generált felületre megengedett barázdáltság (felületi integritás, felületi érdesség) nagyban befolyásolja a generált szerszámpályákat.
Elősimítás során általában nagyobb szerszámmal és hatékony megmunkálási stratégiával távolítjuk el
a simítási ráhagyás jelentős részét. Jellemző az elősimított felületre még az erős barázdáltság.
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A megmunkálási határgörbe értelmezése

„-IG” határ

„TÚL” határ

“TO”

“PAST”

„RÁ” határ
“ON”

Határgörbéig

Határgörbén túl

• pályák, kezdés és pályaváltás
• mindig belül (pálya felől)

• kezdés és pályaváltás
• mindig kívül

Határgörbére
• kezdés és pályaváltás
• mindig pontosan rajta

(Forrás: Markos S, Boór F.)

A megmunkálási határgörbe a mozgáspályák határai, azaz közvetett úton az azok által generált felületek határait kijelölő görbe. Tulajdonképpen a főorsó irányra merőleges (Z=állandó) síkban meghatározott – rendszerint zárt – síkgörbék, melyeknek vonalán a szerszám tengelye halad („RÁ” vezérlés –
ON pozíció), vagy síkbeli kontúrján (értsd: a szerszám dolgozó részének átmérő köríve) nem léphet át
(„IG” vezérlés – TO pozíció), vagy átléphet („TÚL” vezérlés – PAST pozíció). Mozgáspályák tervezésekor a határgörbék kezelésének e három lehetséges módja közül választhatunk.
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Egyen- és ellenirányú megmunkálás

(Forrás: Markos S, Boór F.)

Egyen-,* illetve ellenirányú** forgácsolás (Climb – Conventional) (1. ábra): főorsó forgásirányát meghatározó forgácsolási alapstratégia, mely esetben a főorsó forgásiránya a szerint meghatározott,
hogy a vágóélek többnyire az előtoló mozgással ellentétes* (azonos**) – tehát a munkadarabáramlással azonos* (ellentétes**) – irányban haladnak a munkadarab felületi rétegében; azaz a relatív vágósebesség kisebb* (nagyobb**), mint a szerszámél kerületi sebessége. Magasabb követelményű készre munkáláskor* (nagyobb teljesítményű nagyoláskor**) kerül előtérbe. Pásztázás mozgásstratégiákon belül jellemzően az egyirányú munkameneti alapstratégia hívására szolgáló beállítások,
ugyanis e megkötéssel a kétirányú ciklusok pályaváltási mozgásai a főorsó forgásirányának váltásával
járnának, ami nagyobb időveszteséget jelentene, mint a szerszám visszafuttatásával járó gyorsmeneti
mozgástöbblet.
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Egy- és kétirányú megmunkálás (pásztázás)

(8.29-1.ábra)

(8.29-2.ábra)

(Forrás: Markos S, Boór F.)

Az egyirányú (8.29-1. ábra) megmunkálási alapstratégiák (meghatározott Lace) olyan munkameneti
alapstratégiák, melynek során a szerszámpályák mintegy párhuzamosak, mely szerszámpályák munkameneti szakaszai a megmunkált közbenső vagy végső felületet csak egy kijelölt irányban és értelemben vett munkameneti mozgásokkal generálják (írják le, súrolják, képezik). Az egynemű (homogén) megmunkálási mintázata miatt különös jelentősége van a simítási stratégiákban.
A kétirányú (8.29-2. ábra) megmunkálási alapstratégiák (meghatározott Lace) olyan munkameneti
alapstratégiák, melynek során a szerszámpályák mintegy párhuzamosak, mely szerszámpályák munkameneti szakaszai a megmunkált közbenső vagy végső felületet egy kijelölt irányban, de a megelőzővel mindig éppen ellentétes értelemben vett mozgásokkal generálják (írják le, súrolják, képezik).
Alapstratégia: alapvetően meghatározó – bármely dimenziószám mellett is – ciklusjellemző, mely a
szerszám által bejárt mozgáspálya generálását alapvetően befolyásolja.
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Megnevezések nagyolásnál:
egy-, kétirányú megmunkálás;
cikakk (Zig-Zag);
Z-szintű pásztázás (Parallel Lace).

Megnevezések simításnál:
felületpásztázás (Surface Lace);
kontúrozás.

Beállítások hívása ciklusokon belül:
egyirányú (<50%)
egy irányban vág kijelölése (Once cut);
egyen- vagy ellenirányú főorsóforgás kijelölése.
kétirányú (50%<<100%)
Optimális, avagy főorsóforgás-független pálya.



: munkameneti hatékonysági mutató: a munkameneti távolság aránya a teljes ciklus összes pá-

lyahosszához viszonyítva.
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Váltakozó irányú megmunkálás

(Forrás: Markos S, Boór F.)

Vált(akoz)ó irányú megmunkálási stratégia olyan munkameneti alapstratégia, melynek során a szerszámpályák váltakozó irányú pályákból állnak, mely pályák munkameneti szakaszai a megmunkált
közbenső vagy végső felületet, azok meghatározó görbéit (váltogatva) követő egybefüggő mozgásokkal generálják (írják le, súrolják, képezik). A legkevesebb (minimális) mellékmozgás igénye miatt különös jelentősége van a nagyolási és nagysebességű megmunkálási stratégiákban.
Váltakozó irányú alapstratégiák megnevezései:
csigavonalas (Spiral),
cirkuláris megmunkálás (Meander),
területmarás (Area clear).

Munkameneti hatékonysági mutató: ~100%.
Simító megmunkálásnál 2,5D-s esetben nem, csupán 3D-s esetben látható eltérés a generált pályákban a pásztázáshoz képest.
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Pályaeltolás, fogásmélység

(1.ábra)

(2.ábra)

(Forrás: Boór F.)

A pályaeltolás (Step over) mozgáspálya elem, szűkebben pályaváltási mozgáselem, amely ciklikusan
egymást követő megmunkáló pályák közötti, több elemi mozgásból álló pályaváltás áthidaló mozgáseleme. Valójában egy olyan szerszámpálya-sajátosság, amely a ciklikusan egymást követő pályák közötti szerszámtengelyre merőleges síkban mért távolságot adja meg. A pályaeltolás mértéke a pásztázó ciklusok egyik meghatározó paramétere, és marási ciklusokban általában a szerszámátmérő
részarányában (%) meghatározott, avagy adható meg. (1. ábra)
A fogásmélység (Cut increment, Step depth) meghatározó forgácsolási paraméter, és a munkameneti
mozgással leválasztandó felületi réteg munkameneti mozgásra vagy síkra merőleges irányú aktuális
kiterjedése. Tulajdonképpen a szerszámtengely irányú rétegvastagság. Jellemzően a teraszoló (2.5Ds) megmunkálási ciklusok szintjei közötti távolság. (2. ábra)
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Felületi integritás: barázdáltság
Gömbvégű maró

Szármaró
Fogásmélység

Barázda
(maradék)

Maradék

Wall Profile

Barázda magasság
(Hullámosság)

Kúpos végű
szerszám

Lépés
Barázda
magasság

Nincs
maradék

(Forrás: Markos S, Boór F.)

A barázdamagasság (Cusp height) a barázda burkoló felületének és a mozgáspálya által generált (ideális) célfelület normális irányú legnagyobb (maximális) eltérése.
A felületi integritás a munkadarab felületi minőségét meghatározó paraméterek és jellemzők összessége (pl. érdesség, mintázat, barázdáltság, átfogó (globális), illetve helyi (lokális) alak- vagy helyzettűrés stb.).
A legtöbb CAM program kínál lehetőséget arra, hogy megadott barázdamagassághoz automatikusan
határozza meg a szükséges pályaeltolás és fogásmélység értékeket. A megmunkált geometriától és a
barázdamagasságtól függően a rendszer indokolt esetben lokálisan sűrítheti a szerszámpályákat.
Megjegyzés: nemcsak a barázdamagasság (barázda-keresztmetszet) jellemzi a barázdáltságot! A barázdák szerszámtengely irányból nézve ugyancsak mutathatnak homogenitást, avagy több-kevesebb
inhomogenitást, mint az egy-, két- és változó irányú megmunkálási stratégia eredményei.
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CAM rendszerek jellemző marási alapciklusai
• Térfogatmarás (nagyolás, utónagyolás)
• Maradék eltávolítás
• Felületmarás
• Síkmarás
• Profilozás
• Üregmarás
• Marás adott trajektória mentén
• Furatmegmunkálás
• Menetmarás
• Gravírozás
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CAM rendszerek jellemző esztergálási alapciklusai

• Területesztergálás (kontúrnagyolás)
• Kontúresztergálás
• Beszúrás
Esztergálás adott trajektória mentén
• Menetesztergálás
• Furatmegmunkálás
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Kiegészítő megmunkálási stratégiák

8.35-1. ábra

8.35-2. ábra

8.35-4. ábra

8.35-3. ábra

8.35-5. ábra

A kiegészítő stratégiák nem alapstratégiák, vagyis olyan mozgáspályák, -ciklusok, -sorozatok, amelyek
alapstratégiai beállításokkal nem valósíthatók meg.
Élpásztázás (Fillet lace) során a lekerekítések pásztázó simítása történik. A megmunkálási pályák az
egybefüggő felületeknek kizárólag csak a lekerekítéssel képzett területeit (régióit) generálják. (8.35-1.
ábra)
A falpásztázás (Scallop lace) a szerszámtengellyel közel párhuzamos felületek (meredek falak) területenkénti (régiónkénti) 3D-s simító profilozó pásztázása. A megmunkálási pályák az egybefüggő felületeknek kizárólag csak azon régióit generálják, melyek a szerszámtengelytől egy előre megadott legnagyobb (maximális) szögön belül térnek el csupán. (8.35-2. ábra)
A homlokpásztázás (Flat lace) a szerszámtengelyre merőleges síkhoz közeli felületek területenkénti
(régiónkénti) 3D-s simító pásztázása. A megmunkálási pályák az egybefüggő felületek azon régióit
generálják csupán, melyek a szerszámtengelyre merőleges (horizontális) síktól egy előre megadott
legnagyobb (maximális) szögértéken belül hajlanak el csupán. (8.35-3. ábra)
Maradó anyagleválasztás (local milling): alapstratégiák által el nem érhető, illetve le nem választott
ráhagyásalakzatok leválasztására szolgáló – alapvetően ráhagyáskövető – mozgásstratégia; nagyolási
és simítási verziója is kifejlesztett (maradó anyag nagyolás/simítás). (8.35-4. ábra)
Vetített pályagenerálás (project path) olyan kiegészítő megmunkálási stratégia, melynek során a 2Ds pályákat kiterjesztjük 3D-re. Z-síkban generált pályákat vetít a kiválasztott 3D-s felületre egy adott
síkbeli határgörbén belül. A szerszámpálya-eltolás paramétereit a síkbeli pályára előírt vezérlő paraméterek határozzák meg. (8.35-5. ábra)
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Mozgásszemléltetés (szimuláció)

A CAM rendszerekben generált szerszámpályák szimulációjának kiemelt jelentősége van a megmunkálás helyességének ellenőrzésében. Mozgásellenőrzés (verify) során látszólagos (virtuális) valóságábrázolást valósít meg a rendszer a szerszám által befutott pálya, az egymáshoz képest elmozduló
géprészek, a megmunkálás végén kialakult 3D-s modell vagy a leválasztott rétegek tekintetében.
A megjelenítést általában többféleképpen is megvalósíthatjuk. Lehetőségünk van a gyártmánymodell
és a szerszámmodell tekintetében is drótváz vagy árnyékolt megjelenítést választani.
Az árnyékolt szimuláló során a rendszer képes műveletelemenként vagy szerszámonként más-más
színnel megjeleníteni a megmunkált felületeket, segítve ezzel a megmunkálás pontosabb nyomon
követését.
A szimulációk segítenek abban is, hogy az esetleges ütközéseket (szerszám-készülék, szerszámmunkadarab, szerszám-gép stb.) feltárhassuk, és még a valós gyártás megkezdése előtt a szerszámpályát korrigálhassuk. Az ütközésvizsgálatoknak főleg többtengelyes megmunkálások esetén lehet kiemelt szerepük.
A szerszámpálya vonalas megjelenítése (play path) során a folytonos vonalak általában a munkamenetet, míg a szaggatott vonalak a gyorsjáratban befutott pályaszakaszokat jelölik.
A szimulációk közben a szerszám mozgása általában tetszőlegesen lassítható, gyorsítható, visszajátszható és bármely pillanatban megállítható.
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Alakzatsajátosság (feature) alapú pályatervezés

A gyártmánymodellt felépítő építőelem (alakzat, feature) alapú megmunkálásoknak elsősorban az
alkatrészgyártásban van nagy szerepe. Lényege, hogy a megmunkálni kívánt 3D-s modellt felépítő
jellegzetesebb alakzatsajátosságokat előre definiált módon (technológia, szerszám stb.) alakítjuk ki.
Az erre alkalmas CAM program felismeri és azonosítja az alaksajátosságokat, és automatikus szerszámválasztást követően generálja a szerszámpályát is.
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Számítógépes gyártás jellegzetes kifejezései I.
NC
CNC
CIM
DNC
MIS
Caxx
CAD
CAE
CAPP
CAM
CAQA
CAST
CASE
MRP
PPS

Numerical Control
Computer Numerical Control
Computer Integrated Manufacturing
Distributed Numerical Control
Management Information System
Computer Aided…
Design
Engineering
Process Planning
Manufacturing
Quality Assurance
Storing & Transport
Software Engineering
Manufacturing Resource Planning
Production Planning & Scheduling

Számjegyes vezérlés
Számítógépes számjegyes vezérlés
Számítógéppel integrált gyártás
Elosztott NC
Vezetési információs rendszer
Számítógéppel segített…
Tervezés (termék)
Mérnöki tevékenység
Folyamattervezés (technológiai)
Gyártás
Minőségbiztosítás
Raktározás és szállítás
Szoftverkészítés
Gyártási erőforrás-tervezés
Termelési folyamattervezés és ütemezés
(Forrás: Zsiga Z.)

Számítógépes gyártás jellegzetes kifejezései II.
ROC
PLC
FMC
FMS
AGV
LAN
MAP
WS
HOST C.
NCL
APT
WOP
ONC
UIC

Robot Controller
Programmable Logical Controller
Flexible Manufacturing Cell
Flexible Manufacturing System
Automatically Guided Vehicle
Local Area Network
Manufacturing Automation Protocol
Workstation
Host Computer
Numerical Control Language
Automatically Programmed Tool
Workshop Oriented Programming
Open NC
Universal Industrial Controller

Robotvezérlés
Programozható logikai vezérlés
Rugalmas gyártócella
Rugalmas gyártórendszer
Robotkocsi
Helyi hálózat
Gyártásautomatizálási protokoll
Munkaállomás
Rendszergazda számítógép
NC programnyelv
Automatikus szerszámpálya-programozás
Műhelyszintű programozás
Nyitott struktúrájú NC
Általános ipari vezérlő

(Forrás: Zsiga Z.)
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Ellenőrző kérdések:
1. Ismertesse és jellemezze a CAD/CAM tevékenységi területeit!
2. Hogyan és milyen elemekből épül fel a megmunkáló modell?
3. Ismertesse a CAM technológiai folyamatot!
4. Milyen lépésekből áll a CAM munkafolyamat?
5. Mit értünk megmunkálási dimenzió alatt?
6. Milyen mozgás- és szerszámpálya generálási alapstratégiákat ismer?
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A 2D és 2,5D megmunkálás értelmezése
•
•

2D megmunkálás: két tengely (X, Z) mentén egyszerre vezérelhetőek
a szánok (pl. hagyományos esztergagép).
2,5D megmunkálás: egyszerre csak két tengely mentén történik
elmozdulás (pl. marógép), a harmadik mentén a mozgás szakaszos,
például: fogásvétel.

2,5D

2D

[Forrás: Mátyási Gy, Sági Gy,]

2D, 2˝D megmunkálás
D = direction, irány. Az egész érték az egyidejűleg szinkronizált módon vezérelt gépi mozgástengelyek
számát határozza meg, míg „fél” értéke további egy vagy több, egyidejűleg nem – csupán külön-külön
– szakaszosan vezérelt mozgástengelyek alkalmazását jelenti.
(Pl. csak fogásvétel vagy rétegváltás történik egy kiválasztott tengelyirányban.)
Esztergagépek esetén mind az axiális (Z tengely), mind a radiális (X tengely) szán vezérelhető egyszerre (2D-s megmunkálás).
2,5D-s megmunkálások marógépeknél fordulnak elő. Ezt a megmunkálási eljárást akkor alkalmazzuk,
amikor a vezérlő egyszerre csak két tengely menti mozgást vezérel. Ilyen például a teraszos megmunkálás, ahol folyamatos pályagenerálás történik XY síkban, majd Z irányban fogásvétel.
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Jellemző alkatrészek

Esztergált alkatrészek – lépcsős tengelyek, tárcsák,
perselyek, csapok.
Marással készült alkatrészek – egyszerűbb alkatrészek,
szabályos geometria szabad formájú felületek nélkül.

Az esztergálás olyan művelet, melyet esztergagépeken, esztergálási mozgásviszonyokkal valósítanak
meg. Az esztergálási mozgásviszonyok fő jellemzői: a munkadarab rögzített tengely mentén történő
forgatása, valamint a forgácsolóél előtoló mozgatása általában X-Z tengelysíkban. Ilyen 2D-s megmunkálással esztergagépen megmunkálhatunk különböző bonyolultságú lépcsős tengelyeket, tárcsákat, perselyeket, tehát forgásszimmetrikus geometriával rendelkező alkatrészeket. Furatok megmunkálására csak a forgástengely vonalában van lehetőségünk. Itt az összes furatmegmunkáló ciklus is
értelmezhető. Marási feladatokat, illetve a forgástengellyel nem egybeeső furatokat nem tudunk
megmunkálni.
Megmunkáló központokon vagy marógépeken 2,5 D-s megmunkálásoknál egyszerű – főként szabályos (prizmatikus) – felületeket (jellemzően zsebek, szigetek, furatok) munkálunk meg. 2,5D-s megmunkálással bonyolultabb alkatrészek is elkészíthetőek, de egyes szabad formájú felületek felületi
minősége elmaradhat attól, ha 3D-s vagy akár 4-5D-s megmunkáló ciklust alkalmaznánk.
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Gyártmánymodell
Szoftver (*.par, *.prt stb.) és
szoftverfüggetlen
(*.step, *.igs, stb.) megoldások.

Mint ahogyan azt korábban már említettük, a megmunkálások alapja az, hogy a CAM rendszerbe
olyan modellt olvassunk be, amely lehetőség szerint nem vagy csak kis számú hibát tartalmaz. Sok
esetben ezt úgy oldják meg, hogy egy szoftvergyártótól származó programokat használnak, melyek
kompatibilisek egymással, így közvetlenül tudják olvasni a modelleket (általában hibamentesen vagy
nagyon csekély hibával).
A független CAM szoftverek igyekeznek az összes nagyobb CAD rendszerrel kommunikálni, és azok
modelljeit közvetlenül beolvasni. Ez azt jelenti, hogy megosztják egymással azokat az információkat
(modellező mag, pl. Granit, Parasolid), melyek ahhoz szükségesek, hogy a modellt értelmezze a CAM
szoftver.
Harmadik lehetőségként a semleges fájlformátumok alkalmazására van lehetőségünk. Ilyenek a legygyakrabban használt step vagy iges kiterjesztésű fájlok, de számos más formátum is létezik még.
Ezekben az esetekben azonban számíthatunk arra, hogy a kétszeres konvertálás miatt a modell a
CAM rendszerben már számos geometriai hibával kerül beolvasásra, melyeket javítanunk kell. A modellek javítására viszont már szinte minden rendszer kínál hathatós megoldást.
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Munkadarab nullpont

Munkadarab nullpont kijelölése (darab
pozicionálása).
Előgyártmány definiálása.

A CNC gépen történő megmunkáláskor alapvető fontosságú a munkadarab nullpont definiálása. A
CAM rendszerek a megmunkáló programok koordinátáit, azaz a szerszámpályát a mindenkori aktuális
munkadarab nullponthoz képest számítják ki. Egy tökéletesen elkészített CNC programmal is lehet
selejt munkadarabot gyártani, ha a nyersdarabon vagy az előgyártmányon rossz helyre vesszük fel a
nullpontot.
A CAM-es gyártástervezés során a ciklusok helyes működéséhez szükséges az előgyártmány geometriájának definiálása is. Az előgyártmány modelljét – hasonlóan a gyártmánymodellhez – többnyire
valamely CAD programmal előre elkészíthetjük, és a megmunkálások tervezése során megadjuk azt.
A ciklusok szerszámpályáinak számításakor, pl. nagyolás esetén az előgyártmány méretei és geometriája meghatározza azt, hogy a szerszám milyen területet munkáljon meg.
Az anyageltávolítást szimuláló szerszámpálya-ellenőrzések is csak akkor mutatnak valós képet, ha az
adott méretű és geometriájú előgyártmány definiálva van.
Több alkatrész megmunkálásának tervezése is elvégezhető a CAM rendszerekben általában. Ekkor a
CAM szoftverben több gyártmányt (referenciamodellt) kell definiálni, azaz a munkatérbe beilleszteni
a megfelelő pozícióba.
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Szerszámválasztás
Megmunkáló műveletek előtt
szerszámot kell választani.
A szerszámválasztástól
függően különböző ciklusok
lesznek aktívak.

A technológiai tervezési folyamatnak meghatározó lépése a megmunkáló szerszám(ok) kiválasztása.
Nincs ez másképpen a CAM rendszerekben történő gyártástervezésnél sem. A CAM programban kiválasztott szerszám jellegétől függően azonban a rendszer bizonyos megmunkálási műveleteket felajánl, másokat kizár (pl. csigafúró választása esetén különböző fúróciklusok közül választhatunk,
azonban marási ciklusokat nem enged a rendszer kiválasztani). Bizonyos ciklusok csak akkor válnak
aktívvá, ha a kiválasztott szerszám képes az adott műveletet elvégezni. Például csigafúróval nem lehet profilozó műveletet tervezni, de ujjmaróval lehet profilozni és fúrni is bizonyos körülmények között. Tehát legtöbbször megmunkáló ciklust csak akkor lehet választani, ha már a szerszám kiválasztásra került. A CAM rendszerek ezek után tudják számítani például fúrásnál a mélységet vagy éppen a
marási műveletnél a szerszámpályát, a szerszám sugarával eltolva a felületektől.
A CAM rendszerek többnyire rendelkeznek előre beépített szerszámadatbázissal, de ma már a nagyobb szerszámgyártók termékeinek importálására is van lehetőségük, és természetesen egyedi szerszám-geometriákat is definiálhatunk. Ha van kialakult szerszámkészletünk, akkor azokat akár a technológiai beállításokkal együtt is elmenthetjük és bármikor előhívhatjuk.
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Megmunkálási paraméterek
Előtolás, fordulatszám, fogásmélység stb. megadása.

A kiválasztott megmunkálási cikluson belül számos megmunkálási paraméter értékének beállítására
van lehetőségünk. Vannak olyan paraméterek, melyeknek megadása elengedhetetlen az adott művelet létrehozásához (pl. fordulatszám), vannak, amelyek beállításának lehetősége opcionális. Ez utóbbiaknak a művelet definiálásának finomhangolásában van általában nagyobb szerepe. A CAM rendszerekben rejlő lehetőségek kihasználásával, az egyes műveletekhez tartozó sokrétű paraméterek
gondos, precíz beállításával van lehetőségünk például nagyobb termelékenység elérésére.
Egy fúrási műveletnél beállítandó paraméterek például a fúróciklus típusa (pl. kiemeléssel vagy anélkül), az alap technológiai paraméterek, melyeket minden esetben meg kell adni (pl. előtolás, fordulatszám, fogásmélység) és számtalan egyéb kiegészítő paramétert (pl. hűtés, ráállás, biztonsági távolságok stb.) Ezek a paraméterek meghatározzák a szerszámmozgást, és nagyban befolyásolják a gyártási paramétereket. Ha itt például nagyobb fordulatszámot írunk be, mint ami a gépre engedélyezett,
az NC file generálásakor hibaüzenetet kapunk.
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Megmunkálási ciklusok esztergálásnál
•
•
•
•
•
•
•

területesztergáló ciklus,
nagyoló esztergálóciklus,
simító esztergálási ciklus,
nagyoló beszúróciklus,
furatmegmunkáló ciklusok,
menetesztergálás,
leszúrás művelet.

A CAM rendszerek általában 2D-s esztergálás esetén a fent felsorolt megmunkálási ciklusokat kínálják
fel. A műveletek teljes mértékben megegyeznek a hagyományos gépeken elvégezhető műveletekkel,
azonban az egyedileg beállítható ciklusjellemzőknek köszönhetően jelentősen hatékonyabb megmunkálást kaphatunk eredményül.
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Területesztergáló ciklus (2D)

Pl. klasszikus homlokesztergálás
szerszámpályája.

Ezt a megmunkáló ciklust főleg nagyoló homlok- és palástesztergálási műveletek elvégzésére alkalmazzák. A ciklust jellemző számtalan paraméter beállításának rendkívüli sokszínűsége univerzális
alkalmazást biztosít a technológusok számára. A beállítható stratégiáknak köszönhetően lehetőség
van csak nagyoló vagy nagyoló és azt követő simító ciklus definiálására is egy időben. Hosszesztergáló ciklus definiálása során a hagyományos gyártástervezésből ismert fogás- vagy hosszmegosztás,
illetve ezek kombinációja hasonlóképpen megadható. A megmunkálás típusától függően más és más
minimumparaméterek megadása szükséges a szerszámpálya létrehozásához, de általánosságban a
fordulatszám, fogásmélység, előtolás paraméterek megadása kötelező. Lehetőség van külön definiálnunk nagyolási és simítási ráhagyási értéket, melyeket a palást és a homlokfelületeken egyaránt
megadhatunk. Természetesen a szerszámra vonatkozó megközelítési, ráállási és leállási jellemzők is
széles határok között változtathatók.
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Nagyoló esztergálóciklus (2D)

Pl. lépcsős tengelyek nagyoló megmunkálásához.

Az esztergáló nagyoló ciklus tipikus 2D-s megmunkálás. Célja az eltávolítandó anyagrészek, a ráhagyások minél hatékonyabb és gyorsabb lemunkálása. A CAM szoftverek a beállított ciklusparamétereknek megfelelően kiszámolják és generálják a szerszám mozgását leíró pályát, azaz a szerszámpályát. A fontosabb beállítható paraméterek:
- anyagleválasztási stratégia,
- ráhagyások értéke,
- technológiai paraméterek (fogásmélység, előtolás, forgácsolási sebesség),
- a munkadarab megközelítése és a szerszám munkadarabtól való eltávolodásának megadása
(ráállás, leállás),
- a szerszámpálya egyes részeinek összekötési módja,
- csúcssugár-korrekció
- stb.
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Simító esztergálási ciklus (2D)

Befejező művelet – nagyolástól eltérő megmunkálási paraméterekkel.

Simító műveletnél (kontúrsimítás) az esztergakés pontosan leköveti a munkadarab kontúrját. Simító
műveletek CAM rendszerben történő tervezésekor érdemes arra odafigyelnünk, hogy a rendszerek
nem minden esetben észlelik, hogy pontosan mennyi anyageltávolítás történik. Ez főleg a megelőző
nagyolási művelet során beállított paraméterektől függ, és többnyire a sarkokban képződik nagyobb
anyagmennyiség, ha a nagyolás nem eléggé alapos, illetve ha azt nem a megfelelő beállításokkal végeztük el. Ha a simító szerszámra vonatkozólag definiáltunk maximális fogásmélységet, és a generált
kontúrkövetés során valahol nagyobb anyagot kellene leválasztania a szerszámnak (pl. sarkokban),
mint a megengedett maximális érték, akkor a szimulációnál hibaüzenetet kaphatunk. Simítási ciklusok tervezésekor mindenképpen érdemes alkalmazni (bekapcsolni) a csúcssugár-kompenzációt is.
Ennek hiányában a megmunkált kontúr kis mértékben eltérhet az elméleti geometriától.
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Beszúró esztergálóciklus (2D)

Forgásszimmetrikus geometriájú esztergált alkatrészeknél sokszor előfordulnak különböző méretű
egyszerű vagy alakos beszúrások. E felületek megmunkálására szintén rendelkezésre állnak nagyoló
és simító ciklusok a CAM rendszerekben. Biztosítógyűrűknek és O-gyűrűknek is szabványos beszúrást
kell kialakítani. A beszúró kés szélessége adott, melyhez képest eltérhet a darabon kialakított beszúrás szélessége. Ha a készítendő beszúrás szélessége nagyobb, mint az alkalmazott beszúró esztergakés szélessége, akkor a program több egymás utáni beszúrással alakítja ki a kívánt szélességű beszúrást. A ciklus megadásánál mind tengely- (Z), mind sugár- (X) irányba lehet ráhagyást definiálni, majd
egy külön simítóciklussal véglegesé munkálni a beszúrást.

www.tankonyvtar.hu

© Kakuk, SZIE

9. 2D-s és 2.5D-s megmunkálások CAM rendszerekben

339

Menetesztergálás (2D)

Menetesztergálás során
számtalan speciális
paraméter beállítható.

Menetesztergálás általában komplex megmunkálási művelet. Ezért CAM rendszeren belül több nélkülözhetetlen paramétert is definiálni kell. Ezek többsége a fogásvételekkel kapcsolatos (hagyományos
megmunkálásnál is fogásonként változhat). A menet kifutását szabályozó paraméterek állítása szintén lehetséges. Biztonsági okok miatt CNC gépeken a menetesztergálás során nem lehet a fordulatszámot és előtolást csökkenteni (hogy összhangban maradjanak) saját ciklus használata esetén.
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Csúcssugár-kompenzáció

Pontos megmunkálásokkor figyelembe kell venni a forgácsoló lapkán lévő csúcssugár nagyságát. Bizonyos CAM rendszerekben már lehetőség van a csúcssugár automatikus figyelembevételére is. A
valóságban mindig van valamilyen lekerekítés, ami azzal jár, hogy a kúpos felületek és a körívek nem
pontosan készülnének el. A geometriai korrekciót elkészítheti a CAM szoftver, illetve a vezérlő is
(G41, G42). A geometriai korrekcióval a szerszámpályák módosulnak (kezdő- és végpontok, körívek
nagyobbak, illetve kisebbek lehetnek), mely biztosítja az elkészült darab pontos elvi geometriáját.
Minél nagyobb a csúcssugár, annál nagyobb eltérést okoz a geometriában.
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Megmunkálási ciklusok marásnál
•
•
•
•
•
•
•
•

síkfelület nagyolása/simítása (síkmarás),
térfogatmarás (nagyolás),
nagyolás fúrómozgással,
profilozás,
horonymarás,
fúrás,
marás adott trajektória mentén,
belső élek simítása stb.

Marási ciklusok esetén a CAM rendszer általában 3D-s megmunkálásokat alkalmaz. Ennek korlátozása
tulajdonképpen a 2,5D-s megmunkálás, melyet a posztprocesszor helyes beállításával érhetünk el.
2,5D-s megmunkálással is már sokkal több forma készíthető el, mint hagyományos marógéppel. A
3D-s marógépek is legtöbbször 2,5D-sként dolgoznak, melynek legfőbb okai a könnyebb programozás, gyorsabb anyagleválasztás, könnyebb gépkezelés.
A CAM rendszerekben megtalálható beépített marási ciklusok széles körűek és a hagyományos megmunkálási módokat teljesen lefedik.
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Síkmarás

Síkmarás alapvető 2D-s megmunkálási stratégia.

A síkmarás a legegyszerűbb megmunkálási eljárás, melyet hagyományos marógépeken is gyakran
végeznek. Ekkor gyakorlatilag csak egy szán mozog egyszerre a megmunkálás közben. Ha a megmunkálás iránya nem párhuzamos az egyik tengellyel, akkor is legfeljebb kettő szán mozdul el egyszerre.
Alapvető beállítási paraméterek:
 marási irány (egyen- vagy ellenirányú marás),
 a szerszám oldallépési távolsága, oldalirányú fogásvétel (ae),
 fogásmélység,
 fordulatszám, előtolás,
 a megmunkálás szöge.
Természetesen, ahogy azt már a CAM rendszerekben megszokhattuk, a szerszám munkadarabhoz
való közeledése (ráállás) és eltávolodása (leállás) teljes mértékben testre szabható.
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Profilozó marási művelet

A szerszám tengelyével párhuzamos vagy azzal kis szöget bezáró felületek jellemző megmunkálási
módja a profilozás. Profilozáskor a marószerszám a palást felületén elhelyezkedő élekkel forgácsol. A
CAM rendszerek általában felkínálnak olyan lehetőséget, hogy a megmunkálás során a Z érték nem
változik, vagyis az egyik szán nem mozog (klasszikus 2,5D-s megmunkálás). Fogásvétel általában a Z
tengely mentén, annak szakaszos mozgatásával történik. Adott síkon (általában X-Y sík) viszont bármilyen bonyolultságú görbe leírható a két szán egyidejű mozgatásával. Legtöbb esetben ez egyenesekből és körívekből tevődik össze, újabban azonban ez már spline görbe is lehet.
Profilozáskor a szerszám munkadarabhoz viszonyított mozgása lehet egyenirányú, ellenirányú és ún.
„zig-zag”. Zig-zag típusú megmunkáláskor adott Z szinten ellenirányú, a következő Z szinten (fogásvétel után) egyenirányú a megmunkálás, és így tovább, még az adott felület profilozása teljes mélységben véget nem ér.
A legtöbb CAM rendszer esetében lehetőségünk van olyan profilozó ciklus készítésére is, mikor nem
állandó Z irányú fogásvétellel történik a megmunkálás, hanem a rendszer különböző, előre beállított
paraméterek alapján sűríti, illetve ritkítja a fogásszintek számát (pl. adott felületi érdesség – scallop –
tartása miatt).
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Dimenziócsökkentési megoldások
1.5D-s, nagy termelékenységű
ráhagyásleválasztás: Z irányú nagyolás fúrással
(Z drill).

2.5D-s, egyszerű és gyors megmunkálás:
Z-szintű megmunkálás (teraszolás – Z rough);
(kontúrozás – Z finish).

2.5D-s, X-,Y vagy Z állandó 2D-s kontúrkövetés:
XZ, YZ, XY párhuzamos megmunkálás (Lace).
(Forrás: Markos S, Boór F.)

Dimenziócsökkentő stratégiákkal lehetővé válik bonyolultabb alkatrészek egyszerűbb gépeken történő gyártása. Ez főként akkor előnyös, ha a gyártónál csak egyszer-egyszer szükséges bonyolultabb
darabot megmunkálni. Ez a technika akkor is használatos, ha a felületi minőség nem követeli meg a
speciális mozgást, ilyenkor kevesebb szán mozog egyszerre, mely a gépet nagymértékben kímélheti.
Z irányú (Z drill) nagyolással, azaz fúráshoz hasonló művelettel a nagyolási ráhagyás leválasztásakor
nagy termelékenységet érhetünk el.
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Dimenziócsökkentő stratégiák (1.5D-2.5D)
Z irányú megmunkálás (fúró nagyolás)

Főorsó ill. szerszámtengely irányú
fúrás (Drill) – 1.5D-sítés: gépi tengely párhuzamos pozicionálás
Maximális termelékenység
Durva lépcsős közelítés

Alkatrész modell

Szerszámpályák

Csak előnagyolás
Előnagyolt darab
(Forrás: Markos S, Boór F.)

A fenti ábrán a Z irányú nagyolásra (fúró nagyolás) láthatunk példát. Ezzel a megmunkálási móddal
maximális termelékenység érhető el nagy mennyiségű ráhagyás eltávolításakor. Az alkalmazott szerszám átmérőjétől és a munkadarab geometriájától függően azonban ezzel a művelettel általában
csak előnagyolást szokás végezni, mert a munkadarab durvalépcsős lesz. Ez az állapot nem megfelelő
még a simítási művelet megkezdéséhez.
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Dimenziócsökkentő stratégiák (2.5D)
Z merőleges (X-Y) v. párhuzamos (Y-Z, Z-X)
gépi síkokban végzett megmunkálások.
Nagyolás (teraszolás, Z rough)
- alapvető 2.5D-sítés: Z szintű megmunkálás
teraszokon.
Maradék nagyolás (rest-mill).

Elősimítás (kontúrozás, Z finish)
- 3D-s felületkövetés helyett Z szintű 2D-s
kontúrkövetés.
Simítás (kontúrozás, Z finish)
- párhuzamos „pásztázás” Z-X/Y lace,
- a dimenziócsökkentés másik módja, de
lehet Z szintű is.
Maradék simítás (2.5-3D).

(Forrás: Markos S, Boór F.)

A dimenziócsökkentés egy további lehetséges módja, hogy a szerszám csak valamely gépi síkban (X-Y,
Y-Z, Z-X) végez megmunkálást. A leggyakrabban előforduló nagyolási forma az ún. teraszolás, azaz Z
szintű megmunkálás különböző teraszokon (Z rough). Nagyobb szerszámmal és nagyobb fogásmélység alkalmazása esetén termelékeny nagyolás végezhető bonyolultabb geometriák esetén is. Ezzel a
megmunkálási móddal lehetőségünk van a maradéknagyolás (rest-mill) és az elősimítás (kontúrozás,
Z finish) hatékony elvégzésére is. Kontúrozáskor a bonyolultabb 3D-s felületkövetés helyett Z szintű
2D-s kontúrkövetést alkalmazunk. Megfelelő szerszámot és technológiai paramétereket (előtolás,
fogásmélység stb.) alkalmazva kontúrozással simító művelet is végezhető.
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2.5D-s simítás – kontúrozás
Felületi minőség figyelembevétele fogásvételnél
Fogásmélység, megmunkálási
szintváltás állandó barázdaméret
mellett

Egyenletes fogásmélység,
megmunkálási szintváltás

A gyakorlatban előszeretettel alkalmazott megmunkálási mód a kontúrozás, melynek előnyeit nem
csak nagyoláskor, hanem simításkor is jól ki lehet használni. A ciklus jellemzőinek megadásakor definiálhatjuk, hogy a szerszámpálya egyenletes fogásmélység (azonos értékkel eltolt Z szintek) használatával, vagy inkább a felületi minőség (azonos érdességmagasság, lásd következő dia) figyelembevételével jöjjön létre. Ha simítási műveletnél alkalmazzuk, akkor általában az utóbbi módszert szokták
használni. Függőlegestől eltérő (Z tengellyel szöget bezáró) felületek simításakor többnyire gömbvégű (R=D/2, ahol R: a szerszám sarokrádiusza, D: a szerszám átmérője) vagy tóruszos (R<D/2) marószerszámokat szoktak alkalmazni.
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Érdességmagasság

Az érdességmagasság megadható,
amihez a CAM rendszer számol Z
irányú fogásvételt.
(Forrás: Mikó B, CAM rendszerek alapjai)

Amikor nem függőleges felületeket munkálunk meg sarkos szerszámmal, mindig számolni kell a maradékanyaggal. A CAM szoftverekben van olyan funkció (scallop), melynél az érdességmagasság maximális értékét is megadhatjuk. Ekkor a szoftver kiszámítja a fogásmélységeket minden felületegységen, és ha az általunk megadott értéknél kisebb, akkor azt alkalmazza. Általában ez a megmunkálási
idő növekedésével jár, bár sok esetben egy külön műveletet megspórolhatunk vele.
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Dimenziócsökkentő stratégiák (2.5D)
Z párhuzamos (z-x, y-z) gépi síkokban végzett
megmunkálások (pásztázás gépi síkokban)

(Forrás: Markos S, Boór F.)

Z párhuzamos (Z-X, Y-Z) gépi síkokban végzett megmunkálások jellemzői:
 Z~állandó (vízszinteshez közeli) felületek megmunkálására alkalmazhatók előnyösen;
 a szerszámpályák Z irányból nézve (felülnézet) egyenközű vagy állandó barázdamagasság szerint változó párhuzamos X, ill. Y egyenesek;
 pozitív vagy negatív ráhagyás is programozható;
 egy lépésben több felület is megmunkálható;
 speciális technikák (interpoláció) gyorsmaráshoz;
 egyes rendszerekben csupán mint a 3D-pásztázás (lásd: 3D-s mozgáspálya-generálási stratégiák)
speciális (0o ill. 90o-os irányú) beállításaként hívható (Lace option);
 nagyolásra kiterjesztett verziója a többlépéses profil, avagy Offset megmunkálás.
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Fúrási ciklusok
Hasonlóan, mint a CNC szerszámgépen, CAM
rendszerben is több fúróciklus elérése lehetséges:
- egyszerű fúróciklus,
- forgácstörős fúróciklus,
- mélyfúró ciklus,
- dörzsárazó ciklus,
- furatesztergáló ciklus,
- menetfúró ciklus.

A síkmarással párhuzamosan a fúrás művelete az, melyet hagyományos marógépen is elvégezhetünk.
Ekkor jellemzően a furat pozíciójára a megmunkálógép egy adott síkon rááll, majd pedig Z irányú
mozgásokkal furatot alakít ki. A CNC gépen történő furatkészítésnél az egyik legnagyobb előny a megfelelően programozható forgácstörés vagy furattisztítás.
Számos típusa létezik a fúróciklusoknak, melyeknek megadási módjai is eltérhetnek. A gyakorlati
életben az egyszerű fúróciklus, a forgácstörős fúróciklus és a mélyfúró ciklus fordul elő a leggyakrabban. Ezek a ciklusok mozgásviszonyaikat tekintve eltérnek egymástól. Ez a három ciklus igen nagy
szabadságot ad a furatok elkészítéséhez, ugyanis maximálisan figyelembe lehet venni a munkadarab
anyaga által támasztott igényeket.
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Egyszerű fúróciklus

A szerszám adott megmunkálás után kiemelve

A CNC gépen történő furatkészítésnél beállítandó geometriai elemek a furat kezdetét és végét meghatározó felületek. Ez természetesen asszociatívan is lehetséges. Továbbá definiálni kell, hogy meddig végez a szerszám gyorsjárati mozgást (gyorsjárati sík), illetve meddig emelje ki a szerszámot (kiemelési sík) a rendszer az egyes furatok között. Az egyszerű fúróciklus alkalmazása során a furat teljes mélységig egyszerre készül el. A fúrás során állandó az előtolás értéke és a fordulatszáma is. A
fúrók élettartama növekedhet, ugyanis a fúrás teljes során ugyanolyan a terhelés, vagyis kvázi statikus forgácsképződéssel számolhatunk.
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Forgácstörős fúróciklus

Fúrás adott megmunkálás után kicsit visszahúzva

A fúróciklusok közül különválasztható a forgácstörő ciklus. Ennek a ciklusnak a lényege az, hogy az
adott fogásmélység után a szerszámot kicsit visszahúzza a rendszer, hogy a forgács megtörjön, majd
rögtön folytatódik a fúrás művelete. Ez a ciklus majdnem olyan forgácsolási teljesítménnyel rendelkezik, mint az egyszerű fúróciklus, azonban elkerülhető vele a több szempontból káros folyóforgács
kialakulása. Fúrás során a folyóforgács elkerülése azzal az előnnyel is jár, hogy a hűtő-kenő emulzió
esetlegesen el tudja távolítani (ki tudja mosni a furatból) a forgácsot, így a szerszám hőigénybevétele
csökken. Zsákfuratok készítésekor a legtöbb fúróciklus esetében beállítható a furat alján eltöltött
kivárási idő is.
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Mélyfúró ciklus

Fúrás adott megmunkálás után kiemelve

A mélyfúró ciklus lényege, hogy adott megmunkálási mélység elérése után (fogásmélység) kiemel a
kiemelési síkig. Ekkor van ideje a hűtő közegnek a fúró spirálhornyaiból a forgácsot eltávolítani. Ezután újra fúrási művelet történik, de ekkor már az előre megadott értékkel csökkentett fúrási mélységgel. Ezt ismét kiemelés, majd újabb csökkentett mélységű fúrás következik. Ezzel a ciklussal hoszszú furatok nagy biztonsággal munkálhatóak meg, melyeknél elkerülhető a furat elhajlása és a forgácsbeszorulás okozta szerszámtörés is.
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Ráállások, leállások
Rá- és leállások
külön-külön
állíthatóak.

Alak, hossz szabadon
állítható.

