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I tt az ideje, hogy megbarátkozzunk az „érzékelés internetével”. 
Annyi mindenképpen közös az IoT-vel, hogy rengeteg adat kelet-
kezik a digitális érzékelés során, amelyek továbbítására szükség 

lesz az 5G hálózatokra, valamint az érzékelők finomításán kívül a 
kinyert adatok feldolgozása jelenti a fő hangsúlyt. 
A felhasználói elvárások szerint a hálózatba kapcsolt technológiák 
2030-ra már hétköznapi szinten is képesek lesznek mind az öt emberi 
érzékszervvel interakcióba lépni, a látáson és halláson túl az ízlelést, 
a szaglást és a tapintást is stimulálni. A várakozások szerint 2030-ra 
működni fog az érzékelés internete, amely digitális érzékszervi tapasz-
taláson alapuló, új szolgáltatásokat kínál. Az érzékelés internetének 
megjelenését olyan technológiák tehetik majd lehetővé, mint a mes-
terséges intelligencia (MI vagy AI), a virtuális valóság (VR), a kiter-
jesztett valóság (AR), az 5G és az automatizálás. Ahogy a technológia 
fejlődik és képes lesz utánozni és manipulálni érzékeinket, úgy lesz 
szükség szigorú és megbízható ellenőrzési és jóváhagyási módsze-
rekre a mindennapi digitális dolgokhoz.
Ezzel párhuzamosan a kutatók próbálják a mesterséges intelligencia 
eddigi rideg és sokszor hátborzongató, emberek feletti hatalmának 
vízióját sokkal barátságosabbá simítani. Már nem a helyettünk és 
akaratunk fölött döntő gépről, sokkal inkább az együttműködő, kiter-
jesztett emberi képességekről beszélnek, olyan jelmondatokkal, mint: 
„nem az ember modellezésére, hanem a technológia embert szolgáló 
fejlesztésére használjuk a mesterséges intelligenciát”. Ez azt jelenti, 
hogy az irányításnak mindig emberi kézben kell maradnia, az utakon, 
az otthonokban és az ipari gyártásban egyaránt.
Folyamatosan megújul világunk, csatlakozva az MM nemzetközi kiad-
ványaihoz, 2020 elejétől új arculattal jelenünk meg, amely a korábbi-
aknál informatívabb, áttekinthetőbb, de mindenek előtt, mint az új 
eszközöknél, még jobban felhasználóbarát!

Érzékelés internete
IOT A dolgok internete (IoT) után már az 
emberi érzékszervek digitalizációjáról 
beszélnek a szakértők. 

Gál Tamás
stratégiai igazgató 

Mészáros Zsolt 
főszerkesztő

  21. International Exhibition 
for Metalworking Technologies

- COME TO METAV

Advancing on ahead, and not only with cutting 
speed – the entire value chain of metalworking 
presented at the one location.

It couldn’t be easier to secure tomorrow’s know-how
for your production success. Cut a clean path 
through METAV!

CUT A CLEAN FIGURE

NOW 4 DAYS RUNNING TIME!

FROM TUESDAY TO FRIDAY
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A félautomatizálás rugalmassága
lehetőséget teremt, hogy megfelelően
reagáljunk az esetlegesen megnövekvő
megrendelői igények kielégítésére.
A rendszer megtérülése is gyors:
hozzávetőlegesen 2 év, ezért
döntenek egyre többen mellette.
Pári Róbert, QLM ügyvezető igazgató, 56. oldal

Tipp

54 Várakozások kontra valóság a beltéri nyomkövető szolgálta-
tásokat felhasználó digitalizációra.

51 Az AXL egy önvezető tanulmány-tehergépkocsi fülke nélkül, 
amiben a szoftver fontosabb, mint a hardver. 

Velünk működik az ipar

Lézervágás

XLASE néven a HSG 
berendezések az EU-ban

Robotika

24 órás működésre 
adaptálható mobil robotok

Karbantartás

Stroboszkópok berendezések 
vizsgálatához 20

Gépipar

Négy várható trend 
a gépgyártásban 24

Járműtechnika

A 48 voltos 
lágy hibrideké a jövő 44

Fókusz témánk

Mesterséges intelligencia: 
bizalomépítés közösen

30. évfolyam | 2020. 01-02 – január–február | www.muszaki-magazin.hu

www.trumpf.com
Bosch Rexroth Kft. www.boschrexroth.hu

Képzelje el: mi lenne, ha néhány nap vagy akár néhány óra
alatt mindent meg lehetne változtatni a gyárban a padló, a 
mennyezet és a falak kivételével? Teljes rugalmasság, egyénre 
szabhatóság és skálázhatóság. Pontosan erről van szó a jövő 
gyárában. A jövőben történő gyártás követelményei közé az
egyre rövidebb termékciklusok, kisebb cikkméretek és egyedi
termékkialakítások és -jellemzők tartoznak. A hatékony és
változó gyártás felé vezető fejlődés tehát feltartóztathatatlan. 
Minden az érzékelők, gépek, rendszerek és folyamatok átfogó 
hálózatba kapcsolásával kezdődik, tehát mindazzal, ami infor-

mációt nyújt az ipari környezetben. Az olyan megoldások segít-
ségével, mint például a Rexroth IoT Gateway, néhány lépésben
hálózatba kapcsolhatjuk teljes gyártásunkat, az érzékelőtől 
kezdve a gépadatokig, és ezáltal garantált a rendszer átlátha-
tósága és felügyelete. A megelőző karbantartást támogató
mechanizmus kiemelkedően hatékony lehet, ha specifi kus tudás-
sal kapcsoljuk össze a legmodernebb adatfi gyelő megoldásokat.

A Jövő Gyára többé már nemcsak vízió: Now. Next. Beyond.

ÉV
KÖ
N
YV

20
19

Fizessen elő
az MM Műszaki Magazin

lapszámaira,

8900 Ft/év áron
(10 lapszám + évkönyv).

Megrendelését várjuk
a kapcsolat@muszaki-magazin.hu 

címen.



Szakkiállítási naptár 2020
Az idei év is számos izgalmas, szak-
mailag érdekes hazai és nemzetközi 
kiállítást tartogat, összeszedtük a 
legfontosabbakat a gépipar, a meg-
munkálás, az automatizálás és a lo-
gisztika területeiről.

Kiemelt hazai ipari 
kiállítások

IPAR NAPJAI, május 5–8., 
Hungexpo, Budapest
AUTOMOTIVE HUNGARY,
október 14–16., Hungexpo, 
Budapest

Kiemelt nemzetközi ipari 
kiállítások

Február
maintenance február 12–13., 
Dortmund

Március
METAV március 10–13., 
Düsseldorf
LogiMAT március 10–11., 
Stuttgart
AMPER március 17–20., Brno
wire&Tube 03.30–04.03., 
Düsseldorf

Április
Hannover Messe április 
20–24.
PaintExpo április 21–24., 
Karlsruhe

Május
Interpack május 06–13., 
Düsseldorf
Control május 05– 08., 
Stuttgart

Június
automatica június 16–19., 
München

Lasys június 16–18., Stuttgart
SENSOR+TEST június 23–25., 
Nürnberg

Július
Global Connect jú l ius 
01–02., Stuttgart

Szeptember
AMB szeptember 15–19., 
Stuttgart

Október
Motek október 5–8., Stuttgart
MSV október 5–9., Brno
Fakuma október 13–17., 
Friedrichshafen
EuroBLECH október 27–30., 
Hannover

November
electronica  novem ber 
10–13., München

December
JIMTOF december 07–12., 
Tokió

Folyamatosan f r i ssü lő 
kiállításnaptárunk:
www.muszaki-magazin.hu

Ismét több millió euró vár a magyar vállalkozásokra is
Az InnoEnergy PowerUp! Challenge 
nyitva áll a közép- és kelet-európai, 
köztük a magyar innovatív vállalko-
zások számára, függetlenül attól, 
hogy azok a fejlődésük mely sza-
kaszában vannak. Nem számít, 
ha egyelőre csak egy ötlettel 
rendelkeznek, esetleg most 
keresik az ügyfeleiket vagy 
már a további (akár nemzet-
közi) piaci bővülést tervező 
közepes méretű vállalkozás-
ról van szó. A szervezők az 
energia, energiahatékony-
ság, energiatárolás, mobili-
tás, körforgásos gazdaság, az 
okostechnológiák és az okos-
városok területeiről várják 
az újító elképzeléseket, de 

minden piacképes, a fenn-
tarthatóságot szem előtt 
tartó kezdeményezéssel lehet 
pályázni. A legígéretesebb 
jelentkezők csatlakozhatnak 
az InnoEnergy hálózatá-
hoz, amelynek köszönhetően 
többek között termékeik, 
szolgáltatásuk továbbfej-
lesztéséhez, kísérleti projek-
tek indításához, értékesítési 
stratégiák kialakításához, 
nemzetközi bevezetéshez és 
piacbővítéshez kaphatnak 
befektetést, szakmai támoga-
tást, és köthetnek új partner-
ségeket. Külön a programba 
jelentkező induló vállalkozá-
sok ráadásul automatikusan 

részt vesznek a számukra 
létrehozott PowerUp! Com-
petiton nevű, 65.000 euró össz-
díjazású versenyen, amelynek 
a végén megválasztják az Év 
startup vállalkozását. 
A PowerUp! Challenge pályá-
zatra 2020. március 5-ig kell 
benyújtani a kitöltött jelent-
kezési lapot az InnoEnergy 

weboldalán. A verseny 
hazai legjobbjai számára a 
kétnapos felkészítő tréning, 
a Bootcamp április 23–24-
én, a magyar döntő április 
28-án lesz. Az itt kiválasztott 
magyar Év startup vállalko-
zása részt vesz a június 3-ai 
krakkói finálén.
powerup.innoenergy.com
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FANUC – új könnyűsúlyú kollaboratív robot
Ösztönszerű működtetés az első 
robot használók segítésére, 
újabb látórendszerek, delta ro-
botok és lézeres hegesztés – 
2019. december, IREX kiállítás. A 
munkaerőhiány, az árver-
seny és a termelésben növek-
vő f lexibilitás igénye új kihí-
vásokat tár a gyártók elé. A 
világ legnagyobb robotikai 
kiállításán, az IREX-en, To-
kióban az ipari robotokat 
gyártó FANUC számos megol-
dást kínált a jövő gyárainak, 
beleértve az úttörő technoló-
giai innovációkat.
A FANUC standon nem meg-
lepő módon a CRX-10iA robot 
volt a legnagyobb érdeklő-
désre számot tartó újdonság. 
Ez a könnyűsúlyú kollabo-
ratív robot teljesen új szintre 
emeli az ipari robotok és a 
gyári dolgozók együttmű-
ködését. Összehasonlítva 
a már meglévő CR széria 

robotjaival, az új CRX-10iA 
robot szignifikánsan köny-
nyebb, mégis számos alkal-
mazáshoz instal lá lható, 
köztük például az autonóm 
mobil robotos (AGV) appli-
kációkhoz is. A hozzá tar-
tozó Teach Pendant tablettel 
is helyettesíthető, ami még 
könnyebbé teszi a kezelését, 
illetve az új felület a progra-
mozásban kevésbé jártas fel-
használóknak is kedvez.
A CRX-10iA ideális azoknak, 
akik a gyártási folyamatok-
ban először kívánnak robo-
tot használni. Miközben az 
autóiparban régi hagyomá-
nyai vannak az automati-
zált folyamatoknak, a kis- és 
középvállalatok még csak 
most ízlelnek bele a roboti-
zált gyártás lehetőségeibe. 
A CRX-10iA két verzióban 
elérhető: egy rövidebb karú, 
1.2 méteres kinyúlásúban, 

valamint egy hosszabb karú 
változatban, ami 1.4 méteres 
úthosszal rendelkezik. Teher-
bírásuk 10 kg. Miközben az 
eddigi CR szériába tartozó 
kollaboratív robotok a FANUC 
által gyártott népszerű ipari 
robotok alapjain nyugsza-
nak, az új FANUC CRX-10iA 
robot egy teljesen új fejeze-
tet nyit a japán automatizá-
lás történetében.

Egyszerű funkciók és 
programozás

Első pi l lantásra a fehér 
CRX10iA robot designja meg-
lepő lehet. A vékony kar és 
törzs mögött azonban a már 
jól ismert FANUC minőség 
rejlik – egyszerű funkciók-
kal, egyszerű telepítéssel 
és egyszerű programozás-
sal ötvözve. Mint ahogy a 
zöld robot kollégái, a CRX-
10iA is kiegészíthető látó 
szenzorokkal, ami lehetővé 
teszi számos feladat elvégzé-
sét, mint például a ládából 
pakolás vagy a palettázás. 
Az IREX-en a CRXiA bemu-
tatja, hogyan tudja bepa-
kol n i öná l lóan a fém 
munkadarabokat a ROBO-
DRILL-be, egy 3D-s látó szen-
zor segítségével. 
A FANUC újdonságot kínál az 
érzékelők területén is. Az új 

3DV/1600 látó szenzor lehe-
tővé teszi a gyors felismerést 
egy szignifikánsan kiterjesz-
tett látótérben. Ez azt jelenti, 
hogy még a nagy alkatrésze-
ket is képes megbízhatóan 
felmérni. Az iREX-en a szen-
zor egy zsák palettázó app-
likáció segítségével került 
bemutatásra. Mivel mind 
a robotot, mind a szenzort 
a FANUC gyártja, így köz-
vetlenül a robot vezérlőből 
kezelhető és programoz-
ható a szenzortechnika is. 
Ez a megoldás az „iRVision” 
nagy előnye más gyártókkal 
szemben, ahol a szenzort PC 
közbeiktatásával lehet csak 
csatlakoztatni a robothoz. 
A FANUC évek óta fejleszt 
csúcstechnológiás látó szen-
zorokat és erő szenzorokat, 
amelyek fontos elemei a kol-
laboratív robotoknak – és 
fontos lépések a Smart Fac-
tory felé. 

További információ
Új robot
A CRX-10iA két verzióban 
elérhető: egy rövidebb karú, 1.2 
méteres kinyúlásúban, valamint 
egy hosszabb karú változatban, 
ami 1.4 méteres úthosszal 
rendelkezik. Teherbírásuk 10 kg.

www.fanuc.eu
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Vízfelszínre telepített naperőmű
Az 1800 méterrel a tengerszint felett 
fekvő, vízfelszínre telepített napele-
mes erőmű még télen is akár 30%-
kal képes növelni az egyenáramú 
(DC) áramtermelés hatásfokát. A 
Svájcban lévő mesterséges tó, 
a Lac des Toules felületére ter-
vezett innovatív naperőmű a 
számítások szerint évente 
több mint 800 000 kWh vil-
lamos energiát állít elő, és a 
térségben fekvő 220 otthon 
áramellátását biztosítja majd. 
Az erőmű kiváló energiaho-
zama és hatásfoka a bifaciális 
(„kétoldalú”) modulok alkal-
mazásának és az „albedó 

hatásnak” köszönhető, mivel 
ezek lehetővé teszik, hogy a 
rendszer a tófelszín és a hó 
által visszavert fénysugarakat 

is hasznosítani tudja, az 
erőmű hófedettség esetén is 
tovább üzemeljen, és foly-
tassa az áramtermelést. A 

2240 m2-es napelempark bifa-
ciális modulokból felépített, 
36 db vízfelületen lebegő egy-
ségből áll, amelyeket a hor-
gonysúlyok úgy rögzítenek a 
tófenékhez, hogy az úszó egy-
ségek képesek együttmozogni 
a változó vízszinttel. Tekintet-
tel a helyszín adottságaira, a 
lebegő szerkezetet és a techno-
lógiákat úgy kellett méretezni, 
hogy azok elviseljék az akár 
120 km/h-s szélsebességből, a 
60 cm-es jégvastagságból és az 
50 cm-es hótakarásból eredő 
igénybevételeket is.  
Fotó: ABB

Külön úton a Honda
A japán autógyártók közül elsőként 
a Honda az év közepén megkezdi a 
részben önjáró, 3-as SAE szintű 
autók értékesítését. A SAE (Soci-
ety of Automotive Engineers) 
International 2014-ben egy 
szabvány formájában defini-
álta az autonóm gépjárművek 
terminológiáját, illetve meg-
fogalmazta azok szintjeit az 
automatizáltság tekinteté-
ben. A 3-as szint már magas 
automatizáltságot jelent, a 
vezetőnek például bizonyos 
feltételek mellett nem kell 
a forgalomra figyelnie, és 

például olvashat vagy tévét 
nézhet. A 3-as SAE szintű 
autók azonban csak lassú 
haladás során vagy közleke-
dési dugóban lehetnek auto-
matapilóta üzemmódban. A 
vezetőnek kötelező a vezető-
ülésben ülnie, hogy szükség 
esetén bármikor visszavegye 
a gépkocsi irányítását. A leg-
magasabb SAE-szint az ötös, az 
ilyen autókban a tervek szerint 
már nem lesz kormánykerék 
és az utasok a hátsó üléseken 
foglalnak helyet.
Forrás: MTI

ELTE-s kutatók új 
szigetelőanyagai a világűrben
Az ELTE Kémiai Intézet Szol-gél Labo-
ratóriumában kifejlesztett három 
anyagot a Budapesti Műszaki Egye-
tem kutatói építették be az ATL-1 
műholdba, amelyet aztán az Electron 
rakéta szállított a világűrbe. Több-
ször elhalasztott start után, 
december 6-án, magyar idő 
szerint 09:22-kor az új-zélandi 
Māhia-félsziget csúcsán kiala-
kított indítóállásról sikeresen 
elindították a Rocket Lab ame-
rikai magáncég Electron raké-
táját, fedélzetén két magyar 
műholddal, a SMOG-P és az 
ATL-1 PocketQube műholdak-
kal. A műholdak jeladása 
a Föld különböző pontjain 

folyamatosan fogható. Az ATL-1 
műhold feladata az ELTE TTK 
Kémiai Intézetében, Sinkó Kata-
lin egyetemi docens vezette 
Szol-gél Laboratóriumban kifej-
lesztett ultrakönnyű, 1500 fokig 
kiváló szigetelő tulajdonságú 
anyagok tesztelése a világűr-
ben. A tesztelendő három anyag 
alumínium-oxid alapú szál, 
kriogél és kompozit. A projekt-
hez hathatós munkával járult 
hozzá Ádam Péter PhD-hallgató. 
A műhold felépítése a BME-n 
zajlott, a MASAT-1 fejlesztőivel, 
a projektet az Advanced Tech-
nology of Laser Kft. koordinálta.
Forrás: ELTE
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Mesterséges intelligencia 
mindannyiunkért
BIZALOM Legyen szó automatizált vezetésről, okosotthonról vagy a 
gyártásról, a mesterséges intelligencia mára mindennapjaink részévé 
vált. Több gyártó a mindennapi élet megkönnyítésére, valamint bizton-
ságosabbá tételére használja a mesterséges intelligenciát és a dolgok 
internetét (IoT).

A mottó a „Mesterséges intel-
ligencia mindannyiunkért: 
bizalomépítés közösen”, 

amely a technológiákat és szol-
gáltatásokat kínáló vállalat alap-
vető megközelítését foglalja össze. 
A középpontban a mesterséges 
intelligencia áll, olyan okoster-
mékek szolgálatában, amelyeket 
a Bosch az idei CES alkalmával 
mutatott be. Ezek egyike az okos 
napellenző (Virtual Visor), amely 
a járművek mesterségesintelli-
gencia-alapú, digitális napvédő 
megoldásaként a világ legna-
gyobb szórakoztatóelektronikai 
kiállításán és vásárán mutatko-
zott be. Ez a termék a CES Innová-
ciós Díjat (CES Innovation Award) 
is elnyerte, akárcsak a háromdi-
menziós autós képernyő.
A Bosch a CES-en megjelenő 
további, mesterséges intelligenciát 
használó kiemelt fejlesztései között 
szerepelt a Nemzetközi Űrállomás 
(ISS) megelőző karbantartására 
szolgáló alkalmazás, a gépkocsik 
utasterének felügyeletét ellátó 
rendszer, illetve az orvosi diag-
nosztikai okosplatform. „A CES 
alkalmával bemutatott megoldá-
saink egyértelműen jelzik, hogy a 
Bosch a mesterséges intelligencia 
területén is vezető szerepet kíván 
betölteni” – hangsúlyozta Michael 
Bolle, a Bosch igazgatótanácsá-
nak tagja. „2025-től már a Bosch 
minden terméke használ mestersé-
ges intelligenciát vagy annak segít-
ségével fejlesztik, illetve gyártják.” 
A MI-alkalmazások globális piaci 

volumene a várakozások szerint 
mintegy 120 milliárd dollárra 
bővül 2025-re, ami tizenkétszeres 
növekedést jelent a 2018-as szint-
hez viszonyítva (forrás: Tractica). 
A Bosch is aktív szerepet vállal 
ebben: a vállalat évi 3,7 milliárd 
eurót fordít szoftverfejlesztésre, 
több mint 30 ezer szoftvermér-
nököt alkalmaz és mintegy ezer 
munkatársa dolgozik a mestersé-
ges intelligencia kutatási területén.
A Bosch emellett széles körű 
képzési programot is indított. 
„Terveink szerint a következő 

két évben majdnem húszezer 
munkatársat oktatunk a mes-
terséges intel ligencia terüle-
tén” – mondta Michael Bolle. „A 
mesterséges intelligencia fej-
lesztése mellett a munkatársak 
képzése is fontos számunkra.” A 
program a vezetők, a mérnökök, 
valamint a mesterséges intelli-
gencia fejlesztésével foglalkozó 
kollégák számára három külön-
böző szintű képzési formát foglal 
magában, és a mesterséges intel-
ligencia felelősségteljes haszná-
latára vonatkozó irányelveket 

Fejlesztés Fókusz témánk 9

2020. 01-02 MM Műszaki Magazin



„Nem az ember modellezésére, hanem a technológia 
embert szolgáló fejlesztésére használjuk a mesterséges 

intelligenciát”
M I C H A E L  B O L L E

is tartalmazza. A Bosch saját 
MI-alapelveit is megfogalmazta, 
amelyek a mesterséges intelli-
gencia biztonsági és etikai kér-
déseivel foglalkoznak. „Aki már 
foglalkozott műszaki és etikai 
alapelvekkel, pontosan tudja, 
milyen fontos az adatbiztonság 
és az adatszuverenitás” – emelte 
ki Michael Bolle. „A bizalom 
bizonyos értelemben a digitális 
világ termékminősége.”

Életmentő szaktudás
Szakértők szerint a jövő egyik 
alapvető szakterülete a mester-
séges intelligencia ipari alkalma-
zása lehet. „Az ipari mesterséges 
intelligenciának ezért mindig 
biztonságosnak és indokoltnak 
kell lennie.”
Ez azt jelenti, hogy az irányí-
tásnak mindig emberi kézben 
kel l maradni, az utakon, az 

otthonokban és az ipari gyár-
tásban egyaránt. Az olyan 
életmentő vezetői biztonsági 
rendszerek, mint például a 
blokkolásgátló (ABS), az elekt-
ronikus menetstabilizáló (ESP) 
és a légzsák vezérlőegysége-
inek úttörő fejlesztőjeként a 
vállalat már korábban is bebi-
zonyította, hogy a felhasználók 
mindennapjait megkönnyítik a 
megbízható technikák. A mes-
terséges intelligencia a veze-
téstámogató rendszereket is 
hatékonyabbá és intel l igen-
sebbé teheti. Például amikor a 
Bosch automatizált vezetéshez 
kifejlesztett MI kamerája már a 
részben takarásban közlekedő 
gyalogost is érzékeli, az auto-
matikus vészfékasszisztens 
még megbízhatóbban jelez. A 
Bosch olyan technológiát fej-
leszt, amelyre érvényes a mottó: 
„Életre tervezve”.

100 millió euró MI képzésre

Minden innováció befektetést igé-
nyel, ezért a szoftverfejlesztések 
mellett az oktatásra és különböző 
kompetenciaközpontokra is nagy 
hangsúlyt fordítanak. A vállalat 
például Tübingenben (Németor-
szág) 100 millió eurót fordít egy új 
mesterséges intelligencia egyetem 
(MI kampusz) létesítésére. Az új 
kutatási komplexum a tervek sze-
rint 2022 végére készül el és mint-
egy 700 MI-szakértőnek biztosíthat 
majd lehetőséget a kreatív és pro-
duktív eszmecserére. Az új kam-
pusz a Cyber Valley szakemberei 
közötti információcserét is hivatott 
segíteni. A „Bizalomépítés közösen” 
mottó itt valósággá válhat.

A világ első virtuális 
napellenzője (Virtual Visor) 

A gyártó kreatív szakemberekkel 
fejleszti a mesterséges intelligen-
ciát használó termékeket a mobili-
tás, az okosotthonok és az Ipar 4.0 
számára. Az autóiparban világelső 
– az Amerikai Egyesült Államok-
ból származó – MI fejlesztésüknek 
épp Las Vegasban tartották a világ-
premierjét: a virtuális napellenző 
(Virtual Visor) egy átlátszó digitá-
lis napvédő megoldás. Az autóve-
zető szemének pontos pozícióját 
az utastér-megfigyelő kamerához 
csatlakozó, átlátszó LCD képernyő 
észleli. A virtuális napellenző rend-
szer pedig intelligens algoritmu-
sok segítségével elemzi a beérkező 
információkat, és csupán a szél-
védő azon részét sötétíti el, ame-
lyen keresztül a Nap elvakíthatja a 
sofőrt. A virtuális napellenző a leg-
magasabb pontszámot kapta kate-
góriájában a CES Best of Innovation 
Awards (a legjobb innovációkról 
szóló verseny) szavazásán. A ver-
senyben a Bosch új háromdimen-
ziós képernyője is az első helyen 
végzett. A passzív háromdimenziós 
technológia alkalmazásával való-
sághű háromdimenziós hatást ad 
a képeknek és a figyelmeztető jel-
zéseknek, így a vezető gyorsabban 
tudja észlelni a vizuális informá-
ciókat, mintha egy hagyományos 
képernyőt nézne, ezzel jelentősen 
növelve a közlekedés biztonságát.
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Mesterséges intelligencia az 
űrben és az orvostudományban

A 2019 végén az űrbe juttatott 
SoundSee érzékelőrendszerével 
komoly célokat tűzött ki maga 
elé a cég. A NASA automatizál-
tan repülő Astrobee robotjára 
szerelve a SoundSee elkülöníti a 
rendellenes hangokat a Nemzet-
közi Űrállomás fedélzetén, majd 
mesterséges intelligencia által 
vezérelt analitikával elemezve a 
hangfelvételeket, előre jelezheti 
a szükséges karbantartást. 2020 
elejétől a SoundSee által rögzí-
tett hangadatokat a pittsburghi 
(Pennsylvania) Bosch Kutatóköz-
pontban létesített, a NASA igé-
nyei szerint kialakított földi 
irányítóközpontba továbbítják. 
A tízórais doboznál alig nagyobb 
berendezést a NASA kutatási 
együttműködése keretében az 
Amerikai Egyesült Államokban, 

az Astrobotic vállalattal közösen 
fejlesztette ki a Bosch.
Az orvostudomány nem kevésbé 
innovatív terméke a Vivascope, 
amely patológiai okosplatform-
ként az orvosi diagnózisok fel-
állítását segíti. A Vivascope 
felnagyítja a vér- és más testnedv-
mintákat, digitalizálja a mikrosz-
kópos leleteket, majd mesterséges 
intelligencia vezérelte algoritmu-
sok segítségével elemzi azokat. 
Gyorsan és pontosan képes azo-
nosítani a különböző sejtrendel-
lenességeket, hasznos segítséget 
nyújtva az orvosoknak a diagnó-
zis felállításához.

Megoldások az egész háznak 
A mérnökök tovább bővítik a 
dolgok internetének (IoT) ott-
honi megoldásaihoz csatlakozó 
szolgáltatások kínálatát. A leg-
főbb különlegesség itt a nyílt 

Home Connect platform, amely 
a CES alkalmával is megtekint-
hető volt. 2020 közepétől a plat-
form alkalmazása különböző 
gyártók vi lágítási és árnyé-
kolási, szórakoztató-, i l letve 
okoskertészeti eszközeinek irá-
nyítására is alkalmassá válik. 
A par tnervál la latok száma 
jelenleg már eléri a negyve-
net, ami a várakozások szerint 
több mint kétszeresére nő majd, 
még kényelmesebbé és hatéko-
nyabbá téve az otthoni életet.

