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A pályázat keretein belül létrehoztunk egy speciális, felhő alapú adatbázist, tudásfelhő néven, ami egymástól függetlenül is értelmes 
tudásmorzsákból építkezik. Ezekből az elemi építőkövekből lehet felépíteni egy-egy órai tananyagot, vagy akár egy tantárgy teljes 
jegyzetét. A létrejött tananyagokat a program online „fordítja” le egy adott eszközre, így a tananyagok optimálisan tudnak megjelenni a 
diákok okostelefonján, vagy akár egy nagy előadó kivetítőjén is. A projektben résztvevő oktatók a saját maguk által fejlesztett, létrehozott 
tananyagokat feltöltötték a felhő alapú adatbázisba. A felhasznált anyagok minden eleme mindig magával viszi az eredetileg megadott 
metaadatokat (pl. fénykép készítője), így a felhasználás során a hivatkozás automatikussá válik.  
!
Ma nagyon sok oktatási kísérlet zajlik a világban, de még nem látszik pontosan, hogy a „fordított osztály” (flipped classroom) vagy a 
MOOC (massive open online courses) nyílt videó anyagai jelentik a járható utat. Az azonban mindenki számára világos, hogy változtatni 
kell a megszokott módszereken. A kidolgozott tudásfelhő keretrendszer egyszerre képes kezelni az egyéni tanulási utakat, de akár ki 
tud szolgálni több ezer hallgatót is egyszerre. 
!
Minden oktató a saját belátása szerint tudja alkalmazni, használni, alakítani az adatbázisát, valamint szabadon használhatja a mások 
által feltöltött tanagyag elemeket anélkül, hogy a hivatkozásra külön hangsúlyt kellene fektetnie. Az egyes elemekből összeállított 
„jegyzetek” akár személyre szabhatók, ha pontosan behatárolható a célcsoport tudásszintje.  
!
Az elkészült tananyagok nem statikus, nyomtatott (PDF) jegyzetek, hanem egy állandóan változó, változtatható képekből, videókból és 
3D modellekből felépített dinamikus rendszer. Az oktatók az ipar által megkövetelt legmodernebb technológiákat naprakészen tudják 
beépíteni a tudásfelhőben tárolt dinamikus „jegyzeteikbe” anélkül, hogy új „PDF” jegyzetet kellene kiadni. Ez az online rendszer biztosítja 
a tananyagoknak és magának az oktatásnak a fenntarthatóságát is.  
!
A dinamikus, metaadat struktúrára épülő tananyagainknak ebben a jegyzetben, csak egy pillanatfelvétele, lenyomata tud megjelenni. A 
videóknak, az interaktív és 3D struktúráknak, valamint a frissülő tartalmaknak a megjelenítésére így nincsen lehetőségünk. 
!
Az e-learning nem feleslegessé teszi a tanárokat, hanem lehetővé teszi számukra, hogy úgy foglalkozhassanak a diákjaikkal, ahogy a 
mai, felgyorsult világ megköveteli. 

tudasfelho.hu

http://tudasfelho.hu


Fúró célgépben zajló folyamatok 
blokkdiagramos leírása

NC gépek irányítása 
laboratóriumi prezentáció



Blokkdiagramos leírási mód

• Irányítástechnikai folyamatok középszintű leírási módja 
• Leírás alapja: Blokkegységek generálása, sorrendbe tétele 

– Végrehajtandó utasítások 
– Továbblépési feltételek 

• Több PLC-szintű információ 
• Akár bonyolultabb, elágazásokat is tartalmazó folyamatok 

leírására is jó 
• PLC program forrásanyaga



„B” ütköző anomáliája

• PLC működésének alapja 
– Bemenő jelek kombinációja 
– PLC program alapján 
– Kimenő jelek generálása 

• Fúró célgép „B” ütközője: 
1. Gyorsmenet előre pozícionálás, 

„B” pontban műveleti akciók 
2. Gyorsmenet hátra pozícionálás, 

„B” pontban nem történik semmi.



Merkerek alkalmazása

1. Léteznek jelek, amelyek 
bemenetek a PLC-nek 

2. Léteznek jelek, amelyek 
kimenetek a PLC-nek 

3. Léteznek merkerek, 
amelyek a PLC-be 
visszacsatolt kimenetek

Állapotok egyértelmű meghatározása



Blokkegységek felépítése

• Nincs globális szabvány a 
felépítésre 
– Ipari cégek lokális 

szabányai 
– PLC szoftver-szabványok 

• Laborfeladathoz tartozó 
blokkegység: 
– Lépésszám 
– Állapothoz tartozó merker 
– Akciók leírása 
– Továbblépési feltétel



Laborfeladat 0. lépésének blokkja

• PLC várakozik: 
– I = 1 
– A = 1 

• Állapothoz tartozó merker: 
M10 

• Továbblépési feltétel: 
– T1 := A=1, I=1



Laborfeladat 1. lépésének blokkja

• Műveleti akciók indítása 
– mdbsz = 1 
– forg = 1 

• Késleltetési időzítő 
– TIM1 = 5 sec. 

• Állapothoz tartozó merker: M11 
• Továbblépési feltétel: 

– T2 := TIM1 = 5 sec.



Laborfeladat 2. lépésének blokkja

• Mozgási akció indítása: 
– gye = 1 

• Állapothoz tartozó merker: M12 
• Továbblépési feltétel: 

– T3 := B=1



Laborfeladat 3. lépésének blokkja

• Műveleti akció indítása 
– hkf = 1 

• Késleltetési időzítő 
– TIM2 = 2 sec. 

• Állapothoz tartozó merker: M13 
• Továbblépési feltétel: 

– T4 := TIM2 = 2 sec.