Különböző műveleteknél szükséges lehet, hogy változtassunk a ráálláson és a leálláson. A helyes beállításokkal elkerülhető, hogy a szerszám az anyagban vegyen fogást, illetve kímélőbb ráállást és leállást biztosít. A ráállás és a leállás alakja külön-külön is változtatható.
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A megmunkálás kezdetének és végének
meghatározása
A megmunkálás kezdete
és vége tetszőlegesen
módosítható.

A megmunkálás kezdőpontjának és végpontjának tetszőleges eltolása is lehetséges a CAM rendszereknél. Általában ennek változtatása az előgyártmányhoz való igazítás miatt szükséges. A helyes kezdet és vég kijelölése segíthet elkerülni az utólagos sorjázást is.
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Összekötések

Adott munkadarab különböző részein végzett lokális megmunkálások (amikor a forgácsolást befejezi
a szerszám és utána egy másik helyre mozog, ahol újra forgácsolni kezd) szerszámpályáinak összekötési módjainak definiálására is van lehetőségünk a CAM rendszerekben. Ezek az összekötések történhetnek a legrövidebb úton vagy kiemelve egy biztonsági síkra. Külön definiálhatunk rövid és hosszú
átkötéseket, vagyis máshogy mozogjon a szerszám, amikor csak Z irányú fogást vesz, és máshogy
akkor, amikor másik alaksajátosság megmunkálásához halad a szerszám.
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Sarokkerülés típusai
Éles, lekerekített, hurkolt

Marási megmunkálásoknál külön állíthatóak a szerszámpályák „sarkainak” típusai. Hagyományos
marógépen éles sarkokat alakítunk ki, de a CNC gépek esetén nem probléma a lekerekített ívek alkalmazása, mely azzal az előnnyel jár, hogy a sarkok sorjamentesen készülnek el, és a szerszámgépet
is kisebb erők terhelik. Hurkolt típus nagy sebességű megmunkálásoknál lehet előnyös, melynél a
pontatlanságok kevésbé jelennek meg a munkadarab sarkain.
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Befoglaló határ

Befoglaló határ vagy marási ablak alkalmazásával lekorlátozható a szerszám által bejárt terület. Ez
fontos lehet akkor, hogyha egy szerszámmal csak az alkatrész egyik részét akarjuk megmunkálni, de
ezzel a módszerrel elkerülhetjük a befogókba való ütközést is. Befoglaló határ bármilyen bonyolultságú görbe lehet, de praktikusan téglalapot vagy kört használnak a gyakorlati életben.
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Marás régiónként
Marás régiónként azonos
Z szinteken

Marás régiónként teljes
mélységben

Régiónkénti marás választását két fő tényező befolyásolja. Általában a régiónkénti marással csökken
a megmunkálási idő, hiszen sok „felesleges” gyorsjárat marad ki a programból. Azonban régiónkénti
marás esetén probléma lehet a forgácseltávolítás, mert jellemzően ekkor nagy oldalfalmagasságok
keletkeznek. A nagy oldalfalmagasság szerszám-rezonanciához is vezethet.
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Megállás szimulációnál
•
•
•
•
•
•

végénél,
ütközéskor,
szerszámcserénél,
indexelésnél,
revolverfej váltásnál,
készülékváltásnál stb.

Ahogy már korábban említettük, a szerszámpályák megjeleníthetőek vizuálisan is a CAM rendszerekben. A jobb értelmezhetőséget segíti, hogy különböző helyzetekben automatikusan megállítható a
szimuláció. Ekkor van időnk a félkész állapotot alaposabban megvizsgálni, és az esetleges hibákat
javítani. Például ütközéskor való megállás esetén pontosan megnézhetjük, hogy melyik szerszám
mivel ütközött. A hibás műveletelem javítása után újbóli szimulációval meggyőződhetünk a hibamentes futásról.
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Szimuláció szerszámonként

Ábrákon látható a megmunkálás állapota minden egyes szerszám után. Itt megnézhetjük, hogy mely
szerszámoknak kell egymáshoz képest pontosnak lennie ahhoz, hogy az elkészült felületeken ne alakuljanak ki lépcsők. Arról is meggyőződhetünk, hogy az adott szerszámmal minden megmunkálandó
felületet megmunkáltunk-e, amire szükség van. Hiba esetén a javítás után érdemes a szimulációt újra
lefuttatni.
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Megmunkálási hibák

Kiválasztott szerszámok geometriájából adódóan vannak olyan esetek, mikor nem tudjuk az összes
anyagot eltávolítani. Ennek mennyiségét is ellenőrizhetjük a szimuláció során. Jellemzően színkódokkal jelzik a CAM rendszerek, hogy a referenciamodellhez képest plusz anyag maradt a darabon (kék),
vagy éppen valamilyen ok miatt többet munkáltunk meg (piros). Ha adott tűrésen belül munkáljuk
meg a darabot, akkor ez a modellen zölddel jelenik meg. A kék színek jelenléte nem jelent feltétlenül
selejtet, hiszen azok a felületek további műveletekben még megmunkálásra kerülhetnek, azonban a
piros szín megjelenése nagy valószínűséggel selejt gyártásával járna.
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Szimuláció szerszámmal

Gyorsabb a szimuláció, ha a szerszámmozgást nem jelenítjük meg. Ezzel is ellenőrizhető a kész darab
mérete, azonban a szerszámok mozgásából adódó problémák nem minden esetben (pl. később eltávolítandó anyagon való áthaladás) mutatkoznak meg. A szerszámmal történő szimuláció általában
lassabb, de ekkor valós képet kapunk arról, hogy az adott szerszám hogy fog mozogni, és milyen
ütemben távolítja el az anyagot.
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Ellenőrző kérdések:
1. Értelmezze a 2D és 2,5D-s megmunkálásokat!
2. Milyen megmunkálási ciklusokat ismer esztergálásra, jellemezze azokat?
3. Ismertesse és jellemezze a 2,5D-s marási megmunkálási módokat!
4. Dimenziócsökkentő stratégiák alkalmazásával milyen előnyök érhetőek el? Ismertessen néhányat!
5. Milyen fúróciklusokat ismer?
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A 3D-s megmunkálás értelmezése

A 3D-s megmunkálás értelmezése
3D-s megmunkálás esetén az egyidejűleg vezérelt tengelyek száma 3. („D”= direction, irány). Azon
koordinátatengely mentén, ahol nincs összehangolt, szinkron elmozdulás a többi koordinátatengelylyel, ˝D megkülönböztetést használjuk. Ilyen lehet például a fogásvételi elmozdulás, amikor csak egyik
tengely mentén mozog a szerszám, és a többi áll (pl.: teraszos megmunkálás, folyamatos pályagenerálás XY síkban, majd Z irányban fogásvétel). 3D-s megmunkáláskor az interpolált elmozdulás térbeli
lesz. Az egyes koordinátatengelyek menti elmozdulási sebességeket az interpolátor határozza meg
abból a feltételből, hogy a szerszám vezérelt pontja az előírt előtolási sebességgel mozogjon a programozott térbeli pályán.
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3-tengelyes megmunkálás

C

X
Z
Z

Y

X

(Forrás: Mikó B. CAM rendszerek alapjai)

3-tengelyes megmunkálás
3D-s megmunkáláskor a három programozható tengely egymással szinkronban mozog. Esztergaközpontok esetén a 3. tengely a főorsó NC pozicionáló mozgása. Megmunkáló központ esetén a pályaelemeket – a programozott kontúrt – a vezérlés az X, Y, Z tengelyek menti elmozdulások interpolálásával állítja elő. A 3D-s megmunkálást „3-tengelyes” megmunkálásnak is szokás nevezni.
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Jellemző alkatrészek (példák)

Jellemző alkatrészek (példák)
A 3D-s megmunkálás alkalmazása esztergaközpont esetén is lényegesen bonyolultabb alkatrészek
elkészítését teszi lehetővé, mint a hagyományos kéttengelyes (X, Z) esztergagépeken. Ilyen jellegű
szerszámgép esetében más gépen elvégzendő további műveletek (pl.: fúrások, horonymarások stb.)
is az esztergálással azonos befogásban megvalósíthatók. Továbbá henger palástfelületén lévő bonyolult felületek megmunkálása is elvégezhető.
A 3D-s megmunkálással marási műveletet alkalmazva a szabad formájú felületek kisebb felületi érdességgel állíthatók elő. További előny, hogy folyamatos Z irányú fogásvétel is lehetséges, így alkalmazható a csavarvonal interpoláció is.
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Alapfogalmak (ismétlésre)
2D és 2,5D megmunkálásnál ismertetett részek:
- munkadarab nullpont,
- szerszámok,
- megmunkálási paraméterek,
- 2D és 2,5D megmunkálási ciklusok,
- szimulációk.

Alapfogalmak (ismétlésre)
A 9. fejezetben ismertetett alapfogalmak magyarázatára és részletes ismertetésére nem térünk ki
újra. Alapvetően egy CAM rendszerben történő számítógépes gyártástervezés esetén sem hagyható
ki a munkadarab nullpont felvétele, majd ezután a megfelelő méretű és alakú előgyártmány definiálása. Ez alapvetően szükséges a szimulációhoz, hogy az esetleges ütközéseket és megmunkálási anomáliákat jelezni tudja a szoftver. Mindig fontos a megfelelő szerszámok kiválasztása, melynél a geometria pontos beállítása információt adhat az elkészült felület felületi minőségéről is. Megmunkálási
ciklusoknál mindig meg kell adni a megmunkálás paramétereit (forgácsolási és ciklusjellemző paraméterek), mellyel abban a ciklusban a szerszám dolgozni fog, illetve amelyek alapján a rendszer generálja a szerszámpályát. CAM rendszerek használata esetén lehetőség van arra is, hogy adott szerszámhoz és anyagminőséghez forgácsolási alapértékeket állítsunk be, mellyel a programozás tovább
gyorsítható.
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A 3. tengely esztergaközponton

Forrás: www.goodwaycnc.com

Forrás: www.mtsdriventools.co.uk

A programozható
pozicionáló mozgást
végző főorsóval együtt
jár a radiális és axiális
hajtott szerszámok
használata.
Forrás: www.goldengoose.tw

C tengellyel rendelkező CNC esztergagépeknél lehetőségünk van a főorsó szögelfordulását
pozicionálni, programozni. Ily módon például nem a munkadarab tengelyében lévő, de azzal párhozamos helyzetű furatok is készíthetők. Ennek típuspéldája az adott osztókörön lévő pontmintázat a
munkadarab homlokfelületén. A homloklappal párhuzamos síkban marási feladatok végezhetők el.
Ezekhez a műveletekhez azonban a C tengelyen kívül hajtott szerszámok alkalmazása is szükséges.
A palástfelületre szintén lehetséges furatok, illetve hornyok készítése. A furatok tengelyvonalának
metszenie kell a munkadarab forgástengelyét. Így a fúrás elvégzéséhez a munkadarab az XZ síkba
beforgatható. Kitérő egyenesek esetén 4. tengelyre is szükség van („Y” tengely). Hasonló pozícióban
hornyok is kialakíthatók, de a horony olyan lesz, hogy a horonyfal oldalvonalát meghosszabbítva az a
munkadarab tengelyvonalát a szerszám sugarának távolságával elkerüli.
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Nem forgástengelybe eső furatok készítése
esztergaközponton

Esztergaközponton a munkadarab szimmetriatengelyen kívül eső furatok készítése csak meghajtott
szerszámmal lehetséges. A homlokfelületen történő fúráskor a szerszámgép C tengelye pozícióba
fordul, majd az X tengely mentén a szán az adott sugarú pontra áll. Fúrás ilyenkor a revolverszán Z
tengely irányú elmozdulásával jön létre, a szerszám forog.
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Palástmarás esztergaközponton

Esztergaközponton történő palástmarás esetén a felület úgy készül el, mint egy 2,5D-s marógépen. A
Z irányú fogásvétel után az X és C tengelyek interpolációjában áll elő a mozgás. Itt célszerű arra figyelni, hogy kisebb előtolásértéket programozzunk, mint marógép esetén, hiszen a szerkezet kevésbé
merevebb, továbbá egyenes felület kialakításakor a C tengely folyamatosan változó sebességgel forog. Önálló tengelymozgás körív marása esetén (az X tengely áll, és csak a C tengely forog) vagy sugár
irányú marás esetén (az X tengely mozog csak) lehetséges.
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Horonymarás esztergaközponton

Palástfelületen létrehozott horony megmunkálása esetén a hajtott marószerszám tengelye radiális
irányú. Ilyen megmunkálás során a fogásvétel az X tengely mentén történik, a palástfelületen lévő
horony pedig a Z tengely mozgásával jön létre. (Szükség esetén a C tengely is forog). A marószerszám
tengelye mindig metszi a munkadarab forgástengelyét. Ebből az következik, hogy a horony szélessége megegyezik a szerszám átmérőjével.
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3D-s marás
•
•
•
•

szabad formájú felületek marása,
furatkészítés spirál- (helikus) mozgással,
menetmarás,
térbeli mozgások (megfogás befolyásolja).

A 3D-s marás alapvetően abban különbözik a 2,5D-s marástól, hogy az interpoláció három tengely
mentén történik. A szerszám programozott pontja folyamatosan a programozott térgörbén mozog.
Ugyan 2,5D-s megmunkálással is kialakíthatóak bonyolult felületek, de a Z irányú fogásvételek szakaszosak (˝D), és ezért a felületi érdesség folyamatosan változik. Kis Ra-érték eléréséhez nagyszámú
szerszámpályára lenne szükség. 3D-s megmunkálás esetén a szerszám térbeli mozgása miatt optimálisabb pályát készíthetünk, amely megfelelő felületi érdesség mellett viszonylag kis megmunkálási
időt eredményez. További előny a folyamatos Z irányú fogásvétel lehetősége, mely sok esetben kíméli a szerszámot, és stabilabb megmunkálást eredményez.
3D-s marás esetén csavarvonal interpoláció is megvalósítható, vagyis menetmarás végezhető, megfelelő szerszám alkalmazásával pedig furatok készíthetők marással, illetve üregek marásakor a Z irányú
fogásvételi stratégia is lehetséges.
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Szabad formájú felületek simítása

Szabad formájú
felületek simításánál a
marószerszám térbeli
pálya mentén mozog.
Forrás: www.extralite.com

Felületek simításakor 3D-s megmunkálásnál nem korlátozott az irány. CAM rendszer alkalmazása
esetén így tetszőleges irányú simító szerszámpályát tudunk generálni, mely néhány alkatrész felületének kialakításakor fontos lehet (pl. kenőanyag elvezetés vagy a formaadó szerszám felületi struktúrája miatt). Ezekben az estekben a három tengely egyszerre szimultán mozog. Ha az irányultság egybeesik az egyik tengellyel, akkor 2,5D-s megmunkálásról beszélünk.
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Fogásvétel a munkadarab anyagában

Lejtő menti (ramp) fogásvételi mozgáson azt a bemerülési módot értjük, amikor a szerszám az oldalirányú mozgás közben folyamatosan Z irányban is elmozdul. A legtöbb esetben ezt akkor célszerű
alkalmazni, amikor belső zsebek, üregek készülnek. Ez a fogásvételi mód azért előnyős, mert lényegesen lecsökkenti a szerszámra ható axiális erőt, mely könnyen szerszámtöréshez is vezethet. További
előnye ennek a fogásvételi módnak, hogy olyan ujjmarókkal is elvégezhető a zsebmarási művelet,
amelyek eredendően nem alkalmasak anyagban történő Z irányú fogásvételre. Ezeknek a maróknak
nincs középpontba befutó élük. Ha a szerszám választáskor olyan szerszámot jelöltünk ki, amely alkalmas Z irányú forgácsolásra (fúrás), akkor a Z irányú fogásvétel gyorsabb lehet, bár a szerszám élettartama is jelentősen csökken. A Z irányú előtolás kb. a fele a marási előtolás értékének. A lejtő menti
fogásvételnél a megengedett lejtő szöge fontos ismérve a szerszámnak (katalógusadat).
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Körzseb megmunkálása helikális
szerszámpálya mentén

Spirális vagy helikus megmunkálással (csavarvonal interpoláció), megfelelő átmérőjű ujjmaró alkalmazásával körzsebek (furatok) kialakítása is lehetséges. Fúrási műveletnél a fúró keresztél nyomása
miatt a szerszámot nagy terhelés éri. Bizonyos marókkal nem is lehet Z irányú fogást venni anyagban,
mert a maró élei nem futnak be a középpontig. Csavarvonal interpolációval azonban ezekkel a szerszámokkal is tudunk furatot kialakítani, hiszen a folytonos körmozgásnak köszönhetően a maró középső részének nem kell forgácsolnia, mert az nem egy helyben áll. Emellett ez azzal az előnnyel is
jár, hogy egy adott méretű ujjmaróval több különböző méretű furat is kialakítható. Termelékenységét
tekintve azonban ez a technológia jóval elmarad a fúrásétól, ezért ha több egyforma furat van az
alkatrészen, akkor többnyire a hagyományos fúrási technológiával végzett megmunkálást része-

sítik előnyben.
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Profil kialakítása spirál stratégiával

Spirálvonal menti profilozó megmunkálás során a szerszám nem szakaszosan, hanem folyamatosan
vesz fogást Z irányban. Ez a megmunkálási eljárás kíméli a szerszámot, hiszen egyrészről csak egyszer
van be- és kilépés a megmunkálási cikluson belül, másrészt a forgácskeresztmetszet és a forgács keletkezésének körülményei is állandók. Ennél a ciklusnál azonban hátrányként jelentkezik, hogy a
megmunkálás egy kicsit lassúbb, mert a kívánt mélység elérése után a szerszám még egyszer végigmegy a kontúron (az alsó síkon körbemegy Z irányú fogásvétel nélkül).
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Térbeli érintő leállások

Sok esetben meglátszik a megmunkált felületen, hogy a szerszám hol és hogyan vette a fogást. Ezeket
a felületi hibákat sok alkatrész minőségi követelményei nem engedik meg. CAM rendszerekben léteznek olyan 3D-s megmunkálási ciklusok, melyek esetén lehetőségünk van arra, hogy olyan fogásvételt válasszunk, amely érintő irányú, adott sugarú ráállást biztosít a megmunkálandó felületre. Ebben
az esetben igen finom ráállás valósítható meg, mely kevesebb szerszámrezgéssel jár, és így a felületi
minőség is jobb lesz. Az íves ráállások és két ráállás közti összekötések alkalmazása azzal az előnnyel
is jár, hogy a szerszámgép kevéssé lesz terhelve, hiszen az ívek miatt az egyes tengelyek fokozatosan
gyorsulnak és lassulnak, ezzel elkerülve a hirtelen megállásokat és indulásokat, melyek nagy erőket
okoznak.
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Térbeli stratégiák
Többfajta stratégia létezik (például koncentrikus, láncolt, spirális). Ezek
kiválasztása a szerszám terhelését és a felületi minőséget is befolyásolja.

(Forrás: Mikó B. CAM rendszerek alapjai)

Térbeli nagyolási és simítási műveletek megvalósítására több marási stratégia közül is választhatunk.
Ennek kiválasztása összetett folyamat. A szerszám által leírt pálya a megmunkált felületen nyomot
hagy, vagyis simításkor elsődlegesen ez számít, hiszen a munkadarab funkcióján túl esztétikai követelményeknek is meg kell felelnie. Láncolt, kontúr és spirál lehetőségek mellett egyenirányú, ellenirányú vagy optimalizált stratégia is választható. Hagyományos gépeknél nem részesítik előnyben az
egyenirányú marást a kinematikai elemek holtjátéka miatt. Az előfeszített golyósorsó-golyósanya
kapcsolattal rendelkező CNC megmunkáló gépek esetén nincs holtjáték, az egyenirányú marás hatékonyan alkalmazható. A megmunkált felület minősége jobb lesz, ráadásul a kiállás és a visszatérés
ugyanarra az oldalra sokkal kevesebb időt vesz igénybe, mint hagyományos gépek esetén. Optimalizált (mindkét irányban történő) megmunkálást akkor alkalmazunk, mikor az elsődleges cél, hogy a
megmunkálás ciklusideje, azaz a darabidő minél kevesebb legyen.
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Megmunkálás adott érdességmagassággal

A legtöbb CAM program kínál lehetőséget arra, hogy megadott barázdamagassághoz automatikusan
határozza meg a szükséges pályaeltolás és fogásmélység értékeket. A megmunkált geometriától és a
barázdamagasságtól függően a rendszer indokolt esetben lokálisan sűrítheti a szerszámpályákat.
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Oldalirányú fogásvétel

Egyenlő ellépés 2D-ben

Egyenlő ellépés 3D-ben

(Forrás: Mikó B. CAM rendszerek alapjai)

A szerszámpálya jellegét az oldalirányú fogásvétel értelmezése alapvetően meghatározza. A megadás
történhet 2D-ben vagy 3D-ben. 2,5D-s megmunkálás estén, bár felülről nézve a fogásvételek egyenlők, azonban ha ezt valós térben ábrázoljuk, akkor láthatjuk, hogy ez azzal jár, hogy a szerszám olykor
több anyagot, máskor pedig kevesebb anyagot távolít el, vagyis a szerszám dinamikus körülmények
között dolgozik. Ez a jelenség a szerszám élettartamát tekintve minden bizonnyal a használati idő
csökkenését okozza. 3D-s oldalfogás esetén a CAM rendszerek figyelembe veszik a ténylegesen
megmunkálandó geometriát, és olyan szerszámpályát készítenek, melyben a szerszám hasonló körülmények között közel állandó terheléssel forgácsol. Ez a munkadarab szempontjából jobb felületi
minőséget, a megmunkáló szerszám tekintetében hosszabb éltartamot eredményez.
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Komplex alkatrészek

Sok esetben találkozunk olyan komplex alkatrészekkel, melyeknél a legtöbb felület nem támaszt különösebb igényeket, de néhány alkatrész a csatakozás jellegétől függően igényelhet finomabb felületi
érdességet. A képen látható esetben egy könnyített csonkállvány látható. Elkészítéséhez legtöbb
esetben elegendő a 2,5D-s marás alkalmazása. A furatok készítésekor és egyes ráállásoknál azonban
a három tengely egyszerre mozog (3D-s megmunkálás). Állandó érdesség magasságra való törekvés
esetén a programidő az eredeti többszöröse lett volna, ami nagyságendekkel több ráfordítást jelentene, mint az utólagos felületi csiszolás.
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Kombinált simítás

+

=

Oldalferdeségtől függő irányultság.

(Forrás: Mikó B. CAM rendszerek alapjai)

Simítási megmunkálásnál problémaként jelentkezhet a simítás iránya, ha különböző irányú és szögű
ferde felületek vannak a munkadarabon. A CAM rendszerekben ezért beállítható, hogy adott szög
felett és alatt milyen stratégiával dolgozzon a szerszám. Ezzel az opcióval jobb minőségű felületet
kapunk, illetve a szerszámot sem érik túlterhelések. Simító szerszámnál ez azért fontos, mert ha a
megmunkálás közben kipattan a szerszám éle, akkor az egész simítási műveletet újra kell kezdeni.
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3D-s mozgáspálya-generálási stratégiák

(Forrás: Markos S.)

Térbeli pásztázás, illetve spirálmarás teljes felületen vagy sajátosságok szerint

A következő 4 dián a leggyakrabban előforduló 3D-s mozgáspálya stratégiákat mutatjuk be.
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3D felületpásztázás (Surface Lace)

(Forrás: Markos S.)

Felületpásztázás, azaz párhuzamos megmunkálás nem gépi síkokban
(Forrás: Markos S.)

Ez utóbbi abban különbözik a simításra kifejlesztett felületmarási (Surface lace, Surfacing) stratégiák
több rétegű (cut increment nem nulla) végrehajtásától, hogy míg ez utóbbi esetben a pályák egymás
minden módosítás nélküli eltolt képei (Z offset), azaz egymással párhuzamos nagyított, avagy kicsinyített képei, az előbbi viszont a ráhagyást is figyelembe véve nem produkál ráhagyáson kívüli munkameneti mozgásokat, azaz az offset pályák be- és kilépési pontjait a pályaváltási, ráfutási és kiemelési stratégiáknak megfelelő optimális gyorsmeneti mozgásokkal köti össze.
A pásztázás, ill. profilozás lehet Z irányú vagy Z párhuzamos – de nem feltétlenül gépi koordináta –
mozgáspálya síkokban. Nagyolásra kiterjesztett verziója az offset megmunkálás.
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3D felületelem vagy alakzatpásztázás

Lekerekítés pásztázás
(Fillet lace)

Lekerekítés pásztázás
(Fillet lace)

www.tankonyvtar.hu

Meredek fal pásztázás
(Scallop lace)

Tengelyszimmetrikus pásztázás
(Isoline lace)

„Sík” felület pásztázás
(Flat lace)

Tengelyszimmetrikus pásztázás
(Radial lace)
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3D spirálmarás

„Sík” közeli spirálmarás
(Spiral flat)

Ikerorsós gyorsmarás
(Raceline)

Két görbe közötti spirálmarás
(Curvifinish)

Nem egyenes, görbült vonalú, kvázipárhuzamos térbeli pályák sorozata (Curvi-machine). Ezekkel a
megmunkálási módokkal lehetőségünk van felületi eltolt (offset) pályák létrehozására is, melyek a szerszámot érő terhelés kiegyenlítésére jól alkalmazhatók.
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Menetmarás

(Forrás: Mikó B. CAM rendszerek alapjai)

Ezzel az eljárással lehetőség nyílik tetszőleges profilú és menetemelkedésű külső és belső menetek
készítésére. Menetmarási stratégia tulajdonképpen egy speciális spirálmarást jelent, csavarvonal
interpolációval. Menetmaró szerszám használata azért előnyös, mert a forgács könnyebben tud távozni megmunkálás közben. Esetleges szerszámtörés esetén a törött szerszámrész is könnyen eltávolítható a furatból, és folytatható a megmunkálás. Hagyományos menetfúró szerszámoknál a menetfúró sérülése esetén gyakran a munkadarab selejtté válik, ugyanis a kemény menetfúró nehezen
távolítható el a furatból.
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3D-s mérőgépek
- Meglévő gépelemek digitalizálása.
- Gyártásellenőrzés.

Forrás: www.traderscity.com
Forrás: www.penntoolco.com
Forrás: www.sycode.com

Egyes mérnöki feladatoknál szükség lehet arra, hogy egy meglévő alkatrészt (pl. fröccsöntő szerszám
betétje) digitalizáljuk. Ennek az egyik módszere az, amikor egy mérőgép végigpásztázza a felületet. A
felület alakjától függően a tapintó tetszőleges pályát is leírhat. Termelési gyakorlat másik tipikus esete, amikor egy fogácsolt alkarész geometriáját és annak méreteit kell ellenőrizni. Ha ehhez mérőgépet használnak, akkor arra is programot kell készíteni. A mai fejlett CAM rendszerek lehetőséget kínálnak már megmunkáló programok mellett mérőprogramok készítésére is. Ilyen esetekben a tapintók két mérési pont között a legrövidebb úton haladnak (programnak megfelelően kikerülve a munkadarab egyéb felületeit), vagyis a három tengely egyszerre mozog.
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A megmunkálási idő számítása
Megmunkálási idő számításánál az
elmozdulásokat veszik figyelembe.
Posztprocesszor jó beállítása
alapvetően fontos (maximális
előtolás, szerszámcsere idő stb.).

A CAM rendszerek képesek a megmunkálási idő számítására is. Ezek a számítások közelítő jellegűek.
Abból indulnak ki, hogy mekkora utat milyen előtolással (sebességgel) tesz meg a szerszám. A számítások azért nem pontosak, mert a posztprocesszorban beállított értékek (pl. maximális gyorsjárat)
nem mindig valóságosak. Szerszámcsere esetén azonban az okozza a problémát, hogy minden szerszámcsere eltérő ideig tart, ezért csak egy átlagértéket lehet megadni. További probléma, hogy a
szoftverek nem számolnak a gyorsítási és lassítási időkkel, mely szintén megváltoztatja a valós megmunkálási időt (főleg igen finom simítási műveletnél).
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Változó ciklusidő
Forgácsolási paramétereket
változtatva (pl. a fogásmélységet)
a megmunkálási idő is változik.

Az optimalizálási feladatoknál hagyatkozhatunk a CAM szoftver által kiszámolt eredményre, hiszen
amikor két alternatív stratégiát akarunk összehasonlítani, általában mindkét számolt megmunkálási
idő ugyanolyan hibával terhelt. Vagyis ha a forgásmélységet csökkentjük, és meg akarjuk nézni, hogy
mennyivel lesz gyorsabb a megmunkálás, akkor reális képet kaphatunk, hiszen például a szerszámcsere idő mindkét esetben azonos lesz. Nagyobb fogásmélység esetén, bár egy profilozási kört kihagyhatunk, azonban figyelembe kell venni azt, hogy a szerszámot ilyenkor nagyobb terhelés éri,
aminek hatására az élettartam csökken. Vagyis ilyen döntéskor figyelembe kell venni azt is, hogy az
adott szerszám mennyibe kerül, és megéri-e az az idő, amit a rövidebb ciklusidővel nyerünk.
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Belső sarok megmunkálása

Zsebek megmunkálása esetén elkerülhetetlen, hogy a szerszámot eltérő terhelés érje. A terhelésingadozás abból adódik, hogy a rádiuszos sarkoknál a szerszám éle tovább marad fogásban, megnő a
fogásban lévő élhossz. Ez azzal jár, hogy a sarkok esetében a forgácsoló erő is nagyobb. Továbbá egységnyi idő alatt a sarkokban a maró külső része több utat tesz meg, vagyis a sebessége nagyobb,
ezért a szoftverek ezeknél az eseteknél a kanyarokban visszaveszik az előtolás értékét.
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Ellenőrző kérdések:
1. Mit értünk 3D-s megmunkálás alatt?
2. Milyen módon történhet fogásvétel a munkadarabban?
3. Milyen térbeli megmunkálási stratégiákat ismer?
4. Milyen 3D-s mozgáspálya-generálási stratégiákat ismer?
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Az 5D-s megmunkálás értelmezése

folyamatos

pozicionáló

5D-s megmunkálás esetén az egyidejűleg vezérelt tengelyek száma 5. („D”=Direction, irány). Azon
koordináta tengely mentén ahol nincs összehangolt, szinkron elmozdulás a többi koordináta tengelylyel, ˝D megkülönböztetést használjuk. Ilyen lehet például a fogásvételi elmozdulás, amikor csak egyik
tengely mentén mozog a szerszám, és a többi áll. (pl.: teraszos megmunkálás, folyamatos pályagenerálás XY síkban, majd Z irányban fogásvétel). 5D-s megmunkáláskor az interpolált elmozdulás térbeli
lesz. Az egyes koordináta tengelyek menti elmozdulási sebességeket az interpolátor határozza meg,
abból a feltételből, hogy a szerszám vezérelt pontja az előírt előtolási sebességgel mozogjon a programozott térbeli pályán.
1D – egy tengely menti elmozdulás (fúrás)
2D – két tengely menti egyidejű elmozdulás (esztergálás)
Síkbeli kivágás (lézer, plazma, vízsugár, huzal szikra stb.)
2.5D – síkbeli megmunkálás + fogásvételi mozgás
Marási feladatok egy része: nagyolás, teraszoló simítás
3D – 3 irányú szimultán elmozdulás
Szoborfelületek simító marása
Koordináta mérőgép
4D - Kivágás 2 síkon
Ikerorsós esztergálás, 4 tengelyes marás
5D - Marás: 3 lineáris + 2 forgó tengely mozgás
6D - Ipari robotok pályavezérlése
xD - Soktengelyes szerszámgépek (pl. szerszám köszörű)
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5D-s megmunkálásokat alapvetően két csoportba lehet sorolni:
 Szinkronizált, (folyamatos, 5D): szoborfelületek vagy térbeli zsebek, folyamatos 5 tengely
menti mozgással történő megmunkálása.
 Pozicionáló (3+2D): a munkadarab különböző felületeinek a szerszámtengelyhez viszonyított
tetszőleges (merőleges) helyzetbe történő pozicionálása, majd megmunkálása ebben helyzetben. Öt oldalú (vagy tetszőleges irányú) megmunkálás egy befogásban.
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Az 5D-s megmunkálás

Forrás: Mikó B.

Az 5D- megmunkálásokra jellemző, hogy
 3 lineáris elmozdulás + 2 forgó mozgás valósítható meg egyszerre,
 Adott pontban különböző szerszámorientáció állítható be (Deff = Const.)
 Térbeli furatok fúrása és
 Alámetszett felületek marása is lehetséges,
 Rövidebb szerszámkinyúlás is elegendő általában,
 Kevesebb felfogás szükséges,
 Drága gép,
 Egyszerűbb készülékek, csökkenő készülék költségek
 CAM rendszer nélkül a programozás nehézkes, szinte lehetetlen,
 Ütközésvizsgálat elvégzése elengedhetetlen.
Rotációs mozgásokat végezheti csak az asztal vagy csak a főorsó, de lehet megosztva is.

© Kakuk, SZIE

www.tankonyvtar.hu

400

CAM tankönyv

Térbeli pásztázás illetve spirálmarás teljes
felületen többirányú fúrás

Forrás: Mikó B.
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Térbeli pásztázás illetve spirálmarás teljes
felületen, vagy sajátosságok szerint

Forrás: Markos S.
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Forrás: Mikó B.
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5D-s szerszámpálya alternatívák

a)

d)

b)

c)

Forrás: Markos S.

a) Rögzített tengelyhelyzet: A megmunkálás folyamán a szerszámtengely orientációja változatlan, de az alap-koordinátarendszertől eltérő. Ferde helyzetű sík marása, pozicionálás ferde
helyzetű furatra, forgácsolási sebesség növelése.
b) Felületi normális helyzetű tengely: domború és homorú felületek ujj-, vagy rádiuszos maróval
történő megmunkálása.
c) Felületi normálishoz képest döntött tengely: homború és homorú felületek megmunkálása
gömbmaróval, zérustól különböző forgácsolási sebességgel. (Gyakran alkalmazott megoldás)
d) Ponton átmenõ tengely: Megmunkálás közben a szerszámtengely mindig átmegy egy adott
ponton. Gömbszerű alakzat megmunkálása. Domború és homorú felület is lehetséges (homorú csak gömbmaróval).
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Egyenközű görbe, szerszámtengely - normális

Forrás: Markos S., Boór F.
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A szerszám relatív helyzete

Forrás: Markos S., Boór F.
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Többoldalú (multisurface) megmunkálás

Forrás: Markos S.

Megmunkálás elforduló, pozicionáló asztal felfogás mellett
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Esztergáló központ fő részei, mozgásai, 3-4-5
tengely értelmezése esztergáló központoknál

3 tengelyes – (X, Z, C)
4 tengelyes – (X, Y’, Z, C)
5 tengelyes – (X, Y’, Z, C, B)
Forrás: Zsidai L.

Az X, Z, C háromtengelyes esztergáló központon olyan keresztfuratot, ami nem sugárirányú, nem
lehet megmunkálni. Ehhez a fúrónak egy plusz tengely (Y-tengely) menti eltolása szükséges. Így jön
létre a 4 tengely (X, Y, Z, C).
Majd a B tengely alkalmazásával az 5-tengelyes megmunkáló központok – ahol a rotációs mozgásokat
végezheti csak az asztal vagy csak a főorsó, de megosztva is lehet. A tengelyek számának a növekedése a hajtások növekedését is jelenti.
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Esztergáló központok alaptípusai

Forrás: Zsidai L.
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Esztergaközpontok a gyakorlatban
C, Y és B tengelyes
megmunkálás

C és Y tengelyes
megmunkálás
Forrás: Mikó B.

Ha bonyolultabb (több forgásfelületből) összetettebb munkadarab teljes elkészítésére van szükség,
akkor a hagyományos CNC eszterga erre nem alkalmas, mivel csak azokat a munkadarabokat képes
készre esztergálni, amelyek forgástengelye megegyezik a főorsó forgástengelyével. Az előbbi hiányosság pótlására hozták létre a teljes megmunkálásra alkalmas, úgynevezett esztergáló központokat.
A fenti ábrák jól szemléltetik egyik legfontosabb jellemzőjüket, vagyis hogy a főorsó, mellékmozgásra,
vezérelt forgómozgásra (ezt nevezzük C tengelynek) képes. Ezen kívül más fúró-maró szerszámaival
(ezek többnyire a szerszám tartóban revolverfejben vannak) főmozgást is végezhetnek.
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Különleges megmunkálás indokoltsága
 A megmunkált anyag keménysége, szilárdsága túlságosan nagy.
 A munkadarab túlságosan rugalmas vagy karcsú ahhoz, hogy
elviselje a forgácsolás közben fellépő erőket.

 Összetett bonyolult alakzatot kell megmunkálni (külső, belső).
 Hő keletkezése, felületi hőmérséklet növekedése nem
megengedett.
 Maradó feszültség nem keletkezhet.
 Felületi minőség igénye nem kielégítő.

 Pontosság nem kielégítő.
Forrás: Zsidai L.
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HSM – High Speed Machining

120.000 1/min
120 m/min előtolási sebesség
7.5-10 KW motorteljesítmény

Párhuzamos kinematika, kiegészítésként

Forrás: Markos S.

A nagy forgácsolási sebesség követelményei a megmunkáló szerszám oldaláról a finomszemcsés
szerkezet és szuperkemény anyagok, valamint a többrétegű bevonat. A szerszámgép oldaláról a nagy
teljesítmény, a merev szerkezet, a könnyű mozgó alkatrészek és a vezérlés gyorsasága. Az említett
követelmények kielégítése esetén eredményül kiváló felületi minőséget, pontosságot, nagy termelékenységet és megmunkálási igény csökkenést kapunk.
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HSM kutatás, fejlesztés múltja
1929

C. Salomon 16.500 m/min, fűrésztárcsa

1947

Kuznetsov, 50.000 m/min, ballisztikai teszt.

1958

Kronenberg 72.000 m/min, ballisztikai teszt.

1972

Arndt 132.000 m/min, ballisztikai teszt.
laboratóriumban

1979

Schulz, PTW Darmstadt, 4700 m/min, mágnes
csapágyazás, marás, aluminium ötvözetek, ipari
alkalmazás

1979

Komanduri, DARPA projekt, USA 24.500 m/min,
esztergálás, marás, aluminium és titánötvözet

1989

Schulz, PTW Darmstadt+41 németh vállalat, hsc
szerszámok, szerszámgépelemek, HSC folyamat,
esztergálás, fúrás, marás, ipari alkalmazás

1998

FANUC, Kobe University, UG: NURBS spline interpoláció

Forrás: Markos S.

www.tankonyvtar.hu
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A fejlődés iránya

Forgácsoló seb. m/min

30,000
20,000

Mach 1.0 (340 m/s)
(600 km/hr)

10,000
5,000
3,000
2,000

PKD
Aluminium ötvözet
Keményfém

CBN

(60 km/hr)

1,000

500
300
200

Erösített kerámia

Öntöttvas
(6 km/hr)

(TiC) Keményfém

Bevonatos cermet
Bevonatos keményfém
Cermet

100
50
30
20
10

Keményfém

Acél
Ötvözött sz. acél
Szén szerszámacél

1800

1900

Gyorsacél

Idő (év)

2000

A forgácsolási technológiák egyik legfontosabb paramétere a forgácsolási sebesség. Ennek nagyságát
elsősorban nem a szerszámgépek technikai fejlettsége hanem az alkalmazható szerszámanyagok
teherbírása korlátozza, hiszen a fordulatszám vagy az elmozdulás sebességének növelésére már jóval
korábban megvolt a technikai háttér.
A fenti ábrán a „nagy sebesség” értelmezéséhez nézzük meg, hogyan változott a forgácsolási sebesség az elmúlt 200 évben. Az ábrán jól látható, hogy amíg 100 évvel ezelőtt a 20-100 m/min forgácsolási sebesség (ami az acélszerszámok teherbírására épült) volt a határ, addig napjainkban az új generációs anyagoknak köszönhetően már a 10.000, sőt 20.000 m/perc-es (ez már közel van a repülőknél
ismert Mach 1.0-hez) forgácsoló sebesség is elérhető. Egyértelmű, hogy ezt a radikális sebesség növelést a korszerű szerszámanyagok tették lehetővé. A nagy teljesítménnyel kapcsolatban meg kell
jegyezni, hogy jelentősen a sebesség növekedett a terhelés nem sokat változott. A merev szerkezet a
nagy sebességgel mozgatott tömegek miatt fontos.

© Kakuk, SZIE
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HSM Szerszámanyagok
- Növelt Co tartalmú HSS anyagok

-Finomszemcsés keményfém
szerszám anyagok
- CBN, PKD szerszámok
- Speciális bevonatok

Forrás: Markos S.

www.tankonyvtar.hu
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Szerszámgép konstrukciók
• Szerszámoldalon több mozgás

400 Nm

• Portál elrendezés

Pe

• Hűtés főorsón keresztül
• Nagy teljesítmény/nyomaték

30kW

2kW

450rpm

Mc

20000rpm 20 Nm

Mozgó asztalos függőleges orsós megmunkáló
központok felépítése (nagy sebességhez)

© Kakuk, SZIE
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Hajtások lineáris motorokkal

Szikraforgácsoló gépek, marógépek, köszörűgépek, esztergák, …

Forrás: Zsidai L.

Lineáris motorok alkalmazásával megváltoznak a megmunkáló központok hagyományos hajtáselemei, nincs szükség golyósorsóra, hajtóművekre és kuplungokra, stb. Lineáris hajtások alkalmazásával
a következő előnyök érhetők el:
• magas gyorsulási képesség, a kontúr és pozícionálási pontosság megtartása. Korlátlan lökethossz megvalósítására alkalmas, (kör pálya), korlátot a gerjesztett részre felvezető kábelek jelentik. A gyorsulás értékét csak a mozgatott tömeg nagysága korlátozza. A motor maga 10 g
gyorsulást is létrehozhat. A megvalósítható legnagyobb sebesség 10 m/s (600 m/perc !!!), kb.
egy nagyságrenddel nagyobb, a golyósorsóétól.
• nagy kontúrpontosság nagy mozgási sebességek mellett is. Mikronnál pontosabb helyzetre
állási pontosságot tesz lehetővé. Az állandó sebességet 0,01% ingadozás mellett tartja, álló
helyzetben a merevsége kb. 900 N/mikron.
• nincs forgásirány váltási hiba
• nincs a hajtáselemek kopása által okozott holtjátékhiba. Egymással mechanikus kapcsolatban
levő alkatrészeket nem tartalmaz, a motornál nincs kopás, így karbantartási igény sem. Egy
állandó mágneses részhez több, egymástól függetlenül vezérelhető gerjesztett rész kapcsolódhat.
• nagy sebességtartási képesség
• nagy szerkezeti merevség. A kifejthető erő megközelíti a golyósorsós hajtásét.
• magas megbízhatóság a kopóelemek hiánya miatt
• kisebb karbantartási igény
• túlterhelési sérülések elkerülése a motorba épített hőmérsékletfelügyelet által.
 Lineáris hajtástechnika hátrányai:
www.tankonyvtar.hu
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nagy mágneses tér a motornál, ezért mágnesezhető anyag megmunkálása esetén védeni kell
a motort a forgácstól
a motorhűtéssel szemben magasabb követelményeknek kell megfelelni
magasabb elektromos követelmények.

© Kakuk, SZIE
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A jövő HSM szerszámgépe ?

Forrás: Zsidai L.

Egy újabb irányzat a géptervezésben az úgynevezett párhuzamos kinematikájú szerszámgép, ahol a
megmunkáló főorsó helyzetét – a vonalas ábrán a platform helyzetét- a karok szöghelyzete és hossza
határozza meg.
Előnyeik, hogy lényegesen kisebb tömeget kell mozgatni, könnyű szerkezet, nagy merevség mellett.
Hátránya, hogy vezérlés szempontjából bonyolultabb, mint a hagyományos, és a kényszerkapcsolatok miatt kicsi a munkatér.
Két jellemző típusuk alakult ki:
Hexapod:itt csak forgómozgást végeznek a karok
Hexaglide: ahol már lineáris mozgást is végeznek.

www.tankonyvtar.hu
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Szerszámpálya generálási példa
Nagyolás,

10, 12000rpm, 3000 mmmin, 8 min

Simítás, ae=0.05 mm

6, 12000rpm, 2000 mmmin, 35 min

Forrás: Markos S.