Okostechnikák a környezet 
védelmében

Ezen innovatív termékek alap-
jául a cég vállalkozói szemlélete 
szolgál. „Összhangba kívánjuk 
hozni kereskedelmi, környe-
zeti és társadalmi felelősség-
vál lalásunkat” – mutatott rá 
Michael Bol le. A k límavéde-
lem ugyancsak fontos terület. 
„A Bosch nem csupán fejleszti 
a környezetbarát megoldáso-
kat, hanem jó példát is mutat. 
2020 végére világszerte mind a 
400 telephelyünk válik klíma-
semlegessé, így már nem hagy 
szén-dioxid-lábnyomot a fejlesz-
téstől a gyártáson át, egészen az 
adminisztrációig. Németországi 
telephelyeinken mindezt már 
megvalósítottuk.”
A mesterséges intelligencia itt 
is nagy szerephez jut, az egyes 
telephelyeken például a házon 
belüli energiarendszer intelli-
gens algoritmusokat használ az 
energiafogyasztás eltéréseinek 
érzékelésére. Bizonyos gyárak-
ban már önmagában ez lehetővé 
tette a szén-dioxid-kibocsátás 
több mint tízszázalékos csök-
kentését az elmúlt két év során. 
Tekintettel arra, hogy a Bosch 
összesen 270 ilyen gyárat üzemel-
tet világszinten, a megtakarítási 
lehetőség valóban óriási. Amint 
Michael Bolle kifejtette: „Így fog-
lalhatjuk össze a CES alkalmával 
közvetített üzenetünket: a Bosch-
nak számos területen nagy tervei 
vannak a mesterséges intelligen-
ciával.” 
Fotók: Bosch

További információ
CES 2020
Az idén januárban Las 
Vegasban megrendezett 
CES-en (Consumer Electro-
nics Show) kétségkívül a 
legfontosabb téma a 
mesterséges intelligencia 
(MI vagy AI) gyártásban és 
a mindennapi életben 
használt alkalmazásai 
voltak. 
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A z LG Electronics (LG) 
elnöke és technológiai 
igazgatója, Dr. I.P. Park a 

2020-as CES kiállításon bemu-
tatta a mesterséges intelligen-
cia fejlesztések jövőjét támogató, 
az „AI-élmények szintjei: mes-
terséges intel l igencia és az 
emberi élmények jövője” című 
keretrendszert. A koncepcioná-
lis keretrendszer jól i l leszke-
dik az LG ThinQ világához és 
annak ambiciózus jövőképé-
hez: célja, hogy az intelligens 
technológiák összekapcsolásá-
val átformálja a felhasználók 
mindennapos élményeit az élet 
minden területén.
A jövőbe mutató terv világos 
jövőképet ad az AI-fejlesztések-
nek, végső célja egy átfogó rend-
szer létrehozása, amelyben a 
szorosan együttműködő termé-
kek és szolgáltatások használa-
tával bárhol otthon érezhetjük 
magunkat. A Las Vegas-i Man-
dalay Bay Kongresszusi Köz-
pontban tartott előadásában Dr. 
Park kifejtette, hogy a mestersé-
ges intelligenciával kapcsolatos 
új ötletek és elképzelések kiala-
kítása közben szükség van egy, 
az egész iparágban használható, 
strukturált keretrendszer létre-
hozására és megosztására, amely 
komoly, releváns hatással lehet a 
felhasználók életére.

Az első szint, a hatékonyság 
az, ahol az egyes eszköz- és 
rendszerfunkciókat egyszerű 
parancsokkal automatizálhat-
juk. Ez már ma is lehetséges a 
legtöbb, a piacon elérhető hang-
felismerő és AI-kompatibi lis 
termék segítségével. Ezen a szin-
ten a mesterséges intelligencia 
automatikusan az előzetesen 
beállított szenzoros bemeneti 
paraméterekhez igazítja a telje-
sítményt, így maximálisan haté-
konnyá teszi az együttműködést 
felhasználójával. Dr. Park szerint 
az első szintű mesterséges intel-
ligenciára jó példa az LG ThinQ 
légkondicionáló, amely okos 
érzékelőjével felismeri a felhasz-
nálók jelenlétét a szobában, és 

eszerint módosítja a hőmérsék-
letet és a légáramot.
A második szinten (személyre 
szabás) az AI a minták felisme-
résére és megtanulására kon-
centrál, hogy optimalizálja és 
személyre szabja az eszköz funk-
cionalitását – mondta el Gagné. 
A második szintű mesterséges 
intelligenciával felszerelt esz-
közök és szolgáltatások rengeteg 
adatot gyűjtenek a környezettel 

A digitalizált élmények jövője
ÚJ FUNKCIÓK Az LG új keretrendszert mutatott be a CES-en a mesterséges 
intelligencia (MI vagy AI) továbbfejlesztéséhez.

A mesterséges intelligencia 4 szintje

Az első szint a hatékonyság az eszközök parancsok általi használata.

A második szint a személyre szabás, a minták felismerésére és tanulása.

A harmadik szint az érvelés, ahol a gép ok-okozati összefüggésekből 
tanul.

A negyedik szint az új funkciók fejlesztése.

„Az AI úttörőiként felelősek vagyunk 
azért, hogy az AI-kutatás és fejlesztés 

során figyelembe vegyük a felhasználói 
élményt”

J E A N - F R A N Ç O I S  G A G N É , 
E L E M E N T  A I  V E Z É R I G A Z G A T Ó
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és a felhasználókkal folytatott 
interakciókból, felismerik a visz-
szatérő mintákat, és ezekre építve 
hatékonyabban hajtják végre fel-
adataikat, illetve egyszerűbbé 
teszik a felhasználói élményt. 
Dr. Park példaként említette, 
hogy az LG következő generá-
ciós R9 robotporszívója képes lesz 
tanulni a hibáiból (pl. ha elakad 
egy résben vagy sarokban), mivel 
rögzíti a térbeli mintákat.
A harmadik szint az érvelés, 
olyan mesterséges intelligen-
ciát képzel el, amely az ok-oko-
zati összefüggésekből tanul 
egy különféle eszközökből és 
szolgáltatásokból álló komplex 
rendszer kollektív intelligenci-
ájával. Egyes minták és viselke-
dések okainak felismerésével 
ezen a szinten az AI hatékonyab-
ban jelezheti előre a felhasználó 
számára pozitív kimeneteleket, 
és azok felé terelheti haszná-
lati szokásait. „Itt építhetünk 
széles portfóliónk sokszínűsé-
gére, hiszen számos intelligens 
kapcsolódási pontra lesz szük-
ségünk, ahol a rendszer interak-
cióba léphet a felhasználóval, 
információt gyűjtve a miértek 
megértéséhez és az ok-okozati 
összefüggések felismeréséhez” 
– hangsúlyozta Dr. Park.
Dr. Park befejezésként elmondta, 
hogy bár egyelőre a távoli jövő 
zenéje, a mesterséges intel-
ligencia negyedik szintje, a 
Felfedezés „az LG AI-fejlesztése-
inek célállomása”. Egy Kísérleti 
Tanulás nevű tudományos mód-
szer segítségével a mesterséges 
intelligenciához kapcsolt rend-
szerek képesek lesznek új funk-
ciókat kifejleszteni maguknak. 
Hipotézisek felállítása és teszte-
lése alapján új következtetéseket 
vonhatnak le, ezáltal tanulhatnak 
és fejlődhetnek, további értéket 
kínálva a felhasználók minden-
napi életéhez. 
Az AI-szintek bejelentését a szak-
terület számos vezető szereplője 
üdvözölte, köztük a legkülön-
félébb iparágak és a tudomá-
nyos szféra képviselői. „A mi 
felelősségünk, hogy az AI-fej-
lesztéseket olyan irányba terel-
jük, ahol a jövő technológiái az 

egyén és az egész társadalom 
számára is hasznosak lesznek” – 
mondta Yoshua Bengio, a Mont-
reáli Egyetem, a McGill Egyetem, 
a Polytechnique Montréal és a 
HEC Montréal együttműködésé-
ben létrehozott Mila kutatóintézet 
Turing-díjas alapítója és tudomá-
nyos igazgatója.
Dr. Park számos izga lmas 
AI-újdonságot is bemutatott, 
amelyeket a nagyközönség is 
megtekinthetett az LG hatal-
mas kiállítási standján a CES 
2020 szakkiállításon és vásáron. 
A vállalat Anywhere is home 
(„Bárhol otthon”) koncepció-
ját megvalósító LG ThinQ Zóna 
életre kelti a valódi okos élet-
módot, amely otthonunk falain 
túl is folytatódik: bemutatja, 
hogyan kapcsolódnak a válla-
lat AI termékei és szolgáltatásai 
mindennapi életünk különféle 

területeihez, amely által pél-
dátlanul értékes felhasználói 
élményt kínálnak.
Az LG ThinQ Home élmény a Smart 
Door okosajtóval kezdődik, amely 
arcfelismeréssel és vénaszken-
nerrel azonosítja a látogatókat. 
A frissétel-kamrához, a házhoz 
szállított bevásárlás biztonságos 
tárolására szolgáló helyiséghez is 
biometrikus azonosítással férhe-
tünk hozzá. Távozáskor a Smart 
Door belső felületén elhelyezett 
kijelző segítségével hasznos infor-
mációkhoz juthatunk, ellenőrizhet-
jük például az időjárás-jelentést és 
a közúti közlekedési viszonyokat. 
Ha a kijelzőn bekapcsoljuk a távo-
zás módot, mielőtt az utolsó lakó is 
kilépne a lakásból, a Smart Door 
alacsony energiafogyasztási módra 
kapcsolja az LG ThinQ háztartási 
elektronika eszközöket. 
Fotók: LG
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S okan mérföldkőnek tartják 
2020-at a technológiában. 
Számos intelligens eszköz, 

rendszer és alkalmazás összekap-
csolódik és együttesen formálja 
azt, amit manapság edge-nek 
hívunk. A fejlesztések alapja a 
hihetetlen mennyiségű adat és 
hatalmas számítási teljesítmény, 
a következő tíz évben keletkező 
adatmennyiséget tekintve pedig 
csak elképzelni lehet, milyen lesz 
a minket körülvevő világ.

Eljött az egyszerű 
informatika éve

Rengeteg adat áll a rendelkezé-
sünkre: big data, metaadatok, 
strukturált és strukturálat-
lan adatok. Adatok a felhőben, 
a peremhálózati (edge) eszkö-
zökön, az adatközpontokban, 
mindenhol. A szervezetek azon-
ban folyamatosan küszködnek 
azzal, hogy a megfelelő adato-
kat a megfelelő helyre juttassák 

el, a megfelelő időben. Hiány-
zik az adatok átláthatósága – 
az informatikai csapatok nem 
tudják gyorsan elérni és ele-
mezni az adatokat, mert túl sok 
rendszer és szolgáltatás össze-
fonódó együttese alkotja az 
informatikai infrastruktúráju-
kat. 2020-ban az informatikai 
döntéshozók számára az adatok 
átláthatósága lesz a legfontosabb 
informatikai prioritás, amely az 
innovációt mozgásba lendíti. 

2020 az adatok 
évtizedének kezdete
FELHŐK Egyszerűsödnek az IT infrastruktúrák, 2020-ban az adatok átlát-
hatósága lesz a legfontosabb informatikai prioritás, az 5G- és a peremhá-
lózati eszközök (edge) terjedésével az intelligens eszközökön is 
megjelennek a hibrid privát felhők.

További információ
Prioritás

2020 jelenti annak a 
kezdetét, amit a szakértők 
„Adatévtizednek” hívnak. 

Az adatok átláthatósága és 
ellenőrzése lesz a legfon-

tosabb informatikai 
prioritás.
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Az informatikai infra-
struktúra egyszerűsíté-
sével és automatizálá-
sával, valamint a 
rendszerek és szolgál-
tatások jobb felügyele-
tét és átláthatóságot 
biztosító, holisztikus 
megoldásokba történő 
összevonásával a 
szervezetek felgyorsít-
hatják a digitális 
átalakulásukat. 

Infó

Felhők párhuzamos létezése

A hibridfelhő-alapú architektú-
rák lehetővé teszik a többfelhős 
informatikai stratégiákat, ame-
lyek kulcsfontosságú szerepet 
játszanak majd abban, hogy a 
szervezetek jobb adatkezeléssel 
és láthatósággal rendelkezzenek. 
Ugyanakkor biztosítják adataik 
folyamatos elérhetőségét és védel-
mét is. Előrejelzések szerint 2021-
re a világ vállalatainak több mint 
90 százaléka a helyi adatcent-
rumi/dedikált privát felhők, több 
publikus felhő és a hagyományos 
platformok elegyére fog támasz-
kodni infrastruktúra-igényeik 
kielégítése érdekében.
Privát felhők azonban nem csak 
az adatközpont szívében létez-
nek majd. Az 5G- és az edge 
(peremhálózati technológiák) 
terjedésével az intelligens esz-
közökön is megjelennek a hibrid 
privát felhők, hogy biztosítsák 
az adatok valós idejű láthatósá-
gát és kezelését bárhol, ahol adat 
található. Ez magasabb elváráso-
kat jelent a felhőszolgáltatók felé, 
hiszen minden környezetben 
tudniuk kell támogatni a hibrid 
felhővel kapcsolatos igényeket. 
A biztonság és az adatvédelem 
a hibridfelhő-környezetek szer-
ves részét fogják alkotni, főleg 
ott, ahol a tárolók és a Kuber-
netes továbbra is az alkalma-
zásfejlesztés hajtóerejét adják. 
Nincs jövője a biztonsági intéz-
kedések korlátozásának a felhő-
infrastruktúrára: az általános 
adatkezelési stratégia eredendő 
részét kell képezniük a perem-
hálózatoktól az adatközponton 
keresztül a felhőig.

Gyorsan terjed 
a használatalapú fizetés

A szolgáltatás alapú szoftver 
(SaaS) és a felhő alapú haszná-
lati modellek egyre elterjedtebbé 
és népszerűbbé válnak, hiszen a 
szervezetek rugalmasan, a műkö-
désük során felhasznált erőfor-
rásokért fizetnek. 2020-ban a 
szolgáltatásként kínált lehetősé-
gek jelentősen bővülnek, mivel a 
szervezetek megragadják a lehe-
tőséget a szoftver- és felhő alapú 
informatikára való átállásra. 
Ennek eredményeként képesek 
lesznek kiválasztani a vállalko-
zásuk számára megfelelő gaz-
dasági modellt és optimálisan 
kihasználni egy olyan teljes körű 
informatikai megoldást, amely 
biztosítja az adatok mobilitását 
és láthatóságát, valamint szük-
ség esetén akár a legintenzívebb 
MI- és gépi tanulási feladatokkal 
is megbirkózik.

Az edge gyorsan teret nyer 
a vállalatokban 

Folytatódik a peremhálózati meg-
oldások (edge) fejlődése – miköz-
ben sokan kísérlik meg pontosan 
meghatározni, hogy mi is ez, és 
hol is található. Korábban csak a 
dolgok internetére (IoT) volt jel-
lemző az összekapcsolódás, de 
ma már alig találni olyan rend-
szert, alkalmazást, szolgálta-
tást – embert és helyet –, amely 
ne lenne érintett ebben a kap-
csolatban. A kapcsolódó okos-
eszközök sok helyen fognak 
megjelenni és teret nyerni, élen 
azokkal a vállalatokkal, amelyek 
meg teremt i k a szü kséges 

informatikai infrastruktúrát.
Az 5G új lehetőségeket hoz az 
egészségügy, a pénzügyi szol-
gáltatások, az oktatás és a gyártás 
területén. Ennek eredményeként 
az SD-WAN és a szoftveralapú 
hálózatkezelés a holisztikus 
informatikai infrastruktúrameg-
oldás alapvető elemévé válik, biz-
tosítva a nagy mennyiségű adatok 
gyors és biztonságos mozgását az 
edge (peremhálózati eszközök), 
a központi és felhőkörnyezetek 
között. A nyílt hálózatkezelési 
megoldások átveszik az uralmat 
a jogvédett megoldások felett, 
mivel a szervezetek egyre inkább 
felismerik, hogy az adatok sike-
res hosszú távú kezeléséhez és 
védelméhez olyan rugalmasság 
és gyorsaság szükséges, amelyet 
csak a nyílt szoftveralapú háló-
zatkezelési megoldások (SDN) 
tudnak nyújtani.

Az intelligens eszközök 
megváltoztatják 
a munkavégzést

Ahogy a számítógépek szívében 
egyre több és több folyamat zajlik, 
azok egyre sokoldalúbbá válnak. 
Az MI-t és a gépi tanulást hasz-
náló szoftveralkalmazások olyan 
rendszereket alkotnak, amelyek 
a használati minták alapján már 
tudják, hogy hol és mikor opti-
malizálják a teljesítményt és a 
számítási erőforrásokat. A bio-
metriával a számítógépek az első 
használattól kezdve felismerik a 
felhasználójukat. Az MI és gépi 
tanulási alkalmazások pedig már 
kellően intelligensek ahhoz, hogy 
felruházzák a rendszert a megte-
kintett tartalom vagy az elindított 
játék alapján a megfelelő hang- és 
színbeállítások alkalmazásának 
képességével.
Az MI és a gépi tanulás fejlődése 
még intelligensebb társsá teszi 
majd a számítógépeket. Képe-
sek lesznek a teljesítmény és az 
üzemidő optimalizálására és az 
öngondoskodásra, csökkentve a 
felhasználóra nehezedő terhet. 
Ez hatalmas ugrást jelent a vég-
felhasználók és az őket támogató 
informatikai csoportok hatékony-
ságában és elégedettségében. 
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R itka, hogy egy hazai 15-20 
főt foglalkoztató KKV egy-
szerre több nagy méretű 

lézervágógépet is használ, sőt a 
legközelebbi tervei között sze-
repel, hogy a teljes lemezmeg-
munkálást közös automata 
raktárhálózatra telepíti, és az 
ipar 4.0-nak megfelelő automati-
zált tervező, raktározó és gyártó 
gépsort állít össze.

Mikor alakult a cég, mi a rövid története?
Áncsán B. Róbert, AR-Robotics 
ügyvezető: 2012-ben alapítottam 
a céget, akkor még elsősorban 
CAD tervezéssel foglalkoztam. A 
Techno-Trade társulásával 2017-
ben indult el a cég gyártóvá való 
felépítése. Ők alapanyag-beszál-
lítóként is jelen vannak, ami sok 
szempontból rugalmasságot biz-
tosít a számunkra. Ma pedig már 
öt géppel és állandóan bővülő lét-
számmal vállaljuk munkáinkat.

Mi a fő gyártói profiljuk?
Á.R.: A minőségre helyez-
zük a hangsúlyt, speciál is 
lézerminőségű lemezekkel , 
rozsdamentes acéllal és alumí-
niummal dolgozunk. Fő profi-
lunk a lemezmegmunkálás, 
minőségi beszállítóként akarunk 
jelen lenni ügyfeleinknél hosszú 
távon. Nemcsak vágunk, formá-
zunk, élhajlítunk is. De akár 
a szegecselés, szükség szerint 
hegesztés, a lemezekhez köthető 
addikciós technológiák is jelen 
vannak nálunk. 

Milyen alapanyagokat használnak?
Á.R.: Főként szénacélt és rozs-
damentes acélt fele-fele gyártás-
időben, valamint alumíniumot 
kisebb mértékben. Erősödni aka-
runk a rozsdamentes lemezek 
területén. Ez tisztább technoló-
giát jelent, ami több hozzáadott 
értékkel párosul, főként az 

élelmiszeripar, bútoripar, jár-
műgyártás használja.

Miért döntöttek a TRUMPF gépek 
mellett? 
Á.R.: A Techno-Trade révén 
volt kapcsolat a magyarországi 
TRUPMF-hoz, és több gyártó 
kedvező véleményét is ismertük 
a lézervágóikról. Összefoglalva, 
számunkra a TRUMPF Trulaser 
5030-as lézervágók olyanok, 
mint a megbízható igáslovak. 
Nagyon stabi lak, terhelhető 
gépek. Emellett a szerviztapasz-
talataink is nagyon jók, eddig 
egy alkalommal volt szükség 
gyors alkatrészcserére, ami 24 
órán belül meg is történt.

A TRUMPF TruLaser 5030 lézervágóval 
kapcsolatban mik a tapasztalataik? 
Á.R.: Gépparkunk alapját 2 db 
5030 fiber lézervágógép adja, az 
egyik 4 kW-os, a másik 6 kW-os. 

TRUMPF-Ipar 4.0 
lemezmegmunkálás KKV-knál
FIBER LÉZERVÁGÓGÉP Az AR-Robotics Kft. Debrecenben két 5000-es szériájú 
TRUMPF fiber lézervágógéppel teljesíti megrendeléseit: gyorsan, 
pontosan és akár nagy szériában is.

számunkra a TRUMPF Trulaser 

Nagyon stabi lak, terhelhető 

talataink is nagyon jók, eddig 
egy alkalommal volt szükség 
gyors alkatrészcserére, ami 24 

A TRUMPF TruLaser 5030 lézervágóval 

5030 fiber lézervágógép adja, az 
egyik 4 kW-os, a másik 6 kW-os. 
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„Induló vonatra könnyebb felszállni, 
mint haladóra”

I D É Z I  E G Y  K E D V E S  I S M E R Ő S É T  Á N C S Á N  B .  R Ó B E R T ,  A Z 
A R - R O B O T I C S  F I A T A L  Ü G Y V E Z E T Ő J E ,  A K I  T U D A T O S A N  A Z 

A U T O M A T I Z Á L T  G Y Á R T Á S I  L E H E T Ő S É G E K  F E L É  N Y I T O T T A N 
É P Í T I  F E L  C É G É T .

A hozzáadott érték nagyon fontos 
a számunkra, valamint a rugal-
masság. A 4 kW-os fiber lézert 
2018 májusában vettük, felsze-
reltük szinte minden elérhető 
opcióval, a másodikat pedig 
most decemberben. Volt olyan 
opció, amit a második gépre már 
nem kértünk, mert eldöntöttük a 
második gép vásárlásakor, hogy 
ezt már kifejezetten a rozsda-
mentes lemezek vágására fogjuk 
használni, mert jó, ha a gép 
nem szennyeződik szénacéllal. 
Ennél a gépnél a High Speed Eco 
opciót kértük, amely rendkívül 
meggyor sítja a vágást.

Gépparkjuk milyen elemekből áll?
Á.R.: Az említett TRUMPF 5030 4 
kW-os és 6 kW-os fiber lézervágó, 
Trumatic 600 kombi és 2 élhajlító. 
Ezeket tervezzük közös hálózatra 
telepíteni egy automata raktár-
ral, 3 daraboló géppel. Eddig szol-
gáltatást bővítettünk, most már 
kapacitást növelünk.

Szoftverekkel tudják támogatni az auto-
matizált gyártást?
Á.R.: SAP vállalatirányítási szoft-
vert használunk a kezdetektől, a 
gyártás vezérlés implementálása 
áprilistól várható, emellett Solid-
works CAD tervezőt és a TRUMPF 
szoftvercsomagját használjuk. A 
TRUMPF szoftvercsomagja és az 
SAP között jó az adatkapcsolat, 
amelynek egyik látványos eleme, 
hogy élőben látjuk hamarosan 
a gépek belsejét egy tableten 
keresztül bárhol. Ez itthon még 
egyedülálló. Az ipar 4.0-t szoft-
veresen is lekövetjük, amit lehet 
automatizálni, azt megtesszük. 

Az automatizálás feladata: a 
kiszámíthatóság, a stabilitás és 
a biztonság.

A TRUMPF szakértőjétől

A TRUMPF Hungary Kft. részéről Kunkli 
László szerszámgépek üzletág vezető-
jét kérdezzük, hogy a TruLaser 5000-es 
széria mióta van jelen a TRUMPF kínála-
tában, miben változott azóta?
K.L.: A TRUMPF portfóliójában 
az 5000-es sorozat még az ezred-
forduló előtt jelent meg TruMa-
tic L megnevezéssel. Ekkor a gép 
sorozatszámának első két száma 
a maximálisan megmunkálható 
táblaméret hosszanti méretére 
utalt, második két száma pedig 
az 5000-es szériára. A gépek az 
akkoriban megszokott CO2 lézer-
rel készültek, 5 kW-os lézertelje-
sítménnyel. A 2000-es évek elején 
már új néven hozta forgalomba 
a TRUMPF a berendezést, ekkor 
kapta a TruLaser 5000-es meg-
nevezést és 3, 4 vagy 6 méteres 
palettaváltóval vált elérhetővé a 
piaci szereplők számára. A fiber 
változat az 5000-es szériában 
2010-től biztosított. Napjaink-
ban a CO2 és a fiber verzió egya-
ránt elérhető kínálatunkban, de 
többségben a fiber típusú gépek 
mellett döntenek a felhasználók. 

Elsősorban kiknek, milyen felhaszná-
lási területre ajánlják ezeket a gépeket?
K.L.: Olyan cégeknek, akik 
gyors, stabil, kompromisszumok 
nélküli, csúcskategóriás gépet 
keresnek 2-3 műszakos üzemel-
tetésre. Függetlenül attól, hogy 
vékony vagy vastag lemezről, 

saját termékek gyártásáról vagy 
bérmunkáról van szó, ugyanis a 
berendezés kiemelkedő műszaki 
paraméterekkel rendelkezik, 
mint a 280 m/min szimultán 
sebesség, vagy akár az opcionáli-
san elérhető 10 kW-os lézerforrás.

Az 5000-es szériában miért a fiber típusú 
gépet ajánlja a TRUMPF?
K.L.: A piac döntő többsége telje-
sen a fiber lézervágógépek irá-
nyába ment el, ennek oka, hogy 
ezeknek a gépeknek a működte-
tése mind energiafelhasználás, 
mind üzemeltetés és karbantar-
tás szempontjából kedvezőbb a 
CO2 lézervágógépekkel szemben. 
Továbbá bizonyos alapanyagtí-
pusok vágásánál sokkal nagyobb 
gyorsaság és termelékenység 
érhető el ezzel a technológiával. 
Az említett szempontrendszer 
igaz a TRUMPF TruLaser 5000-
es fiber szériájára is,  így ez a 
géptípus kiváló választás egy 
új beruházás esetén. Továbbá a 
TRUMPF ennél a gépcsaládnál a 
piacon egyedülálló, saját fejlesz-
tésű opciókat is kínál a felhasz-
nálók számára, a teljesség igénye 
nélkül említeném az Active 
Speed Control és a Highspeed 
Eco funkciókat. Siemens vezér-
léssel, a berendezés kezelőfelü-
lete érintőképernyős, egyszerű és 
felhasználóbarát.

Mekkora teljesítményű lézerekkel kap-
ható az 5000-es fiber sorozat? 
K.L.: A gép alapesetben egy 4 
kW-os lézerforrást tartalmaz, 
amely opcionálisan 6, 8 vagy 
akár 10 kW-os lézerforrásra is 
módosítható.

„Induló vonatra könnyebb felszállni, 
mint haladóra”
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Mennyire céljuk komplex automati-
zált rendszerként értékesíteni a soro-
zat gépeit?
K.L.: Előzetesen ennél a témakör-
nél fontos megemlíteni azt a tényt, 
hogy egymagában egy gyors, 
nagy lézerteljesítményű vágóbe-
rendezés nagyon sokat tud javí-
tani a termelékenységen, de szem 
előtt kell tartani a vágás előtti és 
utáni folyamatok hatékonyságát 
is, ugyanis van az a pont, amikor 
az említett folyamatok nem elég 
hatékonyak és felmerülhetnek 
állásidők, melynek folytán a fel-
használók el tudják veszíteni a 
nagy teljesítmény által nyújtott 
pozitív hozadékot. A TRUMPF 
egyik nagy előnye az automatizált 
rendszerekre vonatkozóan, hogy 
a saját termékportfólióján keresz-
tül lehetőségek tárházát biztosítja 
a felhasználóknak, legyen szó egy 
egyszerű felrakó-leszedő egység-
ről vagy egy komplex, automati-
zált raktárrendszerről.
Az utóbbi években egyre nagyobb 
az érdeklődés és az igény az auto-
matizált rendszerek iránt. Ha a 

legutolsó naptári évet vizsgáljuk, 
a hazánkban értékesített gépek 
ca. 70%-át automatizálás elő-
készítésével kérték ügyfeleink, 
ezáltal biztosítva egy kaput az 
automatizálás későbbi kiépítésé-
hez. Továbbá számos olyan pro-
jektünk volt, ahol belépő szintű 
vagy összetett automatizált rend-
szerrel vásárolták meg partnere-
ink a sorozat gépeit. Számunkra 

örvendetes, hogy multinacionális 
cégek mellett a hazai KKV szek-
tor számos szereplője elindult az 
automatizálás irányába, vagy 
éppen most fogja megtenni az 
ehhez szükséges lépéseket, ezál-
tal növelve termelékenységüket 
és versenyképességüket. 

Képzésben, utólagos problémák kezelé-
sében hogyan segítik ügyfeleiket?
K.L.: Az utókövetés, támogatás 
nagyon fontos. Lokális szerviz-
csapatunk koordinálja a javítá-
sokat, telepít és oktat is. 30-nál 
több szervizes kolléga áll itthon 
ügyfeleink rendelkezésére, így 
biztosítani tudjuk a megfelelő 
szervizel látást. Oktatásaink 
révén speciális kérésre német 
oktatóközpontunkba, Ditzin-
genbe is szervezünk tanfolya-
mokat, gépbemutatót.