Laborfeladat 4. lépésének blokkja

• Mozgási akció indítása: 
– me = 1 

• Állapothoz tartozó merker: M14 
• Továbblépési feltétel: 

– T5 := C=1



Laborfeladat 5. lépésének blokkja

• Késleltetési időzítő 
– TIM3 = 8 sec. 

• Állapothoz tartozó merker: 
M15 

• Továbblépési feltétel: 
– T6 := TIM3 = 8 sec.



Laborfeladat 6. lépésének blokkja

• Mozgási akció indítása: 
– gyh = 1 

• Állapothoz tartozó merker: M16 
• Továbblépési feltétel: 

– T7 := A=1



Laborfeladat 7. lépésének blokkja

• Műveleti akciók kikapcsolása 
– mdbsz = 0 
– forg = 0 
– hkf = 0 

• Állapothoz tartozó merker: M17 
• Továbblépési feltétel: 

– T0 := mdbsz=0, hkf=0, forg=0



Blokkdiagram befejezése

• Visszacsatolás létrehozása 
– 7. állapotból csatolunk vissza a 0. állapot elé 
– Folyamatos, ciklikus működés biztosítása 
– Visszacsatolás nélkül csak egyszer hajtódna végre a folyamat 

• Blokkdiagram PLC program forrásanyagként történő 
alkalmazhatósága 
– PLC utasításokat írtunk a blokkokba 
– Továbblépési feltételek is PLC-szintűek 
– Merkerek alkalmazása



„B” ütköző anomáliájának megoldása

• Első átmenetelkor bekapcsolt állapotban: 
– M12 merker 
– „B” ütköző 

• Második átmenetelkor bekapcsolt állapotban: 
– M16 merker 
– „B” ütköző 

• Anomália megoldva, a PLC-re a fúróciklus folyamatában 
nincs két olyan időpillanat, amikor egyazon jelek futnak 
be a PLC-be



Összefoglalás

• „B” ütköző anomáliája 
– Probléma megfogalmazása 
– Merkerek használata 

• Blokkdiagramos leírás jellemzői 
– Leírási formula alkalmazása 
– Blokkegységek felépítése 

• Fúró célgép folyamatának blokkdiagramos leírása 
– Állapotok blokkegységei 
– B ütköző anomáliájának megoldása



Fúró célgép irányítástechnikai 
programjának készítése 1.

NC gépek irányítása 
laboratóriumi prezentáció



PLC gyártórendszerben betöltött szerepei 1.

Cellaszintű irányítás

1. Megmunkáló cella 

1. Eszterga cella 

2. Maró cella 

3. Köszörű cella 

2. Szerelő cella 

3. Mosó cella 

4. Mérő cella



PLC gyártórendszerben betöltött szerepei 2.

Anyagmozgatás és raktározás

1. Anyagmozgatás irányítása 

1. Szállítószalag 

2. Felsőpályás szállítórendszer 

3. Robotkocsi alkalmazása 

2. Raktározás 

1. Magasraktári irányítás 

2. Anyagellátás segítése



PLC szerszámgép-szintű irányítási feladatai

• CNC szerszámgépek 
– Végrehajtási feladatok 

• Szerszámcserélés 
• Hűtővíz működtetése 
• Pneumatikus elemek irányítása 

– Engedélyezési és tiltási feladatok 
• Program automatikus futtatásának tiltása 
• Végállásra futáskor tiltási feladatok 
• Túlterhelés elleni védelem (fordulatszám, teljesítmény)



Laborfeladat meghatározása

• Gyártósori célgép 
– Egyszerűsített NC vezérlés 
– Fúró megmunkálás 
– Automatikus programindítás 
– Átmenő- és zsákfurat 

készítésének lehetősége



A célgép fúró megmunkálásának folyamata

• Hagyományos fúró 
megmunkálás 

– Átmenő furatok 
– Zsákfuratok 

1. Gyorsmeneti pozícionálás 
biztonsági síkig 

2. Lineáris interpoláció fúrási 
mélységig 

3. Gyorsmeneti kiemelés 
kezdőpontig



Fúró célgép felépítése

1. Mozgási folyamat irányítása 

 - Ütközők segítségével 

2. Mozgási akciók 

 - hűtő kenő folyadék 

 - munkadarab szorítás 

 - Fúró forgatás 

3. Várakozási lehetőségek



Ütközők szerepe a mozgási folyamatban

• Mechanikus ütközők 
• Ütközőkkel való 

kommunikáció 
• Biztonsági sík 

szükségessége 
• Ütközők rugalmas 

áthelyezési lehetősége



Munkadarab szorítás

• Munkadarab szorítási 
lehetőségek 
– satu alkalmazása 
– Körmös megfogók 
– Mágnesasztal 

• Megfelelő szorítási nyomás 
elérése 
– Nem megfelelő nyomás 

veszélyei 
– Szorító nyomás 

kikapcsolásának ideje



Hűtő-kenő folyadék

• Hűtési lehetőségek 
– Vízhűtés 
– Levegő hűtés 
– Minimálkenés 

• Kenés előnyei 
– Szerszámkopás csökken 
– Felületi hőmérséklet 

csökken



Fúró forgás

• Szerszám forgatása 
– Forgatási irány 

meghatározása 
– Megfelelő fordulatszám 

alkalmazása 
• Alkalmazott 

fordulatszám elérése 
– Felpörgéshez idő kell 
– Menetfúrásnál fúrási 

mélységben irányváltás



Időzítők alkalmazása

• Időzítők típusai 
– Bekapcsolás késleltetés 
– Kikapcsolás késleltetés 

• Időzítők célgépbeli 
szerepe 
– „A” és „B” ütközőnél 
– „C” ütközőnél



Fúró célgép megmunkálási folyamata

1. Várakozás a start jelzésre 
2. Munkadarab szorítás és fúró forgás bekapcsol + 5 

másodperc várakozás 
3. Gyorsmeneti pozícionálás „B” pontig 
4. Hűtő-kenő folyadék bekapcsol + 2 másodperc 

várakozás 
5. Lineáris interpoláció „C” pontig 
6. 8 másodperc várakozás 
7. Gyorsmeneti pozícionálás ‘A’ pontig 
8. Műveleti akciók kikapcsolása