© Kakuk, SZIE

www.tankonyvtar.hu

420

CAM tankönyv

Párhuzamos megmunkálás HSM-hez

Forrás: Markos S.

www.tankonyvtar.hu

Sarok, hirtelen
irányváltoztatás nélküli
pálya

© Kakuk, SZIE
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Megmunkálási példák
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HSM technológiai aspektusai
• A kontaktfelületek közötti súrlódási tényező a sebesség növekedésével
csökken
• Az alakváltozási tényező csökken, a nyírási sík hajlás-szöge nő, az
alakváltozási munka is csökken
• A munkadarab és a szerszám hőmérséklete csökken, nincs idő hőtranszferre
• A leválasztott forgácsot mindenképpen el kell távolítani, (lefújás)
• A minimális forgácsvastagság kritikus, ezért az előtolás csökkentésével
a fordulatszámot is szabályozni kell.
• Egyenletes ráhagyás nélkül az erőingadozás nem kívánatos
rezgésekhez vezetne.
• Szerszámpálya bekezdése spirális pályán
• Folyamatos fogásvétel hozzájárul a felületi minőség és pontosság
javításához.
• A szerszáméltartam szempontjából a vibráció és a szerszámok ütése a
legkritikusabb.

Forrás: Markos S.

www.tankonyvtar.hu
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HSM- összefoglalás, két aspektus
Szerszámgép

Adatkommunikáció

- HSK vagy ISO/BT40

- NC Block feldolgozási idő:

- Főorsó fordulatszám  10000 1/min

- Minimális elmozdulás növekmény

- Spindle power > 22 kW

- Programozható munkaelőtolás: 40-60 m/min
- Gyorsmeneti előtolás < 90 m/min
- Gyorsulás./lassulás > 1 g
(nagyobb lineáris motorokkal)
- Abszolút (közvetlen) mérőrendszer

- Magas hőstabilitású és merevségű főorsó,

(lineáris) 5-20 mikron
- Spline, NURBS spline interpoláció
(nincs lineáris elmozdulás)
- Adatbevitel RS232 porton keresztül 19,2
Kbit/s (20 ms) memóriába

- Adatbevitel Ethernet kártyával
250 Kbit/s (1 ms)

olajköd hűtés a csapágyakban,
- Levegő vagy nitrogén hűtés főorsón keresztül,
forgácseltávolítás (esetleg olajköd hűtés)

1-20 ms

-

1000 mondatnál
funkció

több

„look

ahead”

- Merev gépágy, jelentős rezgéselnyelő
képességgel
- Magas szintű hibakompenzáció
(hőmérséklet, golyósorsó emelkedés a
legfontosabbak)

Forrás: Markos S.
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Huzalos szikraforgácsolás I.
Energia forrás

Forrás: Markos S.

Huzalos szikraforgácsolás II.

Y1
X1

Y
X

Y2
X2

www.tankonyvtar.hu

Forrás: Mikó B.
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Ellenőrző kérdések:
1. Mit értünk 5D-s megmunkálás alatt?
2. Mi jellemzi az 5D-s megmunkálásokat?
3. Milyen tényezők indokolhatják különleges megmunkálások alkalmazását?
4. Jellemezze a HSM technológiát!

© Kakuk, SZIE
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CAM Tankönyv
12. CAM-CNC interfész, posztprocesszorok
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Ajánlott irodalom:
1. Mátyási Gyula-Sági György: Számítógéppel támogatott technológiák CNC, CAD/CAM, Műszaki
Könyvkiadó, Budapest, 2007
2. Markos Sándor-Boór Ferenc: Cad/Cam Szó- és Kifejezés-Tár, BMGE, Gyártástudomány és- technológia Tanszék, 2011
3. Markos Sándor-Boór Ferenc: Cam Alapjai, BMGE, Gyártástudomány és- technológia Tanszék, 2011
4. Zsidai László: Oktatási segédanyagok, SZIE-GÉK, Gépipari Technológiai Intézet, 2010
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6. www.edgecam.hu
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9. www.snt.hu/cadcamcae/24093.hu.php
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CAD-CAM-CNC
CAD modell
beolvasása és
előkészítése
Szerszámgép
definiálása
Szerszám
kiválasztása
Mozgásciklus
kiválasztása

Felület módosítás, foltozás
Előgyártmány
Koordináta rendszer
Biztonsági síkok
NC vezérlés, Gépadatok
Átmérő, Hossz
Sarokrádiusz
Szerszámtartó
Paraméterek megadása

Geometria kijelölése
Számítás
végrehajtása

Szimuláció

NC program
generálás

Térfogat, Felület
Görbe, Tengely,

Megmunkálás szempontjából a
CAD-CAM-CNC rendszerek
használatával lehetővé válik:
- a gyors gyártás (rövid átfutási idők)
- bonyolult és nagy pontosságú
darabok gyártása
- kisebb sorozatok vagy akár egyedi
darabok költséghatékony gyártása

Szerszámpálya
megjelenítés
Megmunkálás szimuláció
Ütközésvizsgálat
Vezérlés független
Vezérlés függő

Dokumentálás

[Forrás: Mikó B, CAM rendszerek alapjai]

CAD-CAM-CNC
Számítógéppel támogatott gyártás megjelenésével, a hagyományos gyártási eljárásoknak szerepe
csökkent, de nem szűnt meg. Bizonyos helyzetekben a hagyományos gyártás választása jobb, mint a
fejlett gyártási eljárások választása. Azonban vitathatatlan, hogy a számítógépes (szoftveres) támogatás lehetővé teszi eddig elképzelhetetlen bonyolultságú munkadarabok nagyon gyors (akár egy nap
átfutási idő) és gazdaságos gyártását. A mai technikai színvonal mellet nem lehetetlen, hogy egy
gyors szerszámgyártási eljárással készült (Rapid Tooling) fröccsöntő szerszám segítségével 20-100
darab fröccsterméket elkészítsünk a rendeléstől számított 24 óra alatt.

© Kakuk, SZIE
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Illesztés
Közbenső felületek, formátumok, interfészek, poszt-processzálás

CAD

CAM

POST-PROC

• Munkadarab geometria (Besier görbék, NURBS felületek), analitikus
felületekkel való helyettesítés, hálózás. IGES, VDA-FS, SAT, STEP
• Szerszámpálya generálása, szerszám mozgáspályát leíró CLDATA file
létrehozása. Általános térbeli mozgás, lineáris egyenes vagy spline
interpoláció
• Alkatrész-program, NC file generálása, CAM file átalakítása egy adott
vezérlésnek megfelelően.

CNC

• CNC program végrehajtása, memóriába töltés vagy DNC (RS232C vagy
Ethernet) révén.

CAQ

• Méretellenőrzés minősítés, (DMIS) mérési adatok regisztrálása és
visszacsatolása CAD-be.
(Forrás: Markos S, Boór F.)

A fenti ábrán a CAD/CAM tervezési folyamat főbb lépéseit és azok kapcsolódásait tekinthetjük át. Az
egyes felületek közti átjárhatóságot sok esetben a különböző adatcsere-formátumok teszik lehetővé,
különösen akkor ha az egyes folyamatokat más és más rendszerben végezzük el. Kézenfekvő példa
erre valamely CAD rendszerből érkező geometriai modell CAM programba történő beolvasása, melynek legáltalánosabb formája valamely semleges formátum (IGES, STEP, stb.) használata. Ezen adatcsere formátumok egyenlőre geometriai adatok konvertálásában használatosak jelenleg. Megjegyzendő, hogy vannak próbálkozások egyéb, nem geometriai jellegű adatok konvertálására is (pl. STEPNC) melyről a fejezet végén bővebben írunk.
A CAM programokban az elkészült technológiát (CNC programot) is először egy általános, szabványos
közbenső formátumban kapjuk meg (CLDATA), melyből fordítási művelet (posztprocesszálás) után
jutunk az adott megmunkáló gépen futtatható CNC programhoz (NC file). Az elkészült CLDATA, amely
egy adott megmunkálást tartalmaz, tetszőleges számú és típusú specifikus vezérlőre, azaz formátumba fordítható le.
A mai korszerű CNC szerszámgépek általánosan ethernet vagy RS232C újabban USB port révén teremtenek kapcsolatot az őket kiszolgáló számítógépekkel, tehát a CNC programok szerszámgépekre
történő kijuttatása is legtöbbször ezen a csatornákon keresztül valósul meg.

www.tankonyvtar.hu
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CAM-CNC interfész

A CAM program készítése igen összetett feladat, azonban a végső lépés az, amikor ezt az információt
átkódoljuk olyan nyelvre, amit az adott szerszámgép értelmezni tud. Ez az egyik kulcslépés ahhoz,
hogy megfelelő a munkadarab elkészüljön. Ezt a kódolási feladatot a posztprocesszor végzi. Helyes
működést csak a pontosan beállított posztprocesszor eredményez, mely függ CAM szoftvertől, CNC
gép vezérlőjétől és a szerszámgép kialakításától.
A napi gyakorlatban számtalan alkatrészprogram-nyelv áll rendelkezésre, melyek segítségével különböző szinten lehet az NC- vezérléseket kiszolgálni, és az általuk vezérelt szerszámgépekkel a gyártást
megvalósítani. Az alkatrészprogram-nyelvek különböző szintűek lehetnek: magas szintű (APT típusú)
nyelvek, G-kód orientált (ISO típusú) nyelvek, és interaktív (menü és grafikus támogatású műhelyszintű programozás, WOP) nyelvek. A programnyelvek alapvető feladata, hogy a megmunkálási feladatokat egyértelműen, részletekre kiterjedően írják le.
Klasszikus ATP típusú rendszerek jellemzője, hogy a programozott pont pályáját, valamint az NCspecifikus kísérő adatokat a processzor, szerszám és munkadarabfüggően, a megmunkáló géptől viszont függetlenül állítja elő egy szabványosított, ún. CLDATA fájl állományba. Az így előállított fájlt a
konkrét megmunkáló gép vezérlésének bemenő nyelvére egy posztprocesszor fordítja le, azaz állítja
elő az NC programot. Az ATP típusú programok a program készítésekor geometriai definíciókat, technológiai definíciókat, szerszámpálya leírásokat és egyéb kiegészítő adatokat igényelnek.

© Kakuk, SZIE
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A CLDATA

Cutter Location DATA : „Vágóél elhelyezési adatok”
ISO szabványos közbenső (posztprocesszor bemenő) nyelv.
A CLDATA a szerszám mozgásokat és a mozgásfeltételeket (szerszám azonosító, kapcsolások, mozgáspályák) írja le. Alapegysége a rekord. Ellentétben a CNC vezérlések utasításrendszereinek heterogén mondataival a CLDATA rekordok homogének, azaz egy-egy rekord egynemű információkat hordoz. A hasonló jellegű rekordokat főtípusokba sorolják, mindegyikben több altípussal. A kapcsolási
információk (szerszámváltás, fordulatszám és előtolás váltás stb.) a 2000-es főtípuskódot, a mozgáspályák rekordjai az 5000-es kódot kapták.

www.tankonyvtar.hu
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Gépi „nyelv” – NC mondat

Mondat-szám
Előkészítő kód

N 10
G 01

Koordináták

Előtolás

X 130 Y 250
F 800

Fordulat szám

S 1500

Szerszám

T06

Kiegészítő funkció

M03

Mondat vége

;

Az NC mondat vezérléstől és
géptől függően változhat.
Magyarországon a leggyakoribb
programnyelvek :

- Siemens
- Fanuc
- Heidenhain
- NCT
- Hunor
- EMCO

A CNC gépek programozása különböző parancsokkal és koordinátákkal történik. NC mondat általános
felépítése a fenti táblázatban látható. Ez a felépítés a különböző programnyelveknél hasonló az ISO
szabványosítás miatt. A G és M kódok jelentős része szintén szabványos. A legelterjedtebb programnyelvek (Magyarországon): Siemens, Fanuc, Heidenhein, NCT, Hunor, EMCO, de számos más társaikkal is találkozhatunk. A szabványos G és M kódok mellett az egyes vezérlőgyártók számtalan más
kódot is használnak. Például számtalan egyéb funkció vezérelhető M kóddal (forgácskihordó startstop, tokmány nyit-zár, fék be-ki, hajtott szerszám be-ki, stb.), melyek gép (eszterga, maró, szikraforgácsoló, vagy vízsugár vágó, 2-5 vagy több tengelyes gép), gyártó (Heller, Knuth, Doosan, ExcelCsepel, Hedelius, Gildemeister, TOS, Sodick, stb.) és vezérlő specifikusak.
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NC mondat szerkezete
1

2

3

Alkatrészprogram..

 a regiszter jele
MONDAT
mondat
szám

1.
szó

N4

G01

2. ....... mondat
szó
vége

SZÓ
CÍM

JEL

G

ÉRTÉK
01

NC mondatcímek:
1)

Mondatszám (N)

2)

Előkészítő funkció (G)

3)

Koordináták(X,Y,Z,U,V,W,P,Q,R,A,B,C,D,E)

4)

Interpolációs adatok (I,J,K)

X
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30.59

5)

Előtolás (F)

Y
.

#

10

6)

Fordulatszám (S)

7)

Szerszám és szerszámkorrekció (T)

8)

Vegyes (kiegészítő) funkció (M)

Pl.: N10 G01
.
X100 Y100 F150
1.szó 2.szó 3.szó 4.szó 5.szó

mondat

A CNC vezérlések programozási nyelve - hasonlóan a számítógépi programnyelvhez- speciális szintaxissal és szemantikai szabályokkal rendelkezik. Ma már kizárólag a címkódos rendszert használják. A
címzési eljárás segítségével a szavak a mondaton belüli helyüktől függetlenül dekódolhatók, így a
szavak sorrendje kötetlen. A programlap tartalmazza a megmunkáláshoz szükséges valamennyi kapcsolási és útinformációt is. Az egyes utasításokat általában "szó"-nak nevezik és a több szóból álló
"mondat" legtöbbször a megmunkálási folyamat valamely ciklusának egy szakasza (pl. szerszám előrefutás, visszafutás).
A szimbolikus nyelv lehet betűkből (alfabetikus), számjegyekből (numerikus) és betű és számjegyekből álló (alfanumerikus). Ez utóbbi a legelterjedtebb. A program mondatokból áll. Minden mondat
több szóból áll. Minden szónak meghatározott jelentése van (pl. F.5 0.5 mm/ford. előtolás). A szó
egy betű és számjegyek kombinációja. A betűt címnek nevezzük.
Az alkatrészprogram formája általában szövegfájl, melynek szintaxisa többé-kevésbé szabványos (ISO
6983). Az alkatrészprogram sorait NC mondatoknak nevezzük. Az NC mondatok elemi utasításokból,
NC szavakból állnak. A szó címből, jelből és adatból álló karaktersorozat. A program összeállításakor a
munkadarab koordinátarendszerében kell leírni a szerszám programozott pontjának a pályáját, mégpedig minden esetben úgy, mintha a mozgásokat a szerszám végezné. Az alkatrészprogramnak tartalmaznia kell a szerszámpályák geometriai adatait, technológiai leírását és kapcsolási információkat
is. A szavak sorrendje a mondaton belül tetszőleges, a mondatok végrehajtása a beírás sorrendjében
történik.
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Összetettebb programnyelvek

N40 R1=30 R2=60 R3=10 R4=11
R5=50 R6=20

Paraméterfeltöltés

N41 MA1: G00 X=R2*COS(R1)+R5
Y=R2*SIN(R1)+R6
LCYC82

Paraméterektől függő koordinátára
állás, fúró ciklus hívás

N42 R1=R1+R3 R4=R4-1

Eredeti paraméterek módosítása

N43 IF R4>0 GOTOB MA1
N44 M30

Amíg R4-es paraméter nagyobb
mint nulla, addig ugorjon a MA1es címkére.
(Jelen esetben 10-szer tér vissza)
Program vége

A modern vezérlőkön már nem csak a hagyományos kódolás lehetséges, hanem paraméterekkel
számolhatunk, egyszerűbb műveleteket oldhatunk meg és algoritmusokat futtathatunk.
Az újabb vezérlők, támogatják a paraméterek bevezetését a programozásban (lásd fenti ábra). Ezekkel a paraméterekkel műveleteket lehet végezni, illetve logikai műveletekre is használhatóak. Ezen
kívül alkalmasak címkékre ugorni, így egy részt többször is megismételhetünk. Hasonlóan az általános
programnyelvekhez, itt is lehet készíteni előtesztelős és hátultesztelős ciklusokat. Ezzel a módszerrel
rugalmasabb programok írhatóak, melyeket a szerszámgépen is könnyen lehet módosítani. Ezeknek a
programoknak a készítése nagyobb képzetséget igényel.
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Párbeszédes programozás

A CNC vezérlésű gépek programozására további példaként említenénk meg a párbeszédes programozás lehetőségét, mellyel számos korszerű vezérléstípust elláttak már. Példa lehet erre a HEIDENHAIN
TNC vezérlők műhelyorientált pályavezérlői, melyekkel a megszokott fúrómaró megmunkálások
könnyen elérhetőek, szöveges párbeszéd segítségével közvetlenül a szerszámgépen programozhatók.
A bevitel módja a fúró és marógépeken ugyanaz, mint a megmunkáló-központoknál. Az iTNC 530 12
tengely vezérlésére képes.
A HEIDENHAIN párbeszédes módjában különösen egyszerű és felhasználóbarát a program előállítása.
Programbevitelnél az egyes megmunkálási lepéseket grafika mutatja. További segítséget nyújt az FK
szabad kontúr programozás, ha nincs a közvetlen programozáshoz igazodó műhelyrajz. A munkadarab megmunkálásának grafikus szimulációja Teszt üzemmódban és Programfutás üzemmódban (Automata üzemmódban) egyaránt végezhető. A smarT.NC üzemmód felajánlja a kezdő TNC programozok számára az egyszerű es gyors programszerkesztést párbeszédes formában.
A TNC vezérlők programozhatok DIN/ISO formátumban vagy DNC üzemmódban is. Egy munkadarab
megmunkálása közben egy másik program bevihető és tesztelhető.
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Posztprocesszor készítésének menete
• Vezérlőhöz és CAM rendszerhez kapcsolódó
posztprocesszor készítése, általában sablon alapján
történik
• Vezérlő- és szerszámgép-specifikus formátum, G-kódok
és M funkciók ellenőrzése (általában gépkönyv alapján)
• Szintaktika véglegesítése – finomhangolás (gépen
tesztelve)

Egy jól működő, a CAM-rendszer és a megmunkálógép adottságait teljesen kihasználó posztproceszszor elkészítéséhez több lépésben jutunk el. Legtöbbször rendelkezésre áll olyan sablon posztprocesszor, amely az egyes vezérlés típusokhoz nagy százalékban jól illeszkedő NC programot generál.
Elengedhetetlen az adott szerszámgép és vezérlés sajátosságainak és specialitásainak figyelembevétele. Ilyen gépi adottságok például a szerkezeti felépítés és az ebből következő mozgástengelyek irányultságai, a munkatér mérete, az ismert funkciók (G-kódok, M funkciók), a szerszámcsere helye a
munkatérben, a szerszám váltás programozása, a korrekció kezelése, programozása, stb. Ezeket az
információkat a gépkönyvek, vezérlés leírások tartalmazzák. A leginkább időigényes feladat az elkészített posztprocesszor finomhangolása, melynek során a lépésről lépésre kell az egyes funkciókat
ellenőrizni a posztprocesszorral lefordított CNC-programban. Ez a feladat legbiztonságosabban, leginkább eredményesen a szerszámgépen végezhető el. A posztprocesszornak szükséges adatokat,
logikai kapcsolatokat részben táblázatos formában, részben generáló nyelv segítségével lehet megadni, de egyes problémáknál szükséges lehet egyedi makrók használata is. Ilyen eset a munkadarab
cserélés, szerszámváltás, a szerszámkorrekció érvényesítésének módja, stb.
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Posztprocesszor beállításai

Gép, vezérlő és CAM szoftver függő beállítások:
- gép tulajdonságok,
- formátum,
- NC szintaktika,
- G kódok,
- M funkciók…

A posztprocesszor kapcsolatot teremt a CAM szoftver és az adott CNC szerszámgép között. Általában
gépvásárlásnál, vagy CAM szoftver vásárlásánál lehetőségünk van posztprocesszor vásárlására is,
mely növeli ugyan a bekerülési költségeket, de helyesen működő posztprocesszor nélkül aligha tudjuk a gyártást elindítani ha CAM-rendszerben készült megmunkálást akarunk végezni. Tehát vagy
vásárolunk vagy magunk készítünk posztprocesszort. A CAM szoftverekhez tartoznak ugyan sablon
posztprocesszorok, de ezeket minden esetben felül kell vizsgálnunk, és a saját igényeinknek megfelelően testre kell szabnunk. Ez tulajdonképpen finombeállítások sorát jelenti az adott megmunkáló
géphez. Ezen beállításokkal biztosítható, hogy a gyártás az előre megtervezettek szerint folyjon, melyet szimulációkkal már ellenőriztünk a CAM-programban. Ilyen beállítások például a gép munkatere,
szerszámcsere pozíciója, maximális fordulatszám, de a különböző műveletek (mozgások, szerszámcsere, fúrócikus) gépi kódolása is.
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Megmunkáló gép modellje

Megfelelő gépmodell definiálása biztosítja
a pontos valósághű szimulációt.
Forrás: Mikó B, CAM rendszerek alapjai

A posztprocesszorban definiált szerszámgép megjeleníthető a CAM rendszerben történő szimulációkor. A valóságnak megfelelően megadott mozgó gépmodell esetén lehetőség van a megmunkálások
közbeni esetleges ütközések kimutatására. Ezen kívül még különböző készülékeket is definiálhatók,
amelyekben elhelyezhetők a munkadarabok. Ellenőrzéskor a készülékek használata azért lényeges és
előnyös, mert a szerszámtörések egy része abból adódik, hogy mozgás közben a szerszám a készülékkel ütközik.
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Gépi paraméterek
Munkatér, szerszámcsere
helye, max. előtolás,
max. fordulatszám…

A gépi paraméterek közül a legfontosabbak a munkatér, a szerszámcserélő helyzete, az alkalmazható
fordulatszámok és a gyorsjárati valamint munkaelőtolások határértékei. Az említett paraméterek
helyes megadása olyan kritérium, melynek hibás vagy hiányos megadása a posztprocesszálás során
hibaüzenetként jelentkezhet (például: a kiválasztott fordulatszám túl magas, munkavégzés során
elhagyjuk a munkateret).
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Szerszámcsere látszólagos problémája
szimuláció során
Amikor a rövidebb
fúró végzett a
munkaciklussal,
akkor a helytelen
gépi beállítások
miatt a
szimulációban
látszólag a
munkadarabon
belül történik a
szerszámcsere.
Ez a probléma
posztprocesszor
beállításával
kiküszöbölhető.

Helytelenül beállított gépi paraméterekre láthatunk a fenti ábrán példát. Amikor szerszámcserét végez a gép, akkor megmunkáló központok esetén általában ez csak egy adott helyen történhet meg.
Erre a helyre a vezérlő belső algoritmusa alapján megy a szerszám, az NC programban szereplő M6-os
segédfunkció váltja ki. Ennek tehát feltétele a segédfunkció jelenléte a programban. Amennyiben a
posztprocesszor nem tudja a gép szerszámcsere pozícióját, azaz annak készítése során ezt a pozíciót
nem definiáltuk, mert a valóságban egy szerszámcserélő gépi makró fog működni, a CAM szimulációban azt láthatjuk, hogy a szerszámot a munkadarabban kellene kicserélnünk. Ez persze nem jelenti
azt, hogy a szerszámgép ott is cserél szerszámot. A posztprocesszor helyes beállításával ez a hiba
kiküszöbölhető a szimulációban.
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Mozgások
Interpolációk:
- gyorsmenet (G00)
- lineáris interpoláció (G01)
- körinterpoláció (G02, G03)
- polárkoordinációs interpoláció
- menetinterpoláció
- csavarvonal interpoláció
- hengerinterpoláció
- spline interpoláció
- NURBS interpoláció
Egyedi mozgások:
- első szerszámcsere
- első Z mozgás szerszámcsere után
- gyorsjárat szerszámcsere után
- első referecia pontra állás…

Az NC programban különféle szerszámmozgások lehetségesek. A szerszámpályák számos, a CAMprogramozás során meg is különböztetett (külön-külön definiált) speciális mozgástípusból épülnek fel
(pl. első szerszámcsere, szerszámcsere utáni első mozgás, gyorsjárat referencia pontra, stb.). Ezek a
mozgások fizikailag azonosak, de megmunkálási, gépi, vagy vezérlési okokból programbeli leírásuk
különbözik. Például a szerszám referencia pontra futáskor általában először a Z-tengely mentén mozog, majd ezt követően X- és Y-tengelyek mentén egyszerre, máskor pedig ezek a mozgások történhetnek egyszerre is. Vezérlés szempontjából alapvető különbség van az interpolált mozgások között.
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NC szintaxis
NC mondatok kötött sorrendje ellenére bizonyos dolgokat (nem változó
koordináták, előtolás, fordulatszám értékek) nem kell újra és újra kiírni.

Az NC programokban vannak öröklődő kódok, adatok. Ezek addig hatásosak, amíg az adatcsoportból
az érvényestől eltérő nem érkezik. Az NC program generáláskor célszerű a lehető legkisebb méretre
törekedni, és kerülni a redundáns adatmegadást. Így a mindig szűkös NC vezérlő memóriájával is
takarékoskodunk, és a hibalehetőségeket is csökkentjük. A forgácsolási adatokat például a szerszámcserét követően egy mondatban célszerű egy helyen megadni (F, S, M). Így esetleges adatjavításkor –
az első forgácsolást követően – csak egy helyen kell változtatni, és a szerszámhoz tartozó műveletelemek újbóli futtatása program belövésnél egyszerűbben, nagyobb biztonsággal oldható meg.
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Ciklus mozgások
Sok paraméteres
vezérlőfüggő ciklusok
(pl. Siemens ciklus
zsebmarásra)

CAM szoftverek
posztprocesszált ncprogramjai általában
nem használják.

Az egyes vezérlők saját beépített ciklusokkal is rendelkeznek. Ezek a ciklusok főleg a manuális programírások megkönnyítését segítik elő. Ilyen például egy tetszőleges zseb marása Siemens vezérlő
esetén (lásd fenti ábrák), ahol a geometriai és forgácsolási adatok alapján a koordinátákat a vezérlő
számítja. Azonban, ez sok paraméter (ahogy a képen látható kb. 40) pontos sorrendjét és jó értelmezését követeli meg. Ezeket a ciklusokat a CAM rendszerek általában nem használják, hiszen a szoftver
más algoritmus alapján úgy is kiszámítja a koordinátákat. Ellenben, bizonyos vezérlés specifikus ciklus
posztprocesszorba való beültetése számos előnnyel is járhat. Ilyenek jellemzően a különböző furatmegmunkáló ciklusok (pl. egyszerű fúró, forgácstörős fúró-, mélyfúró-, vagy dörzsölési ciklusok).
Ezeknél jellemzően a paraméterek száma korlátozott és jól áttekinthető, a CAM rendszerben a vezérlő specifikus ciklusára lehet formázni. E lehetőség kihasználása szintén jelentős NC program méretcsökkenéssel járhat.
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Vezérlői igények

Sorok számozása vezérlő függő, esetlegesen
a kezdő sorszám és a növekedés üteme is
kötött. Máskor pedig teljesen elhagyható.

A vezérlők egy része a futtatható NC programokkal szemben nagyon szigorú követelményeket támaszt. Ez kiemelten igaz a programok szintaxisára. Sokszor kötött például, hogy mindent sort sorszámozni kell, illetve az egyes sorok száma mennyivel növekedhet. E szintaktikai igényeknek a beállítása szintén elengedhetetlen és szükséges a posztprocesszorban ahhoz, hogy végül szintaktikailag is
helyes, a vezérlő igényeit kielégítő NC programot generáljon a CAM szoftver. A vezérlői paraméterek
beállításánál figyelni kell arra is, hogy a tengelyek irányainak a beállítása megfelelő legyen.
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Alapelemek – G kódok, formátumok

A szabványos G kódok
egyeztetése mellett, a vezérlő
specifikus formátumokat is
pontosan definiálni kell (betűk,
számok, helyi értékek…) .

A posztprocesszorok beállítása során nem csak szintaktikai változtatások megadására van lehetőség,
hanem arra is, hogy alap funkciók változzanak. Bár az ISO G-kódok szabványosak, azonban mégis
léteznek gyártói eltérések. Ennek követésére van lehetőség az egyes G-funkciókhoz rendelt parancsok, vezérlés utasítások leírására, kiválasztására a posztprocesszorban. A G kódokat is pontosan be
kell állítani. Ezen kívül alapformátumokat, jelöléseket (pl. milyen betűvel jelöljük a sugarat, elegendőe egy „R”, vagy pl. „CR=” megadás szükséges, kell-e vessző a lekerekítés sugara előtt, stb). A Használt
mértékegység rendszert, pontosságot is be kell állítani.
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Program eleje és vége

A programok eleje és vége a vezérlő típusától függően szigorúan kötött.
A program elején lehetőségünk van plusz információk közlésére, mellyel
elkerülhető a nem megfelelő program alkalmazása.

A programok nyitó és záró utasításai, a néhány soros programrészletek szerkezete a vezérlő típusától
függően szigorúan kötöttek. Ezért a posztprocesszorok beállításánál erre is külön hangsúlyt kell fektetni. A nyitó (első) karaktert – gyakran „%” jel –a program azonosító száma követheti. Itt van lehetőség annak beállítására is, hogy a posztprocesszor kiírjon-e egyéb, a gépkezelő számára hasznos információkat az NC program elejére. Ilyen információk lehetnek például a CAM fájl neve, elérhetősége, a megmunkálási idő, a generálás időpontja, vagy éppen a szerszámlista. Ezekkel a kiegészítő információkkal a rossz programindítás veszélye is csökkenthető. Lehetséges olyan üzeneteket is beleírni az NC fájlba, melyek a gépkezelőnek hasznosak (pl. hova kell felvenni a munkadarab nullapontját).
Ezen szöveges információk az első karakter elé kerülhetnek, illetve a programban megjegyzésként
(comment mondat) szerepelhetnek.
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Generált fájlok jellemzői

Az NC fájl tartalma mellett a kimeneti fájlok is beállíthatóak
(1 vagy több darab, maximális méret, kiterjesztés, stb.).

A posztprocesszor nem csupán az NC fájl tartalmát biztosítja, hanem annak formai, méreti és kiterjesztési követelményeit is. Ezért beállítható például az NC fájl maximális mérete, kiterjesztése, de a
program eleje és vége is meghatározható. Amennyiben az szükséges (pl. a vezérlő memóriájának
kapacitása), eredményül nem egy, hanem több kisebb méretű fájl is generálható. Ilyenkor a posztprocesszor a beállított méretnek megfelelően darabolja fel és sorszámozza az egymás után lefuttatandó fájlokat. Ezeket a fájlokat azután tetszőlegesen tovább módosíthatjuk, használhatjuk.
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NC-fájl

A generált NC-fájl utólag
szerkeszthető, de
általában csak kisebb
módosításokat végeznek
benne kézzel. Lényegi
változtatáshoz a teljes
program újragenerálása
szükséges.

A generált NC-fájlnak tartalmazni kell az összes olyan paramétert, koordinátát, ami a munkadarab
elkészítéséhez szükséges. Ez általában egy egyszerű szöveges file, melynek minden sora a CNC gépen
egy NC mondatnak felel meg. A CAM rendszerben történő gyártástervezésnek tulajdonképpen ez a
végeredménye. A sikeres gyártóprogram elkészítéséhez tehát önmagában a CAM program nem elég.
A megfelelő, gondosan finomhangolt posztprocesszor kulcsfontosságú szerepet tölt be.
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Kiegészítő NC fájl - szerszámlista

A megmunkálásra való előkészítést nem csak az NC-fájl generálása jelentheti. Sokszor igény van olyan
technológiai kiegészítő dokumentációkra (pl. szerszámlista) is, melyek az előkészületeket jelentősen
megkönnyítik. Egy szerszámlista tartalmazza az alapvető információkat a programban felhasznált
szerszámokról, azok sorrendjéről, stb. Ezeket az információk tetszőlegesen választhatók, és írathatók
ki egy külön fájlba. Ezen kiegészítő lehetőségek optimális használata szintén előnyt jelent a gyártás
dokumentálása területén, CAD-CAM-CNC rendszereket használva.
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Kiegészítő mérési funkciók

Mérési technikák fejlődésével a
posztproceszorok is felkínálnak
mérőprogram generálási
lehetőséget.

Forrás: www.renishaw.com
Probing systems for CNC machine
tools technical specifications

A gyártás egyik befejező művelete a mérés, ellenőrzés. A hagyományos méréstechnikai módszerek
mellett több új irányzat is megjelent az utóbbi időben. Az egyik ilyen lehetőség a szerszámgépen belüli mérés. Ekkor egy előre elkészített mérőprogram és egy tapintó segítségével, megmérjük a megfelelő pontokat, melyeknek eredményét aztán a mérőrendszer szoftvere értékel. A rendszer használatának előnye, hogy az ellenőrzés a munkadarab kifogása nélkül elvégezhető, tehát ha valamilyen
korrekcióra van szükség, az a darabon még könnyedén el is végezhető. A szoftver fejlettségétől függően a méréseket akár a szerszámgép automatikusan el is tudja végezni. Ez irányzat terjedésére jellemző, hogy a CAM rendszerekben is megjelentek ezek a mérőciklusok. Sok CAM-rendszer a technológia tervezésen kívül kínál már lehetőséget mérőprogramok készítésére is. A rendszer hátránya,
hogy a szerszámgép hibái a mérésekben is megjelennek, ami a pontosságot és megbízhatóságot
csökkentheti. Ugyan csak hátrányként jelentkezik az, hogy a mérés ideje alatt nem forgácsol a szerszámgép, a munkadarab mérésre alkalmatlan állapotban van (szennyezett, a befogás szorító erejétől
deformált helyzetben van, stb)
Az említett mérőrendszerek azonban nem csak a végellenőrzésnél használhatóak eredményesen,
hanem a munkadarabok felfogásánál vagy éppen műveletközi ellenőrzéseknél is.
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NC-fájl hosszának csökkentése
A megengedett hiba nagysága befolyásolja az NC-fájl méretét, illetve
jelentősen megnöveli a számítási időt.

A generált program hossza csökkenthető, a megmunkálási ciklus beállításaival is. A CAM szoftver a
CAD modell méretei alapján dolgozik, és számolja ki az elmozdulások végpontját. Vagyis a CAD modell pontossága eleve befolyásolja és meghatározza a munkadarab pontosságát. CAM szoftveren
belül, pl. nagyoló ciklusoknál, azonban sokszor nincs szükség ezredmilliméteres pontosságra, hiszen
a ráhagyás miatt úgysem végleges felületet alakítunk ki. Így például választhatunk 0,05 mm pontosságot, ami azt jelenti, hogy a szerszám addig fog egyenesen menni egy adott felületrésznél amíg a
megmunkált felület és az elméleti alak között nem lesz 0,05 mm az eltérés. Ha egy adott felületet
kevesebb pont ír le, akkor az NC-fájl kisebb lesz. Másik megoldás, hogy engedélyezzük a kimeneti
fájlban körívek használatát is. Ezzel az opcióval további jelentős csökkenést érhetünk el a megmunkáló program hosszánál.
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NURBS Splines
• NC program hossza
lecsökken
• Felület minősége javul

• Megmunkálás pontossága
jobb lesz

• CAM rendszerben spline (NURBS)
interpoláció UG, EdgeCam

• Transzformálás a vezérlésben

(Forrás: Markos S, Boór F.)

A NURBS (Non Uniform Rational B-Spline), nem egyenletes racionális B-spline-t jelent, vagyis egy speciális fajta görbét. Ezeknek a görbéknek a számaztatásából kapjuk a 3d-s felületet, vagyis NURBS felületet.
A „spline” megnevezést a függvények egy olyan tág csoportjára használják, amelyeket akár egy, akár
többdimenziós adatok interpolációjára és simítására alkalmaznak. Az interpoláló spline függvényeket
alkalmas simasági mértéket (például integrált négyzetes görbületet) minimalizáló függvényekként
határozzák meg. A számítógéppel segített tervezésben (CAD) és a számítógépes grafikában a spline
megnevezéssel gyakrabban egy szakaszonként polinomokból álló paraméteres görbére utalnak.
Ezeknek a görbéknek egyszerű az előállításuk, könnyen és pontosan számíthatók és bonyolult alakzatokat képesek jól közelíteni görbe illesztéssel és interaktív görbe tervezéssel.
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Szplájn és lineáris közelítés

SPLINE-OK

EGYENESEK, KÖRÖK
(Forrás: Markos S, Boór F.)

Néhány éve megjelentek olyan vezérlések, melyeken alkalmazhatóak a bonyolultabb interpolációk is.
Ennek egyik előnye, hogy a számításokat a szerszámgép vezérlője végzi, minimális adatból. Így az NC
fájl hossza jelentősen lecsökken, ami gyorsabb adatátvitelt tesz lehetővé. Általában a spline interpolációt kezelő gépeknél már nincsen memória probléma, hiszen ezekben a gépekben gyakran nagy
kapacitású merevlemezt használnak az NC-programok tárolására. A fenti ábrán két azonos megmunkáló programot láthatunk szplájnokkal illetve egyenesekkel. Egyenesek esetén lényegesen hosszabb
NC-fájlt kapunk.
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Kommunikáció CAM és CNC gép között
•
•
•
•

Lyukszalag (régen)
Kazetta, floppy (régen)
Memória kártya, USB…
DNC hálózat (RS232C vagy LAN)

A CAM rendszer generálja a szükséges NC-programot, de ezt el is kell jutatni a CNC gépre. 70-es évekig használták a lyukszalagot az információ átvitelre. Majd megjelentek a mágneses adathordózók is
(kazetta és a különböző floppy-k). Ezek nagy problémája az volt, hogy a kapacitásuk és a sebességük
is alacsony volt. Előre lépés volt a soros port, mellyel a szerszámgépek képesek a kommunikációra (az
RS232C-s ipari szabvány alapján). Ethernet alapú hálózatokat használva a kapcsolat online-ná vált,
mely sok esetben kényelmesebb kommunikációt tesz lehetővé. Utóbbi években egyre több gép kapcsolható hagyományos számítógépes hálózatba, és gyakorlatilag a szerszámgép egy meghajtóként
(külön számítógépként) jelenhet meg. Az offline kapcsolatban szintén nagy előrelépést jelent az USB
csatlakozás.
A DNC lehetővé teszi a többgépes vezérlést, az elektromechanikus információ bevitel (lyukszalag,
floppy lemez) elmarad, és ez által a megbízhatóság nő. Az alkatrészprogramokat a folyamatirányító
számítógép külső memóriájában tárolják, amelyeket szükség esetén a szerszámgépek hívnak le. A
számítógép így átveszi az elosztóállomás és a puffer tároló feladatát. A számítógépet folyamatirányítási célokra is használhatják, és a munkadarab megmunkálásán kívül az anyagmozgást is irányíthatja.
A központosított programellátás egyéb előnyei mellett folyamatos gép és rendszerállapot figyelés
valósítható meg. A „külső” számítógép nem fizikai különállást jelent, mert a számítógép a vezérlésbe
integráltan jeleneik meg. A különállás rendszertechnikai.