Somogyi Barbara, a TRUMPF 
Hungary Kft. marketingvezetője 
hozzátette – az ügyfelek teljes 
körű és megbízható supportja 
rendkívül fontos számunkra. 
Szerződöt t par tnereink , a 
„MyTRUMPF” ügyfélportálunkon 
és applikációnkon át saját ügy-
félvilágukba léphetnek be, ahol 
bejelenthetik műszaki problé-
máikat vagy kérdéseket tehetnek 
fel, szoftverfrissítéseket tölthet-
nek le, egyedi ajánlatokhoz és 
tartalmakhoz juthatnak hozzá. 
Igyekszünk így éreztetni meglévő 
ügyfeleinkkel, mennyire fonto-
sak a számunkra.  
www.trumpf.com

Műszaki adatok TruLaser 5030/5040/5060 fiber

TruLaser 5030 fiber TruLaser 5040 fiber TruLaser 5060 fiber

Munkatér

X-/Y-/Z-tengely 3000/1500/115 mm 4000/2000/115 mm 6000/2000/115 mm

Dinamika

Max. szimultán sebesség 280 m/min 280 m/min 280 m/min

TruDisk 4001 TruDisk 6001 TruDisk 8001 TruDisk 10001

Lézer adatok

Max. teljesítmény 4000 W 6000 W 8000 W 10000 W

Max. lemezvastagság

Szénacél 6/25 mm 10/25 mm 12/25 mm 15/30 mm

Nemesacél 20 mm 20/25 mm 20/40 mm 20/40 mm

Alumínium 20 mm 20/25 mm 20/25 mm 20/25 mm

Vörösréz 2,5/8 mm 4/10 mm 5/10 mm 5/16 mm

Sárgaréz 8 mm 10 mm 10 mm 12,7 mm
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A fémmegmunkálási szak-
vásár felöleli majd a teljes 
körű digitalizáció új aspek-

tusait, emellett a szakembe-
rek máris felhívták a figyelmet 
arra, hogy a gyártás interneté-
nek (IoT) előnyei akár a régebbi 
berendezések modernizálásával 
is kihasználhatók. Egyébiránt 
fennállásának 40 éves évfor-
dulójához érkezik a következő 
fémmegmunkálás-technológiai 
szakvásár. 
Csaknem négy évtizede a VDW 
(Német Szerszámgépgyártók 
Szövetsége) tagvállalatai részé-
ről érkezett a kezdeményezés 
egy, elsősorban az észak-euró-
pai térséget kiszolgáló – alapve-
tően helyi jelentőségű, de később 
akár nemzetközivé váló – szak-
vásár alapítására, amelynek 
helyszínéül azóta is a rendkívül 
erős ipari környezetnek számító 
német Észak-Rajna-Vesztfália tar-
tomány székhelye, Düsseldorf 
szolgál. Természetesen az eltelt 
évtizedekben jelentős változá-
son ment át a szakvásár szakmai 

súlypontja, amely szorosan 
összefügg az iparban felfedez-
hető legújabb trendekkel. Mind 
gyakrabban felmerülő témák a 
hálózatba kapcsolt termelés, a 
mesterséges intelligencia és az 
ipar 4.0 a közepes vállalatok igé-
nyeinek figyelembevételével is.
A Northein-Westfalen tartomány 
egyetemi városát (Aachen) válasz-
totta a szervező VDW (Német 
Szerszámgépgyártók Szövetsége) 
a METAV idei aktuálitásait bemu-
tató rendezvény helyszínéül. 

Erhard Wienkamp divízióvezető a 
vásárszervező Messe Düsseldorf 
részéről úgy fogalmazott, hogy a 
páros években rendezett METAV 
a szakma egyik alaprendezvé-
nye, egyetlen gépgyártó sem 
mehet el mellette, ami az érdek-
lődésben meg is mutatkozik. A 
fórumon hallottak szerint több 
mint 360 kiállító jelezte részvé-
telét a szakvásáron 22 ország-
ból. Ez meghaladja a két évvel 
ezelőtti 560-as kiállítószámot, és 
jó előjel az akkori 27 ezres láto-
gatói aktivitás megismétlésére 
is. A lendületes ipari környezet-
ben tartott esemény értékét az 
is növeli, hogy négy, napjaink-
ban különös figyelemmel kísért 
szakterület (additív gyártás, 
orvostechnika, formagyártás, 
minőségirányítás) tudás anyagát 
is összefogja, illetve a fémmeg-
munkálás valamennyi fő fel-
vevőpiacára (járműgyártás és 
autóipari beszállítás, gépgyár-
tás, orvostechnika, repülőgép-
gyártás, elektrotechnika és 
elektronika, vas-, lemez- és fém-
megmunkálás) összpontosít. 

METAV 2020 
FÉMMEGMUNKÁLÁS 21. alkalommal rendezik meg Düsseldorfban (március 
10-13. között) a világ egyik legrangosabb összejövetelét a fémmegmun-
kálás területén.

Szalay Attila

Teljes értéklánc
A METAV áttekinti a gyártástechnológia teljes értékláncát a tervezéstől (CAD/
CAM) a minőségbiztosításig, beleértve a szerszámgépeket és gyártórendsze-
reket, a precíziós szerszámokat, az automatizált anyagmozgatást, a számító-
gépes technológiákat, az ipari elektronikát és a kapcsolódó eszközöket, va-
lamint a gyártásközi méréstechnikát. Ám kiemel olyan újszerű megközelíté-
seket is, mint a felhőalkalmazások, az adatelemzés, az 5G-hálózatok vagy a 
gépi tanulás – tudtuk meg Wilfried Schäfer-től, a VDW igazgatójától. 

Infó

További információ
METAV 2020
Március 10–13., Düsseldorf

www.metav.com
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A forgóberendezéseket a meg-
felelő működés biztosítása 
érdekében rendszeresen 

ellenőrizni kell. Sylvain Humbert, 
az SKF termékfejlesztési igazgató-
ja nyilatkozatában elmondta: „Ha 
nem végezzük el a vizuális vizsgá-
latokat, akkor nem vesszük észre, 
ha az alkatrészek károsodnak, és 
ez váratlan gépleálláshoz vezethet. 
A szemrevételezéssel történő 
ellen őrzések során felfedezhetjük 
a problémákat, valamint megter-
vezhetjük és végrehajthatjuk a 
megelőző intézkedéseket.”
Azonban a berendezéseket a vizs-
gálatok elvégzéséhez gyakran le 
kell állítani, megszakítva ezzel a 
létfontosságú műveleteket és költ-
séges leállást okozva.
Az SKF TKRS stroboszkópjai 
lehetővé teszik a berendezések 
vizuális vizsgálatát forgómoz-
gás közben. A kézi készülékek 
villanófényeket bocsátanak ki, 
amelyek időzítése megegyezik a 
berendezés üzemi fordulatszá-
mával. Ez olyan optikai hatást 

eredményez, mintha a mozgó 
alkatrészek egyhelyben állnának. 
Ezáltal lehetővé válik a vizuális 
vizsgálatok elvégzése.
Néhány stroboszkóp esetében 
bonyolult feladat lehet a villa-
nófény időzítésének és a vizsgált 
berendezés fordulatszámának 
összehangolása. Ezzel szemben 
a TKRS stroboszkópok gyorsan és 
egyszerűen beállítható és köny-
nyen használható eszközök. A 
TKRS stroboszkópok felhasználói 
a forgóberendezés fordulatszá-
mához igazíthatják a stroboszkóp 
villanófény-frekvenciáját.
A haladó szintű TKRS stro-
boszkópok lézert használnak a 
berendezések fordulatszámának 
felismerésére, valamint beépített 
külső indítójel-bemenettel ren-
delkeznek, amely képes a jelek 
fogadására a fordulatszámjelet 
leadó berendezésekről. Ezek a 
funkciók lehetővé teszik a villa-
nófény-frekvencia automatikus 
szinkronizálását.

Az energiahatékony fénykibo-
csátó diódáknak (LED-eknek) 
köszönhetően a TKRS stroboszkó-
pok a piacon található legnagyobb 
fényerővel rendelkező kézi esz-
közök közé tartoznak, amelyek 
kifejezetten éles képet biztosí-
tanak a felhasználó számára a 
forgóberendezés vizuális vizsgá-
latához. Fontos szempont, hogy ezt 
a fényerőt a felvillanások időtarta-
mának meghosszabbítása nélkül 
érik el, amely miatt a kimerevített 
kép homályos lehetne.
A kompakt és ergonomikus 
kialakításnak köszönhetően 
a stroboszkópok kényelme-
sen hordozhatók zsebben vagy 
szerszámos ládában. Továbbá 
az eszközök nagy felhaszná-
lói felülettel rendelkeznek, 
amely egyszerűen használható, 
ugyanakkor a szolgáltatások és 
a beállítások széles köréhez biz-
tosít hozzáférést.
„A TKRS termékcsaládot azzal 
a céllal fejlesztettük ki, hogy 
hatékony és könnyen használ-
ható stroboszkópot kínáljunk 
a vevőink számára, függetle-
nül az anyagi lehetőségeiktől”, 
mondta Jens Kammann, az SKF 
marketingigazgatója.
A TKRS sorozat ideálisan hasz-
nálható a különböző általános 
karbantartási feladatokhoz, 
többek között a tengelykapcsolók, 
a ventilátorlapátok, a fogaske-
rekek, a szíjak és láncok stb. 
vizsgálatához. A stroboszkópok 
emellett felhasználhatók a gyártás 
korszerű minőség-ellenőrzéséhez 
és a vizuális rezgésdiagnosztiká-
hoz is. 

Stroboszkópok a berendezések 
vizuális vizsgálatához
KARBANTARTÁS Az SKF bemutatta az egyszerűen használható kézi 
stroboszkópok termékcsaládját, amely lehetővé teszi 
a forgóberendezések gazdaságos és korszerű vizuális vizsgálatát. 

További információ
A TKRS sorozat
A TKRS sorozat négy 

stroboszkópot tartalmaz, 
amelyek különböző szintű 

felhasználhatóságot 
biztosítanak. A sorozatba 

az alábbi készülékek 
tartoznak:

• TKRS 11, kompakt és 
megfizethető LED-es 

stroboszkóp

• TKRS 21, kompakt 
kialakítású, mégis nagy 

teljesítményű LED-es 
stroboszkóp

• TRKS 31, kompakt, 
haladó szintű LED-es/

lézeres stroboszkóp; és

• TKRS 41, nagy teljesít-
ményű LED-es strobosz-

kóp

www.skf.hu
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Mely iparágak képviselői tartoznak ügy-
feleik közé?
Sz.Zs.: A CO2 lézergépek által elért 
sikerek, tapasztalat és infrastruk-
túránk kikövezett útként segített 
2016-ban, mikor is elindítottuk 
a HSG fiber lézervágógépek for-
galmazását. Az ipari lézergépek 
esetében fémmegmunkálással 
foglalkozó társaságok, ezen belül 
kis és közepes méretű vállalkozá-
sok a célcsoport, mivel az aján-
latcsomagunkkal ezen a téren 
tudunk a legjobban érvényesülni. 
A gépeink műszaki tartalma és 
ára, valamint a vállalt szolgálta-
tásaink és a pénzügyi finanszí-
rozás is mind kiváló megoldást 
nyújt e partnereink számára, 
akik fejlődést szeretnének elérni 
kevésbé kockázatos költségek 

mellett, de egy megbízható stabil 
beszállítóval. Az ügyfeleink a 
fiber lézereinkkel acél és alumí-
nium alkatrészeket vágnak, leme-
zeket, csöveket, zártszelvényeket, 
melyeket előzőleg kézi berende-
zésekkel munkáltak meg. A rek-
lámgrafikai gépek és a kisebb CO2 
lézereken belül a gravírozógépek 
esetén rendkívül széles skálán 
mozog a célcsoportunk köre. 
Gépeinket használják üzletsorok 
kis boltjaiban, műszaki egyete-
meken oktatási célra, valamint 
gyártóvállalatoknál több műsza-
kos munkarendben is.

Hogyan kerültek kapcsolatba az XLASE 
gépeivel, mióta értékesítik azokat?
Sz.Zs.: A HSG-t megelőzően a 
lézergépek területén különböző 

márkákkal foglalkoztunk, majd 
a szerzett tapasztalatok és a piaci 
igények miatt úgy döntöttünk, 
hogy egy komoly, de a céljaink-
nak és értékrendünknek megfe-
lelő stabil beszállítót keresünk. 
Célzottan kerestük a megfelelő 
partnert és meg is találtuk a HSG-
ben 2010-ben. Először felfigyel-
tünk a HSG európai jelenlétére, 
valamint arra, hogy az orszá-
gunkban még nincs szerződé-
ses képviselete. Sokak számára 
kérdéses, hogy HSG vagy XLASE 
a gépeink neve. A HSG a gyártó 
és a gépek eredeti márkaneve. Az 
erősödő európai értékesítést látva 
a kínai gyár úgy döntött, hogy 
kiszervezi a márkaépítési, háló-
zatépítési feladatokat egy saját 
tulajdonú német leányvállalat 

XLASE fiber lézergépek itthon
HSG-XLASE A Signdepot Europe Kft. 13 éve változatlanul két ágazatra 
specializálódva kereskedelmi tevékenységet folytat. A két ágazat a 
reklámgrafikai berendezések, valamint a lézeres gravírozó- és 
vágó berendezések. A lézerberendezéseket tekintve a HSG márka 
hivatalos képviseleti jogát kaptuk meg 2010-ben. A kb. 10 év alatt több 
száz CO2 lézergépet szállítottunk különféle, elsősorban könnyűipari 
megoldásra – tudjuk meg Szabó Zsombortól, a cég ügyvezetőjétől.

További információ
Márkanév
Sokak számára kérdéses, 
hogy HSG vagy XLASE a 
gépeink neve. A HSG a 
gyártó és a gépek eredeti 
márkaneve. 2018-ban 
alapult az új központ 
Hamburgban és innentől 
az XLASE márkanéven 
kerülnek értékesítésre a 
HSG berendezések az 
EU-ban.

www.signdepot.hu
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számára. Ezzel a lépéssel még 
közelebb kerül a HSG az európai 
igényekhez, hiszen az XLASE 
GmbH és német vezetőik által, a 
konkrét EU-igényeket közelebbről 
ismerve az EU piaci igényeknek 
még megfelelőbb gépeket szál-
líthatnak. 2018-ban alapult az új 
központ Hamburgban és innentől 
az XLASE márkanéven kerülnek 
értékesítésre a HSG berendezések 
az EU-ban. A névváltozás tehát 
még viszonylag új, kb. 2 éves, 
ezért az XLASE márkanév mellett 
párhuzamosan néhol megjelenik 
a HSG név is, hogy a márkaépí-
tés átfedésben, problémamente-
sen történjen. A gépeket tekintve, 
műszaki értelemben a HSG és 
XLASE gépek 95%-ban azono-
sak, néhány típusnál az XLASE 
bizonyos hozzáadott értékekkel 
rendelkezik, pl. adott EU-irány-
elvek betartása érdekében a bur-
kolat vagy infrasorompó más 
kialakítású.

Hogyan látja a lézervágás technoló-
giai fejlődését, mennyire terjedtek el 
hazánkban a fiber lézerek?
Sz.Zs.: A lézeres vágás technoló-
giák közül kétségtelenül a fiber 
lézerek jelentik a legmodernebb 
megoldást a fémek vágására ha 
változatos anyagvastagságok-
kal rugalmasan, gyorsan és 
szinte sorjamentesen kell vágni. 

A fiber technológia az utóbbi 10 
évben dinamikusan fejlődött és 
szerencsére ma már sok márka 
képviseli magát az országban, 
mely több választási lehetőséget 
teremt a vásárlóknak, valamint 
versenyhelyzetet, ami szintén 
a végfelhasználónak kedvez. 
Elmondható, hogy a világ összes 
népszerű márkája (köztük a HSG 
is) már képviseli magát az orszá-
gunkban. Az XLASE márka egyre 
nagyobb bizalmat kap, 2018-ban 
egy piacvezető márka eladási 
adataihoz képest több mint két-
szer annyi gépet telepítettünk. 
A 2018-hoz képest a 2019-es év 
némi visszaesést eredményezett, 
ami a versenyhelyzetre vezet-
hető vissza, de előjele lehet egy 
általános gazdasági visszaesés-
nek is, melyről ma egyre többet 
beszélnek. Ennek jelei elsősorban 
a német autógyárak visszaeső 
pénzügyi mutatóin már láthatók 
is. Ettől függetlenül hazánkban 

egyre több fémmegmunkálással 
foglalkozó vállalkozás fedezi fel 
a fiber lézervágásban rejlő fejlő-
dési lehetőségeket.

Milyen típusok vannak az XLASE 
kínálatában?
Sz.Zs.: Három fő kategória talál-
ható az XLASE kínálatában: sík 
lézervágók, kombinált sík/cső 
lézervágók, valamint csővágó 
lézergépek. Mind a 3 kategórián 
belül különböző típusok fedik le a 
különböző produktivitási és telje-
sítmény igényeket. A sík lézervá-
góknál a G3015C (3000x1500 mm, 
fix asztal. 80 m/min) a belépő szint 
1 kW IPG fiber lézerforrással, míg a 
15 kW-os G6020V (6000x2000 mm, 
asztalváltóval, 198 m/min) jelenti 
a csúcsot. Hozzá kell tennem, a 
kombinált gépek a legnépszerűb-
bek hazánkban. Ennek egyik oka, 
hogy a kombinált gép ára csupán 
kb. ~20%-kal magasabb egy sík 
lézergép árához képest (legalábbis 

Három fő kategória található
az XLASE kínálatában:
sík lézervágók,
kombinált sík/cső lézervágók,
valamint csővágó lézergépek. 
Szabó Zsombor
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nálunk) és egy teljes értékű két-
funkciós gépet kap az ügyfél. Nincs 
kompromisszum, nincs átállási 
idő.  A csővágógépeink esetében 
pedig a teljesen automata típusok 
a legnépszerűbbek (TH65, TM65, 
TS65, TP65S), mely gépek automata 
szelvényadagolóval rendelkeznek.

Mely előnyeit emelné ki a fiber lézer 
gépeiknek?
Sz.Zs.: A HSG-nél nincs számta-
lan különböző fémmegmunkáló 
berendezés és ehhez kapcso-
lódó különböző divíziók, hanem 
csak ipari lézervágók fejleszté-
sére, gyártására fókuszál. Ez a 
specializáció jellemző ránk is, 
ez a közös a beszállítónkban és 
bennünk. Nagykereskedelmi, 
importőr cégként ajánlhatnánk 
számtalan egyéb CNC fémipari 
gépet, melyhez külön figyelem, 
értékesítés és vásárlás utáni 
megoldás szükséges, de e helyett 
csupán néhány fő termékkörre 
fókuszálunk és abban érvénye-
sülünk és érjük el a céljainkat. A 
specializációnak köszönhetően 
az XLASE/HSG lézergépek meg-
lepően magas műszaki színvo-
nalat képviselnek, továbbá az 
összes gépet építő fődarab neves 
beszállítóktól érkezik (IPG lézer-
forrás, Precitec lézerfej, Pana-
sonic szervomotorok, további 
minőségi alkatrészek) és mind 
e mellett a gépeink rendkívül 

kedvező árakkal rendelkeznek. 
Ehhez társul a cégünk elhiva-
tottsága, hogy csakis az elége-
dett ügyféllel lehet hosszú távon 
márkát építeni, ezért a szolgálta-
tásaink sem maradnak el a gép 
minőségétől. Ez az ár/érték arány, 
az egyedi ajánlatcsomagunk, ami 
szerintünk előnyt jelent. Mi egy 
optimális út vagyunk az ügyfe-
leink számára, melyre bizonyí-
tékul szolgál, hogy a napokban 
már a 16. fiber lézert telepítjük 
az országban néhány év alatt és 
minden egyes ügyfelünk elége-
dett referenciaként szolgál.

Milyen szolgáltatásokat kínálnak ügyfe-
leik számára az eladáson kívül?
Sz.Zs.: Az érdeklődés státuszban 
az ügyfél telephelyén ingyenes 
tanácsadást végzünk, hogy a leg-
optimálisabb megoldást szállít-
hassuk, valamint logisztikai 
szempontból is felmérjük az 
adott helyszínt, hogy ne a 6–20 
tonnás gép leszállításának pilla-
natában derüljön ki valamilyen 

helyi hiányosság a telephelyen. 
Minden gépet csak is „Full Ser-
vice” keretében értékesítünk. Ez 
nálunk annyit jelent, hogy az 
ajánlat végösszege tartalmazza 
a gépet, vágószoftvert, szállí-
tást, telepítést (akár lerakodást 
saját daru és nehézgéptelepítő 
csapattal), megfelelő hardver/
szoftver oktatást és vásárlás 
utáni támogatást. A telepítést és 
oktatást szakértő szerviztech-
nikus kollégáink végzik, akik 
minden évben kötelező tovább-
képzésekben részesülnek. A tele-
pítést követően sem engedjük el 
az ügyfelünk kezét, a szerződé-
sünkben 5 évig vállaljuk a gép 
szervizelését, valamint utána is 
1-2 napos kiszállással végezzük 
a probléma elhárítást, ha szük-
séges. Szerencsére a vásárlás 
utáni javítás igény elenyésző, 
ez a tapasztalat az eddig eladott 
gépeink esetében. A kopóal-
katrészeket készleten tartjuk, 
a különlegesebb alkatrészeket 
rendeljük.  

HIRDETÉS
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H atályba lép 2021-ben az 
Eco-design Directive (az EU 
környezetbarát tervezésé-

ről szóló irányelve). A gépgyártás 
számára további energiatakaré-
kossági előírásokat is terveznek, 
különösen a villamos motorok 

esetében. Ebbe a sebességkorláto-
zók is beletartoznak. 2021. július 
1-jétől a 0,75 kW-nál nagyobb, de 
1000 kW-nál kisebb névleges tel-
jesítményű 2, 4, 6 vagy 8 pólusú 
háromfázisú motorok energiaha-
tékonyságának meg kell egyeznie 

az IE3 hatékonyságával. Kivételt 
képeznek ez alól az Ex eb motorok. 
Az energiatakarékosság lehetősé-
geinek teljes kihasználása céljából 
meg kell határozni az optimá-
lis hajtásformát, választani kell a 
lágyindítós és a frekvenciaváltós 

Várható trendek 
a gépgyártásban
INNOVÁCIÓ A digitalizáció hatására napjainkban az egész gazdaság 
felbolydult. Emellett a környezetvédelem és az energia kérdése is egyre 
fontosabb. Ez alól természetesen nem kivétel a gépgyártás sem, sőt a 
szigorodó szabályozás, a piacra nehezedő   terhek és a változó vásárlói 
igények megkövetelik az innovációt. Ez az innovációkényszer azonban 
teljesen új utakat nyit meg az iparág előtt. 

Szerzők: Stefan Selke, Eaton, Segment Leader Machine Building EMEA
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A digitális iker fejlődése
Az úgynevezett digitális ikrek koncepcióját ma elsősorban a fej-
lesztés során használják, például fejlesztési ciklus lerövidítésére 
szolgáló szimuláció céljából. A következő lépés a koncepció tovább-
gondolása: a gépek, vagy komplett üzemek és teljes gyárak virtu-
ális képe működés közben is számos módon használható. Ha digi-
tális ikret használunk a termékfejlesztéshez, amely tükrözi a gép 
vagy gyártóüzem állapotát, akkor kézenfekvő tovább használni ezt 
az adatmodellt az üzemeltetési szakaszban is. A folyamatban lévő 
műveletek szenzoradatai így könnyen összehasonlíthatók a digi-
tális iker „célértékeivel”, az eltérések könnyen megállapíthatók, 
azaz javítható a gép rendelkezésre állása. A „tény-cél összehason-
lítás” alapján jelentősen csökkenthető a különböző módszerek, 
például a prediktív karbantartáshoz szükséges előkészítő munka.

Infómegoldás között. E döntés meg-
hozatala előtt átfogó rendsze-
relemzést kell készíteni, annak 
meghatározására, hogy az egyes 
alkalmazásokhoz melyik a leghaté-
konyabb megoldás. Az esetek nagy 
részében csak akkor van értelme 
változó fordulatszámú hajtásokat 
használni, ha azok a folyamatok 
tervezése szempontjából szük-
ségesek. Az energiatakarékos-
ság növelésének fontos eszköze 
egy ISO 50001 szerinti energia-
gazdálkodási rendszer beveze-
tése. Ennek segítségével olyan 
folyamatokat és eljárásokat lehet 
kialakítani, amelyek jelentősen 
csökkentik az energiafogyasz-
tást. A fogyasztás csökkentésével 
egyrészt közvetlenül takarítható 
meg pénz, másrészt számos EU-or-
szágban kedvező adózási hatása 
lehet. Ennek azonban alapvető fel-
tétele a fogyasztás mérhetősége és 
a mérési eredmények dokumen-
tálása. Intelligens megoldás lehet 
erre a célra az integrált 1. osztályú 
energiaméréssel rendelkező digi-
tális megszakítók, például az Eaton 
NZM használata.

Szabványosítás az intelligens 
gyárakban

A szakmai beszélgetések gya-
kori témája napjainkban az Ipar 
4.0 és az intelligens gyár. Ennek 
azonban kihívást jelent megte-
remteni az alapjait, különösen 
a gépek közötti kommunikáció 
szempontból. Amíg a különböző 

kommunikációs protokollok között 
bábeli zűrzavar uralkodik, erre 
nincs is lehetőség. Az OPC Unified 
Architecture (OPC UA) egy plat-
formoktól független szabvány a 
gépek közötti adatcseréhez. Jelen-
leg továbbra is a gyártófüggő 
protokollok dominálnak, de fel-
tételezhetjük, hogy a gépke zelők 
és a gyárüzemeltetők a közeljövő-
ben egyre inkább egységes szab-
ványokat fognak követelni. Az 
OPC UA esetleg a valós idejű kom-
munikációt szolgáló TNS (Time 
Sensitive Networking – időérzé-
keny hálózat) szabvánnyal össze-
kapcsolva, ígéretes platformnak 
tűnik. Fontos, hogy ugyanazok 
a géptípusok ugyanazt a nyelvet 
beszéljék. Ennek a megközelítés-
nek azért fontos, mert a különböző 
gépek kommunikációs követel-
ményei nagyban különböznek. A 
szerszámgépek más adatokat szol-
gáltatnak, mint például az élel-
miszer-feldolgozó gépek. Ebből a 
célból sok iparág számára fejlesz-
tenek jelenleg úgynevezett kiegé-
szítő specifikációkat, amelyekben 
az egyes ágazatok szintjén meg-
állapodnak az adott géptípusokra 
vonatkozó információs model-
lekben. Például a csomagolóipar 
kiegészítő specifikációja nagyon 
előrehaladott. Érthető, hogy a szab-
ványosítás vágya az ilyen erősen 
automatizált, hosszú folyamatlán-
cok esetében merül fel elsőként. 
Más ágazatok is követik a példát, 
mint például a robotika. Minden-
esetre a gyártók számíthatnak rá, 

hogy ügyfeleik jövőre ilyen jellegű 
igényekkel fognak előállni. 

Az ipar felhasználóbaráttá 
tétele

A gépkezelés az utóbbi évtizedek-
ben jelentős változásokon ment 
keresztül. A karok, kerekek és az 
állítócsavarok átadták helyüket a 
kijelzőknek és nyomógomboknak, 
később az érintőképernyőknek. 
Az érintőképernyők a minden-
napi élet elválaszthatatlan részévé 
váltak, minden gyerek tudja, 
hogy kell egy érintőképernyőn 
nagyítani vagy lapozni. A fiata-
labbak számára ez természetes, 
és a munkájuk során is elvárják. 
Az első generációs kijelzők, ame-
lyek csak nyomásra reagálnak 
és gyakran bonyolult menükkel 
készülnek, funkcionálisan megfe-
lelőek, és az egyszerű elvárásokat 
minden bizonnyal képesek teljesí-
teni. Azonban a Multi Touch elin-
dult diadalútján, és azt a jövőben 
is folytatja. A következő lépés az 
lesz, hogy a kijelzőt elkülönítik a 
géptől, hogy az adatok leolvasha-
tóak legyenek táblagépről vagy 
mobiltelefonról. E fejlődés újabb 
lépése minden bizonnyal az lesz, 
amikor ezekkel az eszközökkel a 
gépeket vezérelni is lehet, de ezt 
a lépést az üzembiztonság szem-
pontjából alaposan meg kell fon-
tolni. 