Megvalósítható üzemmódok

1. Automata üzemmód (ezt az üzemmódot dolgozzuk ki) 
2. Lépésenkénti üzemmód 
3. Kézi üzemmód 
4. Reset üzemmód



Irányítástechnikai feladat megoldásának lépései

1. Szöveges leírás 
 - Szöveges formában leírni az állapotokat 
 - Blokkdiagram forrásanyaga 
2. Blokkdiagram készítése 
 - Blokkok alapján történő folyamatleírás 
 - PLC program írásának forrásanyaga 
3. PLC program írása 
 - Hardver beállítások végrehajtása 
 - Programírás 
 - Virtuális tesztelés



Összefoglalás

• PLC gyártórendszerben betöltött szerepei 
– Cellák irányítása 
– Megmunkáló gépek irányítása 

• Laborfeladat meghatározása 
– Fúró célgép felépítése 
– Fúrási folyamat meghatározása 
– Irányítástechnikai rendszer egységeinek megismerése 
– Megmunkálási folyamat leírása



Irányítástechnikai feladatok az NC 
gép bekapcsolási metódusában

NC gépek irányítása 
laboratóriumi prezentáció



NC gépek bekapcsolásának folyamata

• Nagyon lényeges a megfelelő sorrend 
• Számos hibafaktor generálódik a hibás sorrendiségben 

– szerszámtár nem megfelelően működik 
– szerszámtár levegő hiányában nem aktivizálódik 
– hajtások bekapcsolásának elmaradása 
– referenciapont felvételének hiánya 

• Valamelyik lépés kihagyása hasonlóan veszélyes 
– PLC hibaüzenet generálása 
– Nem megfelelő működés



NC szerszámgép bekapcsolása

1. NC gép áram alá helyezése 
 - 400 V-os tápfeszültség bekapcsolása 
 - Villamos szekrényen található főkapcsoló 

2. Levegő bekapcsolása 
 - Szerszámváltó 
 - Egyéb pneumatikai elemek 

3. Vészstop gomb reteszelésének oldása 
4. Hajtások aktivizálása 
 - előtoló tengelyek bekapcsolása 
 - aktivizáló gomb a tasztatúrán 

5. Referenciapont felvétel végrehajtása



NC gépek koordinátarendszerei

• Gépi koordinátarendszer 
• Munkadarab koordinátarendszer 
• Szerszám koordinátarendszer 
• Referenciapont



Referenciapont felvétel

• Gép munkatartományán belül meghatározott pont 
• Tengelyenként mikrokapcsolók alkalmazása 
• Ráfutási folyamat megvalósítása a tengelyekkel 

– PLC által irányított folyamat 
– Lényeges a megvalósítandó mozgásrendszer 

• Útmérő rendszer aktivizálása 
• Szerszámtár referencia-felvétel



Referenciapont felvételének folyamata



Referenciapont kapcsoló

• Mechanikus kapcsoló 
• Ráfutáskor zárja az áramkört 
• Áramkör zárás esetén információáramlás a vezérlés 

irányába



Iránykapcsoló szerepe

• Mikrokapcsoló mérete nem nulla!! 
• Helyzethiba generálódásának veszélye 
• Iránykapcsoló + PLC



1. biztonsági szint: szoftveres végállás

• Végálláskapcsolók szerepe 
• Lehetséges biztonsági szintek 
• 1. biztonsági szint: szoftveres végállás



2. biztonsági szint: hardwer-es végállás

• Szoftveres végálláson való túlfutás 
• Hardwer-es végállás biztonsága 
• Biztonsági gombsor alkalmazása



Abszolút útmérő rendszerrel ellátott NC szerszámgépek

• Abszolút útmérő rendszer 
– Saját referenciapontja van 
– Stabilabb, de drágább kiépítés 

• NC vezérlés beállítása abszolút rendszerhez 
– NC vezérlésnek rugalmasan kell tudnia a két megvalósítási 

lehetőséget 
– Referenciapont felvétel vs. Szerszámtár referencia felvétel



Szerszámtár referencia felvétel

• Szerszámtár típusok 
– dobtár 
– lineáris tár 

• Szerszámtár referencia felvétel célja 
– Megfelelő szerszám kiválasztásának lehetősége 
– Referenciajel nélkül hibajelzés a PLC-től 

• Induktív érzékelő a szerszámtárban



Alkalmazott induktív érzékelők

• Szerszámtár referenciapontjának meghatározása 
– PLC feladata 
– Csak akkor, ha előző bekapcsoláskor volt szerszámváltás 

• Működésének alapja 
– Induktív ellenállás változásán alapul 

• Rendkívül gyors reagálás 
• Külső zavaró jelekre nem érzékeny 

– Referenciacsap által indukált feszültség 
– Gyors információküldés a PLC számára



Összefoglalás

• NC szerszámgépek bekapcsolási folyamata 

• Referenciapont felvétel jelentősége 

• Referenciapont felvétel irányítástechnikai rendszere 

• Szerszámtár referenciapont felvételének fontossága 



Fúró célgépben zajló folyamatok 
szöveges leírása 1.