© Kakuk, SZIE

www.tankonyvtar.hu

454

CAM tankönyv

DNC irányítórendszer

Számítógép

NC alkatrész

DNC irányítószoftverrel

programok

LAN

NC

DNC
opció

Szersz.gép
1

NC

DNC
opció

Szersz.gép
2

CNC

DNC
opció

Szersz.gép
3

CNC

DNC
opció

Szersz.gép
4

A korábban fejlesztett NC berendezések alkatrészprogramjaikat lyukszalagon kapták. A DNC kommunikációs rendszer döntő változást jelentett ezzel szemben, mert ezeknél a számítógép megfelelő
adatvonalakon töltötte be NC irányítórendszerbe a programokat. Ez műszakilag és szervezéstechnikailag is jelentős előrelépés volt, hiszen a központi irányító számítógép lehetővé tette monitorozálási,
diagnosztikai feladatok megoldását, megmunkálási folyamatok összehangolását, termelésirányítási
feladatok megoldását intelligens működési módok kialakítását. Ez a fajta irányítási mód, az NC vezérlők memóriájának méretkorlátai miatt a CNC vezérlők korában sem veszítette el a létjogosultságát. A
nagyméretű programokat tehát nem töltjük be a vezérlés programtárába, hanem „külső” számítógépről DNC-módban futtatjuk.
DNC kommunikációs rendszert elterjedten alkalmazzák azokon a helyeken, melyeknél több szerszámgéppel kell kommunikálni. Az alapját a egy számítógép adja, melyen fut a DNC programja. Ez a
program lehetővé teszi, hogy a hálózaton keresztül elérhessük külön-külön az egyes megmunkáló
gépek adattárolóit. Ha a szerszámgép vezérlője alkalmas DNC kommunikációra, akkor a megfelelő
beállításokkal lehetőség nyílik a kapcsolatra. Ha a szerszámgépen és a számítógépen is nyitott a kapcsolat, akkor programok tölthetőek fel és le a szerszámgépről. További funkció az is, hogy az egész
megmunkáló program nem a szerszámgép memóriájából fut, hanem a számítógép küldi folyamatosan az NC mondatokat, a feldolgozás sebességétől függően.
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Adatintegráció STEP segítségével

A STEP 2005-re az ISO 10303 szabványban nemzetközileg elfogadott és kodifikált módszerré vált a
számítógéppel segített mérnöki alkalmazások közti kommunikációban. A STEP kialakítása egy, a repülőgép iparban végrehajtott pilot project során vette kezdetét. 2001-ben a Boeing, mint repülőgépgyártó, valamint a Pratt & Whitney, mint a gázturbinás sugárhajtóművek szállítója együttműködésbe
kezdett egy olyan megoldás kifejlesztése érdekében, mely a két gyártó tervező rendszereit összekapcsolja. A munkát az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma is figyelemmel kísérte, illetve támogatta. A megoldandó feladat a hajtóműnek repülőgép sárkányába építése során felmerülő problémák
minimalizálása volt. Nyilvánvaló, hogy a hajtómű beépítésének tervezése nagy körültekintést igénylő
feladat, hiszen a felfüggesztési csomópontok mellett figyelmet kell fordítani az elektromos bekötések, üzemanyagcsövek, stb. nagy pontosságú elhelyezésére. Tekintve, hogy a két gyártó CAD rendszerei a megoldandó feladatok különbözősége miatt egymástól lényegesen eltérőek voltak, ki kellett
fejleszteni egy adatátviteli protokollt, melyet a Boeing CATIA-bázisú rendszere, valamint a hajtóműgyártó speciális alkalmazásai is implementálni tudnak. Végeredményben a kísérleti fejlesztés sikerrel
zárult, ennek eredményei rakták le a későbbi ISO 10303 szabványcsoport alapjait. Napjainkra a STEP
a mérnöki tevékenység valamennyi területére kiterjedő szabvány-ajánlást biztosít, mely segítségével
az egyes alkalmazások közti adatcsere és kommunikáció előírt formátumban, gépfüggetlenül, az alkalmazott operációs rendszertől és célalkalmazástól is független módon megvalósítható. A STEP valójában alkalmazás-specifikus protokollok gyűjteménye, melyek az elektronikai tervezéstől a hajógyártásig valamennyi tervezési területet lefednek. A STEP-en alapuló ISO 10303 szabvány előírja a protokollok formai követelményein túlmenően a fejlesztőrendszerekkel, függvénykönyvtárakkal kapcsolatos kívánalmakat is.
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Napjainkban valamennyi független szoftvergyártó, aki a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO)
valamely tagországában kíván mérnöki alkalmazást eladni, köteles képessé tenni rendszerét a STEP
valamelyik, az adott alkalmazáshoz illeszkedő protokolljában történő adatbevitelre, és kivitelre egyaránt. Figyelemmel arra, hogy az adatfolyamok formátumai immár szabványosak, az integráció korábbi problémái túlhaladottá váltak.
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Adatátvitel STEP segítségével
CAD (A gyártmány
strukturális terve)

CAD (Az alkatrészek
3D szilárdtest
modellje)

• CAD- formátum

CAPP
(folyamattervezés)

CADD (technológiai
tulajdonságok)

• AP 203

CAM (szerszámmozgások leírása)

NC-vezérlő
(gyártás)

Az alkatrész-tervezés, valamint gyártás feladatköréhez kapcsolódóan a folyamat megvalósítását STEP
segítségével a fenti ábra szemlélteti, mely megoldásnak a korábbi módszerekkel szemben számos
előnye van:
- Az adatátviteli protokollok szabványosítottak, ezért az implementáció egyértelmű.
- Az AP-203/2 és az AP-214 a geometriai adatok átvitele mellett a GD&T (Geometric
Dimensioning and Tolerancing) információk hordozására is alkalmas.
- Nincs CLDATA közbenső átvitel. Ez azért nem szükséges, mert az RS-274-el ellentétben az AP238-nak nincsenek nyelvjárásai, valamennyi szerszámgép-gyártó alkalmassá teszi vezérléseit
az AP-238 kezelésére. A speciális CAM alkalmazásokkal ellentétben, bonyolultabb technológiák esetén a CAPP alkalmazás képes összetett feladatok során a műveletek tervezésére és
optimálására, az adatátvitelt az AP-214 a bemeneten, az AP-240 a CAPP kimenetén támogatja.
- Az AP-238 nem tengely-elmozdulásokat közvetít, hanem közvetlenül a szerszámpályákat írja
le. Ez lehetőséget ad a szerszámgép CNC- vezérlőjének, hogy a tengely-elmozdulásokat saját
maga számítsa, így adott a lehetőség a szerszámgép teljesítményének optimális kihasználására.
- Az AP-238 kétirányú adatátvitelt biztosít, így a szimulációk lefuttatása után a CAM, vagy a
CAPP software-ben az eredmények figyelembe vételével a korrekciók és az optimálások elvégezhetők. Ennek igen nagy a jelentősége a többszerszámos megmunkálások ütközésvizsgálatában és a helyes, optimális műveleti sorrend kialakításában.
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A fenti felsorolásból látható, hogy az ISO-10303 szabványcsoport megjelenése új lehetőségeket adott
a CAxx alkalmazások közötti, adatcserén alapuló integráció megvalósítására, de ezen túlmenően eszközöket biztosíthat még egy, az automatizált technológiai tervezésben régóta meglévő kérdés megválaszolására.
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STEP-NC

A termék és programleírás területén a STEP szabvány vált uralkodóvá, előbb a különféle CAD rendszerek adataihoz, majd napjainkban - egyenlőre kutatási prototípusokban - már a megmunkáló programokhoz (STEP-NC) is használják. Természetesen ehhez kapcsolódóan megkezdődtek a kutatások
olyan gépvezérlések kifejlesztésére, amelyek a hagyományos G kód helyett/mellett STEP-NC nyelven
leírt programot is futtatni képesek.
A STEP-NC célkitűzése, hogy teljesen kiváltsa a G kódokat egy STEP alapú termékleírással, amelyet
azután a CNC-k végre tudnak hajtani. A másik oldalról olyan leírást ad, amely egységes és minden
CAD/CAM rendszer támogatja, ill. képes ebbe a formátumba konvertálni a saját termékleírását. A
STEP-NC fájl struktúrája a következő:
· projekt fájl
· főprogram (a végrehajtandó megmunkálási feladatok szöveges leírása)
· technológiai leírás (a megmunkálási feladatok objektum orientált leírása)
· geometriai leírás (a geometria STEP alapú leírása)
Mivel olyan nagy az igény egy ilyen jellegű megoldásra a STEP NC már a szabványosítás első lépéseinél tart. A STEP-NC ugyanakkor meglehetősen bonyolult leírás, összesen több, mint 150 adattípust
(application object) definiál. Hátránya, hogy ezzel megszűnik az "olvashatóság", hiszen a G-kódú
programot egy CNC kezelő viszonylag jól megérthette és könnyen módosíthatta, ha szükség volt rá.
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A fenti ábra a STEP-NC jelentősen egyszerűsített adat modelljét mutatja. A megoldásában egyszerűbb
szinten STEP alapú leírás generálódik off-line, az ún. NCFU (NC feature unit) alapú leírás. Ez a leírás
három típusú NCFU alapelem listájából áll, melyek a következok:
1. kontúr-párhuzamos;
2. irány párhuzamos;
3. hálószerű felület.
Ezek alapján on-line generálódik felület interpolálással a szerszám pálya, majd pálya interpolálással
generálja a rendszer ezen elemi elmozdulás-vektorok sorozatát.
A STEP-NC közvetlen előzményének tekinthető az ESPRIT OPTIMAL projekt, amely a CAM és CNC
rendszerek közötti hatékonyabb gyártási információ definiálását és az ezt támogató szoftverek kifejlesztését tűzte ki célul maga elé. A STEP-NC reális lehetőséget teremt arra napjainkban, hogy lecserélhetővé váljon az NC technikában a G-kód egy sokkal korszerűbb, és az intelligens CNC-k számára
szükségszerű programozási nyelvvel.
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Ellenőrző kérdések:
1. Jellemezze a CAD-CAM-CNC közötti kapcsolatokat!
2. Mit jelent a CLDATA kifejezés, és milyen adatokat tartalmaz?
3. Hogyan épül fel egy NC mondat?
4. Melyek a párbeszédes programozás jellemzői?
5. Milyen szempontokat kell figyelembe vennünk posztprocesszor készítésekor?
6. Mit értünk DNC kommunikációs rendszer alatt?
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Virtuális gyár (gyártás)
Anyagáram

Alkatrészek
Tevékenységek

Erőforrások

Módszerek

Termékek

Elképzelés

Módosítás,
ellenőrzés

Információáram

Termék

Folyamat

Iteratív változtatás
Szükséglet,
kereslet

Gyártási terv

Erőforrások
Összevetés az
elvárásokkal

CNC

Irányítás,
ellenőrzés

Forrás: Krállics

Virtuális gyár (gyártás)
A virtuális környezet (virtuális valóság –VR-) olyan számítógépes rendszer által generált tér, amelyben vagy ahol az ember interaktív tevékenységet végezhet. A VR előnye, hogy az ember kerülhet
(beléphet) olyan helyzetbe, amely normál körülmények között lehetetlen lenne a költségek, a biztonság vagy más korlátozások miatt. A virtuális valóságban alapvető fontosságú a mozgás, a navigáció és
a manipuláció. A VR-t meghatározzák olyan interaktív számítógépes környezeti elemek mint: szöveg
alapú on-line fórum, többszereplős aktivitás, komplex szimulációk (audió, video és animáció) vagy a
három dimenziós grafika, adott esetben a zajok vagy illatok. További valóságos hatások érhetők el
speciális sisak vagy kesztyű alkalmazásával, sztereo képek megjelenítésével.
Szenzorok elhelyezésével a szereplő reakciói közvetlenül átvihetők a számítógépre, ezáltal befolyásolva a megjelenő virtuális környezetet.
A 13.1 ábra a virtuális gyár valósággal párhuzamos (konkurens) leképezését szemlélteti. A virtuális
gyártás (VM) kifejezés a modellezés, leképezés formai kereteit, animációját, a digitális gyártás a modellezés, leképezés tartalmi sajátosságait integrálja.
 Tervezés központú VM: gyártási információkat szolgáltat a tervezőnek a tervezés fázisában.
Ebben az esetben a VM úgy és arra használja a gyártásalapú szimulációt, hogy optimalizálja a
termék és folyamattervezés folyamatát speciális gyártási célkitűzések (DFA, minőség, rugalmasság)..figyelembevételével, vagy arra használja a folyamat-szimulációt, hogy értékelje
elemezze a termelési környezetet ezzel is segítve a tervezési és gyártási döntéseket.
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b) Termelés központú VM: arra használja a szimuláció lehetőségét, hogy modellezze a gyártási folyamatokat abból a célból, hogy gyorsan és alacsony költségszint mellett lehessen értékelni a gyártási alternatívákat és variációkat.
c) Vezérlés központú VM: a szimulációs módszerek kiegészítése olyan modell elemekkel,
melyek lehetővé teszik a gyártási ciklus közbeni zavarmentes szimulációt és optimalizálást.
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CAD modellek, virtuális környezet

Forrás: CIMDATA

CAD modellek, virtuális környezet
A globális, CAD alapokon szerveződő virtuális tervezési-gyártási környezet az alábbi fázisokból áll.
(13.2 ábra):
Vázlatkészítés: Tervezői ötletek számítógépes kiszolgálása, vázlatok készítése.
Formatervezés: Formafelületek definiálása (szabad felületek modellezése).
Részlet-tervezés: Funkcionális és gyártási sajátosságokat tartalmazó, (hordozó) alkatrészmodellek.
Szereléstervezés: Interferencia , tűrésanalízis, szerelhetőség vizsgálata.
Analízis, szimuláció: Anyagfolyás, feszültség, deformáció analízise és szimulációja.
Szerelés ellenőrzés: Szerelvény funkcionális ellenőrzése.
Darabjegyzék (BOM): Anyag és eszköz szükséglet tervezése, meghatározása.
Prototípus (RP) gyártás: Prototípus gyártás RP és/vagy RT módszerekkel.
Szerszámtervezés: A sorozat és/vagy tömeggyártás alakító szerszámának tervezése.
Szerszámgyártás: Az alakító szerszám megmunkálásához szükséges szerszámpályák és NC programok
leképezése.
Gyártás: Az alkatrész sorozatgyártása az előzőekben gyártott szerszám alkalmazásával. Minőségellenőrzés, minősítés.
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Tervezési folyamat fejlődése

Forrás: CIMDATA

Tervezési folyamat fejlődése
A számítástechnikai eszközök (hardware és software) gyors fejlődése lehetővé tett a tervezési folyamat modellezési módszertanának és lehetőségeinek gyors és látványos fejlődését (13.3 ábra).
- 2D : A számítógép képernyőjén végzett rajzkészítés lehetővé tette a módosítások és változtatások gyors és hatékony kezelését.
- 3D : A térbeli modellezés, modellépítés, megteremtette a lehetetlen konstrukciós megoldások kiszűrésének lehetőségét.
- Digitális prototípus: A parametrikus testmodellezés megalapozta a számítógépes animáció
majd a szimuláció mindent átható alkalmazását.
- Digitális gyártás: A teljes gyártási rendszer, anyag és információ folyam modellezése, megjelenítése.
- Tudás, ismeret szerzés: Interaktív modellezése, tervezési környezet elemzés, tanulás, folyamatoptimálás céljából.
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Tudásalapú/digitális gyártás

Forrás: SZTAKI, Manufuture

Tudásalapú/digitális gyártás
A digitális gyártás olyan nyílt megoldások és gyártási módszertanok együttese, amely előre mozdítja
a gyártási folyamatokat és az üzleti kezdeményezéseket. Olyan megoldást nyújt, amely összekapcsolja az összes gyártási feladatot, beleértve a gyártási folyamattervezést, a folyamatok szimulációját/tervezését és a gyártás irányítását. Ily módon a digitális gyártás révén a cégek nemcsak a gyártási
folyamataik hatékonyságát tudják megnövelni, hanem a termékfejlesztés megtérülését, és a beszállítói kapcsolatokat is eredményesebbé tudják tenni.
A tudásalapú digitális gyártás (13.4 ábra) nélkülözhetetlen eleme a termék életciklus menedzselés
(PLM) bevezetésnek, mivel ez zárja be a kört a termék fejlesztése és a termék szállítása között azzal,
hogy kezeli a gyártási folyamatok tervezését és végrehajtását. Például a digitális gyártás lehetővé
teszi a gyártási folyamattervezők számára a közös munkát a tervezőkkel, a hatékonyabb termékfejlesztés és beszállítói együttműködés érdekében.
A digitális gyártás egyik legfontosabb célja az eddigi termék, folyamat, erőforrás és gyártási információk egyesítése, biztosítva a korábban elszigetelt gyártási elemek hatékonyabb együttes munkáját. A
digitális gyártás kiemelkedően fontos minden gyártó cég számára, amely növelni kívánja a versenyképességét és a profit stabilitását. A digitális gyártás támogatja a korszerű gyártási módszertanok,
mint a hat szigma, és a „lean” gyártás megvalósítását.
A digitális gyártás másik fontos célja, hogy lebontsa a falat a tervezés, a gyártástervezés és a gyártás
között. Ha így történik, akkor a digitális gyártás biztosítja a termék életciklus során az adatok digitális
folytonosságát, így segítve a gyártó cégeket több és jobb termék gyorsabban piacra kerülésében,
mindezt olcsóbban.
Alkalmazható szoftverek: TECNOMATIX, DELMIA,..
www.tankonyvtar.hu
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Gyártást támogató ICT módszerek

Forrás: SZTAKI, Manufuture

Gyártást támogató ICT módszerek
Informatikai eszközök, hálózatok:
A vállalati informatikai hálózat számítógépes helyi hálózatok együttesére épül (LAN) (13.5 ábra).
A vállalati menedzsment funkciókat vállalati nagyszámítógép szolgálja ki (Mainframe).
Az irodai hallózatok protokolljainak céljára dolgozták ki a TOP rendszert.
Az üzemi hálózatok protokolljának céljaira dolgozták ki a MAP (Manufacturing Automation Protocol)
rendszert. Elterjedt az Ethernet –TCP/IP rendszer is.
A távoli csomópontok X25. szabvány szerint kommunikálnak egymással. (Wide Area Network, WAN).
A Routerek a különböző típusú hálózatokat kapcsolnak össze.
A Bridge az azonos típusú hálózati szegmenseket kapcsolja össze. A bonyolult hálózatokat a LAN
„manager” vezérli.
A felhasználók különböző hálózati szolgáltatásokat használhatnak (pl, FTP, HTTP, DNS, stb.)
Az informatikai rendszer négyszintű, hierarchikus felépítésű:
LAN 1 Irodai hálózat. A menedzsment és a műszaki tervezés igényeit szolgálja ki.
LAN 2 Üzemi hálózat. A termelés igényeit szolgálja ki.
LAN 3 Cella hálózat. A gyártó, szerelő, raktári és anyagkezelő cellák igényeit szolgálja ki.
LAN 4. Végrehajtó hálózat. A szenzorok, hajtások, végrehajtó szervek igényeit szolgálja ki.
A hálózatokra különböző teljesítményű csomópontok csatlakoznak:
Cellavezérlők. A gyártóberendezések egy csoportját irányítják.
Alrendszer-vezérlő. Nagyobb, önálló üzemrészek vezérlője.
Műhelyszintű vezérlő. Technológiai gyártórendszerek koordinátora.
Technológiai folyamatvezérlő (pl. festő. Hőkezelő rendszerek)
© Markos, BME
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Kézi vezérlésű munkahelyeket integrál hálózatba.
Üzemi grafikus munkahely (pl.: művezetők, minőségellenőrök számára)
A MAP projektet az 1980-as években a General Motors amerikai autógyártó óriáscég kezdeményezte. A GM üzemeiben több ezer berendezés-vezérlőt (PLC, CNC, ROC) alkalmaznak a motor és karoszszéria gyártó és szerelő sorokon. Ezek programellátása, szinkronizált irányítása csak hálózattal oldható meg. A MAP szigorúan követi az ISO OSI (Open System Interconnection) referencia modell szabvány elemeit. A különböző teljesítmény, szolgáltatás követelmények miatt számos más rendszert is
kidolgoztak.
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Digitális gyártás definíciója

Megoldások melyek támogatják:
- Megmunkálási folyamat tervezési megoldások összekapcsolását
- A tervezéstől a gyártásig folyamat integrációját
Integrációt kiszolgáló eszközök
- Szerszám és készüléktervezés
- Folyamattervek megjelenítése és szimulációja.
Megmunkálási, gyártási folyamat optimalizálása
Forrás: CIMDATA

Digitális gyártás definíciója
A digitális gyár a valóságos gyár leképezése digitális modell formájában, amelyben lehetőség van az
üzem struktúráinak és gyártási folyamatainak vizuális szemléltetésére, szimulációjára és ezzel „leképezésére”. Egy másik felfogás szerint a digitális gyár olyan számítás-technikai modell, amelyben egy
gyár valamennyi elemét, valamint folyamatait leképzik és ezáltal könnyen érthetővé teszik.
Egy további elképzelés a digitális gyárat olyan formában definiálja, amely számítástechnikailag leképzi
a gyár valamennyi ismérvét és folyamatait, ezáltal a digitális gyár olyan virtuálisan működő modellt
képez, amely reális termelési és tervezési adatok alapján jön létre. Olyan elmélet is ismert, amely
szerint a digitális gyár keretén belül a vállalat különböző szintjei között szimulációs technika létesít
kapcsolatot. Ez megkönnyítheti az egyes területek közötti szinergiahatások kimutatását. (13.6 ábra)
“A digitális gyártás egy olyan integrált eszközkészletet reprezentál, amelyek támogatják a megmunkálási folyamat tervezését, a szerszámtervezést, üzemi környezet tervezését, illetve a megjelenítés céljából használja a virtuális szimuláció eszközkészletét ezáltal lehetővé téve a gyártástechnológusnak a
megmunkálási folyamat ellenőrzését és optimalizálását.” Forrás: CIMDATA
A digitális gyár és gyártás fogalmának előtérbe kerülése előtt meghatározó jelentőségű volt a CIM
rendszerek, illetve a CIM filozófia kialakulásának.
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CIM kialakulása, filozófiája

CIM kialakulása, filozófiája
A számítógéppel integrált gyártás (CIM) (13.7 ábra) a termeléshez kapcsolódó vállalati funkciók olyan
integrált együttese, amelyben a funkciók informatikai folyamatait számítógép támogatja és az
alkalmazási modulok informatikai kapcsolatait helyi hálózat egységes adatbázis és
üzenetszolgáltatások biztosítják. (Erdélyi Ferenc)
A CIM rendszereket integrált anyag és adat feldolgozó rendszereknek (IAAR) nevezhetjük. (Hajós
György)
• Az 1960-as évekig egy-célú megmunkáló gépeken, emberi munkával folyt a termelés, viszonylag kevés automatizált berendezés volt, az is mechanikus programhordozóval működött.
• Az 1970-es években jelentek meg az első „Computer Numerically Controlled” (CNC) gépek,
amelyek már alkalmasak voltak különféle alkatrészek automatikus gyártására.
• Az 1980-as évektől kezdték ezeket a CNC gépeket körbe építeni különféle adagoló és munkadarab eltávolító egységekkel. Így alakultak ki az első gyártócellák.
• A rugalmas gyártórendszerek „FlexibleManufacturingSystem (FMS)” néven az 1990-es években jelentek meg a termelésben több megmunkálógép és kiszolgálóegység integrálásával –
egy központi számítógép irányítása alatt.
• Becslések szerint 2000-ben 2500…3500 FMS működött a világon, számuk azóta folyamatosan
nő.
• 2005-től jelent meg a „Digitális Gyár”fogalma, amely lényegében a termelés és anyagmozgatás teljes automatizálását jelenti.
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CIM modulok és kapcsolataik

Forrás: Erdélyi

CIM modulok és kapcsolataik
CIM rendszer elemek (13.8 ábra):
MIS: Vállalat irányítási, gyártási információs rendszer, adatbázis
CAD (CADD): Számítógéppel segített termék tervezés. (része a CAE – számítógéppel segített mérnöki
tevékenység-, illetve FEM is, ami a véges elemes analízist jelenti).
CAPP: Számítógéppel segített technológia tervezés. A CAPP rendszerek sok funkcióját átveszi, átvette
a CAM, illetve a CAD)
PPS: Termelésprogramozás és ütemezés. A PPS részeként definiáltuk az anyagszükséglet MRP I, illetve az erőforrás tervezést MRP II .
CAM: Gyártásirányítás, NC programozás. A gyártásirányítás részét képezi a DNC, illetve a gépek NC
programellátását biztosító vezérlési, hálózati elemek is.
CAQ (CAQA): Minőségbiztosítás (minőségtervezés, hibaanalízis, minőség-ellenőrzés.
CAL (CAST): Szállítás és raktározás (Logisztika).
PROCESS: Technológiai folyamatok közvetlen irányítása vezérlése.
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Rugalmas gyártó rendszer (FMS)

− különböző termékek gyártása;
− több, hasonló vagy különböző
technológiai berendezés
− a berendezések elrendezése nem
követi a technológiai sorrendet;
− a technológiai berendezések
automatizálási szintje magas.

Rugalmas gyártórendszer (FMS)
A rugalmas gyártórendszerek ( 13.9 ábra) az automatizálás, az elektronikus vezérlések, valamint a
modern számítógépek elterjedésével alakultak ki. „Ropohl” szerint integrált gyártórendszereken a
gyártóberendezések olyan sora értendő, amelyeket közös vezérlő és anyagmozgató rendszerrel úgy
kapcsoltak össze, hogy egyrészt teljesen automatizált rajtuk a gyártás, másrészt pedig egy adott területen belül különböző munkadarabokon, különböző megmunkálási folyamatok végezhetők velük
anélkül, hogy a folyamat a megmunkáló gépek átállása miatt megszakadna. „Helm” megfogalmazása
szerint az integrált gyártórendszerekben a termeléssel összefüggő valamennyi alrendszer, így
- a megmunkáló,
- a raktározó és anyagmozgató,
- a minőségellenőrző, valamint
- a gyártás segédfolyamatait (munkadarab-előkészítés, forgács- és hulladék-anyag eltávolítás, a
hűtőfolyadék ellátás, stb.) magába foglaló alrendszer,
az ezeket összehangoló termelésirányító alrendszer felügyeletével végzi tevékenységét.
Mindkét definícióban benne van azonban, hogy számítógép vezérli a rendszert, amely az egyes tevékenységi részterületeket egységesen kezeli, ezáltal integrált anyag- és információáramlást tesz lehetővé.
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Rugalmas gyártórendszer felépítése

Forrás: Németh

Rugalmas gyártórendszer felépítése
Nyitott terű gyártó rendszer (13.10 ábra)
1 Négy CNC megmunkáló központ.
2 Négy szerszám cserélő állomás; gépenként egy; számítógéppel irányított kocsikkal szállított szerszámok.
3 Kocsi (szellemkocsi) karbantartó állomás. Hűtőfolyadék figyelő és karbantartó terület.
4 Munkadarab mosó állomás (automatikus kezelés).
5 Automatikus paletta tároló (10 paletta).
6 Mérő modul: vízszintes koordináta mérőgép.
7 Három tároló a szerszám szállító lánchoz.
8 Szerszám szállító lánc feltöltő/letöltő állomás.
9 Négy munkadarab feltöltő/letöltő állomás.
10 Paletta/készülék szerelő állomás.
11 Irányító központ, számítógép szoba (emeletes).
12 Központi forgács és hűtőfolyadék tároló/kezelő rendszer (szaggatott vonal: mosóból a tárolóhoz,
tárolóból a szerszámgépekhez).
13 Három számítógéppel irányított (drót-vezetésű) kocsi. Kocsi-forgató állomás (360 º-ig tud forgatni
a saját tengelye körül).
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Gépkiszolgáló palettarendszer

- Munkadarabcsere, gépidőt nem igényel.
- Munkadarabok tárolása, mozgatása automatizált.
- Pontos pozicionálás méréshez, megmunkáláshoz.
- Felügyelet nélküli gyártás lehetséges.

Gépkiszolgáló paletta rendszer
A gyártásautomatizálást szolgáló palettarendszereknek (13.11 ábra) két alapváltozata van.
Az egyik rendszer az „általános palettarendszer”, ahol a szerszámgép asztala teljesíti meg az alapvető
célt : rajta rögzítik a munkadarabot. Legtöbbször maga az asztal a paletta.
A gép asztalán vagy palettán kívül, gyakran rendelkezésre áll egy másik paletta is, ami a munkatéren
kívül elhelyezett palettacserélő állványra van felszerelve. Amíg a munkatérben lévő palettára rögzített darab megmunkálása folyik, addig a másikon a gépkezelő kicseréli az elkészült darabot a következő nyers darabra. A tulajdonképpeni palettacsere automatikus folyamat, amelyet a megmunkálási
programba be kell építeni. Ennek első részében a cserélő berendezés az elkészült munkadarabot
hordozó palettát lehúzza az asztalról és ráhúzza az egyik fogadóhelyre. A második részben a palettacserélő a másik fogadóhelyen lévő palettát rátolja a gépasztalra. Az előzőekből következik, hogy a
palettacserélőnek két paletta fogadására alkalmas helye van, és mindkét helyről kétirányú palettamozgást tud elvégezni. A konstrukciós megoldás nagyon sokféle.
A nullpont paletta (készülék) rendszerek egyik nagyon fontos feladata, a gyártási flexibilitás, a gyors
cserélhetőség, univerzális alkalmazhatóság elve egyedi gyártás esetén is. A munkadarabot csak egyszer kell rögzíteni a felfogó palettára (készülékre), majd külső mérőgépen történő munkadarab pozíció bemérés után, bármely gépre másodpercek alatt rögzíthető a munkadarab, szemben a hagyományos munkadarab rögzítési technikákkal, ahol minden gépre külön idő a munkadarab rögzítése, pozíció bemérése, a megfelelő hosszúságú, és átmérőjű ülék, csavar, és csavaranya megkeresése, majd a
rögzítés oldása. Ezen munkafázisok kiküszöbölése jelentős gyártási mellékidő csökkenéshez vezet.
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Robotos automatizálás

Robotos automatizálás
Az ipari robotizálás, robotos automatizálás (13.12 ábra) célja a gyártási folyamatban szükséges emberi munka kiváltása ipari robotokkal. Ezek a programozható mechanikus karok (manipulátorok) képesek mozgatni, szállítani a munkadarabokat (esetenként palettákat), és esetenként rájuk szerelt
szerszámokkal meg is tudják munkálni a gyártmányt.
Beszerzésük és telepítésük tőkeigényes befektetés, de ennek többszörös megtérülését általában biztosítja az robotizált gyártásban rejlő számos előny:
- Nagyobb termelékenység.
- Jobb és egyenletesebb minőség.
- Rugalmasság.
- Ellenőrizhetőbb gyártási folyamatok.
- A meghibásodások csökkenő valószínűsége.
- Jobb helykihasználás
- A gyártási folyamat puffer mérete csökken.
- Kényelmesebb, biztonságosabb munkakörnyezet.
- Költséghatékonyság.
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Alkatrész és termék modellek

Alkatrész és termék modellek
Az egyre szűkebb határidőkre történő szállítás kihívásaként mind a tervezés, mind a gyártási folyamatok hatékonyságát növelni kell, de az igazi áttörést a munkafolyamatok párhuzamosításával lehet
elérni. Vagyis a tervezés lehető legkorábbi szakaszában el kell kezdeni a beszerzési, a gyártáselőkészítési, a logisztikai (például csomagolástervezési) és a tervek véglegesítését követően szinte
azonnal a gyártási feladatok ellátását. A műszaki dokumentációk, kezelési, szerelési utasítások elkészítése többnyire csak a tervek véglegesítését követően kezdődik, a folyamatosan változó konstrukció
miatti időrabló módosítások elkerülése érdekében.
A cél a tervezési idő mérséklése, amihez a tervezéssel párhuzamosan kellene elkezdeni a dokumentumok elkészítését, de ezt csak a módosítási idő vállalásával lehet. A hatékonyság növelése elsősorban a vállalat részlegeinek együttműködésében rejlik, ezért olyan, az egész vállalatra kiterjedő megoldásra van szükség, amely hatékonyan támogatja a folyamatokat, kezdve az ajánlatadástól, a tervezési, a gyártástervezési feladatokon át egészen a műszaki dokumentációk elkészítéséig.
A tervezés hatékonyságát 3D-s modellezéssel (13.13 ábra) és tervezőrendszerekkel lehet növelni. Egy
3D-s tervezőrendszer beszerzése és használata önmagában kevés. A kezdetek kezdetén felhasználási
szabályokat kell lefektetni. Ilyen szabály, lehet hogy azonos irányelvek szerint kell a modelleket felépíteni, a modellek uniformizálásának és egységesítésének érdekében. Személyi váltás esetén bárki
könnyedén módosíthatja a modellt, nem annak megismerésével megy el az idő. Uniformizált modellek esetében a változtatások egy bizonyos része „szkriptek” segítségével automatikusan is megtörténhet.
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Sajátosság alapú CAD modellek
Borda

- 3D modellezés, rajzolás
- Parametrikus modellezés

Élletörés

- Sajátosság alapú modellek
 Alaksajátosság
 Anyagsajátosság
 Tűréssajátosság
 Egyéb
A CAD modellek tartalmazzák a
geometriai információkat!

Zseb

Süllyesztett furat

Lehetőség a papír alapú rajzok kiváltására!

Sajátosság alapú CAD modellek
A mai 3D-s tervezőrendszerek többnyire olyan rendszerek, amelyek parametrikus és sajátosságokon
alapuló tervezést tesznek lehetővé. A parametrikusság a modellek változtatásának végrehajtására, a
változatok kezelésére ad egyszerű lehetőséget. A sajátosságok egységes, vagy egységesen kezelt geometriai elemek, összekapcsolt halmazai (13.14 ábra).
A sajátosságok lehetnek: geometriai alaksajátosságok, anyag-, tűrés-, illetve egyéb sajátosságok.
• Alaksajátosságok magas szintű geometriai és alkalmazási „egységek”, jellemezve a tervezés
geometriai tartományát vagy műszaki jelentőségét,
• A sajátosság alapú tervezési módszerek célja a sajátossággal kapcsolatos legtöbb információ
összegyűjtése és azok adatbázisbeli „jól-használható” tárolása,
• Ennek segítségével a fejlesztők hatékonyabb eljárásokat tudnak kidolgozni (pl.: megmunkálási folyamatok tervezésekor, összeállítás modellezés és megmunkálás-ellenőrzés céljából).
Tervezéskor a végső alak eléréséhez a kezdetben elképzelt alakot többször kell módosítani. Erre azért
van szükség, mert az alakkal szemben vannak funkcionális, szilárdsági, minőségi, gyárthatósági, szerelhetőségi stb. követelmények, amelyek megvalósítása, ellenőrzése
csak külön – legjobb esetben is csak párhuzamosan – végezhető el. Ma már követelmény, hogy a CAD
rendszerek támogassák a konstrukcióváltozások interaktív előállítását. Ezt az elvárást – mai ismereteink szerint – az alaksajátosság alapú programok elégítik ki, amikor
is a modellt geometriai- és méret kényszerek határozzák meg.
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A ma forgalomban lévő 3D-s modellező rendszerek kivétel nélkül alaksajátosságokra alapozott, parametrikus modellezők.
Az alaksajátosságokra alapozott parametrikus tervező programok ismert szoftverei: Pro Engineer, NX,
Catia, Solid Works, Solid Edge, Inventor
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2D- 3D geometriai modellek

2D -3D geometriai modellek
A hagyományos 2D-s alkatrész modellek, rajzok a modell értelmezésére, gyártására utaló jellegzetesen rajzi információkat (tűrések, illesztések) tartalmaznak szöveges formában. A feliratok, magyarázatok szolgálják az anyag vagy felületi jellemzőkre vonatkozó információk megadását vagy értelmezését. (13.15 ábra) Az ily módon kommunikált információk legnagyobb része szabványokhoz igazodó,
azok nyelvén megfogalmazott követelmény. Ha eltekintünk a magyarázó jellegű információ közléstől, akkor a lineáris és geometriai tűrésezés szabványait követő elvárásokat a 3D-s modellen is meg
tudjuk jeleníteni.
A klasszikus 3D-s geometriai modell a felületi geometria definiálásán, megjelenítésén túlmenően
eredendően nem tartalmazott tűréstechnikai vagy technológiai jellegű információkat. A legutóbbi
fejlesztések nyomán a CAD rendszerek lehetővé teszik a tűrésre, illeszkedésre, felületi érdességre
vonatkozó információk megjelenítését is a CAD modellen. A tűrés sajátosságok megjelenítése önmagában csak bonyolultabbá, gyakran nehézkessé teszi a 3D-s geometria értelmezését, de abban az
esetben ha a CAD modellt felhasználó különböző modulok (CAM, CAQ) automatikusan olvasni, értelmezni tudják a tűrés alaksajátosságokat, akkor a tervezés automatizálásában tudunk előbbre lépni.
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Termék megmunkálási információk
(PMI) megjelenítése
Információk rögzítése a 3D
modelltérben
- Méretek megadása
- Tűrések megadása:


Geometriai tűrés



Méret tűrés

- Felületi minőség megadása
- Annotációk
Sajátosságokhoz kötött
információk

Termék megmunkálási információk (PMI) megjelenítése
A „Termék Gyártási Információk” (PMI) lényegében a gyártáshoz szükséges információk modellhez
kapcsolását teszi lehetővé oly módon, hogy a méretek megadása, tűrések és felületi minőség megadása, vagy egyéb információk a felhasznás során értelmezhetők. (13.16. ábra)
A PMI tartalmazza többek között a „Funkcionális Tűrési Jelöléseket” (FTA) és a „Geometriai Méretezés és Tűrés” (GDT) információkat is. A PMI biztosítja a méretekhez, tűrésekhez, felületi megmunkálási igényekhez, gyártási feliratokhoz, stb. való hozzáférést. Ezek az adatok többnyire hozzáférhetőek
az importált adatokkal dolgozó CAD/CAM felhasználók számára.
PMI alkalmazás tartalmazza:
- Modell nézetek megjelenítése csatolt PMI adatokkal
- Méretek
- Geometriai Méretezés és Tűrés (GD&T)
- Funkcionális Tűrések és Jelek (FTA)
A más formátumból származó 3D-s modellekkel való munka több, mint csak a 3D-s geometria kezelése. A 3D-s modell gyártási „folyamatainak” tervezési információi, legalább annyira fontosak – akár
egy CAM alkalmazásban, szerszám és készülék tervezésben – mint maga a modell. Korábban a PMI
információk a 2D-s rajzok részeként írták le a technológiai és gyártási folyamatokat. Egy 3D-s test-
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modell szerkeszthető tervezési információkat tartalmaz, de mikor kombináljuk a PMI-vel, megadja a
teljes információ halmazt, amelyet hagyományosan csak a 2D-s rajzban tároltunk.
A PMI információk a sajátosságokhoz kötöttek, ha megváltozik a modell adott paramétere, automatikusan követi a változásokat.
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Szerelt egységek, szerkezetek vizualizácója

Szerelt egységek, szerkezetek vizualizácója
A megjelenítő szoftverek segítségével a marketingrészleg tetszőleges számú és beállítású képet, animációt stb. tud készíteni, a mérnökség bevonása nélkül. A 3D- megjelenítő eszközök a mérnökség
számára is hatékony eszközök a vevői megrendelések és a belső kommunikáció szempontjából egyaránt. Használatával kiválthatóvá válik az időrabló prezentációk készítése. (13.17. ábra) Helyette egy
interaktív, a 3D-s információkat tartalmazó anyag kerülhet bemutatásra akár a prezentációba épülve,
akár különálló eszközként.
A megoldás felbecsülhetetlen előnye, hogy a 3D-s modell változásait követi, tehát modellváltozás
esetén nem kell a képeket újragyártani. Az alkalmazás használatával a kezelési utasítások hatékonyan
készíthetők el. A teljes MS Office-integrációnak köszönhetően a dokumentumokba beszúrt illusztrációkat nem kell megrajzolni, elkészíteni, a dokumentumba illesztést, a kép beállítását a kezelési utasítást összeállító dolgozó végzi a mérnökség erőforrásainak megkímélése mellett.
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Digitalizált üzemi környezet

Üzemi környezet digitalizálása, ellenőrzése, modellezése

Digitalizált üzemi környezet
A 3D geometriáról való adatgyűjtési eljárások a mérés elvében, es néha a felvett adat típusában is
eltérnek. Az automatizáció szintje alapján a mérés lehet kézi, fel-automatikus vagy teljesen automatikus. A kézi módszereket, amikor a felhasználó vezérli a mérőberendezést, általában egyszerűbb
geometriája (leggyakrabban prizmatikus) modellek méreteinek mérésekor alkalmazzak. Ilyen esetekben a felhasználó a mért adatok alapján a modellt könnyűszerrel létre tudja hozni a CAD rendszerben. (13.18. ábra) Fél-automatikus módszerek esetében a mérőberendezés a modell geometriájának azon elemeit méri es tárolja el, amelyeket a felhasználó kiválasztott, azaz előre definiált. Egy
adott tárgy teljes felületének letapogatásakor szükség lehet egyes részek külön letapogatására, amelyeket aztán digitálisan kell összekapcsolni, hogy megkapjuk a teljes tárgy modelljét. Az automatikus
módszerek esten a vizsgált tárgy teljes felületét letapogathatjuk manuális beavatkozás nélkül, a kimeneti adatok pedig a teljes tárgyat leírjak.
Szkennelési (digitalizálási) módszerek:
- Érintéses szkennelés.
- Mérőkarokkal történő mérés.
- Optikai mérések.
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Digitális gyártás területei

Gyár-elrendezés
tervezés

Gyártási folyamat
szimuláció,
optimálás

Robotos műveletek
szimulációja

Termékadatok
menedzselése,
(PDM, ERP)

CAD rendszerek,
integrált tervezés,
katalógusok

Gyártási folyamat
ütemezése

CAD alapú mérés,
minősítés

Digitális gyártás
Anyagalakítás,
leválasztás
szimuláció (CAE)

Szerszámpálya
tervezés, CAM

Szerszámpálya
ellenőrzés, virtuális
NC

Digitális gyártás területei
Alkatrész, terméktervezés: A termékdefiniálás és gyártástervezés összekapcsolása, összefonódása.
Papír-alapú információkezelés átalakítása a digitális megoldásokká. Rajz nélküli gyártás (13.19 ábra).
Az a képesség amelynek nyomán a tervezési-gyártási folyamatot képesek vagyunk digitálisan leírni és
kezelni.
Gyár-elrendezés tervezés.
Gyártási folyamat szimuláció, optimálás.
Robotos műveletek szimulációja.
Termékadatok menedzselése (PDM? ERP).
CAD rendszerek, integrált tervezés, katalógusok.
Anyagalakítás, leválasztás szimuláció (CAE).
Szerszámpálya tervezés (CAM).
Szerszámpálya ellenőrzés, virtuális NC.
Gyártási folyamat ütemezése.
CAD alapú mérés, minősítés.
A digitális gyártás a termék életciklus menedzselő rendszerek (PLM) feltételeit valósítja meg.
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Gyár- elrendezés tervezés

Forrás: TECHNOMATIX

Gyár- elrendezés tervezés
A digitális gyártás talán leginkább látványos és általánosan közérthető területe a gyárak tervezése,
amely tulajdonképpen a gyár geometriai tervezését jelenti. A gyártervezés három fő területe az építészeti tervezés, beleértve a belsőépítészetet is, az épületgépészeti tervezés és a gyár funkcionalitását biztosító ipari tervezés. Ez a harmadik tevékenység tartalmazza a gyáron belüli gyártási és logisztikai folyamatok és lépések megtervezését, gyáron belüli elhelyezését és optimalizálását.
Megfelelő software megoldásokkal gyorsan és egyszerűen készíthetők intelligens gyármodellek. A 3D
“gyors objektumok” a gyár összes erőforrását tartalmazhatják, beleértve a szállítószalagokat, a felső
vezetésű darukat, a konténereket, de akár a szekrényeket, kerítéseket, AGV-ket, és egyéb szállítóeszközöket is (13.20 ábra). Ezekkel a gyár elrendezések a 2D rajzoknál gyorsabban elkészíthetők, és mivel ezek az objektumok 3D modellek beépített intelligenciával, ezért sokkal áttekinthetőbben megjeleníthetők, és több információt hordozhatnak.
Az elkészült gyár elrendezések különböző szempontok alapján elemezhetők, az eredményekről jelentések készíthetők.
Softwarek: FactoryCAD, Teamcenter Manufacturing, DELMIA
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Gyártási folyamat szimuláció, optimálás

Forrás: TECHNOMATIX

Gyártási folyamat szimuláció, optimálás
A szimuláció első lépése a meglévő vagy tervezett rendszer leképezése intelligens gyártási objektumokkal, amelyek a valós gyártásnak megfelelően viselkednek a modellben. Az elkészült gyártásszimulációs modellen kísérletek végezhetők a gyártási folyamat paramétereinek módosításával, amelyekből számszerű eredmények nyerhetők ki a gyártási folyamat viselkedéséről. A kapott eredmények
alapján a gyártási paraméterek módosíthatók a célnak megfelelő eredmények eléréséig. Ezek után a
kapott eredmények a valós életben felhasználhatók, a szimuláció eredményének megfelelően módosíthatók a sor jellemzői (további munkahelyek hozzáadása, pufferméretek módosítása, anyagellátás
módosítása, stb.)
A gyártási építőelemek között megtalálhatók a különböző anyagáram objektumok, állomások, munkahelyek, szállítószalagok, szállítóeszközök, pufferek, Kanban, stb.. (13.21. ábra) Természetesen nem
hiányoznak a dolgozók, az emberi erőforrások kezelésére szolgáló eszközök sem. Az elkészült
szimulációs modell valódi értéke, hogy minden jellemzőjéről statisztika és jelentés készíthető, az
egyes munkahelyekre vonatkozó terhelési adatok kigyűjthetők (mennyit dolgozik, mennyit várakozik,
mennyit hibás, stb.).
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gyártásszimuláció láthatóan hasznos lehet minden gyártócég esetében a következő esetekben:
• A gyártás hatékonyságának növelése, szűk keresztmetszeteinek feloldása
• Nagy mennyiségű termék gyártásának optimalizálása
• Kis mennyiségű, nagy változatosságú termékek gyártásának ütemezése
• Lean törekvések támogatása
• Szállítási, logisztikai, anyagellátási kérdések megválaszolása
• Termelés átláthatóságának, tervezhetőségének növelése
Softverek: Plant Simulation, Process Designer, Process Simulate

© Markos, BME

www.tankonyvtar.hu

490

CAM tankönyv

Robot műveletek szimulációja

Forrás: TECHNOMATIX

Robot műveletek szimulációja
A szereléstervezésnek és számos egyéb gyártási folyamatnak fontos eleme a robotokkal történő
munkavégzés támogatása, a robotok programozása. A robotok a gyártás során számos területen
használatosak (például hegesztés, festés, ragasztás, polírozás, kivágás).
Ezek hatékony támogatásánál nagyon fontos, hogy a robotprogramozásra használt rendszer az értékes robot-gépidő használata nélkül, egy személyi számítógépen is alkalmas legyen a robotok programozására. Ilyen rendszer a Tecnomatix RobCAD, amely számos eszközt kínál a hibátlan, ütközésmentes és optimalizált robotpálya elkészítésére. (13.22. ábra) A RobCAD támogatja az iparban elterjedt
összes robottípust és robottal végzett műveletet. Robotizált gyártósorok és cellák esetében az átállási
idők és az átállás költségei jelentősen csökkenthetők a robotok számítógépen történő „off-line” programozásával.
A valós kinematikai mozgások tesztelési lehetősége, az ütközésvizsgálat, és a számos gyártási művelet
támogatása jelentősen felgyorsítja és optimalizálja a robotokkal végzett tevékenységek programozását. A támogatott műveletek: ponthegesztés, ívhegesztés, festés, ragasztás, víz- és lézervágás, polírozás, sorjázás és forrasztás.
A szimuláció célja:
- Szerszám mozgáspálya ellenőrzése
- Szerszámpálya optimalizálása
- Műveleti idők meghatározása
Programok: RobCAD, Robotmaster, Process Simulate
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Termékadatok menedzselése

Internet (http)

Web Kliens

Web Kliens

Web Kliens

Tűzfal

Vault Szerver
És Könyvtárrendszer

Gyártórendszer
Web Szerver

Adatbázis Szerver

Belső hálózat
Konstrukciós tervezés

Hálózati kliens

Hálózati kliens

Gyártástervezés

Hálózati kliens

Hálózati kliens

Termékadatok menedzselése
A termékadatok menedzselése egy gyártási adatkezelő környezettel egészíti ki a PLM rendszereket,
amelyek segítenek a cégeknek a gyártási tudás és a kapcsolódó adatok rendszerezésében. A termékek gyártási adatait a termék – folyamat – erőforrás – gyártóhely összefüggésben kezeljük, így lehetőség van minden gyártási erőforrások optimális felhasználására.(13.23. ábra)
A teljes körű termékadatokhoz kapcsolódóan a rendszerben gyártási darabjegyzékek (BOM) definiálhatók, amelyek a gyártáshoz kapcsolódó egyéb információkat (szerszámok, készülékek, stb.) is tartalmazhatják. A gyártás során felhasznált erőforrások kategorizálásával, azok felhasználása folyamatosan nyomon követhető, és optimalizálható. A folyamatok teljes körű áttekinthetősége mellett a
fejlett jelentéskészítési lehetőség, és az ERP integráció biztosítja a vállalati informatikai környezetbe
az egyszerű bevezethetőséget.
A gyártáshoz kapcsolódó összes információ elektronikus tárolása révén lehetőség van teljesen elektronikus munkafolyamatok (jóváhagyás, beszerzés, stb.) definiálására, és működtetésére.