További információ
Energia
hatékonyság
2021. július 1-jétől a 0,75 
kW-nál nagyobb, de 1000 
kW-nál kisebb névleges 
teljesítményű 2, 4, 6 vagy 
8 pólusú háromfázisú 
motorok energiahaté-
konyságának meg kell 
egyeznie az IE3 „prémi-
um” hatékonyságú 
motorokéval.
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A CV5-500 egy új tervezésű túl-
nyúló orsóház kialakítással 
rendelkezik, ami biztosítja a 

megmunkálás merevségét még a 
Z-tengely teljes lökethossza mellett 
is. Emellett egy új sokoldalú 12000 
RPM fordulatszámú orsóval is fel 
van szerelve, ami akár 18,5 kW 
teljesítmény és 119,4 Nm nyoma-
ték elérésére is képes, így számos 
anyagtípus megmunkálásához 
alkalmas. Opciós csomagban elér-
hető 18000 RPM fordulatszámú 
orsó, és a termikus stabilitás biz-
tosítására az X-, Y- és Z-tengely 
golyósorsóin átmenő hűtés is a 
nagy sebességű alkalmazásokhoz. 
A CV5-500 nagy merevségű, görgős 
csigahajtású Sankyo asztallal 
rendelkezik, ami a B-tengelyen 

220°-os, a C-tengelyen 360°-os 
elforgathatóságot biztosít. A gép X-, 
Y- és Z-tengelye 36 m/min gyors-
járati sebességével gyors meg-
munkálást biztosít, és akár Ø500 
mm x H320 mm-es és 200 kg-os 
munkadarabok megmunkálá-
sára is alkalmas. Kiegészítésként 
a Hővédelmi rendszer automati-
kus hőmérséklet-kompenzációjá-
val minimalizálja a megmunkálás 
közben fellépő hőmérséklet-válto-
zás hatásait, így stabil forgácsolási 
pontosságot biztosít.
A nagy teljesítmény mellett a CV5-
500 tervezésekor különös hang-
súlyt fektettek a gép ergonomikus 

kialakítására, a könnyű hoz-
záférhetőségre az operátor 

részéről és legfőképp az egyre 
növekvő igényeknek megfelelően 
a könnyű automatizálhatóságra. A 
szerszámgép számos rendszerrel 
könnyen integrálható, az oldalsó 
betöltő ajtó, robot interface és hid-
raulikus és pneumatikus készülék 
interface opciókkal kiegészítve. 
Mindössze 2300 mm x 2790 mm-es 
alapterületével a CV5-500 osztályá-
nak legkisebb kompakt 5-tengelyes 
modellje, így ideális választás álta-
lános alvállalkozói vagy bérmeg-
munkálási alkalmazásra, ahol 
behatárolt a rendelkezésre álló 
alapterület. A karbantartási terü-
let kialakítására is nagy hangsúlyt 
fektettek. A hűtőfolyadék tartály 
és az oldalsó kiürítésű forgácski-
hordó a gép eleje felől is kihúzható, 
így kényelmes hozzáférhetőséget 
biztosít a fő karbantartási egysé-
gekhez, míg a gép hátulja szoro-
san a gyár falához helyezhető, 
így minimalizálva a szükséges 
alapterületet. 
A szerszámtár standard kivitel-
ben 30 férőhelyes, opcionálisan 

pedig 48 férőhelyesre bővít-
hető, míg a dupla karos ATC 
gyors, akár 1,3 másodperces 
szerszámcsereidőt biztosít. Az 
oldalsó szerszámtár betöltő 
ajtó szintén standard kialakí-
tás, ami automatikusan futó 

ciklusok közben is kényelmes 
szerszámcserét tesz lehetővé.  
Az új modell SmoothX vezérlés-
sel, a Mazak SMOOTH Techno-
lógiájának külön az 5-tengelyes 
megmunkálásokhoz kifejlesztett 
verziójával rendelkezik. 

Új belépő szintű szimultán 
5-tengelyes gép a Mazaktól
MEGMUNKÁLÁS A kifejezetten sokoldalú 5-tengelyes gép kategóriájában 
egyedülállónak számít, mivel nagy merevségű portálkialakításának, 
merev támasztékú, Y-tengely mentén elmozduló billenő/forgóasztalának 
köszönhetően rendkívül kompakt megmunkálási megoldást kínál.

További információ
CV5-500

A Mazak egy új belépő 
szintű szimultán 5-tenge-

lyes szerszámgépet muta-
tott be a 2019-es EMO-n. 
Az új, angliai tervezésű, 
direkt az európai piacra 

szánt CV5-500 egy ver-
senyképes áron elérhető 
5-tengelyes megmunkáló 
központ, ideális választás 

lehet alvállalkozók, 
start-upok és bérmegmun-

kálást végző kisüzemek 
számára.

www.mazakeu.hu

A CV5-500 nagy merevségű, görgős 
csigahajtású Sankyo asztallal 
rendelkezik, ami a B-tengelyen 

kialakítására, a könnyű hoz-
záférhetőségre az operátor 

fektettek. A hűtőfolyadék tartály 
és az oldalsó kiürítésű forgácski-
hordó a gép eleje felől is kihúzható, 
így kényelmes hozzáférhetőséget 
biztosít a fő karbantartási egysé-
gekhez, míg a gép hátulja szoro-
san a gyár falához helyezhető, 
így minimalizálva a szükséges 
alapterületet. 
A szerszámtár standard kivitel-
ben 30 férőhelyes, opcionálisan 

szerszámcserét tesz lehetővé.  
Az új modell SmoothX vezérlés-
sel, a Mazak SMOOTH Techno-
lógiájának külön az 5-tengelyes 
megmunkálásokhoz kifejlesztett 
verziójával rendelkezik. 
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A kábelek és szigetelt huzalok 
piaca jelenleg azt mutatja, 
hogy a tekercselt huza-

lok és a járműipar függ a legna-
gyobb mértékben a nemzetközi 
konjunktúrától, miközben pont 
itt tudnak a leginkább profitálni 
a technológiai fejlesztésekből. Az 
egyre több kábel, vezeték és huzal 
egyúttal hozadéka annak is, hogy 
terjednek a villamos vagy lega-
lább részben villamos hajtások, 
valamint egyre több intelligens 
rendszert építenek az autókba, 
továbbá egyre komolyabb multi-
médiás követelményeket támasz-
tanak a felhasználók is.
Emellett a háztartási és adatátviteli 
kábelrendszereknél és az 1 kV-os 
tápkábelek vonatkozásában az 

ipari és lakásépítési konjunktúra 
is tükröződik. Az építőiparban a 
jövő évben tartósan jó konjunktú-
rával számolnak. Az ipari terüle-
ten a kábel- és szigetelt huzalipari 
tagozat szerint a konjunktúra lan-
kadása „vélhetően a kábeliparra is 
kihat”. A kábelek és huzalok piaca 
tehát töretlen lendülettel fejlődik. 
Ez többek között a németországi 
személygépkocsi-piac pozitív fél-
éves adataiból is kiolvasható. 
A 2019-es év első hat hónapjá-
ban több mint 1,8 millió sze-
mélygépkocsit helyeztek először 
forgalomba (ez +1 százalékos növe-
kedést jelent). „Ebben az évtized-
ben tavaly volt a legerősebb első 
félév” – hangsúlyozta a VDA, a 
Német Autóipari Szövetség.

A világméretű kihívások ellenére 
az iparágaknak nem kell túlzott 
aggodalommal várnia a jövőt. A 
piaci bizonytalanság bizonyos mér-
tékben mégis fennmarad: a minden 
korábbi eredményt túlszárnyaló 
múlt év után egyfajta „bizonytalan 
köd” homályosítja el a kilátásokat.

30 éves hagyomány
A wire és a Tube szakvásárokat 
már több mint 30 éve rendezik 
párhuzamosan Düsseldorfban. 
A bemutatott ipari ágazatok első 
számú seregszemléjeként mind-
kettő a közvetlen vonzáskörzeten 
messze túlmutató hírnevet szer-
zett magának az ágazatok nem-
zetközi csúcsrendezvényeként. 
A maga iparágában vezető wire 
és Tube szakvásároknak ma már 
tizenegy kihelyezett, nemzetközi 
leányvására van szerte a világban. 

ecoMetals 
Első ízben kínálnak ecoMetals 
bejárásokat a wire és a Tube 2020 
vezető világvásárokon Düssel-
dorfban. Fenntartható, környe-
zetkímélő, energiatakarékos és 
innovatív: a legtöbb termelő vál-
lalat ezekkel a jelzőkkel szeretne 
mutatkozni a nyilvánosság előtt. 
A Messe Düsseldorf vásárvállalat 
éppen ezért fektet nagy hangsúlyt 
a wire és Tube szakvásárokon az 
ecoMetals kampányra: a 2020. 
március 30-tól április 3-ig tartó 
seregszemlén idén szerveznek 
először vezetett bejárásokat eco-
Metals trails néven a fenntart-
ható, erőforrásokat kímélő és 
kevesebb kibocsátással termelő 
kiállítók standjaira. 

wire és Tube
CSŐ ÉS KÁBEL Március 30. és április 3. között rendezik meg Düsseldorfban a 
wire és Tube szakkiállításokat. A csőgyártók, valamint a huzal- és 
kábelgyártó szakma kétévenkénti seregszemléje ezúttal is kiemelkedő 
jelentőségű lesz.

További információ
wire fő csoportok
• Huzalgyártó és huzalfel-

dolgozó gépek

• Alapanyagok, különle-
ges huzalok és kábelek

• Üvegszálak

• Vizsgálati technológia 

• Rögzítőelemek és rugók

Tube fő csoportok
• Csőanyagok, csövek és 

tartozékok

• Csőgyártó gépek

• Különböző anyagú 
csövek kereskedelme

• Csőhálózati és OCTG 
technológia

• Profilok és gépek

www.bdexpo.hu
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AWeldon szárakhoz adaptált 
új patron mechanikus rete-
szelőfelülettel rendelkezik, 

amely megakadályozza a szer-
szám kihúzását vagy mozgását, 
drága alkatrészek előállítása és/
vagy megmunkálása során kihí-
vást jelentő forgácsolási adatok-
kal. „A rendkívül kompetitív 
gyártási arénában kiemelkedően 
fontos, hogy a Weldon-szárak 
esetén 100%-ban biztosítsuk a 
kihúzódás elleni védelmet a nagy 
hozzáadott értékű alkatrészek, 
mint például repülőgépvázak 
és motoralkatrészek gyártása-
kor” – mondja Mats Backman, 

a Sandvik Coromant globális 
termékmenedzsere. „A gyártó-
mérnökök és vezetők folyama-
tos nyomás alatt vannak a selejt 
minimalizálása és a jövedelme-
zőség maximalizálása miatt. 
Ezek a gondolatok vezettek az új 
patron kifejlesztéséhez.”
A mechanikus reteszelőfelü-
let a patron és a tokmány, vala-
mint a patron és a szár között 
hat. A reteszelt patronnal és tok-
mánnyal biztosítható, hogy ne 
legyen kihúzódás, ezzel megnö-
velhető a termelékenység a nehéz 
alkalmazásokban. További elő-
nyök közé tartozik a CoroChuck 

930 tokmányokba való könnyű 
beszerelés, mind karcsú, mind a 
HD változatokban, miközben a 
nagy kifutási pontosságot a Wel-
don-szárak hengeres befogásá-
val biztosítjuk. Ezen túlmenően 
a patronon keresztül történő 
hűtőfolyadék-hozzávezetés a 
szerszámhoz biztonságos és meg-
bízható adagolást biztosít. 
Végső soron ez az új megoldás 
minden olyan gépműhely szá-
mára előnyt jelent, amely problé-
mamentes megmunkálást igényel 
a nehéz alkalmazásokban. A 
kihúzás és a szerszámmozgás 
elleni védelem nem óv a drága 
alkatrészek újrafeldolgozásának 
vagy leselejtezésének potenciáli-
san jelentős költségeitől. A kihú-
zás effektíve megváltoztatja a 
szerszám méretét a fogásvétel 
közepén, ami hibás méretekhez 
vagy ütközésjelzésekhez vezet.
Az elérhető előnyökre jó példa, 
amikor egy ügyfél tesztprojektjé-
ben egy CoroChuck 930 (az új pat-
ronnal) marási műveletet végzett 
egy CNC eszterga-marógépen. A 
cél egy ikercsavar előállítása volt 
42CrMo4 ötvözött acélból. 3220 for-
dulat/perc orsófordulatszám, 1500 
mm/perc (590 col/perc) előtolási 
sebesség, 10 mm (0,394 col) tengely-
irányú fogásmélység (névleges) és 
20 mm (0,787 col) radiális fogás-
mélység forgácsolási adatoknál a 
mechanikus reteszelőfelület stabil 
folyamatot tett lehetővé kihúzás 
nélkül. Ezenkívül termelékenység-
növekedés volt elérhető a hosszabb 
éltartamnak köszönhetően.
A patronok a gyakori Weldon-szár-
méretek széles választékához 
elérhetők. A tartozékok között 
összeszerelő szerszámok és rögzí-
tőcsavarok találhatók. 

CoroChuck 930 patron 
BEFOGÓK A forgácsolószerszámok és szerszámrendszerek specialistája, a 
Sandvik Coromant bemutatta a CoroChuck  930 nagy pontosságú 
hidraulikus tokmányhoz való új patront. 

További információ
Sandvik

Coromant patron
Az új Sandvik Coromant 
patron mechanikus rete-

szelőfelülettel rendelkezik.

www.sandvik.coromant.com
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www.mazakeu.hu

TELJESÍTMÉNY, MINŐSÉG,
KÖLTSÉGHATÉKONYAN  
CV5-500
Bemutatjuk a Mazak legújabb kompakt 5 tengelyes
függőleges megmunkáló központját. 

Híd kialakítású 5-tengelyes függőleges megmunkálóközpont teljes 
megtámasztású forgó-billenő asztallal, nagy merevségű, és nagy 
pontosságú megmunkálás érdekében elképesztően kedvező áron.

További információért látogasson el a weboldalunkra 
vagy írjon e-mailt az info@mazak.hu címre.
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függőleges megmunkáló központját. 

Híd kialakítású 5-tengelyes függőleges megmunkálóközpont teljes 
megtámasztású forgó-billenő asztallal, nagy merevségű, és nagy 
pontosságú megmunkálás érdekében elképesztően kedvező áron.

További információért látogasson el a weboldalunkra 
vagy írjon e-mailt az info@mazak.hu címre.

TELJESÍTMÉNY, MINŐSÉG,



A vasérc alapú, fosszilis ener-
giahordozóktól mentes 
acél gyártására való átté-

rés tervét az iparágban működő 
több mint 400 ügyfélnek és sze-
replőnek mutatták be a Stock-
holmban tartott SSAB Svéd Acél 
Díj átadási rendezvényén. „Az 
SSAB az első fosszilis energia-
hordozóktól mentes acéltermé-
keket már 2026-tól kínálni fogja 
a piacon. Arra törekszünk, hogy 
közös céljaink érdekében ügy-
feleinkkel partnerséget kezde-
ményezzünk, hogy a világon az 
elsők lehessenek, akik fosszi-
lis energiahordozóktól mentes 
acélból készítik termékeiket”, 
vallja Martin Lindqvist, az SSAB 
elnök-vezérigazgatója.
Az SSAB, globális törekvései-
vel összhangban, úgy számítja, 
hogy a hulladék alapú elektro-
mos ívkemence (EAF) technoló-
giát használó amerikai üzemek 
közül 2022-re az Iowában lévő 
már teljes egészében megújuló 
energiával fog működni. A válla-
lat kínálatában emellett 2026-tól 
kezdve pedig már vasérc alapú, 
fosszi l is energiahordozóktól 

mentes acéltermékek is szere-
pelni fognak, amelyekben a 
svédországi HYBRIT kezdemé-
nyezésen keresztül kifejlesztett 
vasszivacs található. 
A vasérc csökkentésére használt 
kokszszén hidrogéngázzal tör-
ténő helyettesítésének technológi-
ája ismert, ám eddig nem történt 
még meg az ipari szintű sikeres 
tesztelése. A HYBRIT jelenleg 
kísérleti üzemet épít a vasszi-
vacs (DRI) alkalmazására az SSAB 
luleå-i telephelyén, amely 2020 
nyarára készül el és áll üzembe.
„A technológiai fejlesztés már 
teljes lendülettel zajlik. Azáltal, 
hogy szembeszállunk a techno-
lógiával, amely majd ezer éve 
lényegében változatlan, elvileg 
kiküszöböljük az összes fosszilis 
szén-dioxid-kibocsátást. A mai 
napig a CO2 elkerülhetetlen mel-
lékterméke volt a vasércből tör-
ténő acélgyártásnak. A HYBRIT 
technológiájával az egyetlen 
kibocsátott elem a víz lesz”, állítja 
Martin Pei, az SSAB műszaki igaz-
gatója és a HYBRIT Development 
igazgatótanácsának elnöke.
Az SSAB úgy döntött, hogy az 

oxelösundi üzemében működő 
két nagyolvasztóját már 2025-
ben elektromos ívkemencére 
cseréli. Ezzel az SSAB Oxelösund-
ban a szén-dioxid-kibocsátásá-
nak nagy részét kiküszöböli. Az 
elektromos ívkemencére való átté-
rés szükséges lépés ahhoz, hogy 
használni tudják az ugyanebben 
az időben üzembe álló HYBRIT 
demonstrációs acélműből érkező 
vasszivacsot.
„Az a szándékunk, hogy a Svéd-
országban, Finnországban és az 
Egyesült Államokban működő 
SSAB gyártási láncot, a teljes 
gyártási rendszert egészen a 
kész acéltermékig fokozatosan 
átalakítsuk. Az a célunk, hogy 
legkésőbb 2045-re a teljes válla-
lat fosszilis energiahordozóktól 
mentessé váljon”, fejezi be mon-
dandóját Martin Pei. 

Fosszilis energiahordozóktól 
mentes acél
ACÉLGYÁRTÁS Az SSAB acélipari vállalat azzal a tervvel állt elő, hogy a világon 
elsőként kíván a fosszilis energiahordozóktól mentes acélt piacra dobni. 

További információ
Acélipar

Az acélipar felelős a világ 
szén-dioxid-kibocsátásá-

nak 7%-áért. Svédország-
ban az acélgyártás 

10%-ért, Finnországban 
7%-ért felelős. 
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A z ipari fejlesztések fontos 
területei az előremutató, 
gyakran a valóságtól elru-

gaszkodottnak tűnő anyagku-
tatások, az ipari formatervezői 
kísérletezés, az új, innovatív anya-
gok alkalmazása. Számos kuta-
tócsoport évtizedek óta próbálja 
megtalálni a legkörnyezetkí-
mélőbb, legideálisabb tulajdonsá-
gokkal rendelkező, gazdaságosan 
előállítható anyagokat az épí-
tőipari, autóipari alkalmazások-
tól a tartós fogyasztási cikkek 
formatervezői megoldásain át az 
élelmiszer-csomagolásig. 
Az anyagkutatások az ipari alkal-
mazások számos területén új 
távlatokat nyitottak. Olyan mul-
tifunkcionális anyagokra van 
szükség, amelyek előállításuk pil-
lanatától kezdve várhatóan több 
évszázadon át környezetünket 
nem károsítják, gazdaságosan 
beépíthetők, jól karbantartha-
tók, elvárásainknak megfelelő 
tulajdonságokkal rendelkeznek 
természetesen az újra felhaszná-
lás és fenntarthatóság jegyében. 

Műszaki textilek
Napjainkban az építőipar is szám-
talan műszaki textilből készült 
anyagot alkalmaz: épületgépészeti 
rendszereket már nem kizárólag 
rézből vagy műanyagból építe-
nek be, elterjedtek a textil alapú 
csőhálózatok, amelyek a tűzoltó 
tömlőhöz hasonlóan nedvesség 

hatására képesek tömegük meg-
sokszorozására. Textilalapú kom-
pozitokból készülnek a gáz- és 
szélturbina lapátok, a rugalmas 
és felfújható napelempanelek. A 
szállítási rendszereknél, tárolás-
ban, közlekedésben is a fémek 
kiváltása textilalapú kompozi-
tokkal energiatakarékos és kör-
nyezetbarát megoldást jelent 
(könnyű járművek, felfújható 
textilkonténerek). Nagy teljesít-
ményüknek köszönhetően a 
szál- és textilalapú szerkezeti 
anyagok egyre inkább helyettesí-
tik a hagyományos anyagokat (pl. 
acélt vagy fát) az épített környe-
zetben is. Az építőiparban egyre 
gyakrabban használnak textil 
kompozitokat, membránokat, 

textilerősítésű betont. Készítenek 
szál- és textilerősítésű hídkábele-
ket és hídelemeket, valamint textil 
szerkezetekből védelmi rendsze-
reket talajcsúszás és erózió ellen, 

Textilipari innovatív anyagok 
alkalmazási területei
ANYAGKUTATÁS Az ipari fejlesztések egyik alappillére az innovatív 
anyagok kutatása, alkalmazása. Számos egyetemi projekt, nemzetközi 
együttműködés irányul évtizedek óta a fenntartható, ideális tulajdonsá-
gokkal rendelkező, gazdaságosan előállítható anyagok létrehozására. 

Dr. Papp-Vid Dóra, egyetemi adjunktus, Óbudai Egyetem RKK Terméktervező Intézet

Röviden

Az intelligens és funkcionális textilek korábbi alkalmazási területei 
mellett, mint például az űrkutatás, hadiipar, egészségügy, 
gyógyászat, építőipar, mezőgazdaság, autógyártás és más területek, 
napjainkra fontos szerepet kaptak a környezetvédelem és a 
hétköznapi élet színterein is.

Nemzetközi textil szakkiállításokon megjelentek a belső terekben, 
irodákban, lakásokban, sportlétesítményekben vagy éttermekben 
használható egészségmegőrző, gyógyhatású vagy csak szórakoztatni, 
üzenetet közvetíteni, állapotunkat kifejezni képes textilek.

Textilszálakkal kiegészíthető 
XtreeE 3D beton
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vízelzáró gátakat, vízvédelmi tár-
gyakat, mesterséges szigeteket és 
úszó platformokat is. 
Az intelligens anyagok egyik cso-
portja a természetes környezet 
változásaira, mint a hőmérsék-
let, kémiai környezet, mecha-
nikai hatás, fény, reagálnak, a 
másik csoportba sorolható anya-
gok a változásukhoz szükséges 
információt elektronikus jelek-
ből kapják. Intelligens anyagok 
kutatásának célja olyan szinteti-
kus anyagok tervezése, előállítása 
és tulajdonságainak vizsgálata, 
amelyek a felhasználó számára 
előnyösen reagálnak a környe-
zetükből származó fizikai és 
kémiai hatásokra. A második 
generációs funkcionális anya-
gok kifejlesztésénél már nem a 
„legelőnyösebb mechanikai tulaj-
donságok” elérése a fő cél, hanem 
a különböző anyagokat jellemző 

individuális, főként fizikai tulaj-
donságok összekapcsolása egyet-
len anyagi rendszeren belül. Az új 
gondolkodásmód kulcsszavává a 
környezethez való alkalmazkodó-
képesség vált. Az anyagok passzív 
változatlanságára irányuló törek-
véseket felváltotta az anyag és 
környezete dinamikus együtt-
élését vizsgáló szemléletmód. 
A környezeti hatások észlelésé-
nek két módja van. Az egyik eset-
ben maga az anyag rendelkezik 
ezzel a képességgel, a másik eset-
ben pedig az érzékelést olyan 
szenzorok látják el, amelyekből 
származó információ az anyag 
tulajdonságainak azonnali vál-
tozását idézi elő.

Biopolimer anyagok
Szálgyártási technológia fej-
lesztésével jönnek létre például 
a biopolimer szálasanyagok, 
amelyeknek összetevőik nyújt-
ható, növényekből és állatokból 
nyerhető anyagok, előál l ítá-
suk általában bioszintézissel 
történik, azaz kőolaj helyett 
takarmánynövényekből (búza, 
kukorica, burgonya, cukorrépa) 
nyert keményítő baktériumok-
kal végzett fermentáció révén 
vagy proteinből gyors lebom-
lásra képesek. Biopolimer szá-
lasanyagok , mesterségesen 
előállított, biológiailag lebomló 
pol imerek a pol i laktid szál 
(PLA) – polimer szál kiindulási 
monomere, melyet a növényből 
nyert keményítő, polimerizált 
tejsav (mikrobiológiai úton, 
fermentálással) ál lítanak elő 

cukor- vagy keményítőoldatból. 
Mesterséges szálak új csoportja 
például a cukoroldatból mikro-
biológiai úton nyert polimerizált 
tejsav, cellulóz, néha génkezelt 
kukoricából nyert keményítő, a 
szójafehérje szál, azaz SPF Soy-
bean Protein Fibre Ingeo elneve-
zéssel került a kereskedelembe. 
Az építőipar is egyike azon terü-
leteknek, amely a legnagyobb 
mennyiségben használ fel inno-
vatív műszaki textíliákat. Az 
építőiparban felhasznált anya-
gok közül a nemszőtt kelmék 48 
százalékot meghaladó mértéket 
képviselnek. A svéd Biteam cég 
szövési eljárást dolgozott ki szén-
szálak felhasználásával T tartók 
készítésére, de egymás mellé 
illesztve akár panelek gyártására 
is alkalmas. A T keresztmetszettel 
szőtt váz kompozit-erősítőanyag-
ként használható az építőiparban.
Az üveg- vagy szénszálak bekeve-
rése a beton anyagába már meg-
szokott eljárás, de egyre több 
helyen alkalmaznak vasbeton 
helyett olyan szerkezetet, amiben 
a hossz- és keresztirányú megerő-
sítést valamely textilipari techno-
logiával előállított váz biztosítja. 
Ahogy az alkalmazások számos 
más területén, a „textilépítészet-
ben” is igen nagy jelentősége van 
a bevonatos textíliáknak. 

Energiafüggönyök
Jonas Redstörm, a svéd RE:FORM Projekt vezetője fejlesztette ki 
a nap  sugarait magába gyűjtő, majd tárolni képes, a sötétség és 
hideg érkezésekor a fényt és meleget árasztó függönyt. Német-
országi fejlesztés a Drapilux: a textil a levegőből kiszűri és leköti, 
majd ártalmatlanítja a szennyező anyagokat. Szintén német ku-
tatások eredményeként jött létre az „ADO ActiBrezze” elnevezésű 
szagtalanító textil. A szövetszálaiba fény hatására elektromos 
impulzusokat kibocsátó érzékelő felbontja a belső tér levegőjéből 
a textilre kerülő szennyező anyagok molekuláit. A hátramaradó 
anyagok: vízgőz és szén-dioxid. Az energia pótlásához csak ter-
mészetes vagy mesterséges fényre van szükség.

Infó

Ingeo 3D nyomtatott 
ipari formák
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Ezeknek az anyagoknak a fej-
lesztésénél fontos szempont az 
öregedéssel szembeni ellenálló 
képesség, a szennytaszítás, az inf-
ravörös sugárzás és az ibolyán-
túli sugárzás visszaverése, a jó 
hangszigetelő képesség is. 
Figyelemre méltó a Ziegler cég új, 
Hacobond elnevezésű nemszőtt kel-
méje, amelynek anyaga politejsav 
alapú szál (PLA) és amellett, hogy 
kivalóan alkalmas épületek szigete-
lésére, előnye, hogy újrahasznosít-
ható és komposztálható. A holland 
Colbond cég Colback elnevezésű 
nemszőtt kelméje kiváló légszűrő 
képességgel rendelkezik, poli-
észter magból és azt körülvevő 
poliamid rétegből, bikomponens 
szálakból, hőragasztásos eljárás-
sal készül. 

A Sächsisches Textil For-
schungsinstitut (texti l ipari 
kutató intézet) a német Novus 
céggel közösen fejlesztett egy 
olyan, vízmelegítésre szolgáló 
napkollektort, amelyben a vizet 
felületkezelt bevonattal ellátott 
üreges kelmén folyatják át. Egy 
másik kutató-fejlesztő intézet, a 
Cetex könnyűszerkezetes épü-
letek kompozit anyagaiban az 
üreges kelmék alkalmazását 
dolgozta ki 3D megerősítésű, 
zajvédelmet nyújtó szerkezetek 
kialakítására. A belsőépítészet-
ben alkalmazható a Niederrhe-
imi Főiskola által kifejlesztett, 
textil alapú, többrétegű bevonat-
tal ellátott világító roló. Árnyé-
koló szerkezetével a helyiség 
elsötétíthető, nem engedi át a 

külső fényt, ugyanakkor egyedi 
megvilágítást biztosítva fényt 
tud kibocsátani. A megoldás 
iránt az autóipar is érdeklődést 
mutat.
Európai kutatóintézetek, egye-
temek tudományos munkatár-
sai, diákjai számos projektben 
működnek együtt az intel l i-
gens és funkcionális új fejlesz-
tésű textilek széles távlatokat 
nyitó kutatásában. Az intelli-
gens és funkcionális textilek 
korábbi alkalmazási területei 
mellett, mint például az űrku-
tatás, hadiipar, egészségügy, 
gyógyászat, építőipar, mező-
gazdaság, autógyártás és más 
területek, napjainkra fontos 
szerepet kaptak a környezet-
védelem és a hétköznapi élet 
színterein is, nemzetközi textil 
szakkiállításokon megjelentek a 
belső terekben, irodákban, laká-
sokban, sportlétesítményekben 
vagy éttermekben használható 
egészségmegőrző, gyógyhatású 
vagy csak szórakoztatni, üze-
netet közvetíteni, állapotunkat 
kifejezni képes textilek. Az intel-
ligens és funkcionális alapanya-
gok további fejlesztése jelentős 
életmódváltozást vonhat maga 
után, valamint változásra kény-
szerítheti az eddigi felhasználói 
szokásainkat is.  

Készítenek szál- és textilerősítésű 
hídkábeleket és hídelemeket, valamint 

textil szerkezetekből védelmi 
rendszereket talajcsúszás és erózió ellen, 
vízelzáró gátakat, vízvédelmi tárgyakat, 

mesterséges szigeteket és úszó 
platformokat is.