NC gépek irányítása 
laboratóriumi prezentáció



Szöveges leírási mód

• Irányítástechnikai folyamatok alapszintű leírási módja 
• Leírás alapja: Leíró jellegű mondatok együttese 

– Állapot száma 
– Állapotban megvalósítandó feladatok 
– Továbblépési feltételek 

• Minimális PLC-szintű információ 
• Egyszerűbb, elágazások nélküli folyamatok leírási 

lehetősége 
• Blokkdiagramos formula forrásanyaga



PLC működésének alapja

Bemenő jelekre várakozás az input 
csatornákon

Megfelelő jelkombináció

PLC program alapján döntés

Kimenő jelek generálása az 
output csatornákon



Példa a PLC működésére

Robotos munkadarab-betöltés engedélyezése NC 
eszterga tokmányába

Következő bemenő jelekre várakozás: 

-NC gép ajtaja nyitva van 

-Álló főorsó 

-Nyitott tokmány

A három jel egyidejű megléte

Engedélyezési jel küldése (PLC program alapján) a megfelelő output 
csatornára, a robot irányába



Szöveges leírás felépítése I.

• Az állapotok az irányítástechnikai folyamat egyes fázisai 
• Egy bemenő, vagy kimenő jel megváltozása esetén új 

állapotba kerülünk 
• A folyamatok állapotaival szemben támasztott 

követelmények: 
– Mindig lennünk kell egy állapotban 
– Soha nem lehetünk egy időben két állapotban 
– Az állapotok sorrendisége nem felcserélhető és mindig egyirányú a 

végrehajtás 
– Mindig az állapot első időpillanatában hajt végre utasítást a PLC

Állapotok meghatározása



Szöveges leírás felépítése II.

1. Állapot (lépés) száma 
2. Az adott állapotban végrehajtandó akciók 

(valamint azok befejezésének időtartománya, 
vagy állapota) 

1. Műveleti akciók 
2. Mozgási akciók 
3. Időzítők 

3. A következő állapotra való továbblépési feltétel

Szöveges leírás elemei



Laborfeladat 0. állapota

• Várakozási állapot 
– „Start” gomb jelzésére 

• automatikus 
• manuális 

– „A” ütköző jelére 
• Fúró kezdőpozíciójának ellenőrzése 

• Állapot időtartama nem meghatározható

0. lépés: Várakozás a „Start” gomb jelére és az „A” ütköző jelére. A két 
jelről érkező egyidejű információáram hatására a vezérlés az 1. lépésbe tér 
át.



Laborfeladat 1. állapota

• Műveleti akciók indítása 
– Munkadarab szorítás 
– Fúró forgás 

• Időzítés indítása 
– 5 másodperces várakozás 

• Állapot időtartama pontosan 5 másodperc

1. lépés: Munkadarab szorítás bekapcsol és bekapcsolva marad a 7. lépésig. 
Fúró forgás bekapcsol és bekapcsolva marad a 7. lépésig. Késleltetési 
időzítő (TIM1 = 5 sec.) aktivizálódik. A késleltetési időzítő lejártát követően 
a vezérlés a 2. lépésre tér át.



Laborfeladat 2. állapota

• Mozgási akció bekapcsolása 
– Gyorsmeneti pozícionálás 

• Szánok által megtehető legnagyobb sebességgel történő elmozdulás 
– Biztonsági sík eléréséig tart a mozgás 

• Állapot időtartama függ a gyorsmeneti pozícionálás 
sebességétől

2. lépés: Gyorsmenet előre pozícionálás bekapcsol és bekapcsolva marad a 
„B” ütköző eléréséig. A „B” ütköző elérésének hatására a vezérlés a 3. 
lépésre tér át.



Laborfeladat 3. állapota

• Műveleti akció indítása 
– Hűtő-kenő folyadék bekapcsolása 

• Időzítés indítása 
– 2 másodperces várakozás 

• Állapot időtartama pontosan 2 másodperc

3. lépés: Hűtő-kenő folyadék bekapcsol és bekapcsolva marad a 7. lépésig. 
Késleltetési időzítő (TIM2 = 2 sec.) aktivizálódik. A késleltetési időzítő 
lejártát követően a vezérlés a 4. lépésre tér át.



Laborfeladat 4. állapota

• Mozgási akció indítása 
– Munkaelőtolással történő mozgás 

• NC programban meghatározott pályamenti sebességgel (előtolással) 
megvalósuló elmozdulás 

– Fúrási mélységig történő szerszámmozgás 

• Az állapot időtartama függ az NC programban rögzített 
előtolástól

4. lépés: Munkamenet előre pozícionálás bekapcsol és bekapcsolva marad a 
„C” ütköző eléréséig. A „C” ütköző elérésének hatására a vezérlés az 5. 
lépésre tér át.



Laborfeladat 5. állapota

• Időzítő indítása 
– Zsákfurat geometria kialakítására való törekvés 
– 8 másodperces várakozás 

• Állapot időtartama pontosan 8 másodperc

5. lépés: Késleltetési időzítő (TIM3 = 8 sec.) aktivizálódik. A késleltetési 
időzítő lejártát követően a vezérlés a 6. lépésre tér át. 



Laborfeladat 6. állapota

• Mozgási akció indítása 
– Gyorsmeneti pozícionálás 

• Fúrási mélységből való gyors szerszámkiemelés 
• Főorsó forgásirány változatlan marad 

– Start pozícióig történő szerszámmozgás 

• Állapot időtartama függ a gyorsmeneti pozícionálás 
sebességétől

6. lépés: Gyorsmenet hátra pozícionálás bekapcsol és bekapcsolva marad 
„A” ütköző eléréséig. „A” ütköző elérésének hatására a vezérlés a 7. 
lépésre tér át.