© Markos, BME

www.tankonyvtar.hu

492

CAM tankönyv

PDM mint keretrendszer
2
3

1
2

Emberek

Folyamat

Biztonság

Szerkezet

Alkalmazások és rendszerek közötti adatmegosztás ellenőrzése

Piaci
igények

CAD/
CAM/
ERP
CAE

Beszállítók
Folyamat
Alvállalkozók Tervezés
Mgmnt
(Planning)

ERP

Elosztás

Támogatás

Előnyök
információ
• Felépülés táblák
• Konfigurációk leírások
• Megértést segítő sémák

kommunikácio
• Nap mint nap CAD/CAM/CAE

folyamatok
• Követelmények

• mérföldkövek/státusz riportok
• Szűk keresztmetszet riportok

• Terv
• Változás
• Elosztás

PDM mint keretrendszer
A termékadat-kezelés (PDM keretrendszer) kulcskérdés a vállalatokon belül. Az egyes részlegeknek
szükségük van információra a feladataik ellátásához. Cél, hogy minden résztvevő megfelelő időben a
számára szükséges információkat elérje, felhasználhassa. Például mindig biztosak legyünk abban,
hogy a termékek, a tervek végső verziója szerint kerülnek gyártásra. A PDM rendszerek ebben segítik
a vállalatokat, legyen szó vállalaton belüli vagy azon kívüli kommunikációról. (13.24. ábra)
A skálázható és gyorsan implementálható PDM rendszerek jól alkalmazhatók minden vállalkozási
méretben. A adatkezelő rendszer lehetőséget biztosít egy vállalat számára az akár különböző adatbázisokban rögzített adatainak keresésére, legyen az üzleti folyamattal, termékkel vagy felhasználóval
kapcsolatos. Az alkalmazás a meglévő adatbázisokhoz és alkalmazásokhoz kapcsolódva felhasználja a
web lehetőségeit és előnyeit a hatékony információeléréshez.
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Tervezés integrált CAD környezetben

Szerszámház
választás

Osztósík a fröccs
alkatrészhez

Fröccs alkatrész
pozicionálás
Komponensek
hozzáadása

Elosztó és
hűtőcsatornák
definiálása

Csésze bélyeg
elkülönítés

Szerszámtervezés
befejezése
Forrás: CIMDATA

Tervezés integrált CAD környezetben
Az alakító szerszámok (fröccsöntő, sajtoló, lemezalakító) összetett alakzatok rövid ciklus idejű megmunkálását teszik lehetővé. A tervezés során a darab zsugorral, formázási ferdeséggel módosított
geometriája képezi a tervezés alapját. (13.25.ábra) Az integrált rendszerben ugyanazon CAD modell
felhasználásával történik meg a formaüregek kialakítása éppúgy mint a szerszámház kiválasztása. Az
integrált rendszer lehetővé teszi a szerszámüreg megmunkálásához, majd beméréséhez szükséges
szerszám vagy tapintó pályák megtervezését és ellenőrzését. Az elektróda tervezés alapja a szerszámüreg modellje.
Részfeladatok:
Nyitási irányok, a siluett görbe meghatározása.
Osztósík a fröccs alkatrészhez.
Szerszámház választás.
Alkatrész pozicionálás.
Forma-felek (csésze, bélyeg) leképezése.
Komponensek hozzáadása.
Elosztó és hűtőcsatornák definiálása
Szerszámtervezés befejezése

© Markos, BME

www.tankonyvtar.hu

494

CAM tankönyv

Tervezési sémák-„Mold wizzard”

Szerszámház és
szerszám felépítése

Tervezési sémák-”Mold wizzard”
A különböző CAD rendszerek „Moldwizard” szakmodulja a szerszámtervezési feladatok megoldásához egy olyan eszközt ad a tervező kezébe, amelynek segítségével automatizálni lehet a teljes szerszámtervezés folyamatát. A folyamatvarázsló segítségével ellenőrizhetjük az importált vagy adott
CAD rendszerben készült modellt, definiálhatjuk a zsugort, az osztógörbét és az osztófelületet. Az
osztás után a „mold wizzard” rendszer automatikusan képzi le a szerszám-feleket. Ezután szabványos
vagy egyedi szerszámházak közül választhatunk, majd a szabványos elemeket asszociatív módon helyezhetjük el az összeállításban, úgymint csavarok, kilökők, stb. Az automatikus darabjegyzék készítés,
a hűtés és az elektróda készítés mind-mind megtalálható a Moldwizard palettáján. (13.26.ábra)
Automatizált technológia fázisok
A szerszámtervezés első lépéseként elő kell állítani a szerszámtervezési szempontból megfelelő alkatrészt. A MoldWizard-ban dolgozhatunk natív modellekkel vagy más CAD rendszerből importált adatokkal. Az utóbbi esetben használhatjuk a CAD rendszer szabványos interfészeit (IGES, STEP,
Parasolid) vagy az egyes CAD rendszerekhez kifejlesztett közvetlen fordítókat. Az idegen adatok beolvasásánál jelentkező hibákat az CAD rendszer fordítója automatikusan javítja, de lehetőség van manuális korrekcióra is. A modell további előkészítésére (pl. formázási ferdeség felrakása) a CAD rendszer beépített funkciói állnak rendelkezésre.
A további szerszámtervezéshez tartozó geometriai funkciók a MoldWizard palettájáról érhetők el.
Tetszőleges zsugort definiálhatunk a darabra (pl. koordináta irányonként változó, tengelyszimmetrikus). Kialakíthatunk egy- vagy többfészkes szerszámot is tetszőleges elrendezésben. Eközben a
MoldWizard minden felhasználói segítség nélkül a háttérben automatikusan elkezdi felépíteni a szerszám asszociatív szerelési összeállítását.
www.tankonyvtar.hu

© Markos, BME

13. Digitális gyártás

495

Automatikus osztás és betétképzés
A szerszámtervezés egyik kulcsa a gyors és precíz szerszámosztás. A MoldWizard automatikusan kiszámolja a lehetséges osztógörbéket, majd ezek alapján létrehozza az osztófelületeket.
A szerszámosztás előtt ellenőrizhetjük a modell felületeit, a rendszer automatikusan kijelöli a megadott szögértéknél kisebb oldalferdeségű felületeket, függőleges felületeket és az alámetszéseket. A
MoldWizard ellenőrzi a szerszámosztás helyességét, majd létrehozza a betéteket.
Szabványos szerszámkatalógusok
A szerszámház építéshez a MoldWizard tartalmazza a legelterjedtebb szerszámkatalógusokat:
HASCO, DME, FUTABA stb. A szerszámelemeket és paramétereiket könnyen kezelhető párbeszéd
ablakokból választhatjuk ki. A MoldWizard óriási előnye, hogy elemkatalógusa szabadon bővíthető új
szabványos és felhasználói elemekkel.
A szerszámház összeállítása után rendelkezésre állnak az elosztógátak és a hűtőcsatornák tervezésére
szolgáló parancsok. A MoldWizard külön funkciót biztosít a gyors és hatékony elektródatervezéshez
is. Végül a MoldWizard darabjegyzék parancsának segítségével automatikusan kilistázhatjuk a felhasznált elemeket.
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Elektróda tervezés

Elektróda tervezés
Az elkészült szerszámhoz a CAD rendszer elektróda tervező moduljának segítségével egyszerűen tervezhetünk elektródákat. Az elektróda tervező modul rajz sablonjainak segítségével automatikusan
létrejönnek az elektróda rajzok a beállási méretekkel. A rajz az elektróda modellel teljesen asszociatív, bármilyen módosítás esetén a rajz is automatikusan változik.
A Smart-Electrode modul azzal a céllal készült, hogy az elektróda tervezés, gyártás minden aspektusát
- elektróda elhelyezés, formaadó munkafelületek kialakítása, dokumentáció készítés és NC megmunkálás - automatizálja. A modul grafikus felhasználói felülete végigvezeti a felhasználót a tervezési és
gyártási folyamaton. A működés egyszerű, ám mégis rendkívül hatékony. (13.27. ábra)
Főbb részfeladatok
Asszociatív szerszámgeometria és elektróda geometria kapcsolat
Automatizált elektróda elhelyezés megmunkálási zóna szerint.
Az elektróda egzakt elhelyezése, pozicionálása
Elektróda alaphasáb és tartó adatbázis (pl.:Erowa).
Ismétlődő feladatok automatizálása: szikratömb beszerelése katalógus alapján, munkafelületek szerkesztése, szikratömb geometria kialakítása (anyag hozzáadás és elvétel) stb.
Az elektróda munkafelületek automatikus kialakítása.
Szikraköz automatizált létrehozása felületeltolással vagy pontfelhő segítségével.
Rajzi dokumentáció automatizált létrehozása és kezelése.
Grafikus beállító lap automatikus létrehozása
www.tankonyvtar.hu
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Szikratömb megmunkálási tervének automatizált létrehozása a CAM modul segítségével, sablonok
alapján; a modell megnyitása után mindössze egy frissítésre és a pályák átszámítására van szükség.
Tömbös szikraforgácsolási folyamat szimulálása ütközésvizsgálattal
Megmunkálás szimulációja, animálása.
A már szikrázott, megmunkált területek jelölése, megjelenítése a további lépések egyszerű azonosításához.
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Digitális katalógusok
Választást meghatározó tényezők:
• Elemkészlet 2D és/vagy 3D
• Elemkészlet funkció és méret gazdagsága

HASCO
BOGNER (D-M-E)
BÜTTNER

• Kiválasztást összeépítést támogató algoritmus
• Költségkalkuláció, ajánlatkérés

Virtuális, digitális
szerszámépítés?

MEUSBURGER
STRACK
FIBRO
AGATRON

Digitális katalógusok
A mérnöki tevékenység sok területén, így a mechanikai tervezés területein is, az újonnan megtervezett és kifejlesztett termékek leginkább már létező alkatrészeken, részegységeken alapulnak és azok
alapján kerülnek megtervezésre. A tervezési folyamat hatékonyságának és minőségének javítása
érdekében a digitális könyvtárakat a már meglevő alkatrészek eltárolt információinak magas szintű
rendelkezésre állása, a kicserélhetőség és a hálózatokon keresztüli távoli hozzáférés kell hogy jellemezze. Az elmúlt években számos, az alkatrészek és az részegységek katalógusára vonatkozó igény
merült fel. A digitális mintadarabok kifejlesztésével számos iparágban kialakult az a szükséglet, hogy
egy új terméknél használni kívánt valamennyi alkatrész digitális megjelenítései (modelljei) teljes mértékben hozzáférhetőek legyenek. (13.28. ábra)
A papíralapú katalógusok elektronikus változatainak kifejlesztése és Interneten keresztüli terjesztése
- ami egy tipikus dokumentum strukturálási probléma-, egy lehetséges megoldása az XML technológia használata.
A digitális könyvtári információk katalógus formátumba való átalakítása, ezen információknak az Interneten való publikálása, majd a gyárak együttműködő információs környezetébe való integrálása
egy olyan kihívást jelent, amivel az elkövetkező években kell megbirkózni a mérnöki tevékenység és a
gyártás igényeinek kiszolgálásánál.
A digitális könyvtári szolgáltatások, mint a gyárak digitális infrastruktúrája kulcskomponensének definiálásánál a kutatási cél olyan tartalom és ismeret biztosítása, amely alacsony költséggel és a széles
körben elfogadott szabályoknak, szabványoknak és protokolloknak megfelelően előállítható, tárolható, kezelhető, személyre szabható, továbbítható, megőrizhető és megbízhatóan, hatékonyan használható.
www.tankonyvtar.hu
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Számos tudományos célkitűzés látható előre:
A digitális formában rendelkezésre álló digitális gyárak, megfelelő alkatrészek és részegységek, komponensek tartalmához való hozzáférés és azok használhatóságának biztosítása a digitális könyvtárakon keresztül. Új és hatékonyabb technológiák kifejlesztése az intelligens tartalom létrehozásához és
kezeléséhez, valamint a tudás begyűjtésének, megosztásának és újbóli felhasználásának támogatásához.
Az úgynevezett „alkotói környezet” megtervezése és létrehozása a mérnöki tevékenységhez és gyártáshoz, az interaktív és expresszív tartalom új formáin alapuló tervezési tevékenységek támogatásának céljával, a tervezési tér többféle módú kikísérletezésének és kiaknázásának
használatával és motiválásával. A mérnöki tevékenység és gyártás ezen tervezői környezete meg fogja könnyíteni az alkatrészek és komponensek meglevő multimédia tartalmai automatikus címkézésének (XML DTD) megosztását. Ez a tartalom nyílt szabványok alkalmazásával
kerül tárolásra, mint jegyzetekkel ellátott kimenet a digitális könyvtárakban, amelyek az integrált
indexelési és keresési képességekkel bővítettek.
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Folyamatok szimulációja

Forgácsleválasztás

Képlékenyalakítás

Fröccsöntés

Lemezalakítás

Fröccsfúvás

Folyamatok szimulációja
Világszerte egyre több cég lát lehetőséget a digitális szimuláció eszközeiben, mivel olyan évtizedek
óta használt és bizonyított megoldást kínál, amelynek segítségével már a termék életciklusának kezdeti szakaszán képet kaphatnak a használat során lejátszódó folyamatokról. (13.29. ábra)
Végeselemes rendszerek használatával lehetővé válik a termékek előzetes ellenőrzése, megszűnik a
felesleges prototípusgyártás és ezzel egyidőben javul a minőség, csökkennek a költségek.
A digitális szimuláció eszközei alkalmasak:
• Lineáris és nem lineáris számítások elvégzésére
• Statikai és dinamikai vizsgálatokra, kinematikai elemzésekre
• Speciális eszközök állnak rendelkezésre hőtechnikai-, rezgésszám-, áramlástani-, kifáradási és
akusztikai analízisek elvégzésére
• Gerendák és réteges elemek analizálására
• A digitális szimuláció segítségével különféle mérnöki tudást és számításokat is beépíthetünk a
tervezési folyamatba:
• Az optimalizáció segítségével célzottan befolyásolhatjuk a termékeink teherbírását, költségeit
• Intelligens szenzorok használata, amely pl. tömeg, térfogat stb. figyelésére alkalmas
• Ergonómiai vizsgálatok elvégzése
Véges elemek analízis (FA) Finite element analysis (FEA) is a computer simulation technique used in
engineering analysis. It uses a numerical technique called the finite element method (FEM).
Development of the finite element method in structural mechanics is usually based on an energy
principle such as the virtual work principle or the minimum total potential energy principle.
Programok: Mold Flow, Pam_Stamp, B-Sim, AdvantEdge, Qform, Deform
www.tankonyvtar.hu
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Szerszám mozgáspálya tervezés

Marás, EDM, 2.5, 3, 4, 5 tengelyes megmunkálások mozgáspályái.

Szerszám mozgáspálya tervezés
A gyártás – legyen bár egyedi vagy sorozatban történő – a legritkább esetben nélkülözi az alkatrészgyártást, amely leggyakrabban valamilyen forgácsolási műveletet jelent. A CAM programok, alrendszerek feladata a megmunkálási ciklusok szerszámpályáinak a létrehozása.
Mivel a megmunkálás tervezés, megmunkálás minden egyéb tevékenységnél jobban kapcsolódik a
termék digitális definíciójához (a tervezett modellhez), ezért a CAM rendszerek szorosan egybekapcsolódnak a CAD rendszerekkel, azok geometriai adatait közvetlenül használják fel. A CAM rendszerek
vagy modulok amellett, hogy tetszőleges bonyolultságú marási, esztergálási vagy szikraforgácsolási
esetlegl ézer vágási feladat programozására használhatóak, alkalmasak a tervezett modellen elhelyezett PMI- (Product Manufacturing Information) adatok, mint például felületi érdesség értékének,
felhasználására a megmunkálás készítése során. (Sajátosság alapú szerszámpálya tervezés.)
A szerszámpályákat (szerszámmozgásokat) a program az alkatrészmodell számítógépes CAD geometriájából generálja különböző anyagleválasztási stratégiák szerint, a megadott technológiai paraméterek figyelembevételével (13.30 ábra). A szerszámpálya tulajdonképpen a kialakítani kívánt geometriától, a ráhagyás értékével eltolt, a szerszám vezérelt pontja által befutott görbe. Ezt szemlélteti a
fenti ábrán szaggatott vonallal jelölt görbe. Marásnál a szerszám (pl. ujjmaró) tengelyének talppontját programozzák (vezérlik), ezért a szerszámpálya a megmunkált kontúrtól további fél szerszámátmérővel eltolt görbe lesz. Esztergálásnál is hasonlóképpen képződik a szerszámpálya annyi eltéréssel,
hogy ott a vezérelt pont az esztergakés fő- és mellék-élének metszéspontjában lévő szerszámcsúcs.
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Szimultán öttengelyes megmunkálás

3-tengelyes nagyoló marás, maradék anyag
eltávolítása kisebb szerszámmal .

A legtöbb CAM rendszer támogatja a tetszőleges
kontúr menti simítás t és a szerszámpalásttal
történő megmunkálást, pl. turbina forgórész
megmunkálását.

5-tengelyes marás, szerszám orientáció
függvényében többféle stratégia lehetősége.

Kombinált eszterga –maró
megmunkálások, precíziós 5tengelyes marás egy befogásban .

Szimultán öttengelyes megmunkálás
A szimultán öttengelyes megmunkálás lehetővé teszi a felületleképezést és anyageltávolítást az öt
vezérelt tengely egyidejű mozgatása mellett. Az öttengelyes megmunkálások alapesete és a gyakorlatban leginkább előforduló esete az un. 3+2 megmunkálás, amikor a beállításnál felhasznált két tengely blokkolt a 3 tengelyes megmunkálás során. (13.31. ábra)
Az öttengelyes megmunkálások alternatívája érdekes és izgalmas területe a megmunkálásoknak és a
programozásnak.
Sajtosságok:
- Készülékezési igény lecsökken.
- Bázisváltásból eredő gyártási hibák elenyészőek.
- Gyakori ütközések, főorsó meghibásodás
- A Szerszámgépek programozása szinte kizárólag CAM rendszerrel.
Érdekes megfigyelés, hogy az öttengelyes megmunkálóközpontok munkaidejük 60-60%-ban klasszikus 2D-s vagy 3D-s marási feladatokat oldanak meg.
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Szerszámpálya ellenőrzés

Szerszámpálya ellenőrzés
NC-vezérlés esetén a gyártástervezés utolsó lépései az alkatrészprogram megírása, a próbagyártás,
majd a sorozatgyártás. Szimulációs program nélkül a próbagyártás rendkívül veszélyes művelet, hiszen egy nem tesztelt program esetén nagy a hibalehetőség, ami selejtgyártással, szerszámtöréssel,
a szerszámgép funkcionális vagy katasztrofális tönkremenetelével is járhat. (13.32. ábra) A szimulációs program alkalmazásával a program tesztelhető, így a legtöbb hiba kiszűrhető, ezzel is csökkentve a
próbagyártás veszélyességét. Régi típusú, számjegyvezérlésű gépeken a tesztelési lehetőségek igen
kezdetlegesek voltak, csupán a szerszám középpontjának a mozgását jelenítette meg. Ezeket a rendszereket követte a szerszám geometriát is kirajzoló rendszer, majd a háromdimenziós szimulációs
programok. Ezek már olyan vizsgálati módszereket is tartalmaznak, mint a folyamatos, aktív ütközésvizsgálat. Ezen rendszerek hátránya, hogy minél több funkciót tartalmaz egy szimulációs program,
annál nagyobb a memóriaigénye és a számítókapacitás-igénye is. A vezérlések tesztelését a szimulációs kezelői tartományban állíthatjuk be. A szimulációs modul fejlettségi fokától függően meghatározható az előgyártmány mérete, alakja, a szimulációs megjelenés nézetei és a program futási jellemzői.
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Programellenőrzés eredményei:
Szerszám és munkadarab relatív helyzetének leképezése.
Műveletek és műveletelemek.
- Be és kilépési pályaszakaszok hibáinak feltárása.
- Felületleképezés hibáinak megjelenítése
- Ütközések ellenőrzése (mdb, szerszám vagy szerszámtartó).
- Anyageltávolítás szimulációja.
A teljes gépi környezet, illetve kinematika felépítése.

www.tankonyvtar.hu
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Gyártás szimuláció, virtuális NC

MoriSeiki_GV503_Impeller.exe

Gyártás szimuláció, virtuális NC
A Virtuális NC a szerszámgépek teljes kinematikai modelljét használja arra, hogy maximalizálja a termékkibocsájtást, kiküszöbölheti a költséges ütközéseket, minimalizálja a gépek állásidejét. A virtuális
NC megjeleníti a szerszámgép és vezérlés funkciókat és az anyageltávolítási folyamatot. A posztprocesszált NC program „off-line” futtatásával a virtuális szerszámgép lehetővé teszi a teljes megmunkálási vagy gyártási folyamat vizsgálatát a drága gépidő igénybevétele nélkül.
(MoriSeiki_GV503_Impeller.exe) A számítógépes futtatás alapján dönteni lehet a megmunkálási paraméterekről, a készülékezésről és a szerszámozásról. A teljes gépkinematika és 3D-ben való ellenőrzés meggyőző lehet a megmunkált darab esetleges konstrukciós módosítása kérdésében is. (13.33.
ábra)
A legkorszerűbb, CNC programtervezést és szimulációt megvalósító szoftverek opcionális funkció-ja a
virtuális gép vagy műhely modul. A virtuális műhelyben megtalálható egy valóságos gép környezetében található valamennyi eszköz és berendezés. Helyet kap a tervező asztal éppúgy, mint a munkapad a különböző szerszámokkal, de elhelyezésre kerülhetnek a különböző méréseket megvalósító
berendezések, eszközök is. A műhelyben pedig meg-találhatók a CNC szerszámgépek is. A virtuális
műhelyek célja, hogy szimulálják egy valóságos műhely történéseit, az ott megtalálható eszközöket.
Virtuális NC gépek előnyei:
A virtuális műhelyek előnye, hogy számító-gép segítségével egy oktató, tréning eszköz áll rendelkezésre, ahol a felhasználók megtanulhatják az egyes berendezések, eszközök működését, a mérőrendszerek használatát, vagy a szerszámgépek programozását.
Programok: VERICUT, KELLER, MTS, REAL NC, VIRTUAL NC
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Gyártási feladatok ütemezése

Gyártási feladatok ütemezése
Termelés tervezés
A termelésirányítás legfelső szintje, ahol a piaci igényeket és a vállalat profilját figyelembe véve meghatározzák a hosszú-távú (éves, féléves) gyártási feladatot.
Termelésütemezés
A hosszú-távú tervek és a vállalat gyártási lehetőségei alapján középtávú (havi, heti) terveket készítenek, amelyek tartalmazzák a konkrét gyártási illetve beszerzési feladatokat és határidőket.
Termelés programozás
A középtávú tervek operatív ütemezése, amely során a konkrét gyártási kapacitást figyelembe véve
az egyes gyártandó alkatrészek műveleteihez konkrét munkahelyet és kezdés időpontot rendelünk.
Definíció szerint az ütemezés az a részfeladat, amely erőforrások es feladatok összerendelését végzi
úgy, hogy biztosítsa ezen feladatok megfelelő időben történő befejezését. A probléma megoldása
során a kérdés az, hogy a műveletek (feladatok), mely sorrendben vándoroljanak az erőforrások között. Az ütemterv megvalósítható sorrendiséget (erőforrás lekötést) jelent, és optimális valamely
kritérium szempontjából. (13.34. ábra)
A funkciók szerinti osztályozás a műveleteket az alábbi kritériumok szerint kategorizálja:
1. szükségletek generálása,
2. folyamat komplexitása,
3. ütemezési kritériumok,
4. paraméterek variabilitása,
5. ütemezési környezet.
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Szükségletek generálása alapján, a gyártási rendszer lehet "open shop" vagy "closed shop". „Open
shop” rendszerről akkor beszélünk, ha a gyártás megrendelésre történik, nincs készletfelhalmozás.
„Closed shop” rendszerben a megrendeléseket raktárkészletről elégítik ki.
Programok: NAVISION, MFG-PRO, JOBDISPO, FactoryMaster

© Markos, BME

www.tankonyvtar.hu

508

CAM tankönyv

Méretellenőrzés, minősítés
•

Digitális gyártás és ellenőrzés:
•
Mérőkarok
•
Lézer szkenner
•
Állványos mérőgépek
•
Opt. Mérőgép

•
•

„Off-line” analízis, dokumentálás
CAD modell összehasonlítása a
mért pontokkal

•

Mérőgépek (CMM), szerszámgépek
mérőtapintóval, lézer szkennerek
off-line programozása

Méretellenőrzés, minősítés
A digitális gyártáson belül a minőségirányítás területéhez a gyártás utáni mérési, ellenőrző tevékenységek, valamint a tervezés, illetve
gyártás során egyaránt fontos tűrésanalízis tartozik. (13.35. ábra) Ezekre a területekre az NX rendszer
nyújt megoldást a Tecnomatix
termékpalettán. Az NX eszközei a CMM koordinátamérés kivitelezésének és a CMM programok készítésének lehetőségét nyújtják.
Emellett a mért adatok elemzésére is lehetőség nyílik. A tűrésanalízisen belül különböző matematikai
módszerek (például Monte Carlo analízis)
szolgálnak a digitális termékdefinícióhoz kapcsolt tűrésadatok elemzésére.
Méretellenőrzés eszközei:
- Mérőkarok
- Lézer szkenner
- Állványos mérőgépek
- Optikai mérőgép
- Szerszámgépek mérőtapintóval

www.tankonyvtar.hu
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CAD alapú mérés, minősítés
Adat csere, interfész
programozáshoz,
analízishez

CAD alapú mérés minősítés
Termék definíció
A natív formátumban, vagy valamely interfész formátumban előállított alkatrész vagy szerelt egység
CAD modell-t be kell olvasni a mérőprogramba. A mérés koordináta rendszere ha lehet egybe kel
essen a tervezés, gyártás koordináta rendszerével. (13.36. ábra)
Folyamat definíció
Definiálni kell a mérőrendszer elemeit, nevezetesen össze kell állítani a tapintót, meg kell oldani a
tapintó kalibrálását. (Túlságosan nagy kinyúlás esetén a kalibrálás adott esetben hibás eredményt
ad.)
Mérés tervezése
A mérés tervezése a megközelítési irányok, az összekötő mozgások meghatározását, a mérési pontok
számnak és helyeinek definiálását jelenti.
Mérőprogram
Az adott esetben „off-line” mérőprogramot tesztelni futtatni kell.
Kiértékelés (SPC)
A kiértékelés a geometriai modellen (rajzon) megadott lineáris és geometriai tűrésektől való eltérések, a trendek meghatározását jelenti.
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Direkt, digitális alkatrészgyártás (DDM)

3D CAD modell

Rétegről rétegre
történő építés

Előnyök
- Nem igényel tőkebefektetést.
- Igény szerinti gyártás.
- Termékmódosítás nem igényel jelentős idő és
költségráfordítást.
- Nincsenek tervezési korlátok.
- Komplex összetett geometriák gyárthatók.
- Nagyméretű alkatrészek gyártása.

Funkcionális követelményeket kielégítő termék
Hátrányok

-Korlátozott anyagválaszték.
-Nagy tömegű (darabszámú) gyártás nem
lehetséges.
-Finom részletek, kis méretek nem
megvalósíthatók meg.
-Felületi minőség nem kielégítő.
-Szilárdság nem mindig kielégítő.

Direkt digitális alkatrészgyártás (DDM)
Rétegelt alkatrészgyártás (additív technológia) az általános neve azoknak az eljárásoknak, amelyek
úgy hoznak létre alkatrészeket (szilárd testeket), hogy rétegről rétegre felépítik azt, szemben a forgácsoló anyagleválasztással, amely szubsztraktív eljárás. Az additív technológiákat eredetileg a prototípuskészítési folyamat automatizálására fejlesztették ki, ebből ered a „Rapid Prototyping‘”elnevezés
is.
A DDM azt a folyamatot jelöli ahol a CAD fájl, vagy más egyéb digitális adathalmaz ( pl. szkennelt
állományok ) egy additív gyártórendszer által válik használható további átalakítást nem igénylő alkatrésszé - szerelékektől és sablonoktól kezdve a végtermékekig és pótalkatrészekig. (13.37. ábra) A
DDM használata esetén nincs szükség öntőformára vagy forgácsolásra, formázásra és öntésre. Az
anyagleválasztás és formázás helyett a termék rétegről rétegre felépítve készül. Elkészülés után közvetlenül, azonnal használható.
Rövid feldolgozási folyamatot (szeletelés) és minimális utókezelést leszámítva a DDM teljes egészében lefedi a CAD fájl valós alkatrésszé történő alakítását.
Az előkészítő és az utófolyamatok teljes eltűnése a hagyományos folyamatokhoz képest idő, költség
és munkamegtakarítással jár.

www.tankonyvtar.hu

© Markos, BME

13. Digitális gyártás

511

Rajz nélküli gyártás
CAD modell, jellegzetes felületek színkódolás
Elvárások (felületi minőség, kikészítés,
pontosság) leírása kísérő dokumentumban.

Rajz nélküli gyártás
Legegyszerűbb esetben 2D rendszert használnak, amellyel hagyományos műszaki rajzok állíthatók
elő. Ez a módszer tulajdonképpen a régi rajztábla felváltása számítógéppel. Még ez az újítás is azt
eredményezte, hogy feleslegessé tette a műszaki rajzolókat, akik a mérnök által készített terveket
végső formába öltötték. Ezek a 2D rendszerek uralták a piacot az elmúlt 20 évben, ameddig nem kerekedtek felül a 3D alaksajátosság alapú modellezők. A munkadarab részeit vagy szabad formájú felület modellek vagy szilárdtest modellek vagy e kettő keverékét használó hibrid modellek segítségével
szerkesztik. Ezekből az egyedi rész-modellekből egy 3D reprezentációban állítják össze a végső terméket, ez a módszer az ún. alulról felfelé tervezés. Az összeállítás modelleken ütközésvizsgálatot
lehet végrehajtani, mely segítségével igazolhatjuk, hogy a termék az alkatrészekből összerakható és
terv szerint illeszkednek egymáshoz a komponensek, valamint kinematikai és dinamikai analízis is
végrehajtható. Véges-elemes analízis (FEA) is alkalmazható az alkatrészekre és az összeállításra,
melynek segítségével a szilárdsági, dinamikai, termikus, áramlástani stb. viszonyok ellenőrizhetők. Az
elmúlt néhány év alatt kifejlesztettek olyan módszereket és technológiákat, melyek segítségével a
felülről lefelé tervezés is megvalósítható. Ezen azt kell érteni, hogy a tervezés egy vázlatos diszpozícióból indul ki, melyből fokozatos finomítás útján egyre részletdúsabb terveket alakít ki a tervező, végül eljut a termék teljes részletességű műszaki dokumentációjáig. A 3D modelleket általában 2D műszaki rajzok automatikus vagy fél-automatikus generálásához használják, de egyes esetekben a technológiai terv (szerszámgépek CNC programja) műszaki rajz közbeiktatása nélkül, közvetlenül a 3D-s
modellből készül megfelelő CAM szoftver segítségével. A fejlődés a műszaki rajz kiiktatása irányába
tart, ezt CAM, CNC, gyors prototípus készítés és más módszerek segítik.
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Egy autóipari beállító készülék (példa) rajz nélküli gyártásának (13. 38. ábra) lépései:
- CAD modell beolvasása, konvertálása
- gyártás-előkészítés,
- felfogó készülék tervezése,
- technológia tervezés,
- szerszámpálya tervezés, NC programozás,
- NC megmunkálás,
- megmunkálás közbeni mérés,
- szerelés, kikészítés,
- méretellenőrzés, minősítés.
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Ellenőrző kérdések
1. Adja meg a számítógéppel integrált gyártás (CIM) fogalmát, felépítését,
folyamatait, elemeit.
2. Digitális gyártás fogalma, sajátosságai.
3. Szerszámtervezés sajátosságai integrált tervezési környezetben.
4. Sajátosság alapú tervezés jellemzői, alkalmazási sajátosságai.
5. Vázolja fel a digitális gyártás területeit, összetevőit.
6. Digitális katalógusok, tervezési könyvtárak alkalmazási sajátosságai,
előnyei.
7. Szerszámpálya tervezés sajátosságai, jellemzői.
8. Szerszámpálya ellenőrzés,virtuális NC jellemzői, alkalmazása.
9. Direkt digitális alkatrészgyártás előnyei és hátrányai.
10.CAD alapú mérés folyamata, sajátosságai.
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Digitális gyártás jellegzetes kifejezései
Virtual Factory

Virtuális gyár

CIM

Computer Integrated
Manufacturing

Számítógéppel integrált gyártás

FMS

Flexible Manufacturing System

Rugalmas gyártó rendszer

PMI

Product Manufacturing
Information

Termék megmunkálási információk

PDM

Product data management

Termék adatok menedzselése

CAD model based manufacturing

Rajz nélküli gyártás

Mold Wizzard

Tervezési automatizmus

DDR

Direct Digital Manufacturing

Közvetlen digitális gyártás

PDM

Product Data Management

Termék adatok menedzselése

www.tankonyvtar.hu

© Markos, BME

Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem

Szent István Egyetem

Óbudai Egyetem

Typotex Kiadó

TÁMOP-4.1.2-08/A/KMR-0029

CAM Tankönyv
14. Robotprogramozás

Szerző: Mátyási Gyula
matyasi@manuf.bme.hu

© Mátyási, BME

www.tankonyvtar.hu

516

CAM tankönyv

Tartalom
A robot története (14.1 ábra) ............................................................................................................. 517
Definició, robotok osztályozása (1) (14.6 ábra) ................................................................................... 523
Robotok felépítése (1) (14.9 ábra) ...................................................................................................... 529
Robotok szerkezeti elemei (14.15 ábra) ............................................................................................. 536
Robotkapcsolatok (14.16 ábra) ........................................................................................................... 539
Robotprogramozás (1) (14.17ábra) ..................................................................................................... 541
Koordinátarendszerek (14.18 ábra).................................................................................................... 543
Robotprogramozás módjai (14.43. ábra) ............................................................................................ 570

www.tankonyvtar.hu

© Mátyási, BME

14. Robotprogramozás

517

A robot története
 A „robot” szó eredete
 Automaták a hellén világban

 Európai gyökerek

Albert Magnus

A robot története (14.1 ábra)
A robot szó eredete: Karel Capek használta először az 1921-ben bemutatott „Rossum univerzális robotjai” című, színpadra állított regényében. Az emberszabású android robotok föllázadtak a létrehozójuk ellen.
A szó eredeti jelentése nehéz munka, igás, vagy kézi napszám.
Politika I. című művében Arisztotelész már megfogalmazta az elveit olyan eszközöknek, amelyek
képesek automatikusan, a saját erejükből tevékenykedni. Az ókor első működő automatáját valószínűleg az
ókori Alexandriában építette Archimédész kortársa, Kteszibiosz, az időszámításunk előtti III. században. Ennek még „csak” a szórakoztatás volt a célja.
Az I. században a szintén alexandriai Héró ötletes szerkezeteiről részletes és pontos leírások maradtak fenn. Többek között árusító automatákat, valamint egy automata színházat tervezett és épített
meg - ez utóbbi, a Dionűszosz apoteózisa, egy önjáró miniatűr templom tetején játszódott.
Az 1200-as években élt német skolasztikus filozófus és tudós Albertus Magnus a feltételezett alkotója
egy fémből, viaszból, bőrből és üvegből készült mechanikus embernek. Komornyik androidja ajtót
nyitott a vendégeknek, és főhajtással üdvözölte őket.
Az előrelépést főleg az acélrugó feltalálása volt a XV. században, amely az automaták működtetésére
kiválóan alkalmazható volt az ókorban használt kősúlyok és a (hevítéssel előállított) nagynyomású
levegő helyett.
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A XVIII. században az egyre bonyolultabb és tökéletesebb automaták konstruktőrei között Jacques
Vaucansont és Pierre Jacquet-Drozt kiemelkedő: ez utóbbi nevéhez fűződik a legfontosabb életfunkciókat imitálni képes mechanikus kacsa (1738) és a ma is működőképes három remekmű: az író, a
rajzoló és az orgonista (1775).
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Robotok a XVIII. századból

Fuvolajátékos

Dob virtuóz

Az író

(1735-37)

Az orgonista

A rajzoló

(1775)

Kacsa (1738)

Robotok a XVIII. századból (14.2 ábra)
Az önműködő szerkezetek készítéséhez az előrelépést az acélrugó feltalálása (XV. század) adta meg,
amely az automaták működésére kiválóan alkalmazható volt. Leváltotta az ókorban használt kősúlyokat és a hevítéssel előállított nagynyomású levegőt. A XVIII. században az egyre bonyolultabb és tökéletesebb automaták konstruktőrei közül Jacques Vaucansont és Pierre Jacquet- Drotz emelkedik ki.
Vaucansont fizikus, gyártulajdonos és feltaláló volt, Grenoble-ben született, a jezsuitáknál tanult. A
emberi test „mozgó anatómiájával” kezdett foglalkozni. 1735 és 1737 között elkészítette az életnagyságú fuvolajátékost és a fuvola-dob virtuózt.
Pierre Jacquet-Drotz 1738-ban elkészítette a legfontosabb életfunkciókat imitálni képes mechanikus
kacsát, és 1775-ben a ma is (2011) működőképes három remekművet: az író, a rajzoló és az orgonista
mechanikus automatákat.
A kacsa enni-inni tudott, hápogott, úszott a vízen, és anyagcserét végzett. A rajzoló négy különböző
arckép megrajzolására volt képes.
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Robotok a XX. században

14.3.1 ábra

14.3.2 ábra

Kalmár László
14.3.3 ábra

Robotok a XX. században (14.3 ábra)
Csak a XX. század második felében válnak az automaták és robotok kulturális objektumokból egyre
inkább technológiai objektumokká. 1928-ban a londoni gépipari kiállítást egy "mesterséges ember"
nyitja meg rövid beszéddel és udvarias gesztusokkal. Fellendült a mozgó kirakati babák készítése: Dr.
Mótor Tarján Ferenc szerkezete 1929 januárjában mutatkozott be a Corvin áruház kirakatában. A
fiatal férfit mintázó bábú működését, mozgását és „hangját” egy kis stúdióból irányították.
Az első mai szemmel is iparinak nevezhető robot az amerikai Unimation cég robotja volt. A General
Motors-nál használták, és forró, öntött munkadarabokat szortírozott. (14.3.1 ábra)
George Devol szabadalmaztatta, és Joseph Engelbergerrel, a robotika „atyjával”, megalapította az
Unimationt. Négy évvel később a MIT Szervomechanizmus Laboratóriuma bemutatta a számítógép
vezérlésű gyártást
A Stanford Cart („kordé”) 1979-ben emberi beavatkozás nélkül át tudott haladni egy zsúfolt szobán,
annak köszönhetően, hogy Hans Moravec a gépet sztereólátással szerelte föl. A különböző szögben
készült felvételeket egy helyzetelemző számítógép dolgozta föl. (14.3.2 ábra)
Magyarországon először Kalmár László és Muszka Dániel, a szegedi egyetem professzorai fejlesztették a a híres „katicabogarat”, amely önálló működésű volt (14.3.3 ábra)
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Napjaink robotjai (1)

„Gladiátor”
katonai robot

Napjaink robotjai (1) (14.4 ábra)
A fejlett ipari robotok napjainkban teljesen önállóan dolgoznak, különböző módon előállított programokat hajtanak végre. Az alkalmazás kilépett az eredeti ipari környezetből, a robotok mára széleskörű létjogosultságot nyertek az élet minden területén. Űrkutatás, katonai alkalmazás, háztartási
alkalmazás mellett egyre jelentősebb az egészségmegóvás-gyógyítás területén, és az otthoni idősgondozásban betöltött szerepük.
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Napjaink robotjai (2)

Napjaink robotjai (2) (14.5 ábra)
A robotgyártók a 80-as évek közepétől foglalkoznak egy, a mozgásában az emberre legjobban hasonlító humanoid robot megalkotásával. Egyre jobb feltételeket jelent a lítium-metál-hibrid akkumulátorok javuló teljesítménye.
Ezen robotok magassága 60 és 130 cm között van, több tízezres szókincsük van, színeket tudnak
megkülönböztetni, és kép és hang alapján személyt azonosítanak be. Mesterséges intelligencia alkalmazásával elérhető, hogy akadályok között is tájékozódjanak. „Viselkedésük” programozásával
pedig azt a képzetet keltik a felhasználóban, mintha képesek lennének érzelmi reakciókra. Fontos
szerepük lehet a betegellátásban, időskori kisegítő gondozásban.
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Definició, robotok osztályozása(1)
 Alkalmazási terület

 Technológiai művelet
 Anyagmozgatás
 Mérési-ellenőrzési funkciók

 Irányítás-vezérlés
 Irányítási cél ( mit kell végrehajtani)
 Irányítás programja (mivel kell végrehajtani)
 Irányítási mód (hogyan kell végrehajtani)
 Működési mód, és szerkezeti felépítés

Definíció, robotok osztályozása (1) (14.6 ábra)
A robot mechatronikai szerkezet, amely
 (nyílt) kinematikai láncú mechanizmust és
 szabadon programozható vezérlést tartalmaz,
 irányított mozgásokra és
 automatikus működésre képes
 előírt programozható feladatokat végez és
 együttműködik a környezetével
A robot mechatronikai egység, szerkezet, azaz gépészeti, elektromechanikai és elektronikai szerkezeti
elemek integrálásából származó berendezés.
A VDI 2860 (1981) szerint: „az ipari robot univerzálisan állítható többtengelyű mozgó automata,
amelynek mozgás-egymásutánisága (utak és szögek) szabadon – mechanikus beavatkozás nélkül –
programozható, és adott esetben szenzorral vezetett, megfogóval, szerszámmal vagy más gyártóeszközzel felszerelhető, anyagkezelési és technológiai feladatra felhasználható.”
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A robotok osztályozhatók:
 mozgásuk
 munkaterük
 felépítésük
 vezérlésük
 feladatuk
 energiaforrásuk
 méretük
 stb. szerint
Munkaterük szerint
 derékszögű koordinátás (hasáb) munkaterű robot
 hengerkoordinátás robot
 gömbkoordinátás robot
Vezérlésük szerint:
 alacsony költségű (PLC jellegű) vezérlés
 nagy tudású (CNC jellegű) vezérlés
 intelligens (mesterséges intelligencia funkciókat alkalmazó)
vezérlés
Feladatuk szerint:
 anyagkezelő robot: a robot a munkadarabot manipulálja
 műveletvégző robot: a robot a szerszámot kezeli, mozgatja
 szerelő robot: munkadarabot is, szerszámot is kezel, mozgat.
Robotok osztályozása
Alkalmazási terület
Technológiai művelet
Fémforgácsolás, fémalakítás
• Kovácsolás, hidegalakítás
• Öntödei munkák, hőkezelés
• Hegesztés, festés, felületkezelés
• Műanyag feldolgozás
• Üveg, kerámia-ipar
• Textilipari tevékenység
• Bútoripari megmunkálás
• Élelmiszeripari tevékenység
• Mező és erdőgazdaság
• Bányászat
Anyagmozgatás
• Szerszámbefogás
• Palettázás
• Gépkiszolgálás, ki-,berakás
• Egységrakomány képzés, töltés, csomagolás, raktári műveletek
Mérés, ellenőrzés, felügyelet
• Mérés
• Osztályozás
• Hibakeresés
Irányítás-vezérlés
Irányítási cél
1. Működési cél megváltoztatására képtelen rendszer
2. Működési cél részbeni megváltoztatására részben alkalmas rendszer
3. Működési cél, érzékelők adatai alapján,megváltoztatására képes rendszer
www.tankonyvtar.hu
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Irányítási program
• HW eszközökkel
• SW eszközökkel
• Programmodulok segítségével
• 1-2-3 generációs robotok
Irányítási mód
Szabályozás:
• Kitüntetett pontokban
• Folytonosan
Programvezérlés:
• Időterv-vezérlés
• Lefutó vezérlés
• Követő vezérlés
Működési mód, és szerkezeti felépítés
• Főmozgás iránya (szabályok)
• Munkatér
• Terhelhetőség
• Visszaállási (ismétlési) és beállási pontosság
• Mozgási sebesség
• Működtető energiarendszer
• Kar-rendszer változata
• Megfogó rendszer típusa
• Beépítési méret
• Telepítési mód
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Robotok osztályozása (2)
ROBOTOK