Textilbeton

További információ
Reverzibilis 
tulajdonság
Az innovatív anyagok 
meghatározó részét 
képezik az intelligens 
anyagok, amelyek vala-
mely fizikai tulajdonságu-
kat reverzibilis módon 
megváltoztatva alkalmaz-
kodnak környezetükhöz.
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A megkérdezett vállalatve-
zetők 63%-a úgy gondolja, 
hogy stagnálni fog 2020-

ban IT beruházásuk, azonban 
36% kismértékű vagy jelentős 
fejlesztéseket szeretne – derül ki 
egy 120 cégvezetőt megkérdező 
felmérésből. 

Mire költenek a cégek 
leginkább?

A korábbi évekhez hasonlóan 
főként munkaállomásra és szer-
verre (21%), informatikai bizton-
ságra (13%), mobil eszközökre 
(12%) költenek a cégvezetők. 
2018-ban a megkérdezett nagy-
vállalatok 12%-a azt válaszolta, 
hogy tervez autóf lotta-fejlesz-
tést 2019-ben, ez az érték nem 
változott, a cégvezetők továbbra 
is nyitottak az autóf lotta és az 
egyéb gépi berendezések eseté-
ben finanszírozói közreműködés 
igénybevételére. A megkérdezett 
vállalatok 15%-a 2 millió forint 
alatt tervez gépekre és egyéb 
berendezésekre beruházni, 4,2% 

2-5 millió forintért, 8,3% 5-10 
millió forintért, 7,5% 10-25 millió 
forintért, 2,5% 25-50 millió forin-
tért tervez költeni, 5,8% pedig 
50 millió forint feletti értékben 
tervez beruházni gépekre, egyéb 
berendezésekre. Csak a cégek 
17,8%-a tudta, hogy mezőgazda-
sági és építőipari gépeket és szoft-
vereket is lehet tartós bérelni, 
és 13,9% vélte úgy, hogy robot-
technológiai eszközök operatív 
lízingje is lehetséges. 

Újra tör előre a tartós bérlet
2018-ban a megkérdezettek 
70%-a készpénzzel kívánta leg-
inkább finanszírozni IT eszköze-
inek beszerzéseit, 2019-ben már 
csak a vállalatok 46%-a gondolta 
úgy, hogy ez a legjobb finanszí-
rozási forma, ami igen jelentős 
elmozdulás, és a gazdasági sze-
replők viselkedésének rugalma-
sabbá válását markánsan jelzik. 
Autóbeszerzés esetén már csak 

a megkérdezettek 30%-a része-
síti előnyben a készpénzes finan-
szírozást, 16% a lízingre, 10% 
pedig a tartós bérletre eskü-
szik. Itthon továbbra is keveseb-
ben gondolnak a tartós bérletre, 
mint a Magyarországnál fejlet-
tebb európai országokban, de 
ez betudható annak, hogy a cég-
vezetők 40%-ának nincs teljes 
körű információja a tartós bér-
letről. 33% egyáltalán nem tájé-
kozott az informatikai tartós 
bérlet kapcsán, a megkérdezet-
tek mindössze 27%-a van tisz-
tában a fontos tudnivalókkal. A 
legtöbben (21%) szakmai hozzá-
értés alapján választanak szolgál-
tatót, és előnyben részesítik, ha IT 
berendezések, autók, egyéb gépek 
és egyéb berendezések finanszí-
rozását is kézből vehetik igénybe, 
17,2% pedig a stabil szolgáltatói 
hátteret tartja fontosnak. 
A kutatást a SzondaPhone Kft. 
készítette 
Fotók: Rentsasystem

Optimistább cégvezetők, 
erősödő beruházási szándék
KKV-K Hatodik alkalommal gyűjtötték össze szakértők a hazai KKV-k és 
nagyvállalatok IT és egyéb eszközberuházásainak terveit és azok finan-
szírozási hátterét. 

IT beruházások 
a vállalatoknál
2020-ban a KKV-k 
34%-a 2 millió forint 
alatt tervez befektetni, 
míg a többség 5-10 
millió forint között 
kíván IT eszközöket 
finanszírozni. A cégve-
zetők jelentős része 
szerint a beruházások 
stagnálni fognak, de a 
kismértékű IT beruhá-
zások iránti szándék az 
előző évhez képest 
20%-kal nő.

Infó

Mi alapján választana szolgáltatót, amely IT 
berendezések, autók, egyéb gépek, berendezések 
finanszírozását biztosítja egy kézből?

Szakmai hozzáértés
21%

Egyik sem
2%

Stabil háttér
17%

Piaci jelenlét ideje
9%

Rugalmasság
14%

Kapcsolat, ajánlás
11%

Pénzügyi kondíciók
16%

Ügyintézési idő
10%
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A cég egyedi megoldása 
segítségével a szolgálta-
tók ugyanazon frekvenci-

atartományban egyszerre tudják 
kiszolgálni a 4G és 5G ügyfele-
ket, a mindenkori igényeknek 
megfelelően. 
A spektrum dinamikus elosz-
tása révén az 5G hálózatok beve-
zetése gyorsabb, hatékonyabb 
és nem utolsósorban olcsóbb 
lesz. Az Ericsson Spectrum Sha-
ring szolgáltatásnak köszönhe-
tően a szolgáltatók gyorsan és 
nagy területen indíthatják el 
5G szolgáltatásukat a már meg-
levő hálózati infrastruktúra 
újrahasznosításával.
Az adathívás a svájci Bern váro-
sát az ausztráliai Gold Coasttal 
kapcsolta össze, a Swisscom és a 
Telstra kereskedelmi 5G hálóza-
tán használt Spectrum Sharing 
segítségével. 
A Spectrum Sharing szolgálta-
tással a 4G és 5G közötti váltás 
ezredmásodpercek alatt történik, 

minimalizálva a spektrumvesz-
teséget és a legjobb ügyfélélményt 
téve lehetővé. A szolgáltatók test-
reszabott módon bővíthetik a 
későbbiekben az 5G lefedettsé-
get a már meglevő hálózati inf-
rastruktúra újrahasznosításával, 
kihasználva korábbi spektrum-
beruházásaikat, és hatékonyan 
elindíthatják kereskedelmi 5G 
szolgáltatásukat, és az SA (standa-
lone) 5G-hez sincs szükség jelen-
tős beruházásokra. 
Az Ericsson a mostani projektben 
részt vett partnerekkel már eddig 
is számos 5G-vel kapcsolatos 
sikert ért el. Az Ericsson a Swiss-
com kizárólagos 5G beszállítója, 
és a Swisscom volt az első távköz-
lési szolgáltató Európában, amely 
elindította kereskedelmi 5G szol-
gáltatását 2019 áprilisában a 3,6 
GHz frekvenciasávban. A Swiss-
com 90 százalékos lakossági lefe-
dettséget célzott meg 2019 végére. 
A Telstra – amelynek fő háló-
zati partnere az Ericsson – 2019 

májusában indította el kereske-
delmi 5G szolgáltatását és négy 
5G készülékkel is megjelent a 3,6 
GHz frekvenciasávban. A Telstra 
jelenleg hat 5G készüléket kínál, 
Ausztráliában 25 nagyvárosban 
és vidéki városban működtet 5G 
hálózatot, és 2020. június 30-ig a 
lista további 10 várossal bővül. 
Az Ericsson Magyarország 2019 
során többször mutatott be olyan 
alkalmazásokat, amelyek megva-
lósulását az 5G hálózatok teszik 
lehetővé. A K+F Innovációs Napok 
rendezvényén bemutatott demó-
kon az érdeklődők azt láthat-
ták, hogyan hoz létre az 5G egy 
minden eddiginél intelligen-
sebb „dolgok internete” (Inter-
net of Things, IoT) ökoszisztémát, 
hogyan használhatja ki a hálózat 
a felhő natív és core alkalmazá-
sait és ezen keresztül az ügyfél-
igényekhez jobban alkalmazkodó 
edge computing szolgáltatást. 
Analytics is.  
Fotók: Ericsson

Óceánokon átnyúló 5G
ADATHÍVÁS Az Ericsson és partnerei először tesztelték a vállalat 
dinamikus spektrummegosztási szolgáltatását, kereskedelmi hálózatokon 
keresztül, óceánokon átnyúló 5G adathívás lebonyolítására.

További információ
2025-re
Az Ericsson várakozásai 
szerint 2025-re az 5G 
előfizetések száma 2,6 
milliárdra nőhet, az 5G 
lakossági lefedettsége 
elérheti a 65 százalékot, és 
a globális adatforgalom 45 
százaléka 5G hálózatokon 
bonyolódik majd – olvas-
ható az Ericsson Mobilitá-
si Jelentés 2019. novembe-
ri kiadásában.
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A fogyasztók várakozásai 
szerint 2030-ra működni 
fog az érzékelés inter-

nete, amely digitális érzékszervi 
tapasztaláson alapuló, új szol-
gáltatásokat kínál. Az érzékelés 
internete által nyújtott szolgál-
tatások fenntarthatóbbá teszik a 
társadalmat. Számos új szolgál-
tatás jelenhet meg a piacon. Az 
érzékelés internetére vonatkozó 
fogyasztói elvárásokat a Consu-
merLab kilencedik alkalommal 
megjelenő, legfontosabb fogyasz-
tói trendek című jelentése taglalja. 
A jelentés eredményei 46 millió, a 
technológiai újdonságok átvételé-
ben élenjáró fogyasztó várakozá-
sait és előrejelzéseit képviselik. 
A fogyasztók várakozásai szerint 

2030-ra a képernyőalapú tartal-
mak mellett egyre inkább elterjed-
nek az egyszerre több érzékszervre 
ható tartalmak, melyeket már 
szinte lehetetlen lesz megkülön-
böztetni a valóságtól. Az érzéke-
lés internetének elterjedését három 
fő tényező, az immerzív szórakoz-
tatás, az online vásárlás, és a klí-
maválság – és ebből fakadóan a 
környezeti hatások minimalizá-
lására való törekvés – segítik elő. 

10 fogyasztói elvárás 2030–ra

Az agyunk lesz a felhasználói 
interfész
Elég, ha csak gondolunk egy 
parancsra, és máris teljesül. Nem 
lesz szükség érintőképernyőre 
az okostelefon használatához. 
A fogyasztók 59 százaléka véli 
úgy, hogy virtuális valóság (VR) 
szemüveget viselve elegendő 
lesz csak rágondolnunk arra, 
hogy hová szeretnénk menni, 
és máris megjelenik előttünk az 
útvonalterv.

Mintha magamat hallanám
2030-ra a fogyasztók a jelenle-
ginél aktívabban tudják majd 
alakítani akusztikai környezetü-
ket. Többé nem kell elviselnünk 
a zavaró környezeti zajokat. A 
fogyasztók több mint fele sze-
rint képesek leszünk digitális 
hangbuborékot képezni magunk 
körül, amely kint tartja a szá-
munkra zavaró hangokat, pél-
dául a buszon.

2030 – digitális érzékszervek
INTERAKCIÓ A felhasználói elvárások szerint a hálózatba kapcsolt techno-
lógiák 2030-ra már hétköznapi szinten is képesek lesznek mind az öt 
emberi érzékszervvel interakcióba lépni, a látáson és halláson felül az 
ízlelést, a szaglást és a tapintást is stimulálni.  

Röviden

Az agyunk lesz a felhasználói interfész.

Digitális ízek létrehozása.

A virtuális valóság  megkülönböztethetetlen lesz a fizikai valóságtól.

2030-ra az internetes szolgáltatások már minden érzékszervünkre hatnak.

További információ
Érzékelés internete
Az érzékelés internetének 

megjelenését olyan tech-
nológiák tehetik majd 

lehetővé, mint a mestersé-
ges intelligencia  (MI vagy 

AI), a virtuális valóság 
(VR), a kiterjesztett való-

ság (AR), az 5G és az 
automatizálás.
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Bármilyen ízben
Ízlelőbimbóink nagyon erős 
emlékeket és élményeket képesek 
előhívni, és a fogyasztók szerint 
küszöbön áll ezek digitalizálása 
is. A válaszadók 44 százaléka sze-
rint lesz olyan készülék, amely a 
szájunkhoz csatlakozva digitáli-
san képes az ízeket manipulálni, 
így bármely ételnek tud olyan íze 
lenni, mint a kedvenc ételünk-
nek. Emellett lehetővé válik az 
ízek továbbítása üzenetben – a 
fogyasztók 38 százaléka szerint 
a jövőben képesek leszünk bará-
tainkkal ízélményeinket is meg-
osztani digitális csatornákon 
keresztül.

Digitális aroma
Az online tartalmak jelenleg 
még nem kötődnek illatokhoz, 
azonban a fogyasztók szerint az 
illat 2030-ra az internet fontos 
részévé válik. A fogyasztók mint-
egy 60 százaléka szerint lehetősé-
günk lesz digitálisan látogatást 
tenni a „szabadban”, úgy, hogy 
magunkba szippanthatjuk ezek-
nek a helyeknek a természetes 
illatát. A fogyasztók közel fele sze-
rint lesznek digitális parfümök, 
amelyek befolyásolják azt, hogy 
mások milyen illatúnak éreznek 
bennünket.

Valódi érintés digitális úton
A fogyasztók arra számítanak, 
hogy bármit, bárhol meg tudunk 
majd érinteni digitálisan. Tízből 
több mint hat fogyasztó szerint 
lesznek olyan karkötők, amelyek 
az idegeket stimulálva képesek 
azt az érzést kelteni, hogy meg-
érintünk egy digitális tárgyat. 

Vegyes valóság
Sokak szerint fizikai és virtuális 
világunk 2030-ra egymásba fonó-
dik. A válaszadók 70 százaléka 
szerint a VR játékok világa 2030-
ra megkülönböztethetetlen lesz a 
fizikai valóságtól. A fogyasztók 56 
százaléka szerint AR szemüveggel 
képesek leszünk átlátni a falakon, 
68 százalékuk úgy véli, még AR 
szemüvegre sem lesz szükségünk, 
a 3D hologramos kijelzők fognak 
elterjedni.

Valódiság ellenőrzése
Ahogy a technológia fejlődik 
és képes lesz utánozni és mani-
pulálni érzékeinket, úgy lesz 
szükség szigorú és megbízható 
ellenőrzési és jóváhagyási mód-
szerekre a mindennapi digitális 
dolgokhoz. Véget érhet a „fake 
news” korszaka – a válaszadók 
fele szerint 2030-ban azok a hír-
szolgáltatók lesznek népszerűek, 
amelyek kiterjedten ellenőrzik a 
tényeket. 

Megjelennek a „post-privacy” 
fogyasztók
A válaszadók fele tartozik a 
„post-privacy” fogyasztók közé – 
ők úgy gondolják, hogy az adat-
védelmi és privátszféra kérdések 
megoldódnak. Egyrészt szigorú 
adatvédelmi szabályokat várnak, 
másrészt a privátszféra végét az 
arcfelismerés használata miatt.

H á l ó z a t b a  k a p c s o l t 
fenntarthatóság
A fogyasztók mintegy 60 szá-
zaléka gondolja úgy, hogy az 
érzékelés internetén alapuló 
szolgáltatások környezetvédelmi 

szempontból fenntarthatóbbá 
teszik a társadalmat. A további 
kibocsátáscsökkentés érdekében 
például a válaszadók 55 százaléka 
szerint a távmunka és a távolról 
nyújtható egészségügyi és okta-
tási szolgáltatások terén olyan 
fejlődés várható, ami a gyakori 
utazást szükségtelenné teszi.

Érzékszervi szolgáltatások
A fogyasztók előrejelzése szerint 
2030-ra az internetes szolgáltatá-
sok már minden érzékszervünkre 
képesek lesznek hatni, a digitális 
hang és kép mellett megjelenik az 
érintés, ízlelés, szaglás is. A válasz-
adók 45 százaléka szerint lesznek 
olyan digitális bevásárlóközpon-
tok, ahol mind az öt érzékünket 
használhatjuk a bevásárlás során. 

A jelentés következtetései a Con-
sumerLab több mint 24 éves 
globális kutatási tapasztalatai-
nak felhasználásával, a világ 15 
nagyvárosában élő, haladó inter-
nethasználók körében, 2019 októ-
berében készített online felmérés 
eredményein alapulnak. 
Fotók: Ericsson
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E nnek ellenére ahhoz sem fér 
kétség, hogy az automatizá-
ciós technológia komoly, és 

többszintű befektetést igényel. 
Mindenekelőtt ott van a robot, és 
a hozzá tartozó eszközök, valamint 
az egyéb felszerelések vásárlása-
kor keletkező közvetlen költségek, 
és ne feledjük el azt sem, hogy a 
kezdeti befektetés megtérülésére 
akár éveket is kell várni. Emellett 
további költségekre is számítani 
kell, többek közt a szállítás, telepí-
tés, a pótalkatrészek beszerzése, 
valamint a munkaerő továbbkép-
zése is ide tartozik. Noha ez kevésbé 
kézzel fogható, azok a vállalatok, 
amelyek az automatizáláshoz 

fordulnak, egyben a változásba is 
fektetnek. Változásba, ami a napi 
szintű működésüket, a gyártási 
folyamataikat, valamint a mun-
kahelyi dinamikájukat érinti.

Az automatizációs ROI 
kiszámítása

Az okos és zökkenőmentes módon 
kialakított automatizáció számos 
előnnyel szolgálhat, a gyártási 
kapacitás növekedésétől kezdve 
a biztonságosabb és kielégítőbb 
munkahelyi környezet megte-
remtéséig. A robotok segítsé-
gével kézben tarthatóak egyes 
munkákkal kapcsolatos költsé-
gek, mint például a balesetbizto-
sítás, és jobb minőségű, valamint 
egységesebb termékeket lehet 
létrehozni. Mindemellett a haté-
konyságot is növelik: Japánban 
például a robotok 40%-kal csök-
kentették egyes gyümölcsök beta-
karításához szükséges időt. 
Ezek azok a – néhol jobban, néhol 
kevésbé – kézzel fogható ténye-
zők, amelyeket a ROI kiszámí-
tásakor figyelembe kell venni. 
Amikor azt szeretnénk megtudni, 
hogyan tudjuk a lehető legjobb 

megtérülést elérni, fontos, hogy 
belevegyük az End-of-Arm Too-
ling-ot (EOAT), azaz a robotkarok 
végére szerelhető kifinomult esz-
közöket az egyenletbe. Ezeknek 
az eszközöknek köszönhetően a 
robotok okosabbá, sokoldalúbbá, 
és kevésbé kötötté válnak, amely 
nagymértékben befolyásolhatja 
az automatizálás megtérülését.
Az EOAT segítségével különösen 
az együttműködő robotok (kobo-
tok) számára bővül ki az alkalma-
zási lehetőségek tárháza. Amikor 
a robotok számára lehetővé válik, 
hogy több feladatot lássanak el 
még gyorsabban, hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a vállalkozás szá-
mára hamarabb megtérüljön a 
kezdeti befektetés.
A korszerű EOAT rugalmas és 
pontos. Ezek a szerszámok rész-
ben még a kezdeti befektetést is 
csökkenteni tudják. Például mivel 
az EOAT-ot úgy tervezték, hogy az 
emberek közvetlen közelében dol-
gozzanak (a kockázatfelméréstől 
függően), a legtöbb vállalkozásnak 
nem kell biztonsági kerítést, vagy 
egyéb hasonló intézkedéseket bele-
vennie a költségtervbe. 
Fotók: OnRobot

Az automatizálás megtérülése
EOAT A robotikával kapcsolatos összköltség mértéke folyamatos csökke-
nésben van. Szakértők szerint az átlagos ár, amit egy robotért kell 
kifizetni, az elmúlt 30 év alatt minimum a felére esett, és az elkövetkező 
években még ennél is nagyobb csökkenésre lehet számítani.

További információ
Átgondolva

Minden automatizációba 
belevágó vállalkozásnak 

át kell gondolnia a befek-
tetés megtérülését, a 

legjobb eredményt viszont 
csak azok érik el, akik 
tudják, milyen eszköz 

után kell nyúlniuk.
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A vállalat a gyártással fog-
lalkozó ipari robotjai-
nak számát 13-ról 26-ra 

növelte az utóbbi két évben. Ezt 
követően azonban kihívásokkal 
kellett szembenéznie az anyagok 
raktárból a gyártócellákhoz való 
kiszállítása során, mivel a targon-
cavezetők nem tudtak lépést tar-
tani a robotokkal.
A Stera testreszabott szerződé-
ses gyártást kínál a mechanika, 
elektronika, és a vezetékezés 
terén, valamint szerszámokat is 
előállít vásárlói számára. Amikor 
elkezdtek azon gondolkozni, 
hogy belső logisztikájuk részeit 
automatizálják, fontos tényező 
volt, hogy a megoldás be tudjon 
illeszkedni egy olyan környe-
zetbe, amely egy év során több-
ször is megváltozik. „Mivel az 
elrendezés sokat változik, AMR-
eket (autonóm mobil robotokat) 
választottunk, amelyek támo-
gatni tudják az ilyen agilis kör-
nyezeteket” – mondja Jari Isatolo, 
a Stera Turku üzleti igazgatója. „A 
rendszer telepítése során sem-
miféle változtatást nem kellett 
életbe léptetnünk az elrendezést 
illetően. Az AMR-ek egyszerűen 
alkalmazkodtak a gyártóterület 
alaprajzához.” 
A szállító robotok adaptálható-
sága kulcsfontosságú szempont 
alkalmazásuk során. Az egyik 
robot a MiR500 EU Pallet Lift rak-
lapemelő megoldásával van fel-
szerelve, amelynek segítségével 
automatikusan képes felvenni, 
szállítani, majd lerakni a rakla-
pokat a célállomáson. A MiR ilyen 
típusú raklapemelőit többnyire az 
EUR raklapok szállítására tervez-
ték, melyek 800 x 1200 mm mére-
tűek. A Stera azonban többféle 
raklappal is dolgozik, így némileg 
megváltoztatták a raklapemelőt, 

valamint testre szabott raklaptar-
tókat is gyártottak. A robot most 
akár már tíz különböző típusú 
raklap és ketrec szállítására alkal-
mas, például képes dupla EUR rak-
lapokat, 1x1 méteres, és akár 2 m 
magas ketreceket is mozgatni. 
A szolgálatba állított AMR-ek 
teherbírása 500 kg, amely az 
egyik fő oka volt annak, hogy 
a Stera ezt a modellt válasz-
totta. Azonban ahhoz, hogy egy 
500 kg-os teherrel megpakolt 
nehéz robot önállóan mozog-
jon az emberek között, a bizton-
sági rendszer kulcsfontosságú 
a sikeres üzembe helyezés 
szempontjából. 
A Steránál az AMR-eket alapanya-
gok raktárból a gyárterületre, 
valamint végtermékek gyárte-
rületről a raktárba való szállítá-
sára alkalmazzák, melyek során 

személyre szabott raklaptartóival 
veszi fel a raklapokat és ketrece-
ket. A robot a raktárban dolgozó 
targoncákkal is együttműködik: 
amíg a robot egy bizonyos magas-
ságban képes felvenni és leszállí-
tani a raklapokat az egyedi tartói 
segítségével, a targoncák a maga-
sabb polcokon elhelyezett rakla-
pokra összpontosíthatnak.  
Fotók: MiR

Adaptálható mobil robotok
AMR A finnországi Turkuban létesített gyárát a Stera 24 órás műszakban 
működteti, és nemrég egy automatizálási projektet is elindított.

„Amikor a robot egy akadállyal 
találja szemben magát, egyszerűen 
megáll, és megpróbálja kikerülni.”

S A N T E R I  G R U N D S T R Ø M
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A KUKA Hungária buda-
pesti R&D  Központjának 
mérnökei olyan izgalmas 

és innovatív módszeren dolgoz-
nak, amivel a robotok még pon-
tosabban végzik a munkájukat, 
a tesztelésre fordított idő, ener-
gia és költség pedig a töredékére 
csökken. A motion capture, azaz a 
digitális mozgásrögzítés fogalma 
sokak számára a filmek világából 
ismerős. A színész testén kis fény-
visszaverő gömböket helyeznek 
el a felvétel előtt, majd infravö-
rös fényben több kamera segít-
ségével rögzítik a gömbök (és az 
előadó) mozgását. A felvételek 
számítógépes feldolgozása során 
a megfigyelt „pontokból” létreho-
zott háromdimenziós karakter 
ugyanolyan mozgást végez, mint 
a színész. Ha az apró, fényvissza-
verő gömböket nem emberekre, 
hanem robotokra ragasztják, 
akkor azok mozgását is rendkí-
vül precízen lehet követni, ami 
jóval hatékonyabb és alaposabb 
tesztelést tesz lehetővé. 
„Mivel a mobil robotok folya-
matosan változtatják helyzetü-
ket például egy gyáron belül, 
rendkívül fontos, hogy az utasí-
tásoknak megfelelően mozogja-
nak, és ezt ellenőrizni is tudjuk. 
Óriási méréstechnológiai ugrás-
nak lehettünk részesei azáltal, 
hogy egy korszerű kamerarend-
szerrel felszerelt laboratóriumot 
építettünk ki budapesti fejlesz-
tési központunkban” – mondta 
Baji Bence, a KUKA Hungá-
ria Mobility Quality Assurance 
csapatvezetője.
Az új technológia óriási vál-
tozást jelent a tesztelésben. A 

hagyományos, kézi módszerek-
kel körülbelül fél napba telik, 
ha egy robot összes alapfunk-
cióját tesztelik, hiszen hosszú 
időt igényel az előkészítés, a 
vizsgálat lefuttatása és az ered-
mények kiértékelése is. Az új 
rendszer kínálta automatizáci-
óval azonban ugyanez a folya-
mat mindössze fél óra. A tesztek 
tömbösíthetők és ütemezhetők 
éjszakára is, a laboratórium-
ban pedig akár emberi felügye-
let nélkül is lefuttathatók. Mivel 
a megoldás kiiktatja az emberi 
hiba lehetőségét és a repetitív 
feladatokat, a tesztelő szakem-
berek fontosabb feladatokra 
koncentrálhatnak.
A motion capture technológiát 
alkalmazó kamerarendszer a 

mérések pontosságát is komoly 
mértékben javítja. Korábban 
erre a célra az építőiparban is 
használt lézeres távolságmérőt 
használtak. Ennek a mérési pon-
tossága 10 méteres távolságból 
akár 2 milliméter is lehet, ami 
egy épület esetében elhanyagol-
ható, de a precízen dolgozó ipari 
robotok esetében azonban már 
számottevő lehet. Az új mérési 
rendszer tévedése maximum 0,2 
milliméter. Ez a dimenzió eddig 
elérhetetlen volt. 
A gyorsabb és pontosabb mun-
kának köszönhetően a tesztelési 
költségek is számottevően ala-
csonyabbak lesznek. Ezenfelül 
az architektúrát úgy alakították 
ki, hogy párhuzamosan is lehes-
sen használni.  

Filmes trükkel tesztelik 
a robotokat
MOZGÁSRÖGZÍTÉS A filmipari technológia nemcsak a szórakoztatóiparban 
hasznos, már a mobil robotok tesztelési folyamatainál is alkalmazzák.

További információ
Markerek

A robotokra a filmforga-
tásokon használt fényvisz-

szaverő markereket 
ragasztanak a laboratóri-

umban, majd a kamera-
rendszer rögzíti és követi 

ezek mozgását, és ez 
alapján érzékelni és 

elemezni is tudja a robot 
teljes mozgását.

www.kuka.com
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A z automatizálási techno-
lógiák terén már évek óta 
megbízható alternatívát 

jelentenek a derékszögű koordi-
náta-rendszer alapján működő 
robotok. Segítségükkel a fel-
használók gyorsan, egyszerűen 
és költségtakarékosan végezhetik 
el feladataikat. Mindössze némi 
programozási ráfordítást igé-
nyelnek. Az igus több fázisban 
kifejlesztett, kenésmentes line-
áris tengelyei már csupán 1800 
eurótól beszerezhetők. 
A lineáris robotok előre konfi-
gurált l ineáris modulokból, 
alumíniumból készült lineáris 
tengelyekből, valamint NEMA 
léptetőmotorokból és enkóderek-
ből áll. Az új lineáris robot akár 50 
N-os terhek mozgatására is képes 
800 x 500 mm méretű munkate-
rületen 1 m/s maximális sebesség-
gel. „A lineáris robottal járó 2100 
eurós befektetési kockázat köny-
nyen kezelhető, ugyanis az össze-
szerelési feladatokhoz kifejlesztett 

automatizált »pick and place« 
alkalmazásaink kevesebb mint 
hat hónap alatt behozzák az 
árukat. Ez azt jelenti, hogy a dön-
téshozóknak csak alacsony szintű 
kockázattal kell számolniuk”, fej-
tette ki Alexander Mühlens, az 
igus automatizálási technológi-
ákért felelő vezetője. Az új tér-
beli lineáris robot jó választás az 
összetettebb feladatokhoz. Akár 
50 N-os terhek mozgatására is 
képes 800 x 800 x 500 mm méretű 
munkaterületen 0,5 m/s maximá-
lis sebességgel. A két ZLW fogas 
szíjas tengely és a GRR fogasléces 
tengely precíz vezetést és kenés-
mentes működést biztosít.