Laborfeladat 7. állapota

• Műveleti akciók kikapcsolása 
– Munkadarab szorítás 
– Fúró forgatás 
– Hűtő-kenő folyadék 

• Az állapot a PLC ciklusidejéig (kb. 0,1 milliszekundumig) 
tart

7. lépés: Munkadarab szorítás kikapcsol. Fúró forgatás kikapcsol. Hűtő-kenő 
folyadék kikapcsol. A műveleti akciók kikapcsolását követően a vezérlés a 0. 
lépésre tér át.



Összefoglalás

• PLC működésének alapja 
– Folyamat alapja 
– Engedélyezési példa 

• Szöveges leírási mód felépítése 
– Állapotok meghatározása 
– Leírási mód elemei 

• Fúró célgép folyamatának szöveges leírása 
– A lépések részletes leírása 
– Forrásanyag előállítása a blokkdiagram számára



NC gépek irányítása (BSC)
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1. Előadás

Szerszámgépek automatizálása

Szerző: Dr. Nagy Sándor



Szerszámgépek klasszikus osztályozása



Szerszámgépek automatizáltsági fokai  
(Salje szerint)



Szerszámgépek automatizálásának 
alapfeladatai



Szerszámgépvezérlések jellemző típusai



NC (CNC) vezérlések általános leírása és jellemzői



NC gépekről általában



NC (CNC) vezérlések tipikus standard funkciói  (1/2 )



NC (CNC) vezérlések tipikus standard funkciói ( 2/2 )



Kapcsolat a szerszámgép a vezérlés és az ember 
között



NC vezérlések feladatorientált egységei (1/7)



NC vezérlések feladatorientált egységei (2/7)



NC vezérlések feladatorientált egységei (3/7)  
 NC interpreter



NC vezérlések feladatorientált egységei (4/7)  
 PLC



NC vezérlések feladatorientált egységei (5/7)  
 Interpolátorok



NC vezérlések feladatorientált egységei (6/7)  
 Hajtások (1)



NC vezérlések feladatorientált egységei (7/7)  
 Hajtások (2)



 
 

A PLC mint az NC vezérlés funkcionális egysége



A PLC feladatai NC vezérlésekben



Egyszerű példa a PLC feladatköréből NC vezérlésekben



Fix és programozható logikájú vezérlések 
(összehasonlítás az egyszerű „ÉS” kapcsolat példáján)



PLC-k felépítése és működése



A PLC-k programozási módszerei és eszközei



Gyakoribb PLC programozási nyelvek



Sorrendi folyamatábra



Létradiagram



 
 

Az interpolátor mint az NC vezérlés funkcionális 
egysége



Az interpolátor feladata NC vezérlésekben



Az interpolátor lépési frekvenciájának becslése 
(példa)



Az interpolátorok típusai



1.Gyakorlat
NC gépek irányítása (BSC) 

!

Egyszerű ciklusvezérlésű szerszámgép 
működésének tanulmányozása 

!



Egyszerű ciklusvezérlésű szerszámgép 
működésének tanulmányozása



A fúróciklus



A szerszámgépszán hajtásának kinematikai vázlata



A szerszámgépszán fényképe



Az erősáramú modul kapcsolási vázlata



Az erősáramú modul fényképe



A fúróciklust vezérlő modul áramutas terve



A vezérlő panel fényképe a fúróciklus 
 áramutas tervének huzalozása közben



A teljes rendszer  
(a szerszámgép-szán és az összekapcsolt modulok)



Ütemdiagram



PLC-vel vezérelt szerszámgép-szán



Mechanikus robotperifériák és intelligens 
készülékek a robotos szerelésben



Bevezetés
Az automatizált gyártás és a szerelés legfontosabb hardver-komponensei a 
szerszámok, a megmunkáló, a szerelő és a mérőkészülékek.  Ezek a gyártás 
mechanikus perifériái, készülékei.  
A szerelés a legutolsó, de a legkomplikáltabb művelete a gyártásnak, melynek 
során “jó” minősítésű alkatrészekből működő gyártmányt kell produkálni. 
Az automatizálás során a mechanikus perifériákat automatikusan emberi 
segítség, emberi közreműködés és emberi felügyelet nélkül kell működtetni. Ez 
azt jelenti, hogy perifériáknak rendelkezni kell:  
• pneumatikus, hidraulikus, elektromos vagy vegyes hajtással,  
• NC, CNC, PLC vagy egyéb korszerű vezérléssel, vezérlőegységgel, (melyek vagy 
önállóak, vagy alárendeltek más vezérlésnek), továbbá  
• szenzorokra alapozott saját felügyeleti rendszerrel.  
Ezek a készülékezés intelligens komponensei. Az intelligens készülékezés 
legfontosabb területe a robotos gyártás és szerelés. 



A szenzorok jelére alapozott vezérlés és hajtás adja a készülékeknek a „gépi 
intelligenciát”. 
Az intelligencia bizonyos képességek összességét jelenti. Képes alkalmazkodni 
a környezethez, képes felismerni és elhárítani zavarokat.  
Adaptív módon, automatikusan képes a változásokra reagálni.

A sorozat gyártásban az intelligens készülékezés legfontosabb területe a 
robotizált szerelés. 

A legfontosabb műveletek a szerelésben a következők: 
!
• Részegység-adagolás a szereléshez, 
•Termék elmeinek behelyezése a készülékekbe, 
• Csap - furat illesztési problémák, 
• Szegecselési, kötési műveletek, 
• Csavarozási műveletek, 
• Ragasztási, hegesztési műveletek, 
• Cserélők, szerszámok, mérőeszközök megfogása, kezelése, 
• Összeszerelt egységek funkcionális tesztelése (ez mutatja meg azt, hogy jól sikerült-
e a szerelés, tehát a szerelt gyártmány mindazokat a műszaki paramétereket tudja 
produkálni, amelyeket a tervező előírt számára).