Ipari robotok
Ipari manipulátorok

Programozható
manipulátor

Pont-szakasz (PTP)
vezérlés

Teleoperációs
manipulátor

Pályavezérlés (CP)

Intelligens (SC)
robotok

Robotok osztályozása (2) (14.7ábra)
Teleoperációs manipulátor:
Tulajdonképpen kézi irányítású manipulátor, melynek távirányítását rudazattal, vagy joystick rendszerű erőátviteli rendszerrel végzik. Főleg ott alkalmazzák, ahol az anyagmozgatási, vagy technológiai
munkatér az ember számára veszélyes. Segítségével bonyolult mozgások valósíthatók meg emberi
irányítással.
Pont-szakasz vezérlésű robot:(PS Point Straight Line, PTP Point To Point)
A célpontok adottak, a pályákat a robot felépítése határozza meg. Nincs útmérés, a koordináták mentén diszkrét helyzetérzékelés van. Nincs helyzet szabályozókörös pozícionálás, csak útvezérlés. Programozása mozgás sorend előírásból, és a helyzetkapcsolók beállításából áll. Vezérlése PLC szintű. A
robotkéz helyzetét csak kevés pontban definiálja.
Pályavezérlésű robot: (CP Continuous Path)
A programozott pont pályáját a program meghatározza. Koordinátánként külön útmérővel rendelkezik és helyzet szabályozókörrel pozícionál. A robotfunkciók és pályák számjegyesen programozhatók
(CNC típusú vezérlő). Általában van betanítási üzemmód.
Intelligens robot: (SC Sensor Controlled)
Bizonyos pályaelemeket a feladat jellege határoz meg a robot szenzorainak segítségével. Pályavezérlésű, magas szinten programozott robotok.
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Robotjellemzők:
- Mozgástengelyek elhelyezkedése, szabadságfokok
- Mozgatható tömeg
- Pozícionálás pontossága
-Terhelhetőség
- A megfogó szerkezeten mért sebesség
- A megfogó szerkezeten mért gyorsulások
- A megfogó statikus terhelhetősége
- Hajtásrendszer
- Vezérlés
- Programozás, programnyelv
- Csatlakozó külső egységek, perifériák
Elvégzendő feladat szerint:
Anyagmozgató robotok:
Technológiai gépeket kiszolgáló robotok
Rakodó robotok
Technológiai műveleteket végző robotok:
Hegesztőrobotok
Festőrobotok
Szerelőrobotok
Mérő-ellenőrző robotok
stb.
Telepítési formák szerint
 Fix telepítésű robotok: A robot működése során nem változtatja helyzetét.
 Mobil robotok: Előre meghatározott pályán tud mozogni, és feladatot elvégezni.
 Autonóm mobil robotok: Azok a robotok, amelyek az előre meghatározott
útvonalukba eső akadályokat észlelni tudják, majd ki is kerülik azokat. Az akadályok észleléséhez külső szenzorokkal, látó rendszerekkel, vagy lézeres navigációs berendezéssekkel rendelkeznek. Az akadály figyelembevétele után meg kell változtatniuk az eredeti útvonalat. Az útvonal korrekciója egy
modell alapján, vagy a régi útvonal eseményekből megtanult eredmények alapján történhet.
Technikai, technológiai szint szerint:
1.generációs robotok:
Csak vezérléssel működtethetők
A környezet meghatározott
Egyszerű feladatra alkalmas
Gyors, pontos
Nem alkalmazkodó, nem érzékeli a környezet változásait
2. generációs robotok:
Nem egyértelműen meghatározott a tárgyak helyzete
Környezetüket szenzorokkal vizsgálják
A vezérlés (számítógép) váratlan akadály esetén módosíthatja a robot
mozgását
Döntően szerelő robotok
3. generációs robotok:
Jól alkalmazkodnak a környezet változásaihoz
Alakzatokat és helyzeteket ismernek föl
Önálló döntéseket hoznak
Környezeti információk alapján képesek programot előállítani, módosítani
Bonyolult feladatokra alkalmasak
© Mátyási, BME
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Robotok osztályozása (3)

Programozható manipulátor
szerszám
programozott
pont (TCP)

TCP=Tool Centre Point

Robotok osztályozása (3) (14.8 ábra)
Programozható manipulátor:
Általában megfogó szerkezettel van felszerelve. Programja egyszerű, fix program, a vezérlés egyetlen
mozgásciklus végrehajtására alkalmas. A mozgások egymásutánisága merev program szerint fut le, és
mechanikus behatás nélkül nem változtatható meg. Ilyen irányítórendszerek a pneumatikus logikákkal épített vezérlések és a huzalozott, relés logikára épülő vezérlések.
Programozásuk PLC-vel is lehetséges.
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Robotok felépítése (1)

Robot mozgása

Alapmozgás
3D

Forgó
Rotational
„R”

Orientációs mozgás
3D

Egyenes, haladó
Translational
„T”

Forgó
Rotational
„R”

Robotok felépítése (1) (14.9 ábra)
Robotok morfológiai felépítése
A robot munkaterének tetszőleges pontját tetszőleges irányítású robotkézzel, vagy a kézben levő
szerszámmal 6 függetlenül irányítható, mozgatható robotkoordinátával érhetjük el.
Alapmozgások
Az alapmozgások megvalósítása haladó vagy forgó mozgást lehetővé tevő kényszerekkel történhet.
Egy tetszőleges térbeli pont helyzetét 3 koordinátájával adhatjuk meg. Ez a pont elérhető, a koordináták előállíthatók 3 megfelelően egymásra épített robotkarral. A robot karjait, tagjait összekötő
kényszerek lehetnek haladó (H, vagy transzverzális T, vagy prizmatikus P) kényszerek, mozgások,
csúszkák, vagy forgó (F, vagy rotációs R) mozgások, kényszerek, tengelyek, csuklók. Általánosan a
robot tagokat összekötő kényszert robot csuklónak fogjuk nevezni, és „T” vagy „R” betűvel jelöljük.
(Roth-Pieper féle osztályozási módszer)
1. TTT derékszögű robot (rectangular), munkatér: hasáb alakú munkatér.
2. TTR (nem gyakori típus)
3. TRT szerelő, festő robot (pl. ASEA)
4. TRR (nem gyakori típus)
5. RTT henger koordinátás robot (pl. FANUC, RB)
6. RTR (nem gyakori típus)
7. RRT UNIMATE nehézüzemi robot és SCARA szerelő robot
8. RRR PUMA, antropomorf robot.
© Mátyási, BME
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Robotok felépítése (2)

Roth-Pieper féle
osztályozás szerint: RRT
A tananyagban ezt a
leírási módot fogjuk
alkalmazni

Lert féle osztályozás
szerint: R2E

[5]

Robotok felépítése (2) (14.10 ábra)
Egy másik csoportosítási eljárás a Lert-módszer. Ez a módszer valamivel pontosabb leírást ad a robot
felépítéséről mint a Roth-Pieper eljárás. Lényege: 4 különféle mozgástípust vesz figyelembe. Az első
lineáris (L), amely a karszegmens egyenes vonalú mozgását jelenti. A másik szintén lineáris, de kinyúlás: (E) Ekkor a szegmens szintén egyenesen mozog, de beépül egy másik szegmensbe, és abból nyúlik
ki. A harmadik mozgásfajta a forgás (R), amikor a szegmens agy adott pont körül forog. Ha forgástengely egybeesik a szegmens tengelyével, akkor csavarodás a mozgás, és (T) a jele. A robot vizsgálatát,
leírását itt is a Rozh-Pieper rendszerhez hasonlóan az alapzat vagy a hozzá legközelebb eső ízület
vizsgálatával kezdjük. Több egyforma, egymást követő mozgás esetén a számosságot kitevővel jelezzük. Tehát egy olyan robotot, amelynek 6 forgó ízülete van, a Lert- modszer szerint R6-al jelölünk
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Robotok felépítése (3)
Kinematikai kapcsolatok jelképi jelölései
a Roth-Pieper féle leírást alkalmazva:
Alapmozgás
3D
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Robotok felépítése (4)
Párhuzamos kinematikájú ipari robotok

Hexapod szerszámgép
M-800.11 Hexapod

Robotok felépítése (4) (14.12 ábra)
Párhuzamos kinematikájú ipari robotok
A TTT csoportbeli robotok kényszerei nem csak 90 fokos szögben helyezik el. Az utóbbi években egyre elterjedtebbek a párhuzamos kinematikájú és trianguláris robotok. Nagy merevség, kötött kinematika és kis munkatér jellemzi őket. Az új konstrukciók megjelentek a megmunkáló központok tervezésében is. Az alapötlet az, hogy a szerszámot egy platformhoz (síkhoz) erősítik föl három változtatható
hosszúságú, csuklópántos felfüggesztés segítségével, amely lehetővé teszi a munkadarabhoz képesti
forgást és a platform orientálását is.
Mivel a platform helyzetének meghatározásához legalább három felfüggesztés szükséges, és a hat
felfüggesztés alkalmazása bizonyult optimálisnak, a konstrukciót HEXAPOD-nak is nevezték. A legkorábbi ismert HEXAPOD-ot V. Gogh tervezte 1949-ben, azonban a tulajdonságait 1965-ben D. Stewart
írt le, innen származik a ma használatos elnevezés: „Stewart platform”.
A rotációs és transzlációs mozgások kombinációját alkalmazó hagyományos kinematikák sorosak,
velük ellentétben a HEXAPOD eredő mozgása a hat (de általában legalább három) változtatható hoszszúságú, csuklókkal egymáshoz kapcsolódó felfüggesztés szimultán mozgásának az eredője. Ezeket a
berendezéseket nevezzük párhuzamos kinematikájú gépeknek. A sztenderd pozícionáló mechanizmus (a kinematikai párok és aktuátor egységek soros szekvenciája) helyett ebben a robotszerkezetben tehát lineáris aktuátor egységek térbeli rúdszerkezetét alkalmazzák, amelyek alsó végükön csuklókkal kapcsolódnak a Stewart platformhoz. A kapcsolódó csuklók tehát a geometriai pontokban egy
www.tankonyvtar.hu
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egyenlő oldalú háromszögnek felelnek meg, amelynek középpontjában az alapvető kinematikai lánc
referencia pontja helyezkedik el. E geometriai ponton kapcsolódik a robot orientáló mechanizmusa.
Az orientáló mechanizmust a fogaskerék-áttételek rendszere hajtja, amely a három aktuátor egység
közti függőleges csőben helyezkedik el .
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Robotkonstrukciók
Henger koordinátás
RTT

Portál TTT

Hasáb munkaterű TTT

Gömbi RRT

Csuklókaros RRR
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Robotalkalmazás
Hegesztés

Sajtolás

Rakodás
Festés,
ragasztás

Robotok
technológiai
alkalmazása

Szerelés

Gépkiszolgálás
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Robotok szerkezeti elemei
Robotok szerkezeti kialakítása

Hajtás

Karrendszer
robotmechanika

Megfogó
szerkezet

Munkadarab,
szerszám

Szenzorok,
Útmérők,
Szögadók

Robot irányító
rendszer,
Robotvezérlés

Megfogó
szenzorok
Erőszenzorok
Környezeti
szenzorok

Robotok szerkezeti elemei (14.15 ábra)
A robot és a robotvezérlés optimális esetben automatikusan, emberi beavatkozás nélkül végzi munkáját. Azokban az esetekben azonban, amikor az operátor közreműködése is szükséges (beállítás,
betanítás, programozás, hibakeresés, stb.), megfelelő és jól használható kezelő szervek hatékonnyá
tehetik a munkát. Hasonlóan a korszerű CNC vezérlésekhez, a megjelenítés és az adatbeadás kényelmessége, áttekinthetősége, fontos szempont.
Kijelzők:
alfanumerikus
display (grafikus)
Nyomógombok:
funkciógombok
soft-key
alfanumerikus
Betanító elemek:
botkormány
egér
pozícionáló gömb
robotmodell
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Robotok érzékelő rendszerei
A robotoknak működésük egyes fázisairól és a kiszolgált technológiai folyamatról különböző információkkal kell rendelkezniük. Ezeket az információkat a szenzorok szolgáltatják, és a robot irányítórendszere értelmezi őket. Szenzorok csoportosítási szempontjai:
A környezetből való információszerzés módja szerint:
 érintkezéses,
 érintkezés nélküli.
Az információkat vagy a szenzor és a mérendő test közötti kölcsönhatáson alapuló elv, vagy pedig a
szenzorhoz kapcsolt közeg pillanatnyi jellemzői alapján kapjuk. A szenzorok
struktúrája az alkalmazott mérő átalakítótól és a fizikai hatáselvtől függ. A mérő átalakítók lehetnek:
 aktívak,
 passzívak.
A passzív átalakítók fizikai mennyiségei pl. ellenállás, induktivitás, kapacitás, stb. Az aktív átalakítók
jellemzői pl. feszültség, áram, töltés, stb.
Alkalmazási területek.
Az érintkezéses szenzorok geometriai és fizikai jellemzőkről
szolgáltatnak információt. Alkalmazási helyeik robotokon:
 A környezettel való kapcsolattartásban erő, nyomaték, út (helyzet) érzékelése,
 A megfogó szerkezetben erő és elmozdulás behatárolása,
 A karokon erő, nyomaték, elmozdulás értékének meghatározása,
 A hajtórendszerben erő, nyomaték, nyomás, áramerősség és feszültség mérése.
Az érintkezés nélküli szenzorok leggyakoribb alkalmazási
területe az útmérés, újabban az alakfelismerés. Előnyük a tapintóerő hatásának kiküszöbölése.
Elhelyezkedésük szerint megkülönböztetünk külső és belső
szenzorokat.
Külső szenzorok
A robot és a környezet közt teremtenek kapcsolatot. A robotok
leggyakoribb alkalmazási területe a felmérések szerint:
- öntés,
- kovácsolás,
- palettázás és egyszerű alkatrész összerakás,
- ponthegesztés,
- festékszórás,
- ívhegesztés,
- sorjátlanítás,
- automatikus ellenőrzés,
- gyártócellában való alkalmazás,
- automatizált szerelés.
Szinte mindegyik területen rendkívül fontos a külső érzékelés,
mert segítségével pl. a technológiai folyamat tűréshatáron kívüli
eltéréseit is kezelni lehet.
A külső szenzorok által szolgáltatott információk növelik a
robot intelligencia szintjét, segítségükkel módosíthatók az
eredeti mozgáspályákat megvalósító programok.
A külső érzékelés két nagy területe:
 tapintóérzékelés,
 látóérzékelés.
© Mátyási, BME
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A tapintóérzékelés ún. bináris érzékelés, azaz a szenzor érzékeli, hogy a robot kapcsolatba kerül-e
valamilyen tárggyal, de nem azonosítja azt. Az érzékelés történhet érintéssel, mikrokapcsoló, tapintós
útmérő, vagy tapintós induktív érzékelő által. Valamely tárgy jelenléte annak megérintése nélkül is
érzékelhető. Ennek megoldásai:
Optikai
Induktív és
Kapacitív érintés nélküli érzékelők.
A látóérzékelők a robot legfejlettebb szenzorai. Tulajdonképpen a kamerát és a képfeldolgozó processzort jelenti.
Típusai:
 kétdimenziós látóérzékelő különálló tárgyak bináris érzékelésére,
 kétdimenziós látóérzékelő különálló tárgyak szürke árnyalatai szerinti érzékelésére,
 kétdimenziós látóérzékelő egymással érintkező, vagy
különálló tárgyról háromdimenziós információk kiszűrésére
alkalmas rendszerek perspektívikus ábrázolás,
sztereotechnika, strukturált megvilágítás vagy pásztázó
keresés elvén,
 háromdimenziós információ kiszűrése rendezetlen tárgyhalmazokról,
 térbeli helyszínelemzés mobil robotok navigációjához, útvonalkereséséhez és az
akadályok elkerüléséhez.
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Robotkapcsolatok

Kommunikációs kapcsolat

Robotkapcsolatok (14.16 ábra)
A robot a kezelővel és további automatikusan működő berendezésekkel interfészeken keresztül
kommunikál. A kommunikáció a működéshez és az együttműködéshez szükséges információcserét
jelenti.
A kommunikációkat megvalósító interfészek:
Bináris logikai interfész
Bináris jeleket csatol a robotvezérlő és a robot, valamint a környezete között. A bináris jelekkel történő kommunikáció a legegyszerűbben valósítható meg, programozása is a legegyszerűbb. A bináris
jelek lekezelése általában PLC-vel, vagy PLI-vel történik.
A robotvezérlő szempontjából inputok pl. : valaminek a megléte, feltételek, stb., outputok pl. a parancsok, nyugtázó jelek, stb.
Digitális interfész
A digitális interfész összetett információk gyakran kétirányú továbbítására szolgál. Az információk
kódoltak. Az információcsere szabványos protokollok segítségével történik.
Analóg interfész
A robotvezérlő és környezete közötti analóg jelekkel történő kommunikáció lebonyolítására szolgál.
Analóg jelekkel a pozícionáló rendszerek szabályozóköreit, illetve a szenzorok analóg kimenő jeleit
csatoljuk a robotvezérlőhöz. Ezen analóg jelek kezelése nem tartozik közvetlenül a programozó, illetve a robot operátor hatáskörébe, ezért részletes tárgyalásától itt eltekintünk.
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Kezelői kommunikációt megvalósító interfész
A robot és a robotvezérlés optimális esetben automatikusan, emberi beavatkozás nélkül végzi munkáját. Azokban az esetekben azonban, amikor az operátor közreműködése is szükséges (beállítás,
betanítás, programozás, hibakeresés, stb.), megfelelő és jól használható kezelő szervek hatékonnyá
tehetik a munkát. Hasonlóan a korszerű CNC vezérlésekhez, a megjelenítés és az adatbeadás kényelmessége, áttekinthetősége, a kezelőt segítő funkciók megvalósítása az eladhatóság egyik fontos
szempontja lett. A korszerű robotvezérlésekben is egyre fontosabb a grafikus megjelenítés.
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Programozási módszerek

Robotprogramozás (1) (14.17ábra)
Programozási módszerek
A robotok programozása azon utasításoknak és adatoknak az egymáshoz kapcsolása, amelynek segítségével a robot egy meghatározott pályát leír, vagy egy feladatot végrehajt.
A programozási eljárások a programozás szempontjából funkcióorientáltan osztályozhatók.
On-line programozás
Az online programozás fogalma különböző technikákat takar:
• Direkt betanítás (Direct Teach-In): Olyan helyeken alkalmazzák, ahol a robot folytonos pályairányítással vagy sebességvezérléssel mozgatja a szerszámot, viszonylag bonyolult pályát bejárva (például autókarosszériák festésénél). A programkészítő végigvezeti a robot karját a kívánt útvonalon, miközben a vezérlőegység folyamatosan rögzíti a robotkar helyzetét, így később önállóan visszajátszhatja azt. Nagyméretű robotoknál a robotkar könnyített, hajtások
nélküli modelljét mozgatja a betanító. Ez a módszer a Master-Slave Teach-in (mester-szolga
betanítás).
• Indirekt betanítás (Indirect Teach-In, vagy egyszerűen Teach-In): Egy kézi vezérlőberendezés
segítségével a robotkarokat a pálya lényeges pontjaiba mozgatjuk, és ezek helyzetét a koordináta adatok megadásával rögzítjük. A robotprogram feladata lesz a pontok közötti pálya
megtervezése és kiszámítása, vagy a pályán való mozgás adatait a majdan megírandó robotprogram tartalmazza. Tehát, a „betanítás“ az esetek egy részében csak a robotmozgás koordináta-pontjainak kijelölését, fölvételét jelenti.
© Mátyási, BME

www.tankonyvtar.hu

542

CAM tankönyv

Off-line programozás
Offline programozásnál a robot működésének leírása, megadása általában valamilyen magas szintű
nyelven történik. A program megírása előtt minden esetben meg kell határozni a bejárandó mozgáspálya kitüntetett pontjait. Ez történhet online betanítással, vagy a robottól teljesen függetlenül, szöveges vagy grafikus adatbevitellel.
Bár a TCP helyzetének és orientációjának leírásához elég a robot izületeinek aktuális állását rögzíteni,
a programozó számára ez nehezen átlátható, és nehezen kiszámítható. Éppen ezért a robot munkakörnyezetében különböző koordináta-rendszereket definiálunk, és a pontokat ezekre vonatkoztatjuk.
A robot mozgását célszerűen koordinátarendszerekben adhatjuk meg. A koordinátarendszerek kapcsolatát transzformációk írják le.
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Koordinátarendszerek

Y
X
Z

Z
(Szerszám koordinátarendszer)

Y
Z
Y
X

X
Z
X

Y

[1]

Koordinátarendszerek (14.18 ábra)
A világ (vagy bázis, „world”, „base”) koordináta-rendszer a teljes munkaterület alapkoordinátarendszere. A TCP mozgását az egyszerűbb esetekben erre vonatkoztatjuk.
• A robot alap-koordinátarendszerét legtöbbször a világ koordináta-rendszerrel azonosnak tekinthetjük. Ha több robot dolgozik együtt a munkatérben, akkor ez persze nem megvalósítható.
• A munka vagy más néven aktuális koordináta-rendszer az éppen végzett munkafolyamat
alapját jelöli. Ehhez a koordináta-rendszerhez rendelhetjük a munkadarabok helyzetét. A
munkadarabokhoz további koordináta-rendszereket is rendelhetünk.
• TCP (szerszám) koordináta-rendszer: pozíciója és orientációja a világ koordináta-rendszerhez
képest egyértelműen definiálja a szerszám (end effektor) helyzetét. A TCP koordinátarendszerben kiszámíthatjuk a megfogandó munkadarab távolságát és megközelítési irányát.
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Az off-line programozás illetve a szabadon definiált koordináta-rendszerek használata több olyan
lehetőséget nyújt, amelyet az egyszerűbb programozási módok nem biztosítottak:
• A pálya algoritmikus módszerekkel számítható, így mód nyílik arra, hogy programozhatunk
olyan ciklikusan változó paraméterű folyamatokat, mint például a rácsszerűen elhelyezkedő
furatok egymás utáni elkészítése, paletta feltöltés, stb.
• A térpontok helyzetét mindig csak abban a koordináta-rendszerben kell megadnunk, amelyikben az a legszemléletesebb, a legkönnyebben számítható. Egy, a munkadarabon levő furat helyzetét a legcélszerűbb magához a munkadarabhoz – illetve a hozzá rendelt koordinátarendszerhez – viszonyítani. Ha a munkadarab valamilyen mozgást végez, annak mozgásának
alapján – a későbbiekben tárgyalt módszerekkel – a furat mozgása is viszonylag könnyedén
meghatározható bármely vonatkoztatási rendszerben.
• A mozgások definiálása is szemléletesebbé válik, ha a megfelelő koordináta-rendszerre vonatkoztatjuk őket.
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Tengelyek, munkatér,
koordináta-rendszerek

Szerszám koordináta-rendszer

Munkadarab koordináta-rendszer

6-szabadságfokú robot forgó tengelyei

Felhasználói koordináta-rendszer

Alap koordinátarendszer

Világ koordináta-rendszer
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Fő mozgástípusok

TCP

TCP

Körinterpoláció

Lineáris interpoláció
TCP

Csukló-interpoláció
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Interpolációs módok (1)
PTP (point-to-point) irányítás (1)

Interpolációs módok (1) (14.21. ábra)
A robotok irányítórendszere a mozgáspályákat két módon valósítja meg:
PTP (Point to Point) pont-pont irányítás
CP (Continuous Path, vagy Controlled Path) folyamatos pályairányítás
PTP (point-to-point) irányítás
A pontirányítást minden olyan esetben alkalmazhatjuk, amikor a munkatérben csak egyedi pontokat
kell érinteni, mint például az anyagkezelési kiszolgálási feladatok esetén, vagy fröccsöntési feladatok,
illetve ponthegesztési anyagkezelés megoldása esetén. A pálya nincs definiálva. A vezérlés memóriájába diszkrét térbeli pontokat lehet rögzíteni. Az egymást követő pályapontok közötti utat a csuklókban működő szervo rendszerek az alábbi feltételek mellett hajtják végre:
 minden szervo egyidejűleg elindul,
 minden tengely a programozott maximális sebességgel (szögsebességgel) mozog,
 az előző feltétel következtében a robot karok az előírt utat (szöget) eltérő idő alatt
teszik meg.
A fenti feltételek a pályagörbéken töréseket eredményeznek.
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Interpolációs módok (2)
PTP (point-to-point) irányítás (2)

CAM tankönyv - 14. Robotprogramozás - TÁMOP-4.1.2-08/A/KMR-0029

Interpolációs módok (2) (14.22. ábra)
A PTP irányításnak van olyan változata, hogy az elemek ismeretében úgy határozza meg a hajtások
szögsebességét, hogy egyrészt állandóak, másrészt azonos időben indulnak, és egyszerre fejeződnek
be a mozgások. Lényegében a csukló interpoláció alapja.
Ezt az irányítást nem célszerű alkalmazni, ha a robot munkaterében nehezen kezelhető akadályok
vannak, mert a megvalósuló pálya nem ismert.
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Interpolációs módok (2)
CP (continous-path) irányítás

CP (continous-path) irányítás (14.23. ábra)
Robotmozgások során általában a következő interpolációs módok közül választhat a programozó:
csuklóinterpoláció
egyenes interpoláció
körinterpoláció
Csukló interpolációnál a vezérlés meghatározza, hogy a célhelyzet eléréshez mely csuklónak és menynyi ideig kell mozognia. Kiválasztja a leghosszabb idejűt és az egyes csuklók szögsebességét ezzel az
idővel számolja ki. Minden csukló azonos időben kezdi és fejezi be a mozgást, szögsebességük állandó, de nem egyforma.
Lineáris interpoláció alkalmazásakor két pont közötti egyenest a vezérlés növekményekből állít össze.
Minden egyes növekményhez új tengelysebesség (lineáris vagy forgó) tartozik, abból a feltételből,
hogy a robot vezérelt pontja rajta maradjon a kívánt egyenesen. Mivel csak diszkrét értékekből –
néhány ezred vagy század milliméterből – állítható elő az egyenes ezért az elméletitől el fog térni.
Körinterpoláció esetén hasonló módon, a körpálya valós idejű generálásával történik az interpolálás.
Egyedi mozgás interpolálására akkor van szükség, ha a robot vezérelt pontját a programozó kézzel
végigvezeti a pályán.
a.) Lineáris tengelyinterpoláció (csuklóinterpoláció)
A robot a programozott útvonalat úgy teszi meg, hogy a tengelyek mozgása egyidejűleg kezdődik és
egyidejűleg fejeződik be. Két pont közötti síkbeli mozgás esetén a pálya a következő ábra alapján
értelmezhető.
Az is látható, ha a P1 P2 szakaszt útinkrementumként tekintjük, nagy inkrementumok esetén a linearitástól jelentősen eltér.
© Mátyási, BME
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b). Lineáris pályainterpoláció valós térbeli koordinátarendszerben
Ennél az irányítási módnál a csuklómozgások közötti funkcionális összefüggést a robot TCP pontja
által befutandó térbeli pálya adja.
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Pozíció és orientáció meghatározása (1)
Pozíció meghatározása hengerkoordinátákkal
Egy pont hengerkoordinátái:
• r: a Z tengelytől való távolság
• ρ: a Z tengelyű, r sugarú körön
történő elfordulás mértéke
• h: az xy alapsíktól való távolság

Pozíció és orientáció meghatározása (14.24. ábra)
Ha egy szerszámnak, robotkéznek vagy munkadarabnak meg akarjuk adni a pontos helyzetét egy
bizonyos koordináta-rendszerben, akkor egyrészt a térbeli pozícióját, másrészt az orientációját (irányítottságát) kell meghatároznunk. Ennek érdekében a tárgyhoz kell rendelnünk egy saját koordináta-rendszert, és ennek a koordináta-rendszernek az alap-koordinátarendszerhez viszonyított pozícióját illetve elfordulását kell számszerűleg megadnunk. A következőkben, a robotikában általánosan
használt helyzet-meghatározási módokat tárgyaljuk.
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Pozíció és orientáció meghatározása (2)
Egy pont gömb-koordinátái:
• r: a pontnak az origótól mért távolsága
• ρ: a pontba mutató vektor xy síkbeli
vetületének az elfordulási szöge
• q: a vektor z tengelytől mért elhajlásának a szöge
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Robotkéz helyzetmeghatározása
A robotkéz, effektor helyzetmeghatározására legyen a következő feladat:

[Mester Gyula]

Robotkéz helyzet meghatározása (14.26.ábra)
A munkadarabot helyezzük át az 1-es helyzetéből a 2-es pozíciójába.
Első lépésben az 1-es előtti térben pozícionálni kell a robotkezet, majd orientálni is, a munkadarab
helyzetének megfelelően. A helyzet meghatározás tehát pozícióval és orientációval történik.
Az áthelyezéshez meg kell határozni a 2-es helyzet pozícióját és orientációját.
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Robotkéz orientáció
Az effektor (robotkéz) pozícionálása és orientációja:

Robotkéz orientáció (14.27 ábra)
A effektor TCP pontjának világ koordinátarendszerben az XYZ koordinátáit kell meghatározni, és
megadni. Ezt a robot alapkonfigurációja biztosítja.
(3 szabadságfok)
Az orientáció pedig az effektornak 3 térbeli szöggel (c,q,w) megadott elhelyezkedése a munkatérben.
Ezek a módosított Euler-szögek, az RPY szögek. Az eredetihez képest az az eltérés, hogy a harmadik
forgatás az X tengely körül történik.
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Transzformáció (RPY)
X3
X 
Y  = Rot (Z,  ) Rot (Y ,) Rot (X , )Y 
1
2
 3 
 
 Z 3 
 Z 
RPY ( ,  ,  ) = Rot(z,  ) Rot(y1 , ) Rot (x 2 , ) 
c
 s
 0
c c

=  s c
  s

- s
c
0

0  c
0  0
1   s

c s c  c c
c s s  c c
c s

0 s  1 0

1 0  0 c
0 c  0 s
c c c  c s
s s c  c s
c c

0 

 s  =
c 





cw=cos(w),
sw=sin(w), stb.

Transzformáció (RPY) (14.28 ábra)
A w csavaródási szög a kézhez (effektorhoz) kötött mozgó koordinátarendszer az alap koordináta
rendszer Z tengely körüli szögelfordulását határozza meg.
A q billenési szög az új helyzetbe fordult Y tengely körüli szögelfordulást adja.
A c forgatási szög az előbbi két forgatást követően kialakuló X tengely körüli szögelfordulást határozza meg.
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Robotkéz (effektor) világkoordinátái

w
q

[Mester Gyula]

www.tankonyvtar.hu

© Mátyási, BME

14. Robotprogramozás

557

Kinematikai feladat
Direkt kinematikai feladat
Indirekt kinematikai

Direkt
Adott: q1…q6
Keressük: X,Y,Z,w,c,q

Indirekt
Adott: X,Y,Z,w,c,q
Keressük: q1…q6

Kinematikai feladat (14.30. ábra)
Direkt kinematikai feladat:
Világkoordináták meghatározása a csuklókoordináták ismeretében
Indirekt kinematikai feladat:
A csuklókoordináták meghatározása a világkoordináták ismeretében.
A visszatranszformálás nem egyértelmű feladat. Függ a robot manipulátor geometriájától, több megoldás is lehetséges. Az inverz kinematikai feladat sokkal összetettebb, mint a direkt feladat, mert
nagyszámú nemlineáris trigonometrikus egyenletet kell megoldani.
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Homogén transzformációk (1)
Legyen két koordináta-rendszer! Az O origójú koordináta-rendszer helyzetét
adjuk meg az Oa alaprendszerhez képest

www.tankonyvtar.hu
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Homogén transzformációk (2)
A pozíciót a k vektor definiálja. Felírhatjuk mátrixos alakban k alaprendszerbeli
koordinátáit:

k

Homogén transzformáció (2) (14.32. ábra)
Az orientáció egy háromszor hármas, forgatómátrixszal jellemezhető. A forgatómátrix az alaprendszer x,y,z irányaira vett vetületeinek értékeit tartalmazza. Más szóval a mátrix három oszlopa sorra az
e1, e2, e3 vektorokat írja le úgy, mintha az alap koordináta-rendszer origójából indulnának ki.
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Homogén transzformációk (3)
Amennyiben a két mátrixot egyetlen, homogén transzformációs mátrixba
rendezzük az alábbi módon:

akkor bármely O koordináta-rendszerbeli pont helyzete kiszámítható az
alaprendszerben a következő formulával:
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Homogén transzformációk (4)
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Forgatás (rotáció) (1)
a) Forgatás Z tengely körül
Válasszunk közös origojú K és K' koordinátarendszert. Forgassuk el a K'
koordinátarndszert a Z tengely körül Q szöggel. Tekintsük a forgatás utáni
helyzetet és mindkét koordinátarendszerben ugyanazt a Pelf pontot a forgatás
után:

Y'

Y
1

cos Q

cos Q - sinQ
Rot ( Z, Q)  sin Q cos Q
0
0

1
Q

elf

P

cos Q

Y'elf

sinQ

Y

X
X
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Z, Z'

X'

Q

-sinQ

0
0 
1

X' elf

© Mátyási, BME

14. Robotprogramozás

563

Forgatás (rotáció) (2)
b) Forgatás Y tengely körül Q szöggel

c) Forgatás az X tengely körül Q szöggel

(Jelöljük a cosinus függvényt c-vel a sinus függvényt pedig s-el)

c Q 0 s Q 
Rot (Y, Q)  0 1 0 
s Q 0 c Q 

1 0 0 
Rot( X ,Q )  0 cQ - sQ 
0 sQ cQ 

Z
Z'

Z'

Z

sinQ
1 Q
cos Q

X
-sinQ
X'
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Transzformációk
a kinematikai lánc mentén


d, a

R
rotációs

T
transzlációs

Transzformációk kinematikai lánc mentén (14.37. ábra)
A merev, nyílt láncú, elágazás nélküli robotok szegmensekből (tag, link) és végberendezésekből állnak
(end effektor, megfogó, gripper). A szomszédos szegmenseket egy szabadságfokú csukló (joint, izület)
köti össze.
A transzlációs csukló egy tengely irányú elmozdulást, a rotációs egy tengely körüli elfordulást tesz
lehetővé. Az a, q, a, d paramétereket csuklóváltozóknak nevezzük. A robot szegmenseit mindig pontosan egy szegmens követi, az utolsó m-ik után a végberendezés következik. Az i-k szegmens pozíciója csak a megelőzőek orientációjától és pozíciójától illetve az i és i-1-ik csukló közötti csuklóváltozók
értékétől függ.
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Szegmens, és összekapcsolt
kartagok


 csavarási szög

a

z i-1
i. kartag (szegmens)
zi
z i-2

i-1.izület
(csukló)

i-1. kartag
(szegmens)

i-2. izület
(csukló)

z i-1
a i-1
t i-2

ai

di

zi

xi-1
t i-1

i. izület
(csukló)

i

i
ti

f

xi

Szegmensek, és összekapcsolt kartagok (14.38. ábra)
A merev, nyilt láncú, elágazás nélküli robotok szegmensekből (tag, link) és végberendezésekből állnak
(end effektor, megfogó, gripper). A szomszédos szegmenseket egy szabadságfokú csukló (joint, izület)
köti össze.
A transzlációs csukló egy tengely irányú elmozdulást, a rotációs egy tengely körüli elfordulást tesz
lehetővé. Az a, q, a, d paramétereket csuklóváltozóknak nevezzük. A robot szegmenseit mindig pontosan egy szegmens követi, az utolsó m-ik után a végberendezés következik. Az i-k szegmens pozíciója csak a megelőzőek orientációjától és pozíciójától illetve az i és i-1-ik csukló közötti csuklóváltozók
értékétől függ.
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Denavit-Hartenberg (D-H) transzformáció

t i-2 q

qi

t i-1

i-1

i-1

ti

i

z i-1

i+1
di

zi

x i-1
i

q i+1

i

e
f

xi

Denavit-Hartenberg transzformáció (14.39. ábra)
Az egyes szegmensek pozíciójának orientációjának a meghatározására többféle eljárást dolgoztak ki,
ezek közül a Denavit-Hartenberg módszer a legáltalánosabban használt.(1955)
Tekintsük az ábrát: Denavit-Hartenberg alak esetén Z tengely irány megegyezik a csuklók tengelyeinek irányával, csukló koordináta a d (transzláció) és u (rotáció). D-H paraméter: d, a, q , a
Tételezzük fel, hogy az i-1-ik szegmenst ismerjük. A Zi-1 tengely iránya megegyezik az i-1 és i szegmens
közötti csukló tengelyének irányával. Legyen ti az i és i+1 szegmensek közötti csukló tengelyének iránya. Legyen az Xi tengely ti-1 és ti tengelyekre merőleges. (Kitérő egyenesek normál tranzverzálisa.
Csak egyetlen ilyen egyenes van, az Xi és a ti metszéspontja egyértelműen definiált). Az origó az Xi és ti
metszéspontjában van. Egyezzen meg a Zi iránya ti irányával. Az i-1-k origóba az Xi tengellyel (e), és az
i-ik origóban Zi-1 tengellyel húzzunk párhuzamost (f).
A következők adódnak:
ui az a szög amellyel a Zi-1 tengely körül el kell forgatni az Xi-1 tengelyt úgy, hogy az e egyenesbe kerüljön (e| |Xi) di az a távolság, amennyivel el kell tolni az e egyenest a Zi-1 mentén, hogy az Xi tengelybe
kerüljön.
ai az a távolság, amivel a Zi-1 és az Xi tengely metszéspontját el kell tolni Xi mentén, hogy az (i-i)-dik
origóba kerüljön.
ai az a szög, amellyel az f egyenest el kell forgatni Xi körül, hogy a Zi tengelybe kerüljön.
Ezen lépések után az i-1-ik tagról átkerültünk az (i-i)-dikre. A szögek előjele pozitív a jobbcsavar
irányban történő elforgatáskor.

www.tankonyvtar.hu

© Mátyási, BME

14. Robotprogramozás

567

D-H transzformációs mátrix
Ti  1, i  Rot (Z,i ) Trans (Z, d i ) Trans (X, a i ) Rot (X,  i )

Ti  1, i

ci
 s
 i
 0

 0

ci
 s
= i
 0

 0
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A PUMA robot transzformációja (1)
z2
y1

q1

z1
x1 S

y

x2
2

q2

B
q

T

C

x0

q
y0

4

x3
x4
y4

z4

z0

3

z3

y3
A

Példaként nézzük meg a hat
szabadságfokú humanoid robot izületi
transzformációit. (Szokásos elnevezés
még: PUMA Programable Universal
Machine for Assembly)

x5
z5

q

5

y5

q6
D

y6
z6

x6
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Robotprogramozás módjai:
manipulátor szintű programozás
feladat orientált programozás
„teach-in” vagy betanítás,
„playback” vagy visszajátszás
programozás CAD model alapján

szimulátor
robot

vezérlés

Robotprogramozás módjai (14.43. ábra)
A robotprogramozás általában szöveges és nem szöveges módszerrel történhet. A nem-szöveges
programozás során a robotot a különféle elmozdulásokra a felhasználó valamilyen berendezés segítségével "betanítja". A berendezés lehet a kezelőtasztatúra, a külön szimulátornak nevezett egység is.
Az utóbbi esetben a robot a szimulátorral szinkronban mozog, a felvett karhelyzeteket, csuklókoordinátákat megjegyzi.
Nagyon sok ipari robotot betanításos módszerrel programoznak, különösen azokon a helyeken ahol a
mozgásokat hosszú ideig nem kell változtatni. Az így elkészült program nehezen javítható és dokumentálható. Szintén nehézséget jelent a szenzorok jeleinek figyelése, a robot külvilághoz illesztése.
Ezeket a problémákat küszöböli ki a magas szintű programnyelvek használata. A programozásnak két
nagy csoportja ismert:
a) manipulátor szintű programozás
b) feladat orientált programozás.
Manipulátor szintű programozásnál kétféleképpen járhatunk el:
• közvetlenül az egyes csukló szögeket-tengelykoordinátákat programozzuk. Pl: JMOVE q1,
q2, q3, q4, q4, q6
q1,…. q6= az egyes csuklók szögelfordulásai.

www.tankonyvtar.hu

© Mátyási, BME

14. Robotprogramozás

571

Ebben az esetben a szükséges transzformációkat - amelyek eredményei a q szögek értékei- a felhasználónak kell elvégeznie.
• Célhelyzetet, előre felvett, vagy programban számolt pontot adnak mozgás végpontként.
Pl: MOVE x, y, z, J, j, y
x, y, z, a robot vezérelt pontjának koordinátája
J, j, y a szerszámnak, vagy robotkarnak a helyzetét meghatározó Euler szögek.
Feladatorientált programozáskor nem az elmozdulások sorozatát kell leírni, hanem magát a feladatot. Természetesen a robot-, a munkadarab-, a környezet modelleknek rendelkezésre kell állnia. Ilyen
esetben a robotprogramot a mesterséges intelligencia eredményei felhasználó számítógépes rendszer dolgozza fel. " FOG MEG A CSAPOT ÉS TEDD A FURATBA"
A robotok programozása esetén fokozott figyelmet kell szentelni a robot környezetére is (a munkahely elrendezése, különböző akadályok stb.). Emiatt a robot programozása gyakran a helyszínen, a
robottal ellátott munkahelyen történik, ahol a programozónak jobb térbeli áttekintése van a mozgáspályák meghatározásához.
Ennek az ún. „on-line” programozási módnak két változata van:
-„teach-in” vagy betanítás,
-„playback” vagy visszajátszás.
• Teach-in(betanító) programozás
A robot-megfogót kézi vezérléssel fokozatosan a munkatér megfelelő pontjaira vezetjük, és eközben
a csuklókoordináták értékeit a vezérléssel tároltatjuk. A teljes feladat ily módon történő megvalósítása után a robot a továbbiakban automatikusan végzi a „betanult” feladatot. Számos esetben csak a
szükséges pontok fölvétele történik így, a mozgáspályák, és mozgás szekvencia nem rögzül. Azokat a
szöveges robotprogram tartalmazza.
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Playback programozás (visszajátszás)

[5]

Playback programozás (14.44. ábra)
A robotkarokat felszabadítva a hajtásoktól és fékektől, a megfogót kézzel vezetik a munkafeladatnak
megfelelő helyzetekbe. Eközben a bejárt mozgáspályák koordinátáit megfelelő gyakorisága
lmemorizálja a vezérlés, és később a robot automatikusan ismétli ezeket a mozgáspályákat.

www.tankonyvtar.hu
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Robotprogramozás (1)
Robotfunkciókra orientált nyelvek
A robotok összes lehetőségét kihasználó, viszonylag alacsony szintű
programnyelvek, nem kényelmesen használhatók.
Mozgásleíró nyelvek
A robotok legfontosabb funkciójára a mozgásra, mozgatásra koncentráló, ma a
legelterjedtebb, jól használható, hatékony programnyelvek. Egyik legfontosabb
képviselőjük az AML.
Feladatleíró nyelvek
Magas szintű, a mesterséges intelligencia elemeit is használó programnyelv, ma
még csak kísérleti fázisban van (AUTOPASS).

A robot programnyelvének elemei és funkciói
A következő elemeket és funkciókat különböztetjük meg:
-pontok definiálása,
-megfogó szerkezetre és érzékelőkre vonatkozó utasítások,
-mozgatási parancsok,
-robot kapcsolattartása,
-program lefutásának szervezése, alprogramok

© Mátyási, BME
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Robotprogramozás (2)
„G” utasítások a pozícionálás módjára vonatkoznak:

G 01 – egyenes
interpoláció

G 11 – arányos
interpoláció

[3]

Robotprogramozás (2) (14.46.ábra)
„G” kódú robotprogramozás
G-szerű (G formátumú) programnyelv
Jellemzői:
• G utasítások széleskörű használata,
• a robotkoordináták természetes egységekben programozhatók
Programozható címek:
G – G-funkciók
A, B, C – robot csuklókoordináták,
D, E, P – orientációs szögek,
X, Y, Z – derékszögű koordináták,
R – henger-, vagy gömbsugár koordináták,
F – sebesség,
H – segédszó,
L – alprogram címe,
M – M funkciók,
N – mondatszám,
T – várakozási idő.

www.tankonyvtar.hu
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Robotprogramozás (3)

G 10 – kötött sorrendű pontszakasz vezérlés

© Mátyási, BME

G 00 – kötetlen sorrendű pontszakasz vezérlés

[3]
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Robotprogramozás (4)
M- funkciók (példák)
M 00 – programozott program állj,
M 01 – feltételes program állj,
M 02 – program vége,
M 10 – megfogó nyitás,
M 11 – megfogó zárás,
M 20 – feltétel nélküli ugrás,
M 21 – feltételes ugrás,
M 22 – alprogram vége (return),
M 32 – output vezérlés (H tartalmát az outputra adja),
M 33 – inputra vár….

www.tankonyvtar.hu
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Robotprogramozás (5)
Robotnyelvek elemei és funkciói
Néhány ismertebb robotnyelv: AML (A Manufacturing Language)
VAL, ROBEX, AL, RAPID stb.