Válogatási feladatokhoz
Az új lineáris robotikai megoldá-
sokat „pick and place”, „bin-pic-
king” és válogatási feladatok 
során alkalmazzák. A legtöbb 
ilyen jellegű folyamatot a gyár-
tósorok végére helyezték. Így volt 

ez a 2019-es FachPack vásáron 
az intralogisztikai megoldások 
szakértőjének számító SSI Schä-
fer bemutatóján is. Az új drylin 
térbeli lineáris robot egy hőfor-
mázott betéttel ellátott szállítódo-
boz használatával automatizálta 
az érzékeny kezelést igénylő 
termékek adagolását. A speci-
álisan kifejlesztett csomagolás 
és a lineáris robot alkalmazása 
lehetővé tette a különféle színű 
nyelek előzetes szétválogatását 
háztartási eszközök gyártásá-

hoz. A mikroelektronika 
és az automatizált tesz-
telési folyamatok terén 
más helyzetekben is 
hasznosítják a lineáris 
robotokat.
A készletről kapható 
darabok mellett a fel-
használók összeál l ít-
hatják a saját , akár 
hatméteres lökethosszú 
lineáris robotjaikat is és 
árajánlatot is kérhetnek 
az igustól. Az ügyfelek 
igényeinek megfele -
lően lehetőség van a ten-
gelyhossz és a különféle 
motorok konfigurálá-
sára is.  

Lineáris robotok 
VÁLOGATÓRENDSZEREK Alacsony költségű folyamatautomatizálás 
kenésmentes drylin lineáris robotokkal. Egyszerű, pontos és gyors 
folyamatok: ezeknek a követelményeknek kell megfelelniük a derékszögű 
koordináta-rendszer alapján működő robotoknak. 

Alkalmazások
Ezeket a robotokat „pick and place” alkalmazásoknál, válogatórend-
szerekben, valamint az orvostechnológia terén alkalmazzák. Az igus 
pedig előállt egy még újabb fejlesztéssel: a nagyobb munkaterületen 
is alkalmazható lineáris és térbeli lineáris robottal. A két új kinematikai 
rendszer akár öt kilogrammos darabok mozgatását is lehetővé teszi.

Infó

További információ
Lináris robotok
A lineáris robotok előre 
konfigurált lineáris 
modulokból, alumínium-
ból készült lineáris tenge-
lyekből, valamint NEMA 
léptetőmotorokból és 
enkóderekből állnak.

www.igus.hu
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A Schindler automatizált, 
robotrásegítésű szerelő-
rendszert fejlesztett ki a 

minőség, valamint a felvonót 
beépítő szerelőszemélyzet munka-
körülményeinek javítása érdeké-
ben. A rendszer neve „Robotizált 
felvonószerelő rendszer” („Robotic 
Installation System for Elevators 
– R.I.S.E.”). A Schindler a próba-
projektet a zürichi ETH műszaki 
egyetemmel, valamint a svájci 
ABB Robotics szoftveres szakértő-
ivel együttműködve indította el. A 
robot fő feladata a furatok elkészí-
tése és az ankercsavarok szerelése 
a liftaknában, azonban a rendszer 
ennél jóval többre is képes. Az 
önálló működésű szerelőrendszer 
az automatikus emelő segítségével 
független módon képes mozogni a 
szintek között – ilyenre még nem 
volt példa a történelem folyamán. 
„A tervezés során kihívásnak szá-
mított az is, hogy a robotot igen 
nehéz feladat úgy programozni, 
hogy milliméteres pontossággal 
mindig azonos koordinátákra 
készítse el a furatokat. A gép a 

liftaknában pozícióról pozícióra 
mozog, és a viselkedését képesnek 
kell lennie folyamatosan, dina-
mikus módon a fúrási koordiná-
tákhoz alakítani” – magyarázta 

Studer, a Schindler technológiai 
újdonságokkal foglalkozó részle-
gének vezetője. 
A célra megfelelő robot megvá-
lasztása szintén kihívást jelentett 
a projektcsapatnak. Végül az ABB 
IRB 2600 robotja mellett döntöt-
tek. – 1,65 méteres kinyúlásával és 
huszonkilenc kilogrammos hasznos 
terhelésével ez a robot jól megfelelt 
a feladatra. Az ABB erős felépítésű 
ipari robotjai amúgy is arról ismer-
tek, hogy megbízhatóan képesek 
működni mostoha körülmények 
között is: ebben az alkalmazásban 
ez különösen fontos követelmény – 
mondta Studer. A prototípus több új 
európai felvonórendszer szerelésé-
nél sikerrel vizsgázott. Az IRB 2600 
egyetlen alkalommal sem hibáso-
dott meg. Ez jól mutatja, mennyire 
erős felépítésű robotról van szó. 
Az automatizálás népszerű témá-
nak számít az építőiparban. A lift-
aknák egyszerű geometriájuknak 
köszönhetően különösen jó terepet 
adnak a digitális építéshez. Ezzel az 
autonóm rendszerrel a digitalizá-
lás közvetlenül az építési területre 
vihető ki, hála a legfrissebb fejlesz-
tésű érzékelő rendszereknek, vala-
mint az e világpremier sikeréhez 
elengedhetetlen, általunk fejlesztett 
mesterséges intelligenciának – tette 
hozzá Studer. 
 Fotók: ABB

Bemutatkozik az autonóm 
fúrórobot
FELVONÓK A Schindler, a világ egyik vezető felvonó- és mozgólépcső-
gyártója próbaprojektet indított egy automatikus, önállóan üzemelő, 
robotizált rendszerre, amely felvonók beszerelésére szolgál. 

További információ
Ankercsavarok

A felvonók beszerelésénél 
a vezetősínek és a liftajtók 
precíz, biztonságos rögzí-

téséhez a liftaknában 
ankercsavarok használa-

tosak. Minél magasabb az 
épület, annál több kell 

belőle.

„A beton liftakná-
ban az ankercsava-
rok furatainak elké-
szítése fáradságos, 
monoton, fizikailag 
kimerítő feladat. A 
biztonságos, precíz 
munkavégzés nagy-
fokú pontosságot és 
teljes koncentrációt 

igényel.”
C H R I S T I A N  S T U D E R
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Szárnyaló fejlődés van.

2020. május 5–8.

Nemzetközi ipari szakkiállítás

VILÁGMÁRKÁK, MULTINACIONÁLIS CÉGEK, KIS- ÉS 
KÖZÉPVÁLLALATOK EGY IDŐBEN, EGY HELYEN:

IPAR NAPJAI
a HUNGEXPO BUDAPEST Kongresszusi és Kiállítási Központban!

A Hungexpo ipari szakkiállítása a legátfogóbb rendezvény, mely egy időben, egy 
helyen ad lehetőséget minden ipari szegmens bemutatására, felvonultatva az ipar 
összes ágazatát.

Magyarország legjelentősebb üzleti eseménye és találkozója az iparban
Az IPAR NAPJAI kiállítás évről évre teret ad az ipari ágazatok, az egyedülálló 
innovációk bemutatkozására, valamint az üzleti kapcsolatépítésre.

Kiemelt téma: Ipar 4.0 – M2M, IoT, AI, smart solutions, termelési hálózatok és 
további számos technológiai irányzat

Legfontosabb megjelenő tematikák: elektronika, automatizálás, gépipar, 
robotika, logisztika, energetika, IT, beszállítóipar és még sok más iparág 

Kedvezményes előjelentkezési határidő kiállítók részére:
2020. február 14.

Bővebb információ:www.iparnapjai.hu



A személy- és haszongépjár-
művek CO2-kibocsátásának 
csökkentése a klímaválto-

zás elleni harc egyik fő és globá-
lis kihívása. A növekvő társadalmi 
nyomás, a szigorúbb kibocsátási 
előírások és a feltáruló új üzleti 
lehetőségek hatására megkezdő-
dött a belső égésű motorokról elekt-
romos motorokra történő átállás. 
Azonban a globális autóipari 
beszállító SEG Automotive közel-
múltbeli elemzése rámutatott, 
hogy az átállás a vártnál lassab-
ban következik be. Az előrejelzé-
sek szerint 2025-ben a világszerte 
gyártott járművek mindössze 10 
százaléka lesz tisztán elektromos. 
Ugyanakkor a belső égésű motorok 
hatékonyságát javító technológiák 
várhatóan jelentősen növelik piaci 
részarányukat: a 48 voltos lágy 
hibrid megoldások piaci részará-
nya 2025-re globálisan 20 százalék, 
míg Európában 36 százalék lehet. 
Az elektromos járműveké a jövő 
– de a legfrissebb piaci adatok azt 
sugallják, hogy az átmenet csak 
fokozatosan következik majd be. 
A járművek nagy része még 2025-
ben is belső égésű motorral fog köz-
lekedni. A környezet védelme és a 
szigorodó CO2-kibocsátási szabá-
lyok betartása érdekében ezeknek 
a járműveknek a lehető leghaté-
konyabbnak kell lenniük. Ennek 

megfelelően a járműgyártók nem-
csak a start-stop rendszert használ-
ják egyre szélesebb körben, de új 
megoldásokat is alkalmaznak, pél-
dául a 48 voltos hibridizációt.
Az elmúlt év során már a luxus-
márkák, például a BMW és a Daim-
ler is megjelentették első 48 voltos 
szériamodelljeiket. A technoló-
gia segítségével a hagyományos, 
belső égésű motorok kis ráfordí-
tással hatékonyan hibridizálhatók 
(lágy hibriddé tehetők): mindösz-
sze a 12 voltos generátort kell a 
48 voltos berendezéssel helyette-
síteni, és az üzemanyag-fogyasz-
tás és CO2-kibocsátás máris akár 
15 százalékkal csökkenthető. Az 
előrejelzések szerint a következő 
néhány évben a 48 voltos technoló-
giát egyre több gyártó és piaci szeg-
mens veszi át, és piaci részesedése 
2025-re eléri a 20 százalékot – azaz 
a tisztán elektromos autók piaci 
részesedésének (10%) kétszeresét. 
A technológia várhatóan Kínában 
(32% százalékos piaci részesedés 
2025-ben) és Európában (36% 

százalékos piaci részesedés 2025-
ben) terjed el a leggyorsabban, az 
Egyesült Államok pedig néhány 
év késéssel kapcsolódik majd be a 
gyors növekedési trendbe. Ennek 
azonnali hatása lesz a klímavéde-
lemre nézve: az előrejelzések sze-
rint 2025-ben gyártott 20 millió, 
48 voltos rendszerrel szerelt jármű 
már önmagában 30 milliárd liter 
üzemanyag és több mint 70 millió 
tonna CO2-kibocsátás megtakarítá-
sát teszi lehetővé a járművek teljes 
életciklusa során, a hagyományos 
belső égésű motorokhoz képest. 
Összehasonlításként, Németor-
szág teljes CO2-kibocsátása 2018-
ban 760 millió tonna volt. 

Európa a 48 voltos rendszer fő 
piaca 

A főbb piacok között jelentős elté-
rések figyelhetők meg az elektro-
mos és hibrid járművek elterjedési 
ütemében. A különbségek első-
sorban a helyi törvények és jog-
szabályok, az energiamix, és a 

A lágy hibrideké a jövő
ÁTÁLLÁS A 48 voltos rendszerrel működő járművek piaci részaránya 
2025-re kétszer nagyobb lesz, mint az elektromos járműveké, a start-stop 
piaci penetrációja 2019-ben meghaladta az 50 százalékot. 

Röviden

Az európai piac hagyományosan élenjár az új technológiák 
átvételében, a 48 voltos rendszer fő piaca. 

Kína a leggyorsabban bővülő elektromosjármű-piac.

Az USA gyakran volt a járműipari változások motorja, az új techno-
lógiák átvétele jellemzően tovább tart, mint más piacokon.

További információ
Részesedés

A 48 voltos rendszer piaci 
részesedése gyorsan 

emelkedik, így több millió 
tonna CO2-kibocsátás 

kerülhető el.
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piacok fejlettsége közötti eltéré-
sekre vezethetők vissza. Az euró-
pai piac hagyományosan élenjár 
az új technológiák átvételében. Így 
történt ez a start-stop rendszerrel, 
és várhatóan a 48 voltos rendszer-
rel sem lesz másként, hiszen az 
előrejelzések szerint ennek piaci 
részesedése 2025-re elérheti a 36 
százalékot. A tisztán elektromos 
járművek térnyerése ezzel szem-
ben lassabb lesz mint Kínában, és 
2025-re csak 13 százalékot ér el. 
Németország élenjár a 48V tech-
nológia átvételében, 2025-re a jár-
művek várhatóan közel fele (47%) 
ezt a megoldást használja majd, 
míg az akkumulátorral működő 
elektromos járművek aránya 19 
százalékra nő. Az autóiparban 
jelenlegi lassulásával összhang-
ban, az európai autóiparban is 
csak enyhe növekedés várható, a 
teljes gyártott darabszám a 2018-
as 22 millióról mindössze 22,3 
millióra nő 2025-re.

Kína: a leggyorsabban bővülő 
elektromosjármű-piac

Régebben Kína néhány évvel 
lemaradva követte Európát 
az új technológiák, például a 
start-stop átvételében – amely-
nek piaci részesedése idén első 
alkalommal lépi át az 50 száza-
lékot. Azonban az elektromos 
járművek terén Kína mára az 
egyik vezető piaccá lépett elő, 
az elektromos járművek rész-
aránya 2018-ban (3%) maga-
sabb volt, mint Európában vagy 
az USA-ban, és várhatóan 2025-
ben (16%) is magasabb lesz. Az 
autóeladások 2019-ben elma-
radtak az előző évi szinttől, 24,3 
millió új jármű talált gazdára, 
szemben a 2018-as 26,6 millió-
val. A következő években azon-
ban fellendülés várható, és a 
Kínában gyártott autók száma 
2025-re elérheti a 30,6 millió 
darabot.

Egyesült Államok: az új 
technológiák lassú átvétele

Noha az USA gyakran volt a jár-
műipari változások motorja, az új 
technológiák átvétele jellemzően 
tovább tart, mint más piacokon. 
Idén először a start-stop rend-
szerrel szerelt új autók aránya 
átlépi az 50 százalékot, és össze-
sen 5,4 millió új autó készül start-
stop rendszerrel. A hagyományos 
autókhoz képest ezzel 4 milliárd 
liter üzemanyag és közel 10 millió 
tonna CO2-kibocsátás takarítható 
meg. 2025-re a hagyományos 12 
voltos rendszerű új járművek 
közül csak minden hatodikban 
nem lesz start-stop rendszer. 
Az elektromos járművek és a 48V 
technológiájú járművek térnye-
rése is várhatóan lassabb lesz az 
amerikai piacon, részarányuk 
csak 10, illetve 7 százalék körül 
várható 2025-re.  
Fotó: SEG Automotive

igus® Hungária Kft.  Tel. 1/306-6486 
Tech-Con Kft.  Tel. 1/412 41 61
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A rendszer észleli az ala-
csony sebességű érint-
kezést a jármű és egy 

személy, vagy a jármű és 
egy tárgy között. A Conti-
nental Las Vegasban a Con-
sumer Electronics Show 
(CES) kiállításon mutatta be, 
hogy a CoSSy hogyan teszi még 
biztonságosabbá az automata 
parkolást. A rendszer a CoSSy 
által rögzített hangjelzésre 
támaszkodva észleli az alacsony 
sebességű ütközést, hogy vész-
helyzetben az autót azonnal le 

lehessen állítani. Az új rendszer 
a biztonságos működés érdeké-
ben egy redundáns jelcsator-
nával dolgozik. Észleli azokat 
a tárgyakat, amelyek kiesnek 
a rövidtávú, vagy egyéb típusú 
szenzorok érzékelési mezőjéből. 
A skálázható CoSSy megoldás 
jellemzően 2-12 érzékelőt tar-
talmaz, amelyeket a jármű meg-
felelő pontjain helyeznek el. Az 
üzembe helyezés után a CoSSy 
érzékelő jelei többféle célra is 
alkalmazhatóak, például felhív-
ják a figyelmet a vandalizmus 
által okozott károkra (pl. karco-
lások), vagy az alacsony sebessé-
gen történő koccanásokra, mivel 
ezek az érintkezések mind jel-
legzetes hangjelzéssel járnak. 
A további támogatott funkciók 
között megtalálhatjuk például az 
útviszony figyelést, a sofőr hang-
felismerésen alapuló azonosí-
tását, vagy a megkülönböztető 
hangjelzéssel közlekedő autók 
érkezésének jelzését. 
A CoSSy az érintésen keresz-
tüli kommunikációt is lehetővé 
teszi az autóval: az azonosí-
tott sofőrnek csak az ajtóra kell 

koppintania, és ez elég ahhoz, 
hogy bekapcsoljon az automata 
ajtónyitó.
„A szilárd testekből származó és 
a levegőben lévő hangok olyan 

jelek, amelyek értékes infor-
mációval szolgálnak a jármű 
közvetlen környezetéről. A 
CoSSy-t kifejezetten arra a 

célra fejlesztettük ki, hogy 
különböző érintkezési típusok 

hangját ismerje fel. A szilárd tes-
tekből érkező hang például arra 
hívja fel a figyelmet, amikor 
automata parkolás alatt az autó 
alacsony sebességen ütközik egy 
akadállyal” – mondja Laurent 
Fabre, a Continental Passive Safety 
& Sensorics üzletágának vezetője. 

Miért fontos a hang?
A szilárd testekből eredő han-
gokat a passzív biztonsági rend-
szerarchitektúrák már évek óta 
használják: az ütközés hangját 
figyelő érzékelők (Crash Impact 
Sound Sensors) észlelik, amikor 
fizikai kontaktus jön létre. A cég 
sokéves, ütközési érzékelőkkel 
kapcsolatos szakértelmét kihasz-
nálva egy új, miniatürizált hang-
érzékelőt fejlesztett ki, melyet 
az alacsony sebességen történő 
érintkezésekre hangoltak.
A jövőben a CoSSy egy további 
jelúttal is rendelkezik majd, 
amely az útviszonyokat figyeli. 
Például az alulról a járműre fel-
csapódó víz hangját arra lehet 
használni, hogy jelezze az aqua-
planning kockázatát. 
Fotók: Continental

Érintkezésérzékelő 
a járművekben
SZENZOR A Continental hiánypótló alkalmazással gazdagítja az autóipari 
szenzorok portfólióját az újonnan fejlesztett érintkezésérzékelő rendsze-
rének (Contact Sensor System – CoSSy) segítségével. 

Ha már a CoSSy amúgy is 
a fedélzeten van, észlelési alapelvét 

sok más funkció során is alkalmazni 
lehet, amivel a vezetés biztonságát 

és kényelmét tudjuk növelni.
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E lemzők szerint a kérdés 
ma már nem az, hogy elég 
fejlett-e a technológiánk, 

hanem az, hogy a piaci szereplők 
mikor és milyen üzleti modellek-
kel szállnak be a versenybe. 
A városi légi közlekedés – vagy 
ahogy a tanulmány is hivatko-
zik rá, az UAM (Urban Air Mobi-
lity) – lehet a következő lépcsőfok 
a nagy- és elővárosi közlekedési 
rendszerekben, és előrejelzésük 
szerint vil lámgyors fejlődést 
bemutatva a következő évtized 
végére milliós nagyságrendben 
bukkanhat fel a világvárosokban.
A hirtelen változás egyik kulcsa 
maga az eszköz, a kifutópálya 
nélkül repülni képes jármű. Noha 
az 50-es évektől a helikopterek 
elérhetővé váltak kereskedelmi 
használatra, azonban a mai napig 
nem tudtak tömeges méretben 
elterjedni. Ennek több oka is van: 
nehézkes, kényelmetlen, veszé-
lyes benyomást kelt, és nem utol-
sósorban továbbra is borzasztóan 
drága. Ráadásul nem kis mérték-
ben környezetszennyező. Emiatt 
kevés ember engedheti meg magá-
nak, a gazdagok játékszere maradt, 
még légi taxiként is húzós árakkal. 
Mostanra azonban rendelke-
zésre áll az alternatív technoló-
gia, a vertikális le- és felszállásra 
képes, elektromos helikopter, 
vagyis inkább drón, az úgyneve-
zett eVTOL (vertical take off and 
landing), melynek különböző vál-
tozatai több gyártó kínálatában is 
túljutottak a prototípus szakaszon.
A kulcs az eVTOL dizájnja, ugyanis 

több villanymotorral rendelkezik, 
és nem eggyel, mint a hagyomá-
nyos helikopterek. Ennek az újí-
tásnak köszönhetően egy eVTOL 
gép halk, könnyű, ökobarát, és 
emiatt a leszállóhelyként alkal-
mas területek száma sem korlá-
tozza a terjedését. Fontos tényező 
a sikerben, hogy ezek a járművek 
már első perctől kezdve autonó-
mok lesznek, egymással és a földi 
irányítással is kommunikálva. A 
technológia fejlődésének köszön-
hetően a városi légi közlekedés egy 
sokkal hatékonyabb és népsze-
rűbb szolgáltatás lehet a jövőben. 
Felvetődik a kérdés, hogy hová 
illeszkednek be ezek a jármű-
vek a városi közlekedésbe? Vára-
kozások szerint rövid időn belül 
hasonló árakon lesz elérhető az 
UAM, mint a prémium taxik vagy 
a vonatok első osztálya, miközben 

jelentős időmegtakarításra képes. A 
célközönség először azok az embe-
rek lesznek, akik megengedhetik 
maguknak, hogy elkerüljék a bel- 
és elővárosi dugókat. Idővel az árak 
csökkennek, és tömeges elterjedés 
várható. 2030-ra már 12 millió 
fuvart regisztrálhat a városi légi 
közlekedés, mint szolgáltatás, míg 
2050-re ez a szám felugorhat akár 
évi 400 millióra, és ezzel a teljes 
légi forgalom akár 4%-át is kiteheti.
Míg eleinte csak az elfoglalt és 
tehetős üzletemberek reptéri 
fuvarját váltja ki a villanydrón, 
később már a városon belül több 
pont közötti közlekedésben is 
tömegesen fel fog bukkanni, hogy 
aztán az agglomerációban és akár 
azon túl is polgárjogot nyerjen, 
szerves részévé válva a tömeg-
közlekedésnek. Egyelőre 70 olyan 
várost azonosítottak, ahol a torló-
dások, a lélekszám növekedése és 
a nagy vásárlóerő adott az UAM 
megjelenéséhez. Ezekből Ázsiá-
ban található 23, Észak-Ameriká-
ban 16, és Európában 15. Sajnos 
Budapest egyelőre nem fért fel a 
legesélyesebb városok listájára.
Forrás: KPMG

A városon belüli légi 
közlekedés forradalma
DRÓNTAXI A repülő autók és a fegyelmezett sorokban haladó dróntaxik a 
fantázia szüleményei, és egyelőre csak a filmekben fordulnak elő. Egy 
nemzetközi tanulmány azonban rávilágít arra, hogy összeálltak 
a feltételek a vízió valóra váltásához. 
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A z elektromos személyautók 
elterjedését kikényszerítő 
uniós szabályozás a piac 

visszaeséséhez vezethet – véli 
Said Schmid, a Hyundai európai 
cégének ügyvezető igazgatója. 
Az újévtől életbe lépő szabá-
lyok szigorú büntetéssel sújtják 
azokat a kocsikat, amelyek kilo-
méterenként több mint 95 gramm 
szén-dioxidot bocsátanak ki.

A gyártókra minden egyes, a 
határérték feletti grammért 95 
euró díjat szabnak ki, amelyet 
beszoroznak az összes eladott 
kocsi számával. Becslések sze-
rint ez körülbelül 30 milliárd 
eurós extra költséget jelent majd 
a cégeknek.
Mindez a brit piacon – amely 
jelenleg a második legnagyobb 
európai piac – akár 10 százalékos 
visszaesést hozhat, és a gyártók-
nak máshol kell kompenzálniuk. 
Schmid feltette a kérdést, hogy 
valóban van-e elegendő európai 
fogyasztó, aki 100 százalékban 
elektromos autót akar vásárolni? 
És ha van, a nemzeti kormányok 
mikor biztosítanak majd ele-
gendő töltőállomást? Szerinte 
Európában további 50 ezer töl-
tőhelyre van szükség – és nagy 
kérdés: hogyan fognak tölteni 
azok a tulajdonosok – az európa-
iak 80-90 százaléka –, akik lakás-
ban és nem családi házban élnek?
Az Automotive News Europe 
című portálnak adott interjú-
jában a cégvezető szerint két 
éven belül nem lesz könnyen 

hozzáférhető hálózat, annak 
létrehozása 10 évbe telhet. 
Ezért nem reális az az előrejel-
zés, hogy a teljesen elektromos 
kocsik részesedése 30-40 száza-
lékra ugrik. Azt is megjegyezte, 
hogy a vegyes, elektromos-hib-
rid kocsik nem jelentenek hosz-
szútávú választ. Bár 30 gramm 
körüli a szén-dioxid-kibocsátá-
suk, a holland kormány például 
megszüntette az utánuk járó ked-
vezményt, mert rájött, hogy az 
emberek ritkán töltik fel az elekt-
romos akkumulátort és helyette 
a belső égésű motort használják.
A korábban vázolt gondok elle-
nére 2020-ban a jelenlegi 100-ról 
175-re ugrik a különböző elekt-
romos modellek száma, mivel a 
Mini, az Opel Corsa, a Fiat 500-
as, a Volkswagen ID.3 és más 
kocsik elektromos változatai is 
megjelennek a piacon. A Deloitte 
tanácsadó cég szerint 2022 lesz 
az az év, amikor paritás alakul 
ki az elektromos meghajtású és 
a belső égésű motorral ellátott 
kocsik között. 
Fotók: Sony

Kényszerített változás?
HATÁRÉRTÉK Az autóipar azonban drága árat kénytelen fizetni azért, hogy 
az újévtől szigorú szén-dioxid-kibocsátási szabályok lépnek életbe az 
Európai Unióban.

Vision-S autó a Sonytól!
Az egész világot meglepte a CES-en bemutatott Sony elektromos 
tanulmányautó, amely tele van szenzorokkal, kamerákkal, kijelzők-
kel, szórakoztató eszközökkel. A Sony azonban kevés részletet árult 
el, rengeteg még a nyitott kérdés. A Sony néhány hete tudatta, hogy 
önvezető autók térbeli tájékozódását segítő szilikon alapanyagú, 
lézer alapú távérzékelő (LIDAR) szenzor fejlesztésén dolgoznak.
A Sony akkor azt mondta, hogy az okostelefonok után a következő 
elsöprő hatású globális trend a mobilitás átalakulása lesz, és nem 
akarnak erről lemaradni. A mostani bejelentés szerint azonban 
nemcsak szenzort fejlesztenek önvezető autókra, hanem már saját 
elektromos koncepcióautóval is rendelkeznek.
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*A 395 km-es hatótáv Új Renault ZOE R110 Z.E. 50 verzió esetén érvényes kombinált használat módban, WLTP-vizsgálati eljárás szerint. Új Re-
nault ZOE R110 Z.E. 50 vegyes fogyasztás Wh/km: 169, l/100 km: 0; CO2-kibocsátás g/km: 0. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra 
vonatkozó adatok meghatározása a Bizott ság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP-vizsgálati eljárással történt. Bővebb információkért 
keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatók az 
üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A gép-
kocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok, továbbá az útvonalválasztás 
függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek, és bármi-
kor módosíthatók. A feltüntetett  adatok tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek ajánlatt ételnek. Részletek Renault Márkakereskedéseinknél! 
A kép illusztráció.

Akár 395 km-es* valós hatótávval!

Új

Renault ZOE
Elektromos autó mindennap
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A kecskeméti Mercedes-Benz 
Manufacturing Hungary 
Kft. és a kamara összefo-

gásának eredményeként egy jól 
működő művezetőképzést sike-
rült életre hívni. Az első tanévet 
15 kolléga fejezte be eredmé-
nyesen, melynek tapasztalatait 
felhasználva kezdődött a máso-
dik évfolyam, még nagyobb lét-
számmal – 2018-ban a vállalat 
24 munkatársa zárta sikere-
sen tanulmányait és szereztek 
mindannyian német–magyar 
tanúsítványt.