Szerelő 
Robot

Robot-megfogó 
készülék

Szerelő készülékRobotkocsi

Megfogó és szerszám- 
cserélő készülék

Tároló 
készülék

Tesztelő készülék

Szerelő robot és mechanikus perifériái (mechanikus készülékei) gömbcsap 
szerelése közben [1]



Intelligens robotmegfogó és pneumatikus satu gömbcsap szerelésénél (balra), valamint egy  
robotmegfogó- és szerszámcserélő

Mechanikus robotperifériák a robotos szerelésben

Pneumatikus satu Robotmegfogó
Robotmegfogó- és szerszámcserélő



A robotos szerelés mechanikus perifériái
• A szerelési feladattól, a szerelés tömegszerűségétől (a szerelendő 

darabszámtól), az automatizáltsági szinttől, a gyártmánnyal szemben 
támasztott minőségi, megbízhatósági és egyéb feladatorientált 
követelményektől függően számtalan kereskedelemben kapható, részben 
szabványos és külön fejlesztendő, különleges, feladatspecifikus periféria 
alkalmazása szükséges. 

• A perifériák egy része univerzális, tehát megvásárolható, melyek vagy 
azonnal vagy némi kiegészítéssel (adapterek, betétek, szorító pofák, stb.) 
használhatók, 

• A perifériák másik része feladatspecifikus, különleges, csak egy adott 
szerelési feladat elvégzésére alkalmas. Ezek egyedileg fejlesztendők, 
tervezendők, gyártandók. Ez a szerelést végző cég feladata.  

• Ebben az anyagban különleges, egyedileg fejlesztett mechanikus 
perifériák bemutatásával, majd tervezésük alapjaival foglalkozunk.



Kereskedelemben kapható mechanikus perifériák
• Különböző alkatrésztároló berendezések (paletták, körtárak, stb.) 
• Univerzális adagoló berendezések (gravitációs adagolók, rezgő 

adagolók, stb.), 
• Anyagmozgató és szállító eszközök (szállító szalagok, fordítók, stb.) 
• Alkatrész és szerszámbefogó és –megfogó eszközök (univerzális 

robotmegfogók, robotmegfogó- és szerszámcserélők, pneumatikus-
hidraulikus-elektromos satuk-tokmányok, stb.) 

• Egyéb univerzális, szerelésben alkalmazható mechanikus perifériák, 
szerszámok (pneumatikus fúró-előtoló egység, pneumatikus - villamos 
szegecselők, pneumatikus - villamos csavarozó egységek, stb.) 
!

 A fenti eszközök ismertetését és alkalmazástechnikai kérdéseit más 
fejezetben taglaljuk



Különleges mechanikus perifériák a robotos szerelésben

A különböző robotos alkalmazási területek a „WORLD INDUSTRIAL ROBOTS 
Statistics 2001” szerint a gyakoriság sorrendjében a következők: 
 * ív és ponthegesztés,  
 * szerelés, 
 * fröccsöntés, 
 * szerszámgép kiszolgálás, 
 * elembeültetés, 
 * különleges munkadarab- és szerszámmanipulálás, 
 * palettázás, festékek és vegyszerek adagolása, 
 * mérés és ellenőrzés, 
 * présgép kiszolgálás, stb. 
!
Japánban, a legnagyobb robotalkalmazó országnál, a szerelés áll az első helyen. A 
robotok mintegy 40%-át használják szerelésre.

A robotos szerelés során számtalan, a kereskedelemben nem kapható, 
feladatfüggő mechanikus periféria alkalmazása indokolt. 



Főbb, különleges robotperifériák

• End-effektorok 
a. Speciális robotmegfogószerkezetek,  

 b. Megfogó- és szerszámcserélők, 
 c. Egyéb end-effektorok (szerszámok, aktuátorok, 

mérőtapintók,  stb.) 
• A robot munkaterében elhelyezett mechanikus 

perifériák 
a. munkadarab- és befogó,  

 b. munkadarab és szerszámtároló készülékek,  
 c. speciális adagoló, fordító, szállító készülékek, 
 d. tesztelő készülékek, 
 e. egyéb speciális készülékek.



End-Effektorok a robotos szerelésben
Az utolsó robotcsuklóra szerelt eszközöket (megfogók, szerszámok, stb.) End-
Effektornak hívják. A robotmegfogó a legfontosabb end-effektor. 
Számtalan univerzális robotmegfogó kapható a kereskedelemben. A 
robotmegfogók főbb típusaival, alkalmazásukkal  több tantárgy (Robottechnika; 
Aktuátortechnika) és szakirodalom is foglalkozik [4; 7; 8]. 

A robotmegfogók (melyek klasszikus értelemben véve munkadarabbefogó 
készülékek) legfontosabb funkciói a következők: 
!
• A munkadarabok, a gyártandó, és a szerelendő alkatrészek Helyzet-meghatározását, 
pozícionálását ülékek alkalmazásával kell megoldani. Ülékek kiválasztásánál, 
alkalmazásánál figyelembe kell venni az ún. Hatpontszabály előírásait. 

•  Az elért pozícióban Rögzíteni kell a munkadarabokat és a részegységeket a működő 
és tehetetlenségi erők, nyomatékok ellenében. Erre a célra automatikusan működő 
szorítóelemeket kell használni, melyek pneumatikus, hidraulikus vagy elektromos 
energiával működnek. 
• A következőkben bemutatunk néhány speciális „robotmegfogó” szerkezetet.