A következő nyelvi elemeket és funkciókat különböztetjük meg:
konstansok, változók, egyéb adatok
mozgásvezérlő utasítások
robotkézre és érzékelőkre vonatkozó utasítások
programszervezés és alprogramok
Konstansok, változók egyéb adatok
A program végrehajtása során a konstans értéke nem változik. A változó egy
szimbolikus név, mely különböző értéket kaphat a programban. A változó típusa
lehet:
- integer
- real
- string
(számítógépi programnyelvekhez teljesen hasonlóan).
Általános szabály, hogy betűvel kezdődhet a változó.
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Alapvető utasítások (RAPID nyelv)
A célhelyzet térbeli pozíciója : robtarget

CONST robtarget p1:=[[600,300,150],[1,0,1,0],[1,0,0,0],[10,9E9,9E9,9E9,9E9,9E9]];

A térbeli pont
azonosítója

Orientáció az
alaprendszerben

X,Y,Z koordináták
a robot alaprendszerében

www.tankonyvtar.hu

Külső tengelyek helyzete

Robot konfigurációs
Adatok
(cf1,cf4,cf6,cfx)
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Alapvető utasítások (RAPID nyelv)
A munkadarab, a felhasználói koordinátarendszer helyzete: wobjdata

PERS wobjdata Holder:=[FALS,TRUE,””””,[[10,20,30],[0.3,0.4,0,0.5],[0,0,0],[1,0,0,0]]];
Munkadarab
neve
Robot megáll?
Fix koordináta
rendszer?

Felhasználói
koordinátarendszer
pozíciója

© Mátyási, BME

Munkadarab
koordináta rendszer
orientációja

Felhasználói
koordinátarendszer
orientációja

Munkadarab
koordináta rendszer
pozíciója
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Alapvető utasítások (RAPID nyelv)
Szerszám koordináta rendszer megadása - tooldata

PRES tooldata Gripper1:=[TRUE,[[15,50,40],[1,0,0,0]],[5,[14,3,20],[0,1,1,0],0,0,0]];

Szerszám neve

robot megáll? TCP
TCP
pozíció orientáció

Szerszám tömege[kg], gravitációs
Középpontja [X,Y,Z], orientációja,
Tehetetlenségi nyomatéka [kg.m2]

www.tankonyvtar.hu
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Alapvető mozgási utasítások (RAPID nyelv)
MoveJ mozgás a célpontig csukló interpolációval
MoveL mozgás a célpontig lineáris interpolációval
MoveC mozgás a célpontig körív mentén

robtarget

sebesség pontos célbaérés
[mm/sec]

szerszám

munkadarab

MoveJ p10,v600,fine,Gripper1\Wobj:=Holder;
MoveL p20,v600,z50,Gripper1\Wobj:=Holder;
MoceC p30,p40,v600,z5,Gripper1\Wobj:=Holder;
Körív egy pontja

© Mátyási, BME

célpont

közelítési távolság a végpont előtt
mielőtt a következő mozgás elindulna
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Alapvető mozgási utasítások (RAPID nyelv)
„fine” és „z” értelmezése:

z10

MoveL p1,v200,z10,tool1
MoveL p2,v100,fine, tool1
MoveJ p3,v500,fine,tool1
fine

www.tankonyvtar.hu
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Alapvető utasítások (RAPID nyelv)
Megszakítások engedélyezése és tiltása: IEnable; IDisable;
Feltételes utasítás:

IF <feltétel> THEN…
{ELSEIF <feltétel> THEN…}
[ELSEIF…]
ENDIF

Példa: a „do1” és „do2” kimenetek csak akkor vannak
beállítva, ha „reg10” nevű változó érteke nagyobb
5-nél
IF reg10>5 THEN
Set do1
Set do2
ELSE
Reset do1
Reset do2
ENDIF

© Mátyási, BME
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Alapvető utasítások (RAPID nyelv)

GOTO <címke>
WHILE <feltétel> DO
…
ENDWHILE
FOR <ciklus változó> FROM <kezdőérték> TO <végső érték> [STEP<lépésnagyság>]
DO…
ENDFOR

www.tankonyvtar.hu
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Robotprogramozás - VAL
Átrakási feladat

TCP

y

(P1,P2)

z

© Mátyási, BME

Robotmegfogó
Munkadarab

Feladat: Adott az ábrán
látható telepítés. A robot
feladata az 1-es palettáról 2-re
történő munkadarab átrakás.
Az 1-es szállítórendszeren
érkező palettát célhelyzetben
az 1-es szenzor jele állítja
meg. Ha az átrakási feladat
befejeződött, indítani kell az 1es és 2-es szállító
rendszereket.
Ismert: az 1-es és a 2-es
palettán az első munkadarab
megfogási pontja. (P1, P2).
Ezeket előzetesen MANUAL,
vagy TECH IN üzemmódban
fel kell venni. A munkadarab
támasztó prizmáinak távolsága
a két palettán (80 mm).

www.tankonyvtar.hu
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Robotprogramozás - VAL
A robotprogramot ciklikusan kell működtetni, és adjon lehetőséget egy paletta
ciklus lefutása után a leállásra.
Tételezzük fel, hogy induláskor alaphelyzetben áll.
INPUT/OUTPUT csatornák:

INPUT1:
INPUT2:
INPUT3:
OUTPUT1:
OUTPUT2:

az 1-es szállítórendszer megállt, az 1-es paletta a
célhelyzetben van
a 2-es paletta helyén van
újra indítható a rendszer
indítható az 1-es szállító rendszer
indítható a 2-es szállító rendszer

www.tankonyvtar.hu
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Robotprogramozás - VAL
Utasítás

Leírás

PROGRAM ATRAKAS

A program megnevezése

20 WAIT IN 3

A ciklus akkor indul, ha a 3-as INPUT csatornán jel
érkezik. Várakozás az INPUT3-ra. Később erre a
sorra visszaugrás történik.(20-as címke)

SPEED 500

Sebesség beállítás

LOCATE P11=P1
LOCATE P22=P2

P1 és P2 felvett pontok koordinátáinak megőrzése a
P11 és P22-es pontokban

SET I=1

Ciklus változó kezdőértéke. Az átrakás számlálója

10 GONEAR P1,100

P1-es pont megközelítés 10mm-re,
csuklóinterpolációval. Később erre a sorra
visszaugrás történik

OPEN

Kéznyitás

WAIT IN 1

Várakozás az 1-es paletta készenléti jelére

OUT-1

Az 1-es paletta mozgásának tiltása

SPEED % 10

Sebesség csökkentés 10 %-ra

© Mátyási, BME
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Robotprogramozás - VAL
GOS P1

Lineáris interpoláció a P1–es pontra

CLOSE

Kéz összezárás

DELAY 0.5

Várakozási idő (0.5s)

GOSNEAR P1,100

Visszamozgás P1 pont fölé 100 mm-rel, lineáris
interpolációval

WAIT IN 2

Várakozás a 2-es paletta engedélyezési jelére

OUT -2

2-es paletta mozgásának tiltása

SPEED % 100

Eredeti sebesség visszaállítása

GONEAR P2,100

P2-es pont megközelítése csuklóinterpolációval

SPEED % 10

Sebesség csökken 10%-ra

GOS P2

P2-es pontra mozgás lineáris interpolációval

OPEN

Kéznyitás, elengedése a munkadarbnak

GOSNEAR P2,100

P2-es pont fölé mozgás100 mm-rel, lineáris
interpolációval

www.tankonyvtar.hu
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Robotprogramozás - VAL
SPEED % 100

Eredeti sebesség visszaállítása

SET I=I+1

Ciklusváltozó növelése

IF I=4 THEN JUMP 100

Feltételes utasítás, ha 3 átrakás befejeződött, akkor
folytatás a 100-as címkéjű sortól
(az 1-es paletta kiürült, a 2-es megtelt)

SHIFT P1=0,80,0
SHIFT P2=-80, 0, 0

P1 és P2–es pont koordinátáinak módosítása az ábra
szerint. (P=<dx>,<dy>,<dz>)

JUMP 10

Visszaugrás a 10-es címkéjű sorra, új átrakás
következik (2. munkadarab)

100 LOCATE P1=P11
LOCATE P2=P22

A 3 munkadarab átrakása befeleződött, az eredeti
pontkoordináták visszaállítása

OUT1
OUT 2

1-es és 2-es paletta mozgásának engedélyezése
Az 1-es és 2-es output csatornán jel jelenik meg.

JUMP 20

Visszaugrás a 20-as jelű sorra

STOP

Program vége
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Ellenőrző kérdések
1. Adja meg a robotok, manipulátorok deffinicióját!

2. Osztályozza, csoportosítsa a robotokat!
3. Milyen robotfelépítéseket ismer?
4. Ismertesse a robotok munkatér szerinti csoportosítását!
5. Milyen robotszerkezeteket ismer?
6. Ismertesse a robotok koordináta rendszereit!
7. Milyen robotirányítási módokat ismer?
8. Ismertesse a robottechnikában használatos interpolációs módokat!
9. Ismertesse a homogén transzformációkat!
10. Ismertesse a Denavit-Hartenberg transzformációt!
11. Ismertesse a robotprogramozás módjait!
12. Ismertesse a robotnyelvek szerkezetét!
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Gyors prototípus gyártás célja
 Gyors prototípus gyártás (Rapid Prototyping) célja, alapjai
 Különböző előállítási technológiák
 Alkalmazások, gazdasági hatások, költségek

CAD rendszer

Gyors prototípus gyártás (RPT)

STL File

Rétegekre bontás

Rétegek felépítése

Gyors prototípus gyártás célja (15.1.ábra)
A prototípusok készítésének három fő oka lehet. Az első az, amikor a termék megjelenését, külsejét
szeretnénk megnézni, valós 3D‑s formában szeretnénk vizsgálni. Erre a forma („design”) kialakítása
közben van nagy szükség, amikor még nem a funkció teljesítését vizsgáljuk. Ebben az esetben tehát
nem az a cél, hogy a minta egy az egyben megegyezzen a jövőbeli termékkel, hanem csak az, hogy
megjelenésre pontosan kövesse azt. A második eset az, amikor a modell éppen a funkció vizsgálásának céljából készül, ezért is nevezzük funkcionális modellnek. Ebben az esetben jóval nagyobbak a
modellel szemben támasztott követelmények, hiszen itt a szilárdság, merevség és egyéb fizikai jellemzők is számítanak, valamint a geometriai méretpontosságoknak is nagyobb a jelentősége. Számos
esetben követelmény lehet az is, hogy a prototípus még anyagában is megegyezzen a tervezett termék jövőbeli anyagával. Harmadik eset, amikor a prototípus egy előzetes gyártásnak az alapja, azaz
egy olyan minta, amelyből az adott terméket előállító szerszám készül. Ez a szerszám többnyire csak
kis sorozatú gyártásra alkalmas, amellyel általában további „prototípusok” állíthatók elő egy pontosabb vizsgálathoz. Az így előállított darab tökéletes mása az eredetileg tervezettnek, hiszen tulajdonságában, anyagában, sőt gyártástechnológiájában is megegyező lesz. Egyre inkább arra irányulnak a
törekvések, hogy ezt a gyors szerszámkészítési módszert („Rapid Tooling”) ne csak a prototípuskészítéshez, hanem a sorozatgyártáshoz is fel lehessen használni. A fejezet második része foglalkozik a
gyors szerszámozási technológiákkal
Minden gyors prototípusgyártási eljárásnak (Rapid Prototyping – RPT) az az alapja, hogy a CAD rendszerben elkészített 3D-s modellt párhuzamos szeletekre osztjuk fel. Ezeknek a szeleteknek a vastagságát az alkalmazott, különböző RPT eljárások által előállítható rétegvastagságokkal kell összhangba
www.tankonyvtar.hu
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hozni. Az RPT berendezés a számítógéppel előállított geometriának (a szelet kontúrja, a szelet vastagsága) megfelelő rétegeket képez, azokat egymásra építi, kialakítva a kézbe vehető, végleges alkatrész geometriát megtestesítő háromdimenziós prototípust, próbatestet.
A 3D-s modellből elemi háromszögek segítségével származtatott közbenső modellváltozatot, illetve
az ilyen módon leírt 3D-s modellt STL modellváltozatnak nevezik. A mai korszerű CAD-rendszerek
mindegyike képes ilyen STL kimenet képzésére. Az STL formában leírt 3D-s modellt a gyors prototípus
gyártóberendezések vezérlő szoftverei szeletelik, és állítják elő az adott RPT eljárásnak megfelelő, az
egyes szeletekhez, rétegekhez tartozó geometriai adatokat.
A különböző CAD-rendszerekkel előállított 3D-s modellek szeletelésére nagyjából azonos módszer
terjedt el. A módszer lényege, hogy a 3D-s modell felületét elemi háromszögekkel (facet) közelítik
annak érdekében, hogy a 3D-s modell síkokkal történő szeletelésekor mindig egyenesekből felépülő,
zárt poligonnal határolt kontúrt kapjunk eredményként.
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Gyors prototípus készítésének alapesetei
 Számítógépes szimuláció( Digital Prototyping)
 Forgácsolási eljárások, nagysebességu forgácsolás ( High
Speed Cutting , HSC )
 Anyagépítő eljárások ( Solid Freeform Manufacturing, SFM)

RPT

DP

HSC

SFM



Számítógépes szimuláció ( Digital Prototyping ) (15.2.ábra)
Az új tervezési stratégiáknak megfelelően a tervezés a kezdetektől a termék elkészüléséig számítógépen történik. Mivel minden adatot elektronikus úton tárolnak, ezekkel tetszőleges műveletek hajthatók végre, melyek a gyártandó munkadarab ellenőrzését is szolgálhatják. A számítógépes szimuláció a
leggyorsabb és általában a legolcsóbb eljárás, ezért már most is igen széles körben használják a
gyártmányfejlesztés során. Az erre szolgáló rendszerekkel a termék legkülönbözőbb fizikai tulajdonságai, funkcionális viselkedése és a gyárthatósága is ellenőrizhető. A fizikai tulajdonságok közül általában a legfontosabbak a megfelelő mechanikai vagy hőtechnikai jellemzők. Ezek vizsgálatát teszik
lehetővé a különböző véges elemes modellező rendszerek. A leggyakrabban használt rendszerek az
alkatrész mechanikai tulajdonságairól szolgáltatnak információkat ( szilárdság, teherbírás, deformációk stb. ), illetve hő technikai jellemzőkről ( hőmérséklet eloszlás, hő átbocsájtás, hővezetés és ezek
időbeli változása) valamint áramlástani folyamatokról ( áramvonalkép, nyomáseloszlás stb. ). Ezek a
rendszerek lehetnek önállóak, mint pl. az ANSYS, COSMOS , vagy lehetnek integrált tervezőrendszerek moduljai.
A funkcionális ellenőrzés során általában a méretláncok elemzését, a szerelhetőséget, a kialakult
kinematikát vizsgálják. Erre a tervezőrendszerek szerelési (assembly) moduljai szolgálnak. Itt kiszűrhetők azok a durva tervezési hibák, melyek a valóságos alkatrészeknél megvalósíthatatlan méretláncot eredményeznek, illetve nem teszik lehetővé az alkatrészek szerelését ( hibás tűrések, illesztések,
“ bennszülött alkatrészek”, stb.). Az alkatrészekhez megadható kinematikai kötöttségek és összerendelések segítségével elvégezhető az adott termék funkcionális elemzése, tehát hogy ténylegesen úgy
fog-e működni, ahogy az elvárt. Az alkatrész előállítási technológiájához kapcsolódó gyártási, gyárthawww.tankonyvtar.hu
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tósági vizsgálatára is lehetőség van. Például a CAD/CAM rendszerek megmunkáló moduljai alkalmasak erre. Öntött, fröccsöntött vagy képlékenyalakítással készült alkatrészek gyártásának vizsgálatára
önálló programok is vannak ( pl. CMOLD, FORM 2D, MARC, COSMOS EDGE).
A számítógépes szimuláció nagyon gyors, a tervezés során mindig hozzáférhető eljárás, alacsony költségű is, de az alkalmazását több tényező is korlátozza.
A kapott eredmények jósága attól függ, hogy az adott jelenséget leíró matematikai módszer mennyire képes modellezni a valóságot. A valóságot jobban megközelítő modellek nagyságrendekkel bonyolultabbak. Az egyszerűsített, de könnyen kezelhető modell viszont nagyon megbízhatatlan eredményt
ad.
Minél bonyolultabb a megoldandó feladat, és minél pontosabb eredményeket szeretnénk kapni,
annál nagyobb a számítógépes környezet teljesítményével szemben támasztott követelmény, és a
futási idő nagyon megnő.
A kapott eredmények értékelése sem mindig könnyű, ami gyakran a megjelenítési lehetőségek korlátozottságából adódik.
Nagysebességű forgácsolás ( High Speed Cutting , HSC )
A HSC eljárással rövid idő alatt elkészíthetők olyan alkatrészek, melyek forgácsolással (főként marással) előállíthatók. Anyaguk általában a nem vas fémek közül kerülnek ki. A HSC marás legfontosabb
jellemzői a következők:
A nagy előtolási és forgácsolási sebességen kívül a hagyományos marással szemben a legjelentősebb
eltérés a vezérlés, a megmunkálási stratégiák, az alkalmazott szerszámanyagok területén van. HSC
eljárással egyaránt előállíthatók kizárólag csak a geometriai formát megtestesítő alkatrészek, melyek
a vizuális megjelenítést szolgálják, vagy szerszámforma elkészülhet, de akár kész, beépíthető alkatrészek is. Az első csoport valamilyen könnyen és gyorsan forgácsolható anyagból ( PA, PS habok, fa,
műfa ) készül, míg a második csoport a tervező által előírt, a megkívánt tulajdonságoknak megfelelő
anyagból ( alumínium, acélok - nemesítve vagy edzve is -, szálerősítésű, kompozit műanyagok). Az
eljárással tehát alkatrészek, szerszámelemek rövid idő alatt ( néhány perc- néhány óra ) előállíthatók.
Az eljárás igen termelékeny, de az alkalmazást az korlátozza, hogy csak olyan felületek állíthatók elő,
amelyek 3,4 vagy 5 tengelyes marással kialakíthatók.
A 15. fejezet az anyagépítő eljárásokkal foglalkozik.
Anyagépítő eljárások ( Solid Freeform Manufacturing, SFM)
Az SFM eljárások közös jellemzője az, hogy az elkészítendő alkatrészt valamilyen határozatlan geometriájú anyagból
(folyadék, olvadék vagy por), vagy egyszerű alakú testekből (huzal, fólia, síklap) építik föl.
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Termékfejlesztési folyamat (15.3.ábra)
A gyors prototípusgyártási technológiákat (RPT) fizikai darabok létrehozásához használjuk, közvetlenül CAD 3D rendszerek segítségével definiált matematikai modelleken alapulva. A modellek előállítása két úton történhet:
- hagyományosan CAD tervezés alkalmazásával
- letapogatásból (szkennelés), mérésből nyert adathalmazból (reverse engineering –RE-, rekonstruáló mérnöki technológia)
A módszerek mind hasonlóak, alapjuk pedig az additív technológiai eljárás. Ezek a módszerek alapjaikban eltérőek a fizikai modellek (munkadarabok) előállításának klasszikus módszereitől (pl.: forgácsolási műveletek: esztergálás, marás, köszörülés, stb., ahol a felületek kialakítása az elő gyártmány
anyagának fizikai eltávolításával megy végbe. Megjegyezve azt, hogy közben „hulladék” keletkezik
(forgács például). Az RTP technológia alkalmazásakor más a gondolatmenet: az egymást követő rétegek pontosan megfelelnek a modell metszetének az adott síkban, a modell fizikai fölépítése tehát
rétegelt anyaghozzáadással történik.

www.tankonyvtar.hu
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Az RPT eljárások alkalmazási területei

Forgácsoló szerszám
Repülőgépipar
Szerszámkészítés
Elektronika
Orvostechnika
Telekommunikáció, híradástechnika
Elektrotechnika
Háztartási gépek és berendezések

Gépjárműipar
Gépjármű beszállítói iparág

[1]

Az RPT eljárások alkalmazási területei (15.4. ábra)
Az RPT alkalmazásának előnyét az alábbi termékfejlesztési folyamatban is megfigyelhetjük:
- Hagyományos
- Egyidejű mérnöki tervezés (Concurrent Engineering- CE)
- Egyidejű mérnöki tervezés gyors tervezési módban (Concurent Engineering in Rapid Engineering
mode- RENG)
Hagyományos tervezés során a termékfejlesztés utolsó lépése lesz a prototípus elkészítése. Az anyag
kiválasztását, a végső verzió eldöntését követően a prototípus a termék végső formájában jelenik
meg, mindenben megegyezik vele. Tesztelése, vizsgálata arra szolgál, hogy a termék műszaki paramétereit behatárolják, mind a műszaki, mind a technológiai javításokat felismerjék, meghatározzák.
Egyidejű mérnöki tervezés (Concurrent Engineering- CE) segítségével tervezett termék esetében az
első prototípus előállítása nem jár semmilyen különleges dologgal. Ebben az esetben lerövidül a tervezés fázisa, mert a termék fejlesztése Cax, Caxx integrált környezetben történik. Egyidejűleg dolgoznak a fejlesztésen a tervező konstruktőrök, technológusok, gyártási folyamattervezők. A tervezési
munka előre lefektetett menetrend szerint történik, feladatalapú. Az első prototípus a végső megoldás kiválasztása után készül e.
A gyors tervezés (RENG) során a tervezők különböző fizikai modelleket hoznak létre, amelyek a prototípus jellemzőit hordozzák. A terméktervezés minden fázisában készülhet prototípus.

© Mátyási, Markos, BME

www.tankonyvtar.hu

600

CAM tankönyv

A prototípusokat az alkalmazásaik alapján a következő csoportokba sorolhatjuk:
- azok, amelyek sok tekintetben visszaadják a késztermék alakját, és elsősorban alak és méret ellenőrzésre szolgálnak
- a termék alapfunkcióinak bemutatására, ellenőrzésére szolgálnak. Néhány paraméterük pontosan megegyezhet a késztermék megfelelő paramétereivel.
- RPT módszerekkel gyártott kész termékek, amelyek mintasorozatok lehetnek, és a termék élettartamát esetleg leszámítva rendelkeznek a terméknek minden paraméterével.
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Az RPT eljárások felosztása az alkalmazott
alapanyagok és módszerek alapján

Az RPT eljárások felosztása az alkalmazott alapanyagok és módszerek alapján (15.5.ábra)
A prototípus készítéséhez ki kell választani az egyik rendelkezésre álló módszert, és meg kell határozni az alapanyagot (műanyag, papír, fém, kerámia),
a méreteket, a modellkészítés pontosságát, a modell felépítését és a gyártási költséget is. Minden
RPT eljárás közös vonása, hogy gyorsan és költséghatékonyan működnek, természetesen nem azonos
költséggel. Közvetlenül a CAD adatok alapján állítják elő a prototípust, szerszámok es öntőformákminták nélkül.
A gyors prototípus gyártás két alapvető típusát különböztetjük meg:
- Műanyagok rétegelt növesztése, amely a CAD 3D modellt fizikai darabként állítja elő. Ebbe a
csoportba tartozik minden olyan RPT eljárás, amely
speciális polimerizált műanyagok
szinterelésén, olvasztásán vagy ragasztásán alapul. Lényegében a továbbiakban ezeket az eljárásokat nevezzük RPT
eljárásoknak.
- Műanyagok rétegelt eltávolítása, amelyet gyakran hulladékot is adó megmunkálási eljárások
segítségével állítanak elő. A nagysebességű forgácsolási technológia (HSC- High Speed
Cutting)) alkalmazásával nagyon pontosan és hatékonyan munkálhatók meg a fém vagy más
anyagok. Az így előállított
modellek lehetnek minta jellegű prototípusok, műanyagok
alakítására szolgáló öntvényformák.
Az RPT eljárásokat társítani lehet az RT (Rapid Tooling – gyors szerszámgyártás) eljárásokkal. Az RPT
eljárásokhoz hasonlóan itt is számos gyártási és alkalmazási módszer vagy eljárás különböztethető
meg. Az eljárások segítségével megvalósítható a további termékfejlesztés, de alkalmasak kis széria
számnál használt szerszámok előállítására is.
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Az RPT (gyors prototípus gyártás) fogalmát tehát a különböző bonyolultsági szinttel rendelkező alkatrészek és prototípusok rétegekből fölépített létrehozására használjuk. Ugyanazon az alapelven több
technológia is működik. A 3D-ben létrehozott munkadarab háromdimenziós geometriai modelljét
rétegekre osztjuk, mert így kétdimenziós, könnyebben földolgozható struktúrák rendszerére redukálódik. Az RPT eljárások nagy részénél az alapanyagot lézer sugár segítségével, pontszerűen szilárdítjuk
meg. Ezek a fotokémiai eljárások. A folyamatot minden szeletelt rétegben megismételjük. Egyéb eljárásoknál a szeletelő síkba eső kuntúrt kivágja a lézersugár, és van olyan eset is, amikor a por állapotú
anyagot kötőanyag alkalmazásával kapcsolják egybe.
A leggyakrabban alkalmazott anyagok:
- fotopolimerek
- viasz
- műanyagok
- nylon
- kerámiák
- papír
- fémporok
(lásd még: 8. dia)

www.tankonyvtar.hu
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Az PRT előnyei, hátrányai
ELŐNYÖK
- fizikai modellek gyors előállítása,
- a modell már a konstrukcios
eljárás értékelése során is elérhető,
- az eljárások különösen használhatók
az alábbi esetekben:
* összetett geometriájú
munkadarabok esetén
* szabad formájú felületek esetén
- megvalósítás alacsony költsége
más eljárásokkal összevetve
(forgácsolás kis darabszám eseten)
- a tervezési folyamatok teljes
összekapcsolása megvalósítható

HÁTRÁNYOK
- a munkadarab mérete korlátozott,
- korlátozott különböző felhasználható
alapanyag
- a munkadarabok a mechanikai , hőtani
követelményeknek csak bizonyos
korlátok között felelnek meg
- számos eljárásnál korlátozott pontosság
(kb. +/-0,1 mm) (léteznek 0.01 mm
pontosságú eljárások is)
-a felulet minőségét a választott eljárás
alapvetően meghatározza
-gyakran szükséges a modellen
utómunkálatokat végezni
[12]
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Anyagépítő eljárások

(anyag szerint)

[2]

Anyagépítő eljárások (anyag szerint) (15.7.ábra)
A gyors prototípuskészítés igen széles anyagválasztékból kiindulva valósítható meg. Elterjedt a folyadék alapú prototípuskészítés, amely tipikusan polimer alapú anyagokat jelent, egyrészről a
térhálósítható anyagok felhasználásával (SLA), másrészről az egyszerűbb termoplasztikus anyagok
alkalmazásával (FDM). Ez utóbbi az anyag megolvasztását, majd újra megszilárdítását jelenti, amely
lehetővé teszi a fémek alkalmazását is. További technológiák por alakú alapanyagból építik fel a modellt, az egymás melletti részecskék összeolvasztásával (SLS), esetleg valamilyen ragasztóanyaggal
való egyesítéssel (3D Printing). Léteznek ezen kívül olyan technológiák, amelyek rétegeléssel, lapokból hozzák létre a prototípust. A legegyszerűbb ezek közül amikor lapokat (ált.: papírlapokat) vágunk
megfelelő méretre, majd összeragasztjuk azokat (LOM).
(lásd még: 6. dia)
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Anyagépítő eljárások alakadás szerint

[2]

Anyagépítő eljárások alakadás szerint (15.8.ábra)
Alakadás szempontjából olyan csoportosítás készíthető, amelyekbe mindegyik technológia besorolható. Megkülönböztetjük a 3D-s és 2D-s technikákat. Az előbbit további csoportokra oszthatjuk, aszerint, hogy az alakadás pontonként illetve felületenként történik. A 2D-s technikáknál szintén hasonló
a további felosztás, ott pontonkénti illetve rétegenkénti felosztást különböztetünk meg. Mind a 2D‑s,
mind a 3D‑s technológiánál a pontonkénti építkezést további két csoportra oszthatjuk aszerint, hogy
az szakaszosan, vagy folytonosan történik.
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RPT eljárások, alkalmazott anyagok,
alkalmazások,bemeneti adatok

[3]
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STL geometria (1)

[4]
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STL file

15.11-1 ábra

D

15.11-2 ábra

STL file (15.11.ábra)
A 3D-s modellből elemi háromszögek segítségével származtatott közbenső modellváltozatot, illetve
az ilyen módon leírt 3D-s modellt STL (Standard Triangulation Language – szabványos háromszögelési
nyelv) modellváltozatnak nevezik. A mai korszerű CAD-rendszerek mindegyike képes ilyen STL kimenet képzésére. Az STL formában leírt 3D-s modellt a gyors prototípus gyártóberendezések vezérlő
szoftverei szeletelik, és állítják elő az adott RPT eljárásnak megfelelő, az egyes szeletekhez, rétegekhez tartozó geometriai adatokat.
Az STL kiterjesztés kétféle formában rögzített a szabványban: bináris fájlként és ASCII szöveges formátumú fájlként. Mindkét formátum tulajdonképpen egy lista a számítógéppel tervezett testmodellt
leíró háromszögekről. Az ASCII fájl a kisbetűs solid szóval kezdődik és az endsolid szóval fejeződik be.
E két szó között elhelyezkedő önálló háromszögek határozzák meg a testmodell felületeit. Minden
egyes háromszög leírásánál definiálva van egy normál vektor, amely a három él által meghatározott
síkból kifelé mutat, és hossza egységnyi (normálvektor). A háromszög pontjainak koordinátái pozitívak, és az építési területen belül helyezkednek el. A csomópontok sorrendje az óramutató járásával
ellentétes (a normálvektor felől nézve)
A outer loop és a end loop szavak között megadott három koordináta pont alkot egy háromszöget a
modellen. Tehát ez a formátum egyszerűsége miatt nagy biztonságot és konvertibilitást tesz lehetővé
a CAD programok és a gyors prototípus gyártó készülék software között. Mivel ez a formátum véges
sok háromszögre osztja a modell felületét, a hálózat generálásakor nagy gondot kell fordítani a megfelelő pontosságra. Ez nem feltétlenül jelent minél több háromszöget, hiszen egy síklapokkal határolt
felületen teljesen felesleges a háromszögek számának növelése. Ezenkívül felesleges számításigény
növekedés is fellépne a metszetek elkészítésekor.
www.tankonyvtar.hu
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Az stl fájlok generálásánál a CAD programok két paraméter figyelembevételével készítik el a modell
felületén a háromszögeket (15.11-1. ábra). Az egyik a húrhiba ami a legnagyobb távolság, amely a
valóságos kontúr és a generált háromszögek között lehet (D), a másik az a legnagyobb központi szög,
amely a kontúrt közelítő élhez húzható (gamma).
Hibák az STL file létrehozásakor
A legtöbb hiba az stl fájlokban a szigorú „csomópontból – csomópontba” szabályból ered. (15.11-2
ábra) Ugyanis az stl specifikáció kimondja, hogy minden szomszédos háromszögnek két közös csúcspontjának kell lennie. További hibalehetőség, hogy nem mindig háromszögek a generált felületelemek. A szabály az, hogy minden élet pontosan két háromszögnek kell határolnia. Amennyiben ez a
szabály nem érvényesül, előfordulhat, hogy a test nem lesz „zárt”.
Annak ellenőrzésére, hogy valóban zárt testről van szó Euler szabályát használhatjuk, amely kimondja:
F - E + V - H = 2B
Ahol: F – az oldalak száma, ebben az esetben a háromszögek száma
E – az élek száma
V – a sarokpontok száma
H – belső élhurkok
B – különálló testek száma
További egyszerűsítések tehetők, mivel a háromszögeken nem lehetnek lyukak H értéke csak zérus
lehet, továbbá E = 3/2 F, mivel minden élet két háromszög birtokol. Így, az egyenlet:
- 1/2 F + V = 2B
Ez a formula szükséges, de nem elégséges feltétele a geometria megfelelőségének.
A hibás stl fájlok igen nagy problémákat tudnak okozni a modell gyártása során, ezért a már kész fájlok ellenőrzésére és javítására külön software-eket fejlesztettek ki. Ha a feltétel nem teljesül, akkor az
STL modell „szivárog”, nyitott határok fognak kialakulni. Az elkészülő modell nem fog az eredeti elképzelés szerint megvalósulni, és az eljárás során akár maga a berendezés is blokkolódhat.
A hibák javítása, szoftverek szoftverek segítségével történhet.
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STL geometria (2)

[4]
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Támasztékok

[5]

Támasztékok (15.15.ábra)
A fémpor anyagokat használó szinterezésnél, és a sztereolitografikus eljárásnál a támasztékok létrehozása, megtervezése kulcsfontosságú művelet.
A támasztékok biztosítják a modell felületeinek helyzetben tartását az eljárás során, valamint a modell stabilitását növelik. Az eljárás végén a támasztékoknak gyorsan, zökkenőmentesen, kevés utólagos megmunkálással eltávolíthatónak kell lenniük. A modellhez a támasztékgenerátor (support
generator) automatikusan létrehozza a szükséges támasztékokat. Ehhez a modell felületeinek,
A modell szerkezeti felépítésének elemzésén át vezet az út. A támasztékok modellel érintkező felülete, azért, hogy kicsi legyen és így könnyen eltávolítható, gyakran „fogazott” kialakítású. Ugyancsak
a könnyű eltávolíthatóságot szolgálja a perforált támaszték szerkezet is. Ez még anyagtakarékos
megoldás is.

© Mátyási, Markos, BME

www.tankonyvtar.hu

612

CAM tankönyv

Információ feldolgozás

[4]

www.tankonyvtar.hu

© Mátyási, Markos, BME

15. Gyors prototipus gyártás

613

RTP technológiák
Sztereolitográfia (SLA)

[2]

1 – HeCd vagy YVO4
lézer
2 – fókuszáló lencsék
3 – tükör
4 – HeNe lézer a
vastagság mérésére
5 – simító lemez
6 – alaplemez mozgató
szerkezet
7 – folyékony műanyag
gyanta
8 – alaplemez
9 – elkészült modell

RTP technológiák. Sztereolitográfia (SLA) (15.15.ábra)
A sztereolitográfia volt az első RPT eljárás, amit létrehoztak. (1987 ) Akkoriban az eljárás még pontatlan volt és az anyagválaszték is nagyon korlátozott volt, de mára számtalan anyag áll rendelkezésre és
pontossága messze meghaladja a kezdeteknél nyújtott mértéket.
A sztereolitografikus készülék fő részegységei: a folyékony műanyag gyanta tárolására szolgáló tároló
tartály, amelyben egy függőlegesen mozgatható asztal helyezkedik el, amely tulajdonképpen egy
perforált fémlap. A modell készítésének kezdetekor ez az asztal a folyékony polimer gyanta felszíne
alatt egy rétegvastagsággal helyezkedik el, így tehát az asztal felett a modell első rétegének elkészítéséhez szükséges vastagságban polimer gyanta van. A polimer gyantát a számítógépes modellből a
megfelelő helyen készített metszet alapján egy HeCd vagy YVO4 lézer térhálósít. A réteg elkészülte
után az alaplemez egy rétegvastagságnyit lejjebb ereszkedik, majd a gyantát egy réteg elsimító lemez
egyenletesíti a modell tetején. Az állandó folyadék magasságot egy merülő dugattyú biztosítja, amely
merülési mélységét a vezérlő egy HeNe lézer által mért folyadékfelszín magasságból határoz meg. Az
elkészítendő következő metszet alakját a számítógép az aktuális modell magasságban a CAD modellen készített metszetből szolgáltatja. A folyamat innen periódikusan folytatódik a modell teljes elkészültéig. A réteg vastagsága 0.1-0.3 mm.
A modell építése során a lézer tehát mindig egy adott réteget készít el, így a lézernek be kell futnia az
adott metszetben a modell teljes felületét. Ez úgy történik, hogy első lépésben a metszet körvonalán
fut végig a lézersugár térhálósítva a gyantát.
A következő lépésben a lézersugárnak végig kell pásztáznia a modell metszetét. Az építési folyamatnak ez a leglassúbb lépése, amelynek sebessége nagymértékben függ az alkalmazott gyanta kritikus
sugárzási intenzitásától és a térhálósító lézer teljesítményétől. A teljes modell kialakítása után a vég© Mátyási, Markos, BME
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ső szilárdság elérésének érdekében utólagos térhálósításnak vetik alá, aminek hatására a még nem
térhálósodott részek is kitérhálósodnak.
A térhálósítást ultraibolya fény végzi. (fotopolimerizáció)
Ennél az eljárásnál szükséges olyan tartólábak megszerkesztése, amelyek a modell elbillenését, elúszását vagy egyes elemeinek az elmozdulását meggátolják. Ezeket a tartólábakat a modellel együtt
építik fel a gyártás folyamán ugyanabból az anyagból, mint amiből a modell készül. A modell elkészülte után ezeket eltávolítják, ami hulladékként és plusz költségként jelentkezik, ezért a modell rétegirányainak megválasztásakor a tartólábak minimalizálása fontos szempont.
Jelmagyarázat:
1 – HeCd vagy YVO4 lézer, 2 – fókuszáló lencsék, 3 – tükör, 4 – HeNe lézer a vastagság mérésére, 5 –
simító lemez, 6 – alaplemez mozgató szerkezet, 7 – folyékony műanyag gyanta, 8 – alaplemez, 9 –
elkészült modell

www.tankonyvtar.hu
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RPT technológiák
Szelektív lézer-szinterezés
(SLS) (1)

1 – CO2 lézer
2 – fókuszáló lencsék
3 – tükör
4 – szinterezetlen por
5 – modell
6 – terítőhenger
7 – alaplemez
8 – adagoló tartályok

[2]

RPT technológiák . Szelektív lézer-szinterezés. (SLS) (1) (15.16.ábra)
Lényegében tekintve a szelektív lézer-szinterezés nagyon hasonlít a sztereolitográfiához, azzal az
alapvető különbséggel, hogy itt nem folyadékból, hanem porból építjük a modellt. A modell elég porózus lesz, funkcionális prototípusnak nem kifejezetten alkalmas. Hosszadalmas az előkészítése valamint a finiselése. Ez utóbbira porozitása valamint a szemcsés szerkezete miatt van szükség. Pontossága és felületminősége korlátozott, amit a felhasznált por szemcsemérete határoz meg. Ezen felül a
darab jelentős, akár 3-4 százalékos zsugorodást is mutathat. A réteg vastagsága 0.02-0.2 mm.
A működési elvét tekintve a 2D‑s pontonkénti rétegtechnikák közé tartozik. A port egy hengerrel
visszük fel a felületre, majd ott CO2 lézerrel térhálósítjuk. Amikor az adott réteg kialakításával végeztünk az asztal lejjebb süllyed, majd egy következő réteg kialakítása veszi kezdetét. Hátrányt jelent,
hogy az oxidáció elkerülésére nitrogén atmoszféra szükséges, ami költségnövelő tényező.
Előnyként említhető viszont az, hogy a felhasználható anyagok köre szinte korlátlan. Elméletileg minden anyag használható, ami hő hatására ömledék állapotba kerül, de használhatók fémek is, amelynek a szemcséi közé hőre lágyuló polimer kötőanyagot keverünk. A jellegzetesebb anyagok a PA, PVC,
és egyéb akrilátok.
Az SLA-val szembeni nagy előnye az, hogy nem kell támasztékokról gondoskodni a folyamat során,
ugyanis a meg nem olvasztott por alátámasztja a modellt. Egy lépésben elvégezhető a térhálósítás,
tehát nem kell utólagosan az egész darabot keményíteni.
Jelmagyarázat
1 – CO2 lézer, 2 – fókuszáló lencsék, 3 – tükör, 4 – szinterezetlen por, 5 – modell, 6 – terítőhenger, 7
– alaplemez, 8 – adagoló tartályok
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RPT technológiák
Közvetlen fémpor lézer-szinterézis
Direct Metal Laser Sintering (DMLS)
Selective Laser Melting (SLM)
Szkennelő
rendszer
Lézersugár

Lézer
Henger

Porszállító
rendszer

Szétterített
por ágy

Készülő
munkadarab

Szétterített
por ágy

Szinterezés

Az előző rétegek nem-szinterezett
anyaga
Porszállító dugattyú

Dugattyú a gyártáshoz

RPT technológiák. Közvetlen fémpor lézer-szinterézis.
Direct Metal Laser Sintering (DMLS). Selective Laser Melting (SLM) (15.17.ábra)
Az SLS technológia legfontosabb ismérve, hogy az automatikusan rétegről rétegre telített porszemcsék a lézer energiájával kerülnek olvasztott állapotba, és minden rétegben szelektív módon, ahol a
modell ezt előírja.
Fémporok alkalmazásával szerszámok, alkatrészek, közvetlenül állíthatók elő. Az alkalmazható rétegvastagság: 20 mikron (2011-ben). Fontos kutatási terület az újabb és újabb alapanyagok fejlesztése,
lézer szinterézis területén való alkalmazása. Közvetlen szerszámgyártásra kedvező, ha az ausztenitmartenzit átalakulás viszonylag alacsony hőfokon valósítható meg. Ez azt jelenti, hogy a rétegről rétegre összeolvasztott modellt először 640 oC-ra kell hevíteni, majd 2-3 óra hőntartást követően levegőn kell hűteni. Az így elért munkadarab keménység: 52-54 HRC
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RPT technológiák
Szelektív lézer-szinterezés (SLS) (3)
Direct Metal Laser Sintering (DMLS)
Közvetlen fémpor lézer-szinterézis

Bronzporból SLS eljárással készült
szerszámbetét [7]

© Mátyási, Markos, BME
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RTP technológiák
Olvasztott lerakásos eljárás (1)
Fused Deposition Modeling (FDM)

5 – ömledék
állapotba hozott
anyag
6 – megszilárdulás
kezdete
7 – megszilárdult
állapot

1 – hevített FDM fej
2 – modell
3 – anyagadagolás
4 – mozgó asztal

5
6
7

15.19-1. ábra

15.19-2.ábra

[2]

RTP technológiák. Olvasztott lerakásos eljárás (1). Fused Deposition Modeling (FDM). (15.19.ábra)
A működési elve (Stratasys fejlestése) az, hogy egy megfelelően megválasztott hőre lágyuló polimer
szálat megolvaszt a berendezés, régenként felhordja, majd az adott geometriának megfelelően újra
megszilárdítja azt (15.19-1. ábra). Hasonlóan minden gyors prototípus technológiához ez is a 3D‑s
modellből kiindulva a sztereólitográfiai fájlformátumot használja a számítógép és az FDM gép közötti
kapcsolat megteremtésére. A gép igen kicsiny is lehet, akár irodai alkalmazásra is alkalmas csendes és
gyors működésének köszönhetően. Ezt annak a tulajdonságának köszönheti, hogy a modell nem igényel utólagos keményítést, nincs szükség sem UV, sem lézer fényre, valamint nem szükséges hűtés
sem.
Alapelve, hogy egy termoplasztikus szálas anyagot egy extrúderhez hasonló berendezés az anyag
olvadáspontja fölé melegít egy fokkal, így éppen megolvasztva azt. Ezzel elérhető, hogy az anyag
ömlédék állapotba kerülve hozzátapadjon az előző réteghez, valamint, hogy könnyen alakítható legyen. Másik előnye, hogy az anyag így nagyon gyorsan, a másodperc tizede alatt ismét megszilárduljon külső hűtés nélkül.
Az extrúderfejet x-y irányban, valamint z irányban is vezérelni kell. Az előbbit az adott síkban a forma
kialakításához, amelyet az stl fájlból határoz meg a számítógép, a z irányban pedig az új réteg meghatározásához.
A hevített fej, ami lényegében tekinthető egy extrúdernek (15.19-2. ábra), az egyes pontban az anyagot az olvadáspontja fölé melegíti egy fokkal, a sötétebb szakaszon ömledék állapotban van, de a
kettes pontban már kezd megszilárdulni és a hármas pontra teljesen megszilárdul. Ebből is látható,
hogy nagyon érzékeny a technika az anyagtulajdonságok változására és igen precíz vezérlést igényel.
Jelmagyarázat
www.tankonyvtar.hu
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FDM berendezés, 10-1. ábra: 1 – hevített FDM fej, 2 – modell, 3 – anyagadagolás, 4 – mozgó asztal
FDM fej, 10-2. ábra: 5 – ömledék állapotba hozott anyag, 6 – megszilárdulás kezdete, 7 – megszilárdult állapot
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RTP technológiák
Olvasztott lerakásos eljárás (2)
Fused Deposition Modeling (FDM)