A 2019-es tanév újítása volt, 
hogy már nemcsak a kinevezett 
művezetők vehettek részt az okta-
tásban, hanem a gyár a műveze-
tőjelölt (Művezető Utánpótlás 
Programban résztvevők) munka-
társait is bevonta, akik jelenleg 
a művezetői feladatokra készül-
nek fel. A jelöltek az oktatás során 
többek között vezetői és szakmai 
képzésben részesülnek. 
A 2016 óta működő képzés kereté-
ben a már művezetőként dolgozó 
kollégák kéthetente 2 napot, míg 
a művezetőjelöltek kéthetente 3 
napot töltenek tanulással. Az 
ipari művezetőképzés kibővíté-
sének köszönhetően idén a Mer-
cedes-Benz-gyár 30 munkatársa 
vehette át tanúsítványát. Ezzel 
már csaknem 70 dolgozó teljesí-
tette sikeresen a képzést az elmúlt 
időszakban. A vállalat célja, hogy 
több ütemben minden, a kecske-
méti gyárban művezetőként vagy 
művezetőjelöltként dolgozó mun-
katárs elvégezze a képzést. 
A tanúsítványokat ünnepélyes 
keretek között adta át 2019. decem-
ber 10-én Borosné Huber Mária, 

a Német–Magyar Tudásközpont 
ügyvezetője és Uwe Oentrich, a 
Mercedes-Benz Manufacturing 
Hungary Kft. HR-igazgatója.
„A kecskeméti gyár évről évre 
újabb sikereket tudhat maga 
mögött, amely annak is köszön-
hető, hogy biztosítjuk munka-
társaink folyamatos szakmai 
továbbképzését. Eredményeink 
a kollégák szakmai elkötelezettsé-
gén, tudásán és magas minőségű 
munkáján alapulnak. Jó látni, 
hogy folyamatosan nő a műveze-
tőképzésben részt vevők létszáma. 
Kollégáink körében népszerű az 
oktatás, még akkor is, ha ezért 
áldozatokat kell hozniuk, hiszen 
a napi rendes munkavégzés mel-
lett szabadidejükben kell tanul-
niuk. Ezért minden elismerésünk 
az övék” – mondta Uwe Oentrich. 
Az ipari művezetői képzésnek a 
Mercedes-Benz Academy Kecske-
mét épülete biztosít otthont. A 8000 
négyzetméteres képzési központ-
ban a legmodernebb technológiák 
felhasználásával készítik fel a jövő 
járműipari szakembereit. 
Fotók: Mercedes-Benz, ITK

Végzősök a Mercedes-Benznél 
MŰVEZETŐK Lezárult a Mercedes-Benz-gyár és a Német–Magyar Ipari és 
Kereskedelmi Kamara által szervezett ipari művezetőképzés harmadik 
tanéve is. A 2019-es évben a kecskeméti gyár 30 munkatársa vehette át a 
német–magyar nyelvű tanúsítványt.

További információ
Év 

haszonjárműve díj
A hazai haszongépjár-

mű-piac egyik legjelentő-
sebb elismerését nyerte el 

a debreceni ITK Holding 
Zrt. leányvállalata, az Inter 

Traction Electrics Kft. 
A buszfejlesztéssel és 

buszgyártással foglalkozó 
debreceni vállalat a városi/
elővárosi autóbusz kategó-

riában nevezett a Merce-
des-Benz Reform 501 LE 

modellel, és a szavazatok 
alapján meg is nyerte azt. 

2018-ban mutatta be a 
vállalat alacsonypadló-be-

lépésű (low entry) előváro-
si buszát.
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A nehézkategóriás önvezető 
járművek újabb mérföldkö-
veként a Scania különböző 

területeken dolgozó szakembe-
reinek egy csoportja összeállt, és 
kifejlesztett egy tanulmány-teher-
gépkocsit, amelynek kialakítása 
még fülke nélkül is a vállalat modu-
láris rendszerén alapul. Miköz-
ben a különféle iparágak keresik, 
hogy miként tehetnék gördüléke-
nyebbé és még fenntarthatóbbá 
a fuvarozást, egyre inkább figye-
lembe veszik az önvezető jármű-
veket. A bányák és a nagy, zárt 
építési területek jó példák azokra a 
környezetekre, amelyek kedvezők 
az önvezető kísérletekhez, mivel 
ezek jól szabályozott helyszínek. 
„Egy jelentős lépés a jövő közleke-
dési rendszerei felé. A Scania AXL 
tanulmány-tehergépkocsival jelen-
tős lépést teszünk a jövő intelligens 
közlekedési rendszerei felé, amely-
nek az önvezető járművek termé-
szetes részei lesznek” – mondta 
a Scania elnök-vezérigazgatója, 
Henrik Henriksson. „Folytatjuk a 
tanulmányjárművek építését és 
kísérleti üzemeltetését, hogy meg-
mutassuk, mire vagyunk képesek 

a ma elérhető technológiák segítsé-
gével.” Az önvezető járművek ese-
tében a szoftver sok szempontból 
fontosabb, mint a hardver. A Scania 
AXL járművet egy intelligens vezér-
lőkörnyezet irányítja és felügyeli. 
Például a bányákban az önvezető 
működést egy logisztikai rendszer 
támogatja, amely megmondja a jár-
műveknek, hogy hogyan kellene 
végrehajtaniuk a feladatokat. 
Az elmúlt években nagy lépéseket 
tett az önvezető járművek fejlődése. 
Még mindig nem rendelkezünk 
az összes válasszal, azonban a 
Scania AXL-hez hasonló tanul-
mányjárművek révén új utakat 
törünk és továbbra is gyorsan 
tanulunk. A tanulmányjármű-
vet hajtó belső égésű motor jó pél-
dája annak, hogy hogyan férnek 
meg egymással a hagyományos 
és az új műszaki megoldások. Ez 

 az erőforrás kedvező módon meg-
újuló bioüzemanyaggal műkö-
dik. A Scania AXL masszív és erős 
kialakítása, illetve megoldásai jól 
megfelelnek a bányák és nagy épí-
tési területek durvább környezeté-
nek. A hagyományos fülkét egy új, 
intelligens elülső modul helyette-
síti, azonban még így is könnyen 
felismerhető, hogy ez a tanulmány-
jármű egy Scania. 
Fotók: Scania

Fülke nélküli tanulmányjármű!
TEHERSZÁLLÍTÁS Az önvezető járművek esetében a szoftver sok 
szempontból fontosabb, mint a hardver. A Scania AXL egy teljesen 
önvezető tanulmány-tehergépkocsi, fülke nélkül. 

Üzemanyaglopási riasztó
Gyakran előfordul, hogy egy szerencsétlenül járt járművezető fel-
törve találja a tanksapkáját, az üzemanyagtartályt pedig szárazon. 
Ezért a Scania bemutatja a Fuel Theft Alarm nevű üzemanyaglopá-
si riasztót, amely egy beépített érzékelő segítségével figyeli az 
üzemanyagszintet. Kezdetben az egy üzemanyagtartállyal felszerelt 
járművekhez, hamarosan pedig az elterjedtebb dupla üzemanyag-
tartályokhoz is elérhető lesz. Az üzemanyaglopási riasztó akár 65 
óráig is figyel. Ha jelentősen leesik az üzemanyagszint, akkor be-
kapcsol a riasztó, és a normál riasztóberendezéséhez hasonló éles 
hangot ad ki. A riasztó akkor is működésbe lép, ha babrálják a 
tanksapkát.

Infó

2020. 01-02 MM Műszaki Magazin

Haszonjármű Járműtechnika 51



H osszú távon nagy lehe-
tősége ket  l át u n k a 
nehézkategóriás elekt-

romos teherautók regionális 
és építőipari szállításra való 
felhasználásában. Tanulmány-te-
herautóinkkal arra törekszünk, 
hogy jövőbe mutató megoldáso-
kat fedezzünk fel és mutassunk 

be, valamint felmérjük, mek-
kora piaci és társadalmi igény 
mutatkozik irántuk. Az elektro-
mos teherautók iránti kereslet 
növelése érdekében a töltési inf-
rastruktúrát gyorsan ki kell bőví-
teni. Emellett erősebb pénzügyi 
ösztönzőket kell létrehozni azon 
fuvarozók számára, akik úttörő 
módon alacsonyabb környezeti 
és éghajlati lábnyomú, új jármű-
veket választanak – nyilatkozta 
Roger Alm, a Volvo Trucks elnöke.  
A nehézkategóriás elektromos 
teherautók javíthatják a jármű-
vezetők és az építőipari dolgozók 
munkakörülményeit alacsony zaj-
szintjük és zéró károsanyag-ki-
bocsátásuk révén. Ez utóbbinak 
jelentősen pozitív hatása lesz a 
városok levegőminőségére az 
építési projektek magas számát 
tekintve. Csendes működésük 
miatt naponta hosszabb ideig lehet 
szállítást végezni ezekkel a teher-
autókkal, ez pedig új lehetőségeket 
teremt a műveletek észszerűsíté-
sére. Ilyenek lehetnek a nagy épí-
tési projektek, valamint a városi és 
városkörnyéki szállítás is. A szál-
lítóipar általános éghajlati hatása 
csökkenthető azzal, ha nehézka-
tegóriás elektromos járműveket 
használnak a regionális áruterí-
tésre. Az Európai Unióban a közúti 
áruszállítás nagy része regionális.
A Volvo Trucks úgy tervezi beve-
zetni az építőipari és regionális 
szállításra szánt nagy teherbí-
rású, elektromos teherautókat, 
hogy kezdetben néhány kivá-
lasztott európai ügyfél közre-
működésével tesztelik a jövőbeli 

elektromos járműveket. Később 
azután szélesebb körben is forga-
lomba hozzák őket. „A villamosí-
tás sebessége számos tényezőtől 
függ. Egyrészt jelentősen bőví-
teni kell a töltési infrastruktúrát, 
másrészt biztosítani kell, hogy a 
regionális elektromos hálózatok 
hosszú távon elegendő átviteli 
kapacitást biztosítsanak. Pénz-
ügyi ösztönzőkre van szükség 
ahhoz, hogy több fuvarozó fek-
tessen be elektromos járművekbe. 
A szállítási szolgáltatások meg-
rendelői is hozzájárulhatnak 
azzal, ha hosszabb szerződéseket 
kínálnak, és hajlandók fizetni a 
fenntartható szállításért. Sok 
fuvarvállalat nagyon kis haszon-
kulccsal dolgozik, ezért minden 
új beruházásnak nyereségesnek 
kell lennie” – magyarázta Mår-
tensson. 
Fotók: Volvo

Elektromos nehézkategória
VILLAMOSÍTÁS Miután nemrég megkezdte a városi közlekedésre szánt 
elektromos teherautók értékesítését, a Volvo Trucks a nehezebb 
teherautók esetén is versenyképesnek érzi a villamosítást. A gyártó a 
lehetőségek feltárására és bemutatására két európai elektromos 
tanulmány-teherautót fejlesztett ki, amelyeket építőipari és regionális 
áruszállításra ajánlanak.

E-kamionok 
„Európában rengeteg tehergépjárművet használnak regionális 
áruszállításra, amelyeknek az átlagos éves futásteljesítménye 
80 000 km. Ez azt jelenti, hogy az elektromos járművek fokozott 
használata a regionális áruterítés területén jelentős éghajlati elő-
nyökkel járna, amennyiben fosszilis tüzelőanyagoktól mentes vil-
lamos energiát használnak” – mondta Lars Mårtensson, a Volvo 
Trucks környezetvédelmi és innovációs igazgatója.
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A jövőhöz vezető 
út itt van.

2020. október 14–16.

AUTOMOTIVE HUNGARY 2020
HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban

Legyen Ön is kiállító a magyar és a közép-kelet európai járműipart 
bemutató komplex fórumon, ahol az autógyártás teljes spektruma 
jelen van, a formatervezéstől a gyártásig, lehetőséget teremtve a 
meglévő kapcsolatok ápolására és új üzleti kapcsolatok építésére! 

FÓKUSZPONTOK:
• DIREKT és INDIREKT beszállítók
•	 „ÜZLET, TUDOMÁNY, KARRIER” tematikai pontokra épülő programok
•	 Automotive Hungary TechTogether verseny
• Beszállítói fórumok
•	 Magas színvonalú szakmai konferenciák
• Mérnöki továbbképzések

Kedvezményes jelentkezési határidő kiállítók számára:
2020. február 29. 

Bővebb információ és kiállítói jelentkezés: 
www.automotivexpo.hu

AUTOMOTIVE
HUNGARY
8. Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítás



A z Ipar 4.0 és a digitalizá-
ció még mindig gyakran 
tárgyalt témák, de melyek 

azok a használati esetek és pro-
jektek, amelyek már bizonyí-
tották észszerű voltukat és a 
befektetés jelentős megtérülé-
sét? Az ipari digitalizációt előse-
gítő valós idejű helymeghatározó 
rendszerek globális üzletágában 
tevékenykedő Sewio válaszai.

A vállalaton belül ki ösztönzi az 
ipari digitális átalakulást? 

A beltéri nyomkövető szolgálta-
tásokat használó digitalizációs 
projektekről szóló párbeszédet 
vezető személyek leggyakrab-
ban ezen 10 szerepkört töltik be. 
1. ábra

Melyek a leggyakrabban 
igényelt beltéri nyomkövető 
szolgáltatások? És mely 
szolgáltatások valósulnak meg 
ténylegesen? 

Tekintse meg a leggyakrabban 
igényelt használati eseteket, és 
hasonlítsa össze őket a ténylege-
sen meg is valósított használati 
esetek arányával. Kielemeztük 
az elmúlt három évben hozzánk 
beérkező összes igényt és össze-
geztük a ténylegesen megva-
lósított projekteket, hogy össze 
tudjuk hasonlítani a csak igényelt 
eseteket és azokat, amelyek tény-
legesen bekerültek a projektbe.
2. ábra
További részletek:
www.muszaki-magazin.hu

Beltéri nyomkövető 
alkalmazások
IPAR 4.0 Várakozások kontra valóság a beltéri nyomkövető szolgáltatá-
sokat felhasználó digitalizációra vonatkozóan. 

1. ábra

2. ábra
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Röviden

A csarnok digitalizálásával elérték a céljukat, hogy az ipari folyamatokat digitális 
innováció segítségével hatásosabbá tegyék. 

A teljes termelési terület pontos virtuális modellje segítségével előzetesen képesek 
szimulálni a folyamatok frissítéseit, elkerülendő a jövőbeli esetleges csapdákat.

Hogyan növeli 
a termelékenységet a beltéri 
nyomon követés?

Amellett, hogy az idő az ipari tevé-
kenységek kritikus tényezője, finom 
vonalat képvisel a maximális ered-
ményesség, rossz hatékonyságú 
folyamatokra és szűk keresztmet-
szetekre kidobott pénz, valamint 
a dolgozók biztonságát érintő koc-
kázatok között. Megtudhatja, hogy 
a Volkswagen, Budweiser és ENEL 
óriáscégek hogyan küzdötték ezt 
le egy valós idős helymeghatározó 
rendszer bevezetésével az üzeme-
ikben abból a célból, hogy jobb 
rálátást biztosítsanak a gyártási és 
logisztikai folyamataikra, eltávo-
lítsák a költséges szűk keresztmet-
szeteket, valamint drasztikusan 
megnöveljék a termelékenységü-
ket és a dolgozók biztonságát.

Üzleti ösztönzők
A Volkswagen Slovakia üzemében 
öt autómárkát gyártanak. Ez azt 
jelenti, hogy létfontosságú a tar-
goncaflottájuk pontos tartózkodási 
helyének és állapotának, valamint 
pályájának meghatározása annak 
biztosítása érdekében, hogy a flot-
tát teljes mértékben kihasználják 
és hatékonyan mozgassák.
A Sewio ultraszélessávú valós idős 
helymeghatározási rendszerének 
(RTLS) bevezetésével a Volkswa-
gen Slovakia azon felül, hogy teljes 
rálátást szerzett az aktuális álla-
potukra és a pályaelőzményekre, 
beleértve a spagettidiagramokat, 
hőtérképeket, valamint a targon-
cák és automatikus járművek flot-
táinak mérőszámait, segíteni tudtak 
a sofőröknek az optimális útvonal 
követésében és a szűk keresztmet-
szetek elkerülésében. Ez hozzá-
járult a flotta által megtett teljes 
távolság 10%-os csökkentéséhez. 

Annak ismerete, hogy a targoncák 
mikor mozognak és mikor állnak, 
mikor visznek rakományt és mikor 
nem, kihasználatlan raktárterüle-
tet is felderített. Az ezt követő opti-
malizálás során a raktárat 20%-kal 
„bővítették” mindennemű építkezés 
nélkül, csupán a jobb kihasznált-
ságnak köszönhetően.

Söralapok
A Budweiser neve egyet jelent a 
sörrel. Sörfőzdéjükben 20 000 rak-
lapon tárolnak sört két méretben 
és 360 változatban. Világszerte 
76 országot szolgálnak ki, és az 
üzemet naponta 50 teherautó 
hagyja el. A globális rendelések 
teljesítése érdekében a Budwei-
sernek új valós idős helymegha-
tározási rendszerre volt szüksége, 
amely minimalizálta az emberi 
hibát az ilyen sokféle termékkel és 
változattal végzett munka során, 
miközben a karbantartási költsé-
geket is alacsonyan tartotta.
A 15 000 m²-es raktárat kiszol-
gáló 15 targoncát ultraszélessávú 
(UWB) címkékkel látták el, és 70 
vevőegységet telepítettek. Ma a 
Budweiser már valós időben képes 
a 20 000 raklapot nyomon követni 
30 cm-es pontossággal. Ez azt 
jelenti, hogy képesek ellenőrizni, 
hogy mindegyik sofőr a megfe-
lelő raklapot gyűjti be, megfelelő 
helyen rakja le, és ha hibázik, át 
lehet irányítani. Azt követően, 
hogy az RFID-rendszert a Sewio 
UWB-alapú RTLS-ére cserélték, a 
rendszer üzemideje 24%-kal növe-
kedett (most már 99%), a raktár 
kihasználtsága pedig 19%-kal 
növekedett. Ráadásul a logiszti-
kai vezetők ma már a napi jelen-
léthez, lefedett távolsághoz és az 
egyes targoncák kihasználtságá-
hoz kapcsolódó mérőszámok teljes 
skálájának birtokában vannak.

Első a biztonság

Az ipari biztonság manapság 
kiemelt szempont a vállalatok 
számára. Így van ez az Enel ese-
tében is, amely 30 országban 
termel zöld energiát. San Giaco-
mó-i hidroelektromos erőművük-
ben folyamatosan tudniuk kell, 
hogy hány ember és jármű van 
jelen. Ugyanakkor a két kilomé-
ternyi alagút és a további belső 
területek azt jelentik, hogy életet 
menthet, elkerülhetik a további 
veszélyeket, és megakadályozhat-
ják a korlátozott területekhez tör-
ténő hozzáférést, ha vészhelyzet 
esetén gyorsan és pontosan képe-
sek segítséget nyújtani. A méret 
és a gyakran nedves környezet, 
valamint a mozgó járművek 30 
km/h-s átlagsebessége azt jelenti, 
hogy a területeket és tranzitzóná-
kat mikroterületekre osztják fel. 
Az UWB RTLS-címkék és RGB-ka-
merák kombinációjával az Enel 
ma már valós időben képes azo-
nosítani a helyszíneken tartóz-
kodó embereket és járműveket. A 
kamerákat arra is képesek hasz-
nálni, hogy megszámolják a jelen 
lévő embereket, még akkor is, ha 
nincs rajtuk azonosító. Ennek 
eredményeként 81%-kal csökken-
tették az illetéktelen hozzáférést 
a zónákhoz, egyszerűbb és hiba-
mentesebb lett a jelenlét nyilván-
tartása, ugyanakkor vészhelyzet 
esetén gyorsabban hozzá tudnak 
férni a sérült személyekhez. 
Mivel a folyamatok középpont-
jában a rendkívüli pontosságú 
helymeghatározás, az egyszerű-
sítés és a dolgozói biztonság áll, 
nagy előnyöket jelent ezeknek a 
technológiáknak a kihasználása, 
és komoly összegeket lehet meg-
takarítani. 

További információ
Valódi időben
A digitalizálás azt a 
megnyugtató érzést 
biztosítja, hogy valódi 
időben rálátunk a létesít-
ményeinkre, valamint a 
bennük tartózkodó embe-
rekre, eszközökre és 
járművekre.

www.sewio.net
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S zámos vállalat kivár, mielőtt 
belevágna egy teljesen auto-
matizált logisztikai kör-

nyezetbe történő beruházásba. 

Joggal, mivel ennek megvalósítási 
ideje, költségei sok cégnél meg-
haladják a lehetőségeket, és nem 
nyújtják a gyorsan elérhető elő-
nyök élményét.  Gyakran nincs 
is szükség teljes automatizációra, 
hiszen az innovatív cégek létező, 
jól bevált félautomatizált meg-
oldásokat is alkalmaznak már 
a leginkább munkaerő-igényes 
feladatok, mint például a ki- és 
betárolási ciklusidők csökkenté-
sére. A félautomatizálás rugal-
massága lehetőséget teremt, hogy 
megfelelően reagáljunk az esetle-
gesen megnövekvő megrendelői 
igények kielégítésére. A rendszer 

megtérülése is gyors: hozzávető-
legesen 2 év, ezért döntenek egyre 
többen mellette.

Globális kihívás
A dilemma nem csak hazánkat 
érinti. A McKinsey Global Institute 
szerint a szállítás-raktározás a har-
madik legautomatizálhatóbb szek-
tor a világon. Eközben a logisztikai 
szakemberek többsége a világban 
mindenhol óvatos, és nehezen 
szánják rá magukat nagyobb auto-
matizációs fejlesztésekre. Vajon mi 
áll az ellentmondás hátterében?
Miközben a kiskereskedelemben, 
az autóiparban és a gyógyszer-
iparban 6-10% közötti növeke-
dést terveznek, a logisztikában 
tervezett befektetések szintje épp 
a fele az említett növekedési igény 
kielégítéséhez szükséges mérték-
nek. A visszafogottság oka egy-
részt a logisztikai szolgáltatók 
közötti verseny intenzitásában, 
és az ebből fakadó nyomott árak-
ban rejlik. A nagyvállalatok és 
e-commerce megacégek gyorsan 
képesek szolgáltatót váltani, ezért 
mindenki óvatos a beruházások-
kal. Másrészt egyre több nagy 
e-commerce cég a saját kezébe 
veszi a logisztikai rendszerét, így 
érzik biztonságban a szezo nális 
ingadozások (karácsonykor a havi 
forgalom nyolcszorosát is elérő 
ugrások) kezelését. Az Amazon 
logisztikai operációja például 
önmagában ma már a világ ötödik 
legnagyobb logisztikai szolgálta-
tója lenne. De azok a cégek is csak 
vonakodva fektetnek automatizá-
cióba, ahol elvileg minden feltétel 
adott, és ez racionális döntésnek 
tűnne, mert a megtérülési idő 
magas, a piac gyorsan változik, 

Új varázsszó a logisztikában
FÉLAUTOMATIZÁLÁS Mit tesz egy logisztikai szolgáltató, ha egy fontos 
megrendelője 50%-kal több árut tárolna a raktárában és gyorsabb kiszol-
gálási sebességet vár el? Félautomatizálásba kezd.

Röviden

A félautomatizálás rugalmassága lehetőséget teremt, hogy 
megfelelően reagáljunk az esetlegesen megnövekvő megrendelői 
igényekre

Egy félautomata rendszer később akár átalakítható, tovább 
fejleszthető teljesen automata megoldássá

Ez a megoldás alacsonyabb beruházási költséggel jár, könnyebben 
kivitelezhető és bevezethető
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és az adott pénzforrást a vállalati 
prioritás rendszer alapján bizton-
ságosabb helyre is lehet fektetni.
Egy félautomata rendszer később 
akár átalakítható, tovább fej-
leszthető teljesen automata meg-
oldássá. Pári Róbert, a QLM 
ügyvezető igazgatója szerint a 
félautomata rendszerek azért is 
előnyösek, mert utólag is beépít-
hetőek egy meglévő keskenyfo-
lyosós raktárrendszerbe, amivel 
biztosítani lehet az egyensúlyt 
az emberi és a szoftveres vezér-
lés között. A fejlesztés alapfelté-
tele a raktár működését biztosító 
raktárirányítási szoftver, amely 
irányított ki- és betárolást valósít 
meg. Ez a megoldás alacsonyabb 
beruházási költséggel jár, köny-
nyebben kivitelezhető és bevezet-
hető, rugalmasabb, alacsonyabb 
kockázattal jár, és gyorsabb a 
megtérülése, mint a teljesen auto-
matizált rendszereké.

 Kedvező beruházási lépték

A K & V project managere, Varga 
Viktor alaposan tanulmányozta a 
lehetséges megoldásokat, és végül 
a logisztikai szolgáltató a félauto-
matizálás mellett döntött, amely-
lyel rövid idő alatt igen jelentős 
hatékonyságjavulást értek el, de 
a beruházási döntéshez mégsem 
kellett túl „nagy levegőt” ven-
niük, mert az a megfizethető tar-
tományban mozgott. A kezelők egy 
rövid betanulást követően teljes 
kapacitással tudták hiba nélkül, 
kényelmesen elvégezni a tárolási 
feladatokat, amellyel most órán-
ként 51 raklapot mozgatnak meg 
a korábbi 42-vel szemben. A rend-
szer meghatározza a leggyorsabb 
utat a tárhely eléréséhez, és oda 
irányítja a gépet tévedés nélkül. A 
CROWN APS félautomata rendszer 
18%-kal növeli a tárolási kapacitás 
hatékonyságot, ezáltal időt takarít 

meg, és csökkenti a működési költ-
ségeket. A QLM Waprom raktár-
irányítási szoftvere és a Crown 
APS bevezetése az adott üzleti 
célok elérése érdekében optimá-
lis mértékű befektetést igényelt.
A K & V project managerét is 
meglepte az előre lépés mértéke 
rugalmasságban, folyamatoptima-
lizálásban és hatékony folyamat-
irányításban. Varga Viktor szerint 
az sem mindegy, hogy egy ilyen 
rendszer bevezetése mögött mek-
kora üzemeltetési tapasztalat áll. 
Cégénél az alkatrész szintű javítha-
tóság is 10%-kal alacsonyabb üze-
meltetési költséget eredményezett. 
A projekt manager ezt egy példá-
val érzékelteti: „amikor a hidrau-
lika motorja megállt, egy szenzor 
csapágy cseréjével sikerült javí-
tani azt, amelynek költsége össze-
sen 300 euró volt egy 4000 eurós 
új motor árával szemben” – idéz fel 
egy megtörtént esetet.

Ne essünk a technológia 
bűvkörébe

A szalagpályás anyagáramoltató 
rendszerek, a vezető nélküli tar-
goncák, az RFID, az IRID-RTLS, 
az intralogisztikában hasznosít-
ható drón rendszerek, a kiterjesz-
tett valóság, már a logisztikában 
is a hétköznapok részei. De ezek 
gyakran csak a logisztikai folya-
matok egy-egy elemét érintik, 
és nem mindig könnyű és lehet 
egységes logisztikai rendszerbe 
illeszteni őket. Pári Róbert sze-
rint mindez felértékeli a rend-
szerszintű tervezés szerepét és 
az ehhez értő szakemberek tudá-
sát is. „Azok lesznek a nyerők, 
akik követik az innovációkat, de 
akiket nem kápráztat el a tech-
nológia fejlődése, hanem képe-
sek az üzleti racionalitás talaján 
maradni a beruházási javaslata-
ikkal” – véli a QLM ügyvezetője.
Ahol különösen nagy gyorsa-
ságra, pontosságra és folyamatos 
működésre van szükség, az auto-
matizálás indokolt, de sok válla-
lat számára nem a teljes, hanem a 
részleges automatizálás a megol-
dás. Érdemes cégre szabott rend-
szert kialakítani. 
Fotók: QLM

hatékonyságot, ezáltal időt takarít 

„A félautomata 
megoldásokat 

emberek vezérlik, 
de maga a 

technológia 
hatékonyságnövelő.”

P Á R I  R Ó B E R T ,
Ü G Y V E Z E T Ő  I G A Z G A T Ó ,  Q L M
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Napjainkban a növekvő 
napenergia-felhaszná-
lás hozzájárul az EU által 

meghatározott energiapolitikák 
betartásához. A megújuló energia-
források növekvő felhasználása 
csökkenti a károsanyag-kibocsá-
tást, fosszilis üzemanyagoktól 
való függést és javítja a levegőmi-
nőséget. Globális szinten a telepí-
tett fotovoltaikus kapacitás elérte 
a 400 GW-ot 2017 végén, előzetes 
becslések szerint 2050-re eléri a 
4500 GW-ot. Jelenleg sok kutatás 
zajlik a napelemek energiahaté-
konyságának növelésére és ezen 
kutatásokról részletes irodalmi 
beszámolókat találunk. Jelen 
kutatásunk keretében szeretnénk 
egy részletes összefoglaló beszá-
molót nyújtani a jelenlegi fejlesz-
tésekről és kutatási irányokról. 
A napelemek hatásfokának javí-
tására szerkezeti és technológiai 
módosítások alapján van lehető-
ség, illetve a felhasználási mód 
megfelelő megválasztásával. 
Jelen beszámolóban különféle 
felhasználási módokat is bemu-
tatunk, amik hatékonyabbá 

teszik a napelemek felhasználá-
sát. A napelemek felhasználása az 
épületenergetikában kiemelkedő, 
illetve a járműipar számára is új 
és újabb lehetőséget jelent. Nap-
jainkban a napelemek a fenntart-
ható fejlődés alappillérei.