Speciális robotmegfogó szerkezetek

Speciális, pneumatikus robotmegfogó autóbusz hátsólámpa szerelésénél [3].



Pneumatikus csavarozó és speciális robotmegfogó alkalmazása autóbusz hátsó lámpa szerelésnél [3]

A speciális robotmegfogó vákuumszorítású szívókoronggal „tartja” magát és a lámpa-aljzatot a 
függőleges buszhátfalon, mialatt a robot a pneumatikus csavarozóval  csavaroz

Szívókorong Pneumatikus csavarozó

Robotmegfogó

Megfogó- és szerszámcserélő



Megfogó- és szerszámcserélők a robotos szerelésben
A szerelés során a különböző End-Effektorokat ú.n. megfogó és szerszámcserélő 
készülék segítségével a műveletek előtt és után cserélni kell. Csak így tudja a 
robot a szerelésnél szükséges különböző műveleteket (munkadarabok adagolása, 
beültetése, a kész szerelvény eltávolítása, szerelő szerszámok működtetése, stb.) 
elvégezni.  
A megfogó- és szerszámcserélők a cserélendő megfogók, szerszámok 
pozícionálása és rögzítése mellett az eszköz működtetéséhez szükséges energiát 
(villamos, pneumatikus stb.) kell, hogy átvigyék a robotról (nagy teljesítmények 
esetén közvetlenül a tápegységről) az eszközre. A cserélő rendszer főbb feladatait 
a következő ábra foglalja össze [7].  
Az eszköz működése során információkat (jelenlét, nyitva-zárva, elől-hátul, lenn-
fenn, stb.) szállítanak a robotvezérlő felé annak bemeneti, Input csatornáin 
keresztül.  A cserélõeszköz energia- és az információcsatornáinak (I/O Data Bus) 
száma feladatfüggő. Léteznek cserélők 8-10 Input/Output csatornával is.  
A robotvezérlő Output csatornáin keresztül működteti a mechanikus 
robotperifériákat, melyek pneumatikus, hidraulikus vagy villamos energiával 
működnek.



Megfogó- és szerszámcserélők feladatai, követelmények [4;7]

A cserélő feladatai: 
• Pozícionálnia és rögzítenie kell a felveendő munkadarabot, szerszámot, 
• Biztosítania kell a végzendő művelethez az erő- és nyomatékátvitelt,  
• Működtető energiát vigye át a robotról a mechanikus perifériára. 
• Információs jeleket vigyen át a mechanikus perifériáról a vezérlésbe.



Egy cserélő mindig 2 részből áll: 
!
 A robotoldali részből, mely az utolsó robotcsuklóra van felszerelve, ez a 
bonyolultabb. Ebből 1 darab kell. 
 A szerszámoldali részből, melyből annyi darab kell, ahány szerszámunk vagy 
megfogónk van, ez egyszerűbb felépítésű. Annyi ilyen fél kell, ahány End-Effektor 
van. A cserélendő perifériákat a robotmunkaterében elhelyezett szerszámtárban 
(magazinban) helyezzük el. A robot innen veszi fel és ide teszi vissza őket mindig 
ugyanazon pozícióba, tárolóhelyre.  
!
Cserélővel szemben támasztott főbb követelmények : 
* egyszerű és biztos cserélhetőség, 
* megfelelő pozicionálási és ismétlési pontosság, 
* teherbíró képesség, megfelelő erő- és nyomatékátvivő képesség, 
* megfelelő statikus és dinamikus merevség, 
* önzáró vagy kényszerműködtetésű nyitó - záró szerkezet, mely energia kiesés esetén  
sem kapcsolódik szét, 
* megbízható és veszteségmentes energiaátvitel, 
* nyitó- és záró szerkezet működésének szenzoros felügyelete, 
* esetleges szétlökő szerkezet a cserélés meggyorsítására, 
* csekély cserélési idő, 
* kis geometriai méretek és önsúly, 
* kis önköltség.



A BME Gépgyártástechnológia Tanszéken fejlesztett és alkalmazott pneumatikus megfogó- és 
szerszámcserélők [2; 3; 5]

1. 2.

3/a. 3/b.



A BME Gépgyártástechnológia Tanszéken fejlesztett cserélők főbb jellemzői és alkalmazásuk 
tapasztalatai

• Az 1. sz. cserélőt az autóbusz hátsólámpa szerelésben használtuk [3]. Főbb 
műszaki jellemzői a következő dián láthatók. A két cserélő fél pozicionálása az ún. 
„kétlyuk-bázisú helyzetmeghatározás” elve alapján történt. Reteszelő berendezése 
görgős-ékes elven alapul, melyet mini-léghenger mozgat. Reteszelő berendezés 
nyítás-zárás felügyeletét mikrokapcsoló végzi. 4-4 villamos és pneumatikus 
energia és jelátviteli csatornái elegendőek voltak. Mérete és önsúlya nagy, ez 
hátránya. A további fejlesztések részben a hátrányok csökkentését célozzák. 

• A 2. számú cserélő esetén [2] a pozicionálás hasonló elvű,a reteszelő berendezés 
sík-bajonettzáron alapszik, melyet mini-léghenger mozgat. Ennek felügyeletét 
optoelektronikus jelenlét érzékelővel oldották meg. Villamos és pneumatikus 
csatornái (4-4) elegendő számúak voltak. A műanyag-ház (danamid) 
eredményeként önsúlya és mérete jelentősen csökkent (lásd. következő dia). 