RTP technológiák. Olvasztott lerakásos eljárás (2). Fused Deposition Modeling (FDM). (15.20. ábra)
A munkadarabot a geometriai viszonyoktól függően az előállítása alatt meg kell támasztani. Erre külön támaszanyagot használunk, amit a végén el kell távolítani.
A létrehozott rétegek vastagsága 0.016-0.8 mm, és a szélességűk 0.3-2.5 mm között mozog. Az eljárással elérhető pontosság: ±0.13 mm. A leggyakrabban fölhasznált anyagok:
ABS: acrylonitryl-butadiene-styrenek (viasz)
MABS: methyl methacrylate-acrylonitryl-butadiene-styrenek
Elasztomerek, poliamidok
Az elkészült munkadarab mechanikai tulajdonságai azonnal megfelelőek, nincs szükség utólagos műveletekre. mindössze a támasztékokat kell leválasztani.
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RTP technológiák
Olvasztott lerakásos eljárás (3)
Fused Deposition Modelling (FDM)
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Lézeres alakítás (1)
Leaser Engineered Net Saping (LENS)
Lézer
Tükör
(sugárvető)

Lencse
Hordozó
gáz
Védőgáz
bevezetése

Anyagfelvivő
fej

Por alapanyag

X-Y asztal

15.22. ábra

Lézeres alakítás (1). Leaser Engineered Net Saping (LENS). (15.22.ábra)
Az eljárás során a megfelelő mennyiségű por közvetlenül az épülő modellre kerül. A fölkerült port a
lézersugár megolvasztja.
A lézer teljesítménye széles határok között mozoghat: néhány Watt-tól 20 kW-ig. A por egy koaxiális
adagolófejből érkezik, ahova gyakran hordozó gáz juttatja a port. A felületre az anyag már olvadt
állapotban érkezik. Az asztal a felépítendő réteg keresztmetszetének megfelelően X-Y síkban mozog,
a rétegvastagság a fej Z irányú elmozdulásával alakul ki. A poradagolás történhet hordozó gáz nélkül
is, csak gravitációsan. A gáz alkalmazása az anyag tisztaságát, és tapadó képességét befolyásolja.
Sokféle alapanyag alkalmazható, akár rozsdamentes acél, réz, alumínium, titán, stb. Az alapanyagok
összetétele folyamatosan, és dinamikusan változtatható.
A technológia legnagyobb erőssége, hogy jól összeolvadt, kiváló metallurgiai tulajdonságokkal rendelkező modell készíthető, amelynek paraméterei jobbak is lehetnek a tömb anyagból, forgácsolással
készülteknél.
A gyors prototípus szerszámgyártás kiváló eszköze, azonnal használható fém munkadarabok készíthetők segítségével, és konstrukciós, vagy javító munkálatok esetén is alkalmazható.
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Lézeres alakítás (2)
Leaser Engineered Net Shaping (LENS)

Lézeres pormegmunkáló
technológia [9]

Fröccsöntő szerszám betét [11]
Turbina lapát [10]
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RPT technológiák
Rétegelt darabgyártás (1)
Laminated Object Manufacturing (LOM)

1 – CO2 lézer
2 – optika
3 – x-y pozicionálás
4 – vasalóhenger
5 – papír
6 – munkaasztal

[2]

RPT technológiák. Rétegelt darabgyártás. Laminated Object Manufacturing (LOM). (15.24.ábra).
A rétegelt darabgyártás az egyik legszélesebb körben alkalmazott gyors prototípuskészítési eljárás. A
technológia lényege, hogy fóliaszerű anyagból kivágott alakzatokat egymáshoz ragasztva rétegről rétegre alakítja ki a testet. Az alapanyaga tipikusan a LOM-hoz kialakított papír, de előfordulnak speciális impregnált papírok, speciális polimer fóliák, valamint üvegszál erősítésű
kompozitok, amelyeknek legfontosabb közös tulajdonságuk, hogy lézerrel vághatók legyenek.
A gép a már korábban ismertetett stl fájlok segítségével olvassa be a tervezőprogramok által kialakított 3D‑s modellt, majd a saját szoftvere segítségével elkészíthető a teríték. A teríték a munkatérben
a darabok elhelyezését jelenti, hiszen egyszerre több modell is gyártható, amennyiben azok elférnek
ott. Ezt a terítéket egyébként előre is elkészíthetjük.
Minden egyes réteg lefektetésénél az asztal megemelkedik, majd egy fűtött henger végigsimítja, így
aktivizálva a ragasztóréteget, ami a papírlapot a már elkészült tömbhöz ragasztja. Mivel minden réteg
vastagsága eltérő lehet a papír egyenetlenségéből adódóan a modellhez szükséges rétegek számát
nem tudjuk előre meghatározni, hanem egy visszacsatolással kell megoldani ezt a problémát. Ez úgy
történik, hogy minden réteg lefektetése után a már elkészült modell vastagságát megmérjük, majd az
ebből számított adatok alapján a LOM géphez csatolt számítógép kiszámítja, hogy a modellen hol kell
a következő metszetet venni Z irányban. Az adott metszetben az stl fájlban levő háromszögek oldalainak metszéspontjainak összekötése adja ki az adott réteg kontúrvonalát.
A kontúrvonal mentén a CO2 lézer kivágja a papírt, majd a modellről leeső felesleges darabokat „felkockázza”, annak érdekében, hogy azok könnyebben eltávolíthatóak legyenek az utómunkálatok
során. A leválasztandó kockák mérete változtatható, a geometria bonyolultságától függően, annak
érdekében, hogy a kibontás pontosabb és könnyebb legyen.
www.tankonyvtar.hu
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Miután végzett a lézer az adott réteg felkockázásával is, a papír továbbítódik, majd egy következő
réteg vasalása, és vágása következik. Ez a folyamat addig folytatódik, míg a teljes modell el nem készül, pontosabban amíg a berendezés el nem éri a modell maximális Z irányú magasságát.
Jelmagyarázat
LOM berendezés 1 – CO2 lézer, 2 – optika, 3 – x-y pozícionálás, 4 – vasalóhenger, 5 – papír, 6 –
munkaasztal
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RPT technológiák
Rétegelt darabgyártás (2)
Laminated Object Manufacturing (LOM)

15.25-2 ábra: Szilikon szerszámok

15.25-1 ábra: Megmaradó részek eltávolítása

[8]

RPT technológiák. Rétegelt darabgyártás (2). Laminated Object Manufacturing (LOM). (15.25.ábra)
A LOM-os modellek közvetlenül felhasználhatók öntvények homokformáinak és magszekrényeinek
kialakításához. Az elkészült rétegelt modellek a fa tulajdonságaihoz hasonlatosak. Felületüket szokásos felületkezelési eljárásokkal ( festés, epoxi gyantával való felületkezelés) ellenállóvá lehet tenni a
homokformázáskor fellépő igénybevételekkel szemben. A megmaradó részeket mechanikusan el kell
távolítani (15.19-1. ábra). Ezt elősegíti, hogy a kontúr kivágása után a lézer a megmaradó részeket
négyzetrácsosan felosztva szeleteli.
A LOM-os modellek felhasználhatók szilikon szerszámok előállítására is (15.19-2 ábra). Mivel nem
zsugorodnak, nem lépnek reakcióba a szilikonnal, ezért segítségükkel igen pontos , negatív szerszámok gyárthatók. Az elkészült szilikon szerszámba – vákuum alatt – színezett poliuretán –és epoxigyanta önthető, ami a kívánt műanyag alkatrész prototípusa.
A negatív szerszámmodellekbe alacsony nyomással kétkomponensű poliuretán vagy epoxi gyanta
önthető.
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RTP technológia
3D Printing
Kötőanyag
Fúvóka

1 – porfelvitel az
előző rétegekre
2 – kötőanyag
elhelyezése a
modell
metszetén
3 – porfürdő
süllyesztése

Köztes állapot

Por
kamra

Utolsó réteg

Porágy

Építőkamra

kész munkadarab

RTP technológia. 3D Printing. (15.26.ábra)
Jelmagyarázat
1 – porfelvitel az előző rétegekre, 2 – kötőanyag elhelyezése a modell metszetén, 3 – porfürdő sülylyesztése
Az eljárást a MIT-en fejlesztették ki, a működési elv hasonló az SLS-hez, azonban itt kötőanyag is szerepel. A berendezés tartalmaz egy tintasugaras nyomtatóhoz hasonló, módosított nyomtató-fej egységet.
Ezek a fúvókák az X-Y síkban mozgó kocsin helyezkednek el, és csatlakoznak az kötőanyagot tartalmazó konténerhez. Továbbá két konténert tartalmaz a berendezés még: az egyikben a modellalkotáshoz
szükséges
por van (tároló kamra), a másikban pedig fölépül a modell (építő kamra).
Egy mozgó henger viszi az alapanyagot a tároló kamrából az építőkamrába. A modell építésekor a
metszetben lévő kontúrnak megfelelően kötőanyagot juttatunk a porágyra.
A rétegek építése az előzőleg elkészült modellrétegekre történő porfelvitellel kezdődik. Az tintasugaras nyomtatókhoz hasonlóan működő berendezés az adott rétegben, ahol a modell elhelyezkedik,
kötőanyagot helyez el, így kialakítva az adott réteg geometriáját. Ezután a porfürdő alsó lapja lesülylyed egy rétegnyit, ezzel helyet adva a következő rétegben felviendő anyag számára. Ezeket a lépéseket addig ismétli a berendezés, míg a teljes darab kialakítása meg nem történik. A darab a végleges
formáját a hőkezelés valamint a felesleges por eltávolítása után nyeri el. A lazán maradt por támaszanyagul szolgál. A modellfelépítése után a a szabadon maradt, meg nem kötött alapanyag por könynyen eltávolítható, például sűrített levegővel. Kikeményítést követően a forma törékeny, lyukacsos,
hiszen a kötőanyaghidak tartják össze a szemcséket. Utómegmunkálásra van szükség, megfelelő
© Mátyási, Markos, BME

www.tankonyvtar.hu

628

CAM tankönyv

anyaggal kitöltik a réseket, megerősítik a kötéseket (infiltrálás) . Leggyakrabban használt anyagok:
polyurethan, polystiren, viasz, epoxigyanta, ciánakril ragasztó.
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RPT technológiák.
Réteges fotopolimerizáció
Solid Ground Curing (SGC)

[2]

1 – UV lámpa,
2 – polimer bevezetés,
3 – polimer elvezetés,
4 – viasz elvezetés,
5 – hűtőlap a viasz
megszilárdításához,
6 – marófej a viaszréteg
marásához,
7 – asztal,
8 – viasztömb belsejében a
modellel,
9 – maszk,
10 – elektrosztatikus
feltöltés, maszk létrehozás,
maszk törlés,
11 – maszkhordozó

RPT technológiák. Réteges fotopolimerizáció. Solid Ground Curing (SGC). (15.27. ábra)
A technológia lényegében egy azonnali réteges fotopolimerizációs eljárás, amely a rétegeket egy
lépésben alakítja ki, így lényegesen gyorsabbá téve a folyamatot . Az izraeli Cubital Ltd. vállalat fejlesztette ki.
A folyamat első lépéseként a rendszer kiszámítja az egyes rétegek keresztmetszetét, amelyből a gép
elkészítheti a maszkot. Ez a maszk lényegében egy üveglap, amelyre a készülék elektrosztatikus elven,
a lézernyomtatóhoz hasonlatosan elkészít egy mintázatot. Ez a mintázat az adott rétegnek a negatívja, tehát ott ereszti át a fényt, ahol a rétegben meg kell valósítani a térhálósítást. Az így elkészített
maszkot a gép a munkatér fölé mozgatja, ahol az elhelyezett UV lámpa megvilágítja azt, miután egy
vékony réteg fotopolimert terítünk el azon. Ahol a maszk átereszti a fényt a polimer térhálósodni fog,
aminek hatására megkeményedik. Az a polimer, amelyik nem lett térhálósítva folyadék állapotban
marad, így el lehet távolítani onnan egy vákuumszivattyú segítségével. Ezután viaszt áramoltatnak
keresztül a munkatéren, ami kitölti a teret ott, ahol korábban a folyékony polimer volt. Ezt a viaszt
egy hűtőlap segítségével megszilárdítják, s így már a polimer és a viasz is szilárd állapotba kerül. Ezután a viaszt az adott rétegnek megfelelő vastagságra marja a gép. Ezt követően az asztal, amely a
viaszt tartalmazza lesüllyed, s kezdődik elölről a folyamat, amely addig ismétlődik, míg a teljes modell
el nem készül.
A modell elkészülte után azt ki kell olvasztani a viaszból, vagy ki kell onnan öblíteni, amellyel befejeződik a folyamat. Bonyolult eljárás, de nagyon komplex formák is létrehozhatók, kiegészítő támasztékok nélkül.
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Jelmagyarázat
1 – UV lámpa, 2 – polimer bevezetés, 3 – polimer elvezetés, 4 – viasz elvezetés, 5 – hűtőlap a viasz
megszilárdításához, 6 – marófej a viaszréteg marásához, 7 – asztal, 8 – viasztömb belsejében a modellel, 9 – maszk, 10 – elektrosztatikus feltöltés, maszk létrehozás, maszk törlés, 11 – maszkhordozó
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RPT technológia
Tintasugaras nyomtatás
Ink Jet Printing (IJP)

[12]

RPT technológia. Tintasugaras nyomtatás. Ink Jet Printing (IJP). (15.28.ábra)
Tintasugaras rétegelt modell előállításakor az építés az anyag ballisztikus cseppsugarával történik. Az
egyik fúvóka az alapanyagot, a másik pedig a kötőanyagot lövelli ki, nagy frekvenciával (piezoelektromos fúvókák). A modell a Z tengely mentén mozgó platformon épül, amely fölött egy UV lámpa
gyorsítja a kötőanyag keményedését. A felhordott Rétegek vastagsága akár 16 mikron is lehet. Az
alapanyag felvitelét követi a kötőanyagé a megfelelő keresztmetszeti helyekre. A kötőanyag hőre
keményedő gyanta, amit az UV fény keményít.
A platform a rétegvastagságnak megfelelően lejjebb ereszkedik, és a fúvókák közül először az alapanyag fúvóka viszi föl az anyagot. Az építés során a kötőanyag nélküli alapanyag képezi a támasztékokat.
Az IJP módszerrel koncepcionális és funkcionális modellek hozhatók létre. Az eljárás gyors szerszámkészítésnél is használható, főleg alumínium öntvények magjainak, vagy formáinak az előállításához.
Ebben az esetben kétkomponensű anyagot alkalmaznak, amely laza masszává alakul. A platform teljes területét befedi, majd a készülő termék adott keresztmetszetére visszük föl a kötőanyagot.
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RTP technológiák
Ballisztikus részecskés gyártás
Ballistic Particle Manufacturing ( BPM )

RTP technológiák. Ballisztikus részecskés gyártás. Ballistic Particle Manufacturing ( BPM ).
(15.29.ábra)
Ennél a módszernél szintén olvadékból épül a darab, egy 3 vagy 5 tengely mentén mozgatható fej
segítségével, de az olvadék egy piezoelektromos fúvókából nagy sebességgel, cseppenként lép ki,
hasonlóan a tintasugaras nyomtatókhoz. Az eljárással precíziós öntéshez viaszból készült mintákat
készítenek, de az FDM- hez hasonlóan műanyagok és fémek is alkalmazhatók.
A minta viaszból készül, de vele egyidőben épül egy, a mintát körülvevő, a viasszal azonos olvadáspontú termoplasztból támasztóréteg is, amelynek feladata a minta
szilárdítása, hasonlóan az SLT- nél alkalmazott támasztóelemekhez, illetve a felületi minőség és méretpontosság javítása. Az olvadék lerakása több fúvókából történik, melyekhez az olvadékot csöveken
vezetik. Egy réteg elkészülte után egy marófej a réteget az előírt vastagságra forgácsolja, ezért a rétegvastagság tetszőlegesen kicsi lehet, és az egyes rétegek vastagságingadozása nem okoz mérethibát a munkadarabon, A termoplaszttal történő megtámasztás a marás közben
fellépő erőhatások miatt is szükséges. A termoplasztot úgy kell megválasztani, hogy az olvadáspontja
közel azonos legyen a viaszéval, a viszkozitása elegendően kicsi legyen, hogy a fúvókán ki lehessen
lövellni, és legyen olyan oldószere, amely a viaszt nem oldja.
A darab elkészülte után ezzel az oldószerrel a támasztó burkot feloldják, a viasz minta egyéb utókezelést nem igényel. A két alkotó olvadáspontjának azért kell közel lennie egymáshoz, mert ha nagy lenne a különbség, akkor a kisebb olvadáspontú anyag megolvadna azokon a helyeken, ahol a másik,
jóval melegebb alkotóval érintkezik. Az elérhető méretpontosság kb. 0.05-0.02 mm.
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RPT technológia
Objet/PolyJet (1)

RPT technológia. Objet/PolyJet(1). (15.30.ábra).
Az eljárás egyfelől ötvözi a már jól ismert sztereolitográfiai eljárás (SLA) kiváló anyagait, illetve a 3D
Printing építkezési módszerét. A PolyJet tulajdonképpen egy speciális háromdimenziós nyomtatás,
de az MIT módszeréhez képest itt a nyomtatófej a végleges modell anyagát rétegről-rétegre egymásra kinyomtatja. Az alapanyag fényérzékeny műgyanta (fotopolimer, mint az SLA eljárásnál), amelynek
szilárdítását lézer helyett egy UV tartományban sugárzó fényforrással oldanak meg. Ez a megoldás
jóval olcsóbb és gyorsabb, pontosabb és jobb szilárdsági paraméterekkel jellemezhető modellek gyártása válik lehetővé, összehasonlítva az SLA és a 3D Printing módszerrel . Az ábrán nyomon követhető,
hogy a sárga színű alapanyag térbeli alátámasztásához szükséges egy támaszanyag kinyomtatása is,
ugyanis a levegőben nem tudunk műgyanta cseppeket másképpen pozícióban tartani, ennek színe
fehér. A támaszték tervezését, annak elhelyezését az alapszoftver elvégzi.
Nagyon jó lehetőséget jelent a felhasználóknak az is, hogy a támaszanyag vízzel oldható, így nem kell
fizikai beavatkozást alkalmazni (pl. törés) annak eltávolításakor.
A PolyJet eljárás az alkalmazható rétegvastagság ultra vékony, 16 μm (0,016 mm). Egyéb eljárások
rétegvastagságai:
SLA 150–200 μm, LOM 120–200 μm, SLS 150 μm és FDM 254–400 μm. Ez nagyon fontos szempont
akkor, amikor finom részleteket tartalmazó vagy vékony falvastagságú modelleket akarunk készíteni.
Az eljárás pontosságára utal az is, hogy a legvékonyabb, függőlegesen építhető fal vastagság 0,6 mm.
A teljes modellre vonatkozó pontosság jellemző mértéke 0,05 mm.
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RPT technológia
Objet/PolyJet (2)

[8]
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RPT technológia
Objet/PolyJet (3)
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RPT technológia
Objet/PolyJet (4)

Gumiszerű anyag
Kemény anyag

[Gömböc, feltaláló: Domokos Gábor BME]
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RPT technológia
Objet/PolyJet (5)
Több alapanyagot felhasználó 3D nyomtatási
rendszer jellemzője:
-Egyszerre több alapanyag nyomtatása egy
munkamenetben
-Egy alkatrész gyártása több alapanyagból
-28 mikronos rétegvastagság
-Bevonatolás "Coating„ - az alkatrész felületének
más (rugalmas) anyaggal történő
bevonása
-PolyJet-Mátrix alapanyagok („Digital Materials”):
amelyek a nyomtatás alatt keletkeznek

[8]

RPT technológia. Objet/PolyJet (5). (15.34. ábra)
A PolyJet Matrix™-nak elnevezett térbeli nyomtatási módszer olyan nyomtatási eljárás, amellyel egyszerre kétféle alapanyagból lehet modelleket kinyomtatni úgy, hogy egy rétegen belül külön-külön és
egyszerre is használhatjuk a kétféle alapanyagot. Nyomtathatunk kétkomponensű modelleket –
mintha kétkomponensű fröccsöntéssel állítanánk elő műanyag terméket - továbbá a két különböző
alapanyag keverékét, mint új anyagot használhatjuk. Ezt a lehetőséget nevezik Digital Material™
megoldásnak, amely azt jelenti, hogy olyan kompozit anyagokat is használhatunk a nyomtatás során,
amelyek egyébként nem léteznek és csak a nyomtatás során jönnek létre, amely anyagok mechanikai
tulajdonságai széles határok között változtathatók.
Az eljárással 30 mikronos rétegek készülnek, így a felület sima, részlet gazdag és egyben pontos is.
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Ellenőrző kérdések (RPT)
1. Mi az STL, és hogyan épül fel?
2. Mi a támaszték, és mire használják?
3. Mi az RPT technológiával létrehozott munkadarabok fő alkalmazási területei?
4. Hogyan alkalmazhatóak a prototípusok a tervezési folyamatba?
5. Osztályozza az PRT eljárásokat a felhasznált anyagok, és folyamatok alapján
6. Sorolja fel az RPT alkalmazások jellegzetes előnyeit, hátrányait
7. Ismertessen olyan eljárást, amelynek az anyaga fémpor
8. Ismertessen a sztereolitográfiás eljárást
9. Ismertesse a rétegelt eljárásokat (LOM)
10. Jellemezze a printelési technológiákat
11. Ismertesse az olvasztott lerakásos eljárást (FDM)
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15. 36 Gyors szerszámozás-”Rapid tooling”

Gyors szerszámozás-”Rapid tooling”
A gyors prototípusgyártásból („Rapid Prototyping” – RP) fejlődött ki a gyors szerszámozás („Rapid
Tooling” – RT), amely egyre nagyobb teret hódít a műanyag, gumi vagy akár színesfém feldolgozásban. A gyors szerszámozással előállított alakító szerszám többnyire csak kis sorozatú gyártásra alkalmas, amellyel többnyire további „prototípusokat” (több száz példány) állítunk elő piaci elemzésekhez, funkcionális vizsgálathoz.
Az RT nagy előrelépés, hiszen a hagyományos értelemben vett prototípusokkal (lásd előző fejezet)
szemben az így előállított darabok tökéletes másai az eredetileg tervezettnek, hiszen tulajdonságában, anyagában, gyártástechnológiájában is megegyezik a sorozatgyártott termékkel. Manapság egyre inkább arra irányulnak a törekvések, hogy a gyors szerszámkészítési módszereket ne csak a prototípuskészítéshez, hanem a közvetlen alkatrészgyártáshoz, (sorozatgyártás) is fel lehessen használni.
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15.37 RP - RT - DM

Rapid Prototyping: A prototípus gyártás meghatározó módszerévé vált a rétegezéssel történő anyagépítés, modell készítése.
Rapid Tooling: A néhány tíz vagy száz „prototípus” alkatrész előállítására alkalmas szerszám készítése.
Direct Manufacturing: Az anyagépítési technológia (rétegezéssel történő gyártás) alkalmazása alkatrészek sorozatgyártásánál.
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15.38 Gyors szerszámkészítés elvárásai
A gyors szerszámozás fogalma (Rapid Tooling: RT) tipikusan annak a folyamatnak a
leírására használatos amikor RP eljárással készített pozitív mintákat használunk
az alakítószerszám gyors előállításra vagy amikor a szerszámot közvetlenül az
RP eljárással készítjük el.
a) A szerszámozási, szerszámkészítési idő sokkal rövidebb mint hagyományos
szerszámkészítés esetén. Általában azt szokás megfogalmazni, hogy az idő az
ötöde a sorozat szerszám készítéséhez képest.
b) A szerszámozási költség jóval alacsonyabb. Gyakran jelenik meg 10-20% közötti
költségelvárás a hagyományos szerszámozáshoz képest.
c) A szerszám élettartama a hagyományos termelő szerszámokhoz viszonyítva
sokkal alacsonyabb.

d) A gyártási tűrések (szerszám és munkadarab) lényegesen nagyobbak.
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15.39 Gyors szerszámozási stratégiák
Gyors Szerszámozás

Közvetett Szerszámozás

Közvetlen Szerszámozás

Öntominták

Lágy
Szerszámozás

Kemény
Szerszámozás

Homoköntés

Szilikon
Szerszám

Fémbevonás

Galvanizálás
Kokillaöntés

Epoxi Szerszám

Gyanta Szerszám

Fémpor
Szerszám
Kerámia
Szerszám
Laminált
Szerszám

Fémöntés
Irányított
Fémfelépítés
KelTol Szerszám

Alkalmazott megoldások:
-Ősminta felhasználása a szerszám formázásánál.
-Ősminta felhasználása lágy szerszámok (szilikon, epoxy) készítésénél
-RPT minták felületi kezelése.
-Szerszámbetétek előállítása közvetlenül RP (SLA, SLS) eljárással.
-Szerszám gyártása jól (gyorsan) forgácsolható anyagból.
-Szerszámbetétek színterelése, „átitatása” kötőfémmel.
-Transzfer szerszámok előállítása RP betét alapján.
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15.40 Közvetett szerszámgyártás

A gyors szerszámkészítés indirekt módjának (15.40. ábra) az alapja az, hogy valamelyik prototípusgyártási módszerrel elkészített munkadarabot használjuk fel úgy, mint alakadó mestermintát. Ez
sokkal gyorsabb, mintha forgácsolással készítenék el azt, és adott esetben a geometriai pontosság
kielégítő. A minta gyártását követően a mesterdarab felületét körül öntve egy másik anyaggal, elkészíthető a szerszám, ami ellenáll a sorozatgyártáskor kialakuló nyomásnak, hőmérsékletnek, mechanikai koptató hatásnak.
A gyakran használt elnevezés (Soft-Tooling) az alkalmazható anyagok mechanikai tulajdonságaira
utal. Az anyagok különféle szilikon-gumik, vagy önthető gyanták lehetnek.
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15.41 „Rapid Tooling” homokformázással

Homokformázás (15.41. ábra Sand casting)
A hagyományos homokformázás felhasználja az RT-t, ami mintákat, magszekrényeket, és magokat
állít elő. A minta virtuális modellje az öntvény formáján alapul, esetleg hozzáadott maggal, ha szükséges. Ez azt jelenti, hogy a belső üregekre kevesebb figyelmet kell fordítani, és csak a magokat kell
tervezni. A fizikai modell létrehozásához majd egy RP rendszer használata szükséges. A LOM eljárás
használata a leggyakoribb az alkalmazáshoz, mert a modell anyaga fára hasonlít, ami a tradicionális öntőszerszám anyag.
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15.42 Az RTV, mint közvetett szerszámozás











ősminta gyártás (bármely RP módszerrel);
szellőzők, beömlők hozzáépítése a mintához;
a mintadarab behelyezése a keretbe, osztósík megtestesítése
megömlesztett szilikon gumi beöntése az öntő keretbe a
mintadarab köré;
a szerszám kezelése hőkezelő kemencében;
a minta eltávolítása a szilikon szerszámból,
miután az osztóvonal mentén ketté vágtuk,
a szerszám tömítése és lezárása;
uretán gyanta beleöntése a szerszámba.;
2-4 órás kezelés meleg kemencében, majd
a darab eltávolítása a szerszámból.
A beömlő levágása után az eredeti darab
pontos másának kiemelése a szerszámból.

Szoba hőmérsékletű szilárdítás (RTV, Room temperature vulcanizin). A folyamat egy könnyű és viszonylag olcsó, alapvetően gyors eljárás prototípusok és prototípus szerszámok előállítására. A folyamat leírása a 15.42 ábrán.
RTV szerszámok mint szilikon gumi szerszámok ismertek a gyakorlatban. A legszélesebb körben használt RTV folyamat a vákuumöntés.
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15.43 Szilikon gumi szerszám alkalmazása

PUR öntés szilikon gumi szerszámba (1 – RPT minta elkészítése beömlővel, légelvezetőkkel,
formaleválasztó réteg felvitelével, 2 – Az így összeállított rendszert körülöntése szilikon gumival, 3 –
Térhálósodás után a szerszám szétvágása az osztóvonal mentén, minta kivétele, 4 – PUR öntés)

A szilikon szerszámozás (15.43 ábra) az indirekt technológiák közé tartozik, amellyel olyan viasz, műanyag és alacsony olvadáspontú fém alkatrészek készíthetők, amelyek nem támasztanak magas követelményeket a szerszám anyagával szemben, vagyis alacsony a nyomás és a hőmérséklet. A szerszám
anyaga hőre vulkanizálódó szilikon gumi, amelynek két csoportja létezik a térhálósodás kémiai reakciója szerint: addíciós szilikon gumi, ami zsugorodás nélkül térhálósodik, valamint kondenzációs szilikon gumi, amely a térhálósodás alatt kb. 2 % zsugorodást szenved az elillanó alkoholok miatt. Az
egyik legnépszerűbb alkalmazása a szilikon szerszámoknak, hogy gyorsan térhálósodó PUR gyantát
öntenek a szerszámba. Ebben az esetben egy szerszámmal legalább 20-30 db alkatrész készíthető.
Nagy előnye az eljárásnak, hogy alámetszett termékek is gyárthatók, mivel a rugalmas szilikon szerszám szétfeszíthető a darabok kivételekor
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15.44 Epoxy szerszám PUR habosításhoz

Epoxi szerszám
Fröccsöntő szerszámok előállításának a leggyorsabb és legegyszerűbb módja az, ha epoxi alapanyagú
szerszámot készítünk (15.44 ábra) . Ez előző technológiához hasonlóan itt is bármely RP eljárással
elkészíthető a pozitív minta, amit formaleválasztó réteg felvitele után körül öntenek epoxi gyantával.
A szerszámot általában vákuum alá helyezik a gyanta öntése után, a légzárványok elkerülése miatt.
Lényeges különbség, hogy itt már precízen kell kezelni az osztóvonal kialakítását, hiszen ez a szerkezeti anyag nem képes reverzibilis deformációra. Gyakran két félből készítik az RP modellt is, amely az
osztóvonal mentén van szétválasztva. Ezeket egy síklapra helyezve, majd gyantával körül öntve elkészíthető a két (mozgó és álló) szerszám-fél. Ilyenkor persze ügyelni kell a két fél illeszkedésére, megfelelően kell tájolni a két felet. Kialakíthatjuk az RPT darabot úgy is, hogy az osztósíkra épül fel a fél
munkadarab. A zsugorodást természetesen már az RPT modell tervezési fázisában figyelembe kell
venni. A beömlőt, vagy ha más technológiát alkalmazunk, a légelvezetőket is el lehet helyezni az ősmintán, de utólag is ki lehet alakítani forgácsolással.
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15.45 Kemény szerszámozás folyamata

Közvetett gyors szerszámkészítés kemény anyagokkal (15.45 ábra, Hard-Tooling)
Ahogyan az elnevezés is utal rá ezeknél az eljárásoknál kemény anyagot, fémet vagy kerámiát alkalmaznak a szerszám készítésekor. Meg kell azonban említeni, hogy a módszer gyakorlati megfontolások alapján alakult ki, és a szerszám készítésekor használnak pl. szilikont, mint ideiglenes formaátadó
felületet, de magának a végleges szerszámnak az alapanyaga fém.
Fémszórás
Ezt az eljárást eleinte csak alacsony nyomású alkalmazásokhoz (pl.: vákuumformázás, RIM, centrifugál öntés) használták sikeresen, mára azonban annyit javultak a tulajdonságai, hogy fröccsöntő szerszámok is készíthetők ezzel a technológiával. Az eljárás lényege, hogy az RP mintát sűrített levegő
segítségével alacsony olvadáspontú fémötvözettel (plazma-szórás) szórnak be 0,5 - 5 mm vastagságban. A minta egyik oldala célszerűen egy sík lap, ami az osztóvonalat képviseli. Ezt követően egy keretbe helyezik a fémmel beszórt mintát, és vagy egy szintén alacsony olvadáspontú fémmel, vagy
fémporral töltött epoxi gyantával öntik körül. Ennek az a szerepe, hogy kellő merevséget biztosítsunk
a szerszámnak. Szükség esetén hűtőcsatornák is kialakíthatók. Ennél a megoldásnál is számos RP eljárással készített minta használható, hiszen rövid ideig tart a fémszórásból származó hőterhelés.
A szerszám élettartama a fém minőségétől függ, átlagosan néhány száz darab termék fröccsönthető.
Igen jó minőséget eredményez, ha nikkelből alakítják ki a fém héjat, amelynek keménysége 50-58
HRC, ami már megfelelő ellenállást ad a koptató hatásokkal szemben.
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15.46 Kemény szerszámozás folyamata

A pontos alkatrészgyártás megvalósításához az alkalmazott műanyag zsugorodását figyelembe kell
venni a mesterdarab gyártásánál.
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15.47 Közvetlen szerszámkészítés

Igazán nagy kihívás az, hogy gyors-prototípusgyártó berendezésekkel közvetlenül állítsunk elő szerszámokat (15.47 ábra). Az RP modellekhez felhasznált anyagok többnyire alkalmatlanok erre, figyelembe véve szerény mechanikai tulajdonságaikat. Kivételek persze vannak, hiszen a kis nyomású PUR
habosításhoz a papír alapanyagú LOM eljárással készített minta is felhasználható.
Direkt szerszámkészítésnél tehát nem szükséges létrehozni a mestermintát, ezáltal gyorsabb és egyszerűbb, valamint jobban automatizálható lesz a folyamat. Ezek az eljárások jellemzően a hagyományos SLA és SLS alapra épülnek, azok valamilyen továbbfejlesztett, illetve módosított változatai.
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15.48 Tömb megmunkálás
•
•
•
•
•
•

Könnyű szerkezetű váz
Modellpaszta 10-20 mm
Térhálósodás után marás
Nagy méretű formák
Polírozható, fényezhető
Ősminta vagy szerszám

Szerszám vagy betét forgácsolása
- PU tábla (műfa) megmunkálása
- Több tábla ragasztásával csökkenthető az anyag felhasználás, és a marási idő.
- Nagysebességű (HSM) megmunkálás alkalmazása
- Modellmaró CNC szerszámgépek
Felhasználása
- Kis nyomású reaktív műanyag öntés (RIM)
- Lemezalakító szerszám
- Vákuumformázó szerszám
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15.49 Pozitív forma előállítása műfából

HSM eljárás alkalmazásával rövid átfutási idővel állíthatók elő poliuretán szerszámbetétek és vagy
szerszámelemek (15.49 ábra).
A megmunkált felület érdessége alacsony értékű, a megmunkálás során nincs erő és deformáció.
Karcsú betétek is kialakíthatók.

www.tankonyvtar.hu

© Mátyási, Markos, BME

15. Gyors prototipus gyártás

653

15.50 Szerszámbetétek SLS eljárással

Forrás: Varinex

A szerszámgyártók számára talán a legérdekesebb lézeres eljárás a fém-, ill. acélporból való szinterezés. Az EOS cég egy évtizede gyárt gépeket RP alkalmazásokra. A műanyagok, ill. fém-öntőminták
direkt-szinterezésére alkalmazható berendezései mellé kifejlesztette az EOSINT M 250 típusú gépet,
mely a DirectTool nevü eljárás segítségével fém, ill. acél alkatrészek állíthatók elő közvetlen CAD adatok felhasználásával. A géphez csatlakozó PC az STL, vagy CLI interfészen keresztül fogadott 3D-s zárt
CAD modellt rétegekre bontja (slicing). A gép munkaterében egy adott méretű asztalon speciális fém
(réz –nikkel) vagy acélpor van, melyet a beépített CO2 lézer a geometria függvényében rétegenként
végigpásztáz. A keltett hő hatására a fémpor megolvad, majd kihűlve megszilárdul. Újabb fémporréteg felvitelét követően a folyamatot megismétlik. Az építési eljárás végén a nem felhasznált fémpor
eltávolítása után a kívánt alkatrész hátramarad.
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15.51 Szerszámbetétek FDM eljárással

FDM eljárással készített flakonfúvó
szerszám betét
POM betét
Hőállóság ~150°C

Alumínium
szerszámház

Fröccsfuvás az a megmunkálási, gyártási folyamat mellyel üreges műanyag testeket, alkatrészeket
például víztartályokat, sörös palackok állítanak elő. Általánosan használt eljárás nagy darabszámban
gyártott ásványvizes palackok vagy tejes flakonos előállítására is.
Miközben flakonok, tubusok vagy tartályok gyorsan és költséghatékonyan állíthatók elő flakonfúvással, a prototípus fejlesztési folyamat lassú és költséges. Ha azonban a forgácsolással megmunkált
szerszámot helyettesítjük egy FDM eljárással előállított szerszámbetéttel a termelő szerszámmal
közel azonos minőségű fúvott prototípus flakonokat tudunk készíteni kevesebb mint öt nap alatt
(15.51. ábra)..
Minimális munkával és költséggel előállított fröccsfúvott termékek igazolhatják a tervezői elképzeléseket és elfogadtathatják a fúvási paramétereket.
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15.52 DMLS
Szerszámbetét
Anyag: EOS DM20 - Bronz
Porózus felület

A fröccsöntő szerszámok egy speciális előállítási módja a Rapid Tool eljárás (15.52. ábra DTM) :
• fémporral kevert, hőre lágyuló műanyagpor,
• műanyag szinterezése fém töltőanyaggal,
• kemencében műanyag elgőzölög (~300 ºC)porózus szerkezetű darab,
• alacsony olvadáspontú fémmel (réz) ötvözik,
• a fémport ~700 ºC-on kezdik szinterezni,
• a réz 1120 ºC-on megolvad és átjárja a darabot,
• a kész tömör darab ~60%-ban acél és ~40 %-ban réz,
• a darab fúrható, hegeszthető és menet is vágható bele,

Comparing the RP technologies, the direct metal laser sintering (DMLS) shows the great promise for
direct production of functional prototypes and tools [1]. The possibility of successfully sintering metal
powders in accordance to CAD data will lead to a major reduction in time for the tool making.
However, regarding the performance of tools it is necessary to expand the range of usable raw
materials depending on the application. So far, two powder systems based on bronze and steel
compositions have been developed for DMLS, which are commercially available (DirectMetal and
DirectSteel, respectively [6,7]). Large number of publications have been issued dealing with material
investigations, e.g. Klocke et al. [8] have studied laser sintering of a mixture of copper and tin powder
to create bronze parts, Prabhu and Bourell [9] have investigated the supersolidus liquid phase laser
sintering
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of prealloyed bronze powder for rapid prototyping, and Greulich et al. [10] have developed a blend
that consists of a mixture of steel and bronze powders for direct laser sintering.
DMLS of high-speed steel powders has exclusively been studied by Niu and Chang [11–13]. Das et al.
[14] have reported laser sintering of a mixture of nickel superalloy EOSINT M systems produce solid
metal parts by locally melting metal powder with a focused laser beam layer by layer. This
automatically creates the final geometry from 3D CAD data. This method is called Direct Metal LaserSintering (DMLS). Depending on the material used and process parameters applied, this method
allows for a wide range of part properties. Producing layer by layer allows for manufacturing highly
complex geometries directly from electronic data with unique freedoms of design. DMLS can make
EDM and milling obsolete in many cases, especially with complex part geometries where slides,
inserts or other tool components with complex characteristics are required.
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15.53 DMLS szerszámbetétek

A hűtéssel, a hűtőcsatornák elhelyezésével kapcsolatos elvárások és alapvetések azonosak a hagyományos, illetve DMLS-el készített szerszámok, szerszámbetétek esetén. Minkét esetben a műanyag
újra kristályosodási, hővezetési sajátosságai szabják meg a szükséges hűtés mértékét. A DMLS betétek alapvető előnye a formakövető hűtőcsatorna rendszer (15.53 ábra), illetve a változó keresztmetszeti igények kielégítése.
Az optimalizált hűtőrendszer lehetővé teszi az állandó, egyenletes hőmérséklet biztosítását a fröccsöntés igényeinek megfelelően.
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15.54 RP alkatrészek felületkezelése
Rapid Prototyping folyamat révén összetett alakzatokat és szerkezeteket,
pozitív minta, hozunk létre

Az alkatrészek bevonása (kémiai, fémszórás, ..) révén az alkatrészek
felületének mechanikai tulajdonságai megnövelhetők, akár
szerszámelemként használhatók
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15.55 Szerszámbetét felületi keményítése

Szerszámgyártás fémszórással
A fémszórással történő szerszámgyártás lényegében megegyezik az epoxy szerszámozással (15.55
ábra). Ebben az esetben is epoxy gyantával vagy más alacsony olvadáspontú fémmel öntjük körbe az
RP-vel készített mesterdarabot. Lehetséges persze hogy közvetlenül a szerszám feleket, vagy elektródát állítunk elő RP eljárással. A szerszámfelületeket fémszórással felvitt fémréteggel keményítjük
vagy tesszük az elektródát vezető képessé. A fémszórással nagyméretű szerszámokat készíthetünk
gazdaságosan.
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15.56 Szerszámozási darabszámok

Az indirekt szerszámozással előállított szerszámok alapvetően néhány tíz vagy néhány száz alkatrész
előállítására alkalmasak.
A piaci viszonyok teszteléséhez, vizsgálatához szükséges néhány ezer alkatrészt csak közvetlen szerszámgyártással és azon belül is leginkább a DMLS szerszámozással lehetséges.
A több ezres darabszám előállításának lehetősége vezetett el a direkt alkatrészgyártáshoz. (15.56.
ábra)
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15.57 DDM alkatrészgyártás
Direct Digital Manufacturing = Direkt Digitális Alkatrészgyártás

3D CAD modell

Rétegről rétegre
történő építés

Funkcionális
követelményeket
kielégítő termék

Repülőgép ipari alkatrészek gyártása

Rétegelt alkatrészgyártás (additív technológia) az általános neve azoknak az eljárásoknak, amelyek
úgy hoznak létre alkatrészeket (szilárd testeket), hogy rétegről rétegre felépítik azt, szemben a forgácsoló anyagleválasztással, amely szubsztraktív eljárás. Az additív technológiákat eredetileg a prototípuskészítési folyamat automatizálására fejlesztették ki, ebből ered a 'Rapid Prototyping' elnevezés is.
A DDM azt a folyamatot jelöli (15.57. ábra) ahol a CAD fájl, vagy más egyéb digtális adat ( pl.
szkennelt állományokat ) egy additív gyártórendszer által válik használható további átalakítást nem
igénylő alkatrésszé - szerelékektől és sablonoktól kezdve a végtermékekig és pótalkatrészekig. A DDM
használata esetén szükség öntőformára vagy forgácsolásra, formázásra és öntésre. Az anyagleválasztás és formázás helyett a termék rétegről rétegre felépítve készül. Elkészülés után közvetlenül, azonnal használható.
Rövid feldolgozási folyamatot (szeletelés) és minimális utókezelést leszámítva a DDM teljes egészében lefedi a CAD fájl valós alkatrésszé történő alakítását. Az előkészítő és az utófolyamatok teljes
eltűnése a hagyományos folyamatokhoz képest idő, költség és munkamegtakarítással jár.
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15. Gyors prototipus gyártás
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Ellenőrző kérdések (RT)
1. Adja meg a gyors szerszámgyátás (RT) fogalmát, típusait, folyamatait!
2. Közvetlen szerszámgyártási megoldások.
3. DMLS szerszámbetétek alkalmazásának sajátosságai.
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CAM tankönyv

Gyors szerszámozás jellegzetes kifejezései
RT

Rapid tooling

Gyors szerszámozás

Epoxi resin

Epoxi gyanta

Direct tooling

Közvetlen szerszámozás

Indirect tooling

Közvetett szerszámozás

DTM

Direct Tool Manufacturing

Közvetlen szerszámgyártás

DDM

Direct Digital Manufacturing

Közvetlen digitális gyártás
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