Bevezetés
Rövid történeti áttekintés kere-
tében szeretnénk bemutatni a 
napelemek fejlődését [1]. 1839-
ben Edmond Becquerel 19 éves 
francia fizikus felfedezte, hogy 
fénynek kitett anyagban feszült-
ség keletkezik. 1883-ban Charles 
Fritts amerikai feltaláló szelén-
réteget futtatott vékony arany-
rétegre, amelynek eredményeként 
1%-os hatékonyságú eszköz 
jött létre. 1954-ben az Egyesült 

Államok Bell laboratóriumában 
jött létre a világ első fotovoltai-
kus napeleme. A napelem meg-
alkotói David Chapin, Calvin 
Fuller és Gerald Pearson. A nap-
elem hatékonysága megköze-
lítőleg 6%-os volt. 1955-ben a 
Hoffman Electrics nevű vállalat 
2%-os hatékonyságú napelemet 
bocsát a kiskereskedelmi piacra. 
Eladási ára igen magas volt, $25/
cella vagy $1.785/W. 1985-ben új 
napenergia-hatékonysági rekord 
született a New South Wales egye-
temen. Az új rekord során elér-
ték a közel 20%-os hatékonyságot. 
Ebben az időben már megjelentek 
a napelemmel működtetett autók, 
kommunikációs műholdak, űrha-
jók és kereskedelmi épületek. 
2001-ben Ausztrália a napele-
met jelölte meg a jövő optimális 

Napelemekben rejlő 
lehetőségek
Bencs Péter, egyetemi docens, arambp@uni-miskolc.hu 
Voith Katalin, tudományos főmunkatárs, gkdh12@uni-miskolc.hu

Miskolci Egyetem, Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet, Áramlás és Hőtechnikai Gépek Intézeti 
Tanszék, 3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros

1. ábra. 2017-ben telepített energiatermelő kapacitás

Röviden

A napenergia technológia jelenleg a világ harmadik legfontosabb 
megújuló energiaforrása.

A megújulóenergia-hasznosítás részaránya a prognózis alapján 
2030-ban a villamosenergia-fogyasztás 12,8%-át teszi ki majd 
hazánkban.

Az Európai Bizottság Fotovoltaikus Földrajzi Információs Rendsze-
rében lehetőség van a területi napsütéses órák ellenőrzésére.
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2. ábra. Top 10 ország az összes telepített napenergia PV kapacitás alapján 2017 év végén [2]

3. ábra. A megújuló energiaforrások hasznosítása céljából beépített villamosenergia-terme-
lő kapacitások technológia szerinti bontásban (beépített kapacitás – Magyarország) [4]

energiaforrásaként. A kiskereske-
delmi piac megnyílt megközelítő-
leg 60c/kWh bevezetési tarifával.

A napelemtermelés
A fotovoltaikus (PV) energiater-
melés a megújuló energiatermelés 
egyik legfejlettebb technológiája. 
A napenergia technológia jelen-
leg a világ harmadik legfontosabb 
megújuló energiaforrás a víz- és 
szélenergia után. A napenergia 
alacsony szén-dioxid-kibocsá-
tású energiát termel. Az elmúlt 
néhány évtizedben a napelemes 
PV energiafelhasználás növeke-
dett. A 2017-es év kiemelkedő volt 
a fotovoltaikus ágazat számára. 
A napenergia több új kapacitást 
adott ki, mint az atomenergia, 
mint a fosszilis tüzelőanyagok 
energiatermelő kapacitása (lásd 
1. ábra) [2].
A gyártási költségek csökken-
tése érdekében a nagy felületű 
PV egységek gyártása az új trend. 

2018-ban Szaúd-Arábia kiírt pályá-
zatot egy 300 MW-os erőműre, 
amely a világ legalacsonyabb 
árán termelne ($0,0234/kWh) [3]. 
A napenergia-technológiák fejlő-
dése miatt az előállítás ára folya-
matosan csökken. Kína vezette a 
világot a napenergia előállításá-
ban 2017-ben és a világ új nape-
nergia-előállítási kapacitásának 
50%-át telepítette. Európában las-
sabban nőtt a napenergia terme-
lési kapacitása, amely mindössze 
30%-kal volt magasabb az előző 
évhez képest. 2022 végére a globá-
lis napenergia-előállítási kapacitás 
akár 1270,5 GW-ra is nőhet és így 
a napenergiával előállított ener-
gia meghaladja az 1 TW (TWh)-ot.
2017-ben az ázsiai-csendes-óce-
áni térség vált a napenergia 
vezető térségévé, mivel 73,7 
GW-tal növelte kapacitását 221,3 
GW teljes telepített kapacitás eléré-
séig. Időközben az európai nem-
zetek voltak a napenergia úttörői 
és továbbra is együttesen második 

helyet foglalnak el a világ kapa-
citásának rangsorában a 114 GW 
összesített PV kapacitás alapján, 
mindössze részesedésük 28%-ra 
esett vissza. Az Amerikai Egyesült 
Államok a harmadik helyen áll, 
teljes telepített kapacitása 59,2 GW, 
vagyis körülbelül 15% [3]. Afrika 
és a Közel-Kelet részesedése 2017-
ben csökkent. A 2,1 GW kapacitás 
hozzáadása után is a teljes 6,9 
GW napenergia-kapacitás a világ 
teljes kapacitásának csupán 1,7%-
át tette ki. A világ napenergia-elő-
állítási kapacitásának csaknem 
egyharmadát Kína üzemeltette, 
2016-tól történő jelentős növeke-
dés alapján (2. ábra).
Ahogy azt a 3. ábrán is láthatjuk, 
Magyarországon az előrejelzések 
szerint a meglévő szakpolitikai 
intézkedések eredményeként 
2030-ra a megújuló alapú vil-
lamosenergia-termelő egységek 
beépített kapacitása meg fogja 
haladni a 7200 MW-ot, amely-
ből több mint 6600 MW-ot a 
napelemek tesznek majd ki. A 
megújuló forrásból származó 
villamos energia mennyisége 
2030-ban várhatóan meghaladja 
a 6500 GWh-t, amelynek közel 
70%-át napelemek biztosítják. 
A megújulóenergia-hasznosítás 
részaránya a prognózis alapján 
2030-ban a bruttó végső villa-
mosenergia-fogyasztás 12,8%-át 
teszi majd ki.

A napelem működése
A PV cellák jelentős része szilí-
cium alapú cellákat alkalmaz. A 
4. ábra mutatja az általános fel-
építését egy PV cellának (n és p 
típusú szennyezéssel). A napelem 
fényt alakít villamos energiává. 
Általában ez egy három lépésből 
álló folyamat [5, 6].
• Fényelnyelés, az elektronok 

gerjesztett állapotba kerülnek.
• A pozitív és negatív töltések 

lokális szétválasztása. Ger-
jesztési energia  az elektro-
nok szétválasztása. Az ener gia 
maradék része pedig hőenergia 
lesz, nem használja fel elektron 
szétválasztásra.

• A töltések külső áramkörbe 
vezetése.
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A szilícium alapú cellák típusai:
Monokristályos (a szilícium alap-
anyagot egy kristállyá húzzák, 
majd szeletelik), átlagos mérete 
150 mm, hatásfoka 15-17%.
Polikristályos (irányított lehűlési 
gradiensű öntési eljárással nyerik 
oszlopos egykristályokból), átla-
gos mérete: 500 mm, hatásfoka: 
13-15%, gyártása olcsóbb.
Amorf (a szilíciumot hordozó 
anyagra, például üvegre gőzölik 
fel), hatásfoka rossz: 4-6%, élet-
tartam rövid, olcsó.
A forró égövben a monokristályos 
modulok kicsit jobban teljesíte-
nek, míg északon a polikristályos 
teljesít jobban, illetve általában 
minimálisan nagyobb a hatás-
foka a monocelláknak.
A napelem villamos paraméterei 
a megvilágító fény spektrumá-
tól, intenzitásától és a napelem 
hőmérsékletétől is függenek. A 
napelem árama lineárisan függ 
a besugárzástól, de a feszültség 
és az MPP (maximális teljesít-
mény pont) nem, emiatt a külön-
féle besugárzási értékek esetén a 
napelem viselkedésének leírása 
bonyolult [6].

Napelemek felhasználási 
lehetőségei

A napelemek általános felhasz-
nálása a különféle épületek tete-
jén történő elhelyezés (5. ábra). 

A napelemes rendszerek telepí-
tésére a legtöbb épület alkalmas, 
hiszen míg egy napelem alapte-
rülete nagyjából 1,65 m2, addig 
egy átlagos napelemes rendszer-
hez (családi ház) 24-25 m2 szabad 
tetőfelület bőven elegendő. Sok-
szor hangsúlyozzák a napele-
mes rendszerek ideális tájolását, 
amely rendszerint a tető eseté-
ben 35-40 fok közötti dőlésszöget, 
valamint a lehető legpontosabb 
déli irányú beállítást feltételez [7].
Napelem rendszerek kiépíté-
sét sok tanulmány segíti, nap-
ja i n k ban ped ig i ng yenes 
internetes lehetőségek is rendel-
kezésre állnak. A 6. ábra mutatja 
az Európai Bizottság Fotovoltai-
kus Földrajzi Információs Rend-
szerét, amiben lehetőség adódik 
több paraméter szerinti elem-
zésre. Éves, havi és napi átlagokat 
is lekérdezhetünk az adatbázis-
ból, illetve lehetőségünk van szi-
getüzemű rendszer elemzésére is.
A tetőre való elhelyezést megfi-
gyelhetjük gépkocsik és vonatok 
esetén is. 
A Toyota együttműködik a NEDO-
val és a Sharppal, hogy növelje az 
eddigi PriusPHV napelemes rend-
szere által elért 22,5%-os konver-
ziós hatékonyságát. Az új rendszer 
megközelítőleg 34%-os konverziós 
hatásfokkal üzemel. A napelemek 
0,03 mm vastag filmrétegként 
vannak a gépkocsi karosszériájára 

4. ábra. Napelem cella általános felépítése

5. ábra. Napelem táblák telepítése (fent: családi ház; lent: lapostető)

6. ábra. PVGIS – Kalkuláció [8] 7. ábra. Toyota PriusPHV [9]
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telepítve. A napelemes rendszer 
fejlesztése mellett fontos szempont 
volt az energiatárolás rendszeré-
nek fejlesztése is [9].
India Vasúti Minisztériuma nape-
lemeket telepített intercity szerel-
vényekre, melyek az országban 
az észak-dél közötti kapcsolatért 
felelősek és a menetidő közel 
két nap. A telepített napelemek 
megközelítőleg 4-5 óra tápellá-
tást biztosítanak napos időben 
a szerelvény világítási és szel-
lőztetési rendszerének. Romló 
időjárási viszonyok között ez az 
érték lecsökken 2-3 órára. Dízel 
gyorsvonatokon alkalmazták 
ezen fejlesztést először, melynek 
elsődleges feladata a CO2-kibocsá-
tás csökkentése [10].
Egyéni közlekedésben is megta-
lálható a napelemek térnyerése, 

így a kerékpárok piacán is meg-
jelenik ezen lehetőség [11].
Napjainkban egyre jobban ter-
jednek a smart city jellegű váro-
sok, ami annyit jelent, hogy okos 
élhető városok. Ezen városok 
egyik alappillére a megújuló 
energiaforrások alkalmazása. 
Napelemek kapcsán annyit jelent, 
hogy az eddig bemutatott tetőtéri 
alkalmazások mellett megjelen-
nek az utakba, járdákba épített 
napelemek. Sok esetben ezen nap-
elemek elsődleges célja az útszéli 
lámpák energiájának megterme-
lése, illetve az útjelzők energiael-
látásának biztosítása [12].
A napkövető rendszerek fejlő-
dése az optimalizált és egyszerű 
rendszerek irányába halad. Ezen 
az útvonalon található a jelenleg 
a természetet másoló rendszer, 

az úgynevezett SunBOT (sunflo-
wer-like biomimetic omnidirectio-
nal tracker). Napraforgó mintájára 
a rendszer automatikusan nyomon 
követi a fényforrást [13]. 
A SunBOT-ok szárátmérője körül-
belül egy milliméter, napenergiát 
hasznosító gőzfejlesztő eszközök 
esetén megközelítőleg 400%-os 
hatásfok-növekedés érhető el Sun-
BOT-ok alkalmazásával. A rend-
szer teljesen önállóan működik, 
nem igényel külső beavatkozást 
(emberi beavatkozást). 
Napjainkban az ivóvízhiány 
kezelése a kiemelkedő felada-
tok közé tartozik. Megoldást 
jelenthet a napelemes memb-
rándesztillációs sótalanítási tech-
nológia. Napenergiával működő 
egyedi gázmembrán desztillá-
ciós rendszert alkalmazhatunk 
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8. ábra. DEMU (diesel electric multiple unit) dízel gyorsvonat [10] 9. ábra. Hollandia, napelemes út [12]

10. ábra. a.) A napraforgó és a SunBOT fototropizmusa. b.) A hagyományos nem fototróp felület-csökkent teljesítmény sűrűség (középső 
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édesvíz-előállításhoz távoli szi-
geteken található háztartások 
számára. A rendszer elektromos-
áram-igényét napelem biztosítja, 
míg a szükséges hőenergia-ellá-
tást napkollektorral látják el [14].
A rendszer által termelt napi 
édesvíztermelés 9,98 kg/nap 
(január) – 23,26 kg/nap (július) 
között mozog (Hongkong időjárási 
körülményeit figyelembe véve). A 
rendszer által termelt napi édes-
víz elegendő egy négytagú család 
napi ivóvízigényének kielégíté-
sére. A napkollektor átlagos tel-
jesítménye 50%, míg a napelem 
átlagos hatásfoka kb. 15%. A rend-
szer végső víztermelési költsége 
körülbelül $18,34/m3.
Élelmezés, energia- és vízrend-
szerek megóvása érdekében 

is megoldást jelent a megújuló 
energiaforrás használata. A prob-
léma megoldására egy napelemes 
rendszert alkalmaznak egy adott 
mezőgazdasági terület felett (a 
terület mezőgazdasági haszná-
latát nem korlátozva). A rend-
szer hibrid jelleme abból fakad, 
hogy az adott területen egyszerre 
folyik mezőgazdasági termelés és 
elektromosáram-termelés (nap-
elem). A napelemek által nyúj-
tott árnyékolás többféle pozitív 
előnyt jelent, ideértve a csökken-
tett aszály lehetőségét, illetve a 
nagyobb élelmiszer előállítását. 
A kezdeti eredmények alapján 
megállapítható, hogy a napele-
mek alatti területen a növényter-
mesztés számára a hőmérséklet 
kedvezőbb, illetve az öntözések 

közben a talaj kiszáradása las-
sabban következett be. A napele-
mek hőmérséklete nappal 9 °C-kal 
hűvösebb volt, illetve a levegő 
páratartalma kevésbé csökkent 
a napelemek alatt.

Összefoglalás
A cikkben áttekintettük a nap-
elemekben rejlő lehetőségeket, 
illetve az üzemeltetésükkel kap-
csolatos szempontokat. Össze-
foglaltuk a megújuló energiákat 
alkalmazó országok közötti fejlő-
dési trendeket. A fejlődési trendek 
alapján jól megállapítható, hogy 
a napelemek alkalmazása növek-
szik a legjobban a többi megújuló 
energiaforráshoz viszonyítva. A 
napelemek alkalmazhatósága 
széles körű, amit a cikkben bemu-
tatott példákon keresztül jól meg-
figyelhetünk. Alkalmazhatóak 
városi és városon kívüli környe-
zetben is. 
A napelemekben rejlő lehetősé-
gek elég ígéretesnek tűnnek, az 
elmúlt öt év nagyszabású pro-
jektjeinek száma nagyon kevés. 
Energiapolitikai tervek és irány-
mutatások alapján jól látszik, 
hogy a jövőben a növekedés több-
szöröse várható az eddig tapasz-
taltaknak. További kutatások 
szükségesek a rendszerek haté-
konyságának növelésére szolgáló 
új módszerek tanulmányozásá-
nak céljából új tervezés, újszerű 
megvalósítás és fejlett anyagtu-
domány révén. 
A rendszer gazdasági életképes-
sége és robusztussága miatt a 
napelemes technológia a fenn-
tartható fejlődés fő irányvonala-
ként kezelhető.

Köszönetnyilvánítás
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munka az EFOP-3.6.1-16-2016-
00011 jelű „Fiatalodó és Megújuló 
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– a Miskolci Egyetem intelligens 
szakosodást szolgáló intézményi 
fejlesztése” projekt részeként – a 
Széchenyi 2020 keretében – az 
Európai Unió támogatásával, az 
Európai Szociális Alap társfinan-
szírozásával valósul meg. 

11. ábra. Napenergiával 
működő gázmembrán 
desztillációs sótalanító 
rendszer [14]

12. ábra. Növények a 
napelemek alatt [15]
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A fog yasz tói s t r u k t ú ra 
átalakulásával egyre több 
olyan berendezés kapcso-

lódik a villamos hálózatokra, 
melyek úgynevezett nemlineáris 
fogyasztóknak tekinthetők. Ezen 
eszközök közös jellemzője, hogy 
nem tisztán 50 Hz-es szinuszos 
áramot vesznek fel a hálózatból. 
Ennek következtében visszahat-
nak a táphálózat feszültségére, 
eltorzítva annak jelalakját. A fel-
harmonikusok által okozott prob-
lémákat hamar felismerték, több 
megközelítés is létezik az általuk 
okozott hatások mérséklésére. A 
felharmonikusok szűrésének 
módszereit két nagy csoportra 
szokás osztani: passzív és aktív 
szűrés. 

„Teljesítményformálás” – 
Textilipari gyártócsarnok

Az aktív felharmonikus szűrők 
számos funkció ellátására képe-
sek, egy eszköz segítségével. A 
következő példában egy komplex 
alkalmazás kerül bemutatásra. 
Egy textilipari létesítmény ese-
tében a karbantartó személyzet 
észlelte, hogy az egyik alelosztó-
ról ellátott gépek esetében kima-
gaslóan magas az üzemzavarok, 
meghibásodások aránya. Előze-
tes vizsgálatok alapján a zavarok 
egyik lehetséges okát a magas fel-
harmonikus tartalomban jelölték 
meg. Ennek következtében úgy 
döntöttek, hogy kísérleti jelleggel 
egy aktív felharmonikus szűrőt 
telepítenek a kérdéses elosztóba.

Csupán egyetlen modul – 60 A 
– került telepítésre, azonban az 
érintett fogyasztók relatíve kis tel-
jesítménye miatt jelentős kihaszná-
latlan kapacitás maradt elérhető a 
szűrőben. Ezt a rendelkezésre álló 
többletet a meddőteljesítmény kom-
penzálására, valamint a terhelés 
szimmetrizálására is fel lehetett 
használni. Az érintett fogyasztók 
túlnyomó része ugyanis egyfá-
zisú, ezért jelentős aszimmetria 
volt megfigyelhető az áramfelvé-
telben. Mindez együtt járt a nulla-
vezetőben megjelenő viszonylag 
nagy árammal.

Az eredményeken jól látszik a 
felharmonikus tartalom mér-
séklődése mellett a nullavezető 
áramának nagyarányú csök-
kenése is. Ez részben a zérus 
sorrendű harmonikusok kiszű-
résének, nagyobbrészt viszont a 
terhelés szimmetrizálási funkció 
működésének tudható be.
Cikksorozatunkban az aktív fel-
harmonikus szűrők alapvető 
tulajdonságainak áttekintését 
követően néhány esettanulmány 
bemutatásával próbáltuk illuszt-
rálni ezen eszközök alkalmazási 
lehetőségeinek sokféleségét. 

Aktív felharmonikus szűrő, 
a korszerű fázisjavító, 3. rész
FÁZISJAVÍTÁS Napjainkban a villamos energia minőségének kérdése egyre 
hangsúlyosabbá válik. A minőségi mutatók közül kiemelt figyelmet 
érdemelnek a felharmonikusok.

Kiss József, KRL Kontrol Kft.

KRL Kontrol Kft.
2030 Érd,
Bajcsy-Zsilinszky út 81.
tel.: 06 23 381 818
e-mail: krl@krl.hu
web: www.krl.hu

Infó

Teljes harmonikus torzítás [%]
Szűrő U1 U2 U3 I1 I2 I3
KI 2.36 2.11 2.52 10.15 7.92 16.11

BE 2.02 2.02 1.84 2.89 2.72 3.16

Szűrő I1 [A] I2 [A] I3 [A] I4 [A] cosφ
KI 56,63 43,52 41,42 13,13 0,9815

BE 49,54 49,85 49,12 2,26 0,9985

12. ábra. Áram jelalakok szűrés nélkül
– Textilipari létesítmény (I4 a nullavezető árama)

3. táblázat. Teljes harmo-
nikus torzítás a három 
fázisfeszültségben és 
fázisáramban – Textilipari 
létesítmény

13. ábra. Áram jelalakok a szűrő bekapcsolása után
– Textilipari létesítmény (I4 a nullavezető árama)

4. táblázat. Terhelés-
szimmetrizálás hatása – 
Textil ipari üzem
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A kibertámadások és az adat-
szivárgási esetek száma 
idén sem fog csökkenni, 

ezért a vállalatoknak minden 
eddiginél több figyelmet, energiát 
és pénzt kell fordítaniuk arra, 
hogy megvédjék értékes adata-
ikat és rendszereiket. 2019-ben 
kiemelkedően sok volt az adatszi-
várgás, csak az első kilenc hónap-
ban 5183 incidensről érkezett 
jelentés, amelyek összesen közel 
8 milliárd adatrekordot érintet-
tek. A Gartner becslései szerint 
pedig 2022-re a kiberbiztonságra 
fordított összeg világszinten eléri 
a 113,7 milliárd dollárt. A Micro 
Focus szakértői összegyűjtötték 
azt a hat trendet, amelyek meg-
határozóak lesznek idén a válla-
lati IT-biztonságban. 

Kiemelt fiókok ellenőrzése
Nem számít új kihívásnak a vál-
lalatok számára a kiemelt, rend-
szergazdai jogosultságokkal 
rendelkező fiókokkal történő 
visszaélések megakadályozása, 
ettől függetlenül ez idén is a pri-
oritások között szerepel. Ezek 
kihasználásával ugyanis mind 
a kiberbűnözők, mind a rossz-
indulatú alkalmazottak komoly, 
sokszor helyrehozhatatlan káro-
kat okozhatnak az anyagiak és 
a hírnév terén egyaránt. Ezért a 
vállalatoknak időről időre felül 
kell vizsgálniuk, tényleg csak 
azok rendelkeznek-e kiemelt 
fiókkal a cégen belül, akik ese-
tében ez valóban indokolt. Azt 

is monitorozniuk kell továbbá, 
hogy ezek a személyek milyen 
tevékenységeket végeznek a jogo-
sultságok birtokában.

Nulla bizalom 
A vállalatok nem tudhatják, 
mikor éri őket valamilyen táma-
dás kívülről vagy belülről, ezért 
egyre több cégnél alkalmazzák 
a „nulla bizalom” megközelítést. 
Vagyis elvetik azt a feltételezést, 
hogy a céges hálózaton belül 
minden és mindenki, beleértve 
az alkalmazottakat, a szoftvere-
ket és a hardvereket, alapvetően 
megbízható, és nem akar ártani a 
cégnek. Ezért a legkisebb jogosult-
ság elvét használva mindenkinek 
csak azokhoz a rendszerekhez, 
adatokhoz és erőforrásokhoz biz-
tosítanak hozzáférést, amelyekre 
valóban szüksége van a minden-
napi munkához. Ezeket az eléré-
seket időről időre ellenőrzik, és 
emellett folyamatosan értéke-
lik minden személy és eszköz 
tevékenységét a kockázatok 

szempontjából. Ahol rizikót ész-
lelnek, ott automatikusan meg 
is szüntethetik a kapcsolatot és 
a hozzáférést, hogy megakadá-
lyozzák az esetleges károkozást.

Gépek a szakemberhiány 
leküzdésére

A biztonság fenntartásához ren-
geteg tevékenységet kell meg-
figyelni, és óriási mennyiségű 
adatot kell elemezni. Ezt már 
nem lehet emberi erővel megol-
dani, különösen annak fényében, 
hogy világszerte egyre nagyobb 
a hiány IT-biztonsági szakem-
berekből. Ezért egyre fontosabb 
szerephez jutnak az olyan meg-
oldások, amelyek kiváltják vagy 

Vállalati biztonság 2020-ban
BIZTONSÁG Nem kell különösebb jóstehetség ahhoz, hogy meg tudjuk 
mondani: idén is fontos lesz az IT-biztonság a vállalatoknál. A Micro 
Focus szakértői szerint 2020-ban a gépek sietnek segítségünkre a védeke-
zésben, és egyre több vállalat igyekszik majd csökkenti a kockázatokat a 
kiemelt fiókok, a felhasználói tevékenységek és az IoT-eszközök ellenőr-
zésével, valamint az alkalmazások biztonságának tesztelésével. 

„Az optimista azért várja az éjfélt, hogy 
az új év elkezdődjön, a pesszimista pedig 
azért, hogy megbizonyosodjon róla, az 

óév elmúlt.”
B I L L  V A U G H A N ,  A M E R I K A I  Í R Ó
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megkönnyítik a szakértők mun-
káját. Ilyen például az a techno-
lógia, amely már a Micro Focus 
biztonsági információ- és ese-
ménykezelő szoftverében is elér-
hető. Ez a rendszer mesterséges 
intelligenciát és gépi tanulást 
alkalmazva képes elemezni a 
naplóadatokat, és több millió ese-
mény közül azonosítani a gyanús 
tevékenységeket. Így a szakembe-
reknek csak a releváns dolgok-
kal kell foglalkozniuk, tehát akár 
kisebb személyzettel is fenntart-
ható a biztonság. 

Terjedő többlépcsős azonosítás 
Egyre több cégnél vélik úgy, hogy 
a jelszavas azonosítás önmagában 
még nem elég. Hiszen egy jelszó-
val rengeteg veszélyes dolog tör-
ténhet: ellophatják, feltörhetik, 
kitalálhatják, megoszthatják, 
leírhatják, elfelejthetik. Meg 
kell tehát erősíteni a biztonsá-
got valamilyen egyéb hitelesítési 
módszerrel, például biometrikus 
azonosítóval vagy mobileszközre 
küldött kóddal. Természetesen 
ezeknek is megvan a maguk koc-
kázata, hiszen az okostelefont és 

a biometrikus adatokat is ellop-
hatják, ahogyan ez tavaly meg is 
történt több millió ember ujjle-
nyomatával. Ez különösen azért 
problémás, mert egy ujjlenyo-
matot nem lehet olyan könnyen 
lecserélni, mint egy jelszót. Önma-
gában tehát minden azonosítási 
módszer kockázatos, ha azonban 
kombinálják őket, az nagyobb 
biztonságot garantál. A megfelelő 
keretrendszert alkalmazva egy-
szerűen használható több hitele-
sítési módszer is, és a lehetőségek 
tárháza a későbbiekben is bővít-
hető újabb technológiákkal. 

Vigyázó szemek az IoT-
eszközökön

Ma már minden és mindenki csat-
lakozik az internethez. Természete-
sen rengeteg előnyt tartogat mind 
a vállalati, mind a magánfelhasz-
nálók számára, ha a különféle 
berendezéseink képesek intelli-
gens módon gyűjteni és megosz-
tani az adatokat. Ugyanakkor ez 
a lehetőség biztonsági problémá-
kat is felvet, hiszen ami csatlako-
zik az internethez, azt fel is lehet 
törni. A Micro Focus szakértői 

szerint csökkentheti az IoT-eszkö-
zökhöz kapcsolódó kockázatot, ha 
a készülékekhez ugyanúgy hoz-
zárendelnek egy-egy digitális sze-
mélyazonosságot, mint az emberi 
felhasználókhoz, és ehhez mérten 
ellenőrzik a tevékenységüket: való-
ban szokásosnak számít-e, amit a 
hálózaton belül művelnek, vagy 
eltéríthették és kihasználhatták-e 
a kiberbűnözők. 

Mindenki tesztel
A Micro Focus friss felmérése 
szerint a webes alkalmazások 
94 százalékában előfordul vala-
milyen sérülékenység a bizton-
sági funkciókban, és az asztali, 
illetve mobilos alkalmazásokban 
sem sokkal rózsásabb a helyzet. 
A vállalatok azonban egyre egy-
szerűbben futtathatnak le alkal-
mazásbiztonsági teszteket a 
különféle, könnyen elérhető esz-
közök segítségével. Ezért idén 
várhatóan még többen ellenőr-
zik majd ilyen megoldásokkal a 
házon belül használt alkalma-
zásokat, legyen szó akár saját 
fejlesztésű, akár más gyártótól 
származó szoftverekről.  
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Előzetes

 E-teherautók
Az elektromos tehergépjárművek a kereskedelmi értékesítés 
küszöbén állnak, de fontos kutatás-fejlesztési tevékenységek 
még zajlanak annak érdekében, hogy elérjék, vagy akár meg 
is haladják a dízelek költség-hatékonyságát.
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Csatlakozzon!

A TruConnect segítségével Ön lépésről lépésre tervezheti meg okos gyárát. Moduláris megoldásaink átlátható 

és gördülékeny folyamatokat eredményeznek, így folyamatosan információhoz juthat termelési kapacitásáról. 

A digitális kapcsolatnak köszönhetően Ön irányít: több információhoz jut és a legtöbbet hozhatja ki termelési 

folyamatából.

www.trumpf.com/s/en-truconnect

Lépjen kapcsolatba ma tanácsadójával és kérje ajánlatunkat: 

info@hu.trumpf.com

Vegye kézbe 
az irányítást!



A SZERSZÁM
A HORN neve egyet jelent az erőteljes csúcstechnológiával, a 
teljesítménnyel és a megbízhatósággal. Hódítson meg 
új területetket – hisz precíziós szerszámaink változást hoznak.

www.phorn.hu

A KÜLÖNBSÉG 
URALKODÓ ÉS 
SZOLGA KÖZÖTT