• A 3. számú cserélő (előző dia 3/a. és 3/b.) pozicionálási elve hasonló [12], mint a 
fenti cserélőké. Nyító-záró mechanizmusa kúpos-golyós kialakítású, pneumatikus 
mini-léghenger mozgatja a kúpos elemet. Ennek felügyeletét optoelektronikus 
jelenlét érzékelővel oldották meg. 



 
A BME Gépgyártástechnológia Tanszéken fejlesztett szerszám- és megfogó cserélők főbb adatai 

Fejlesztve 1989 (1.ábra) 1990 (2.ábra) 1995 (3.ábra)

Záró-nyitó mechanizmus Pneumatikus mechanikus Pneumatikus

Pneumatikus csatlakozók száma 4 4 4

Elektromos csatlakozók száma 4 4 2+9 (el-opt.)

Záró-nyitómechanizmus felügyelete Mikrokapcsoló Optoelektromos Optoelektromos

Terhelhetőség [kg] 10 5 10

Cserélési idő [sec] 3-4 3-4 3-4

Súly [kg] 1.3 0.35 0.67

Méret [mm] 80x80x60 Φ60x30 Φ60x40



Tároló készülék (magazin) mechanikus perifériák tárolására

Autóbusz-hátsólámpa szereléshez szükséges mechanikus perifériák tárolása [3]



A cserélők használata során felvetődhetnek pontossági és merevségi kérdések. 
Az általunk fejlesztett eszközök közül a harmadik cserélő pontossági és 
merevségi vizsgálatát is elvégeztük [13]. Pozicionálási pontosságot, statikus  és 
dinamikus merevséget mértünk.  Az eredmények a következő táblázatban 
láthatók.

!
Irány

Pozicionálási 
pontosság (µm)

Statikus merevség (N/
mm)

Rezonancia frekvencia  
f0

1. Felharmonikus 
frekvencia f

2. Felharmoni-kus 
frekvencia f

X <± 13 3221 189 725 1043

Y <± 15 451 131 242 908

Az alkalmazás során az eredő pozicionálási pontossági és merevségi adatokban 
megjelennek magának a robotnak az ilyen jellegű adatai is, melyek egymásra 
szuperponálódnak.  



Egyéb end-effektorok fajtái és alkalmazástechnikai kérdések

Folytatás innen történik!!



Végkövetkeztetések

Az intelligens készülékek az automatizált, robotos szerelésben növelik a műveletek 
megbízhatóságát, a gyártmányok minőségét, valamint segítenek elhárítani a 
zavarokat. Ezek a készülékek a gyártást sokkal rugalmasabbá teszik, viszont 
drágábbak és komplikáltabbak is, mint a hagyományos készülékek: 

• hiszen a fent említett készülékeknek saját automatikus rögzítése, vezérlése, 
szenzor-rendszere, felügyelete van, 

• általában nem kaphatók kereskedelmi forgalomban: egyedi készülékként, saját 
magunknak kell kifejleszteni, legyártani (valamilyen szakértő cég esetleges 
közreműködésével).



Felhasznált irodalom:  

1. MOFÉM gömbcsapok robotos szerelése. Kutatási jelentés, 1992. BME 
Gépgyártástechnológia Tanszék. Témavezető: Dr. Alpek Ferenc 

2. Szabó, A.: Szerelõ és anyagmozgató robotokon alkalmazható automatikus 
szerszámcserélõ fejlesztése. Diplomaterv, 1990. BME Gépgyártástechnológia 
Tanszék (Konzulens: Dr. Alpek, Ferenc - Dr. Zsembery, Ferenc) 

3. Ikarusz 255 típusú autóbusz hátsó lámpáinak robotos szerelése. Kutatási jelentés. 
BME Gépgyártástechnológia Tanszék. Kutatási jelentés. 1988. Témavezető: Dr. 
Tóth István 

4. Pham, D. T. – Heginbotham, W. B.: Robot Grippers. IFS Ltd. UK. Springer Verlag, 
Berlin, Heidelberg, Wien. etc. 1986. p. 443. 

5. Alpek, F. (1994). Greifer - und Werkzeugwechselsysteme-Steigerung der 
Flexibilität von Montagerobotern -e & i, Wien, Vol.111. 6. 1994. pp. 305 – 309, 
ISSN 0938-1953 

6. Alpek, F.: Steps Towards Intelligent Assembly – Intelligent Mechanical Robot 
Peripheries -. Academic Journal of Manufacturing Engineering, Vol. 1. Number 
1/2003. pp.  10-15. Editura Politehnica University of Timisoara. 

7. Dr. Arz Gusztáv – Dr. Lipóth András – Dr. Merksz István: Robotmanipulátorok. LSI 
Budapest, 1988.



8.  Dr. Kulcsár Béla: Robottechnika. LSI Budapest, 2003. 
9.  D. McCloy – D.M.J. Harris: Robotertechnik – Einführung. VCH Weinheim,  1989. 
10. Dr. Helm László: Ipari robotok:. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1983.  
11. Mihálcz István: Ipari robotokhoz szerszámcserélő fejlesztése. Diplomaterv, 1995. BME 

Gépgyártástechnológia Tanszék. Konzulens: Dr. Alpek Ferenc 
12. Dr. Alpek Ferenc: Pneumatikus vezérlések oktatásának tapasztalatai a BME 

Gépgyártástechnológia Tanszékén. PNEU-HIDRO`84 Konferencia. Győr, 1984. 1-8. 
old. 

13. Kovács Zsolt: Szerelőrobotok szerszámcserélőinek pontossági és merevségi 
vizsgálata. Diplomaterv, 1997. BME Gépgyártástechnológia Tanszék. Konzulens: Dr. 
Alpek, Ferenc – Mihálcz István. 

!
!


