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Megrendelőnk, a Gyermelyi Vállalatcsoport magyar magántulajdon-
ban lévő, termékei területén piacvezető vagy meghatározó pozíció-
val bíró, biztos pénzügyi háttérrel és eredményesen működő vállalat. 
A kifogástalan technológiáról az elmúlt években átépített és európai 
léptékben is a legkorszerűbbek közé tartozó gyártóbázis gondoskodik. 
A 2006-ban átadott új tésztagyárban jelenleg négy korszerű, számító-
gép által vezérelt gyártósoron készül a napi 150 tonna tészta.
A tésztaipari liszt egy automata lisztkeverő üzemből, csővezetéken át 
érkezik a tésztagyártó sorra, mely biztosítja az egyenletes minőséget. 
A tojáslé esetében is hasonló a helyzet, mely a 2009-ben megépített 
tojástörő üzemből, a hűtött tárolást követően, frissen feltörve, szintén 
csővezetéken keresztül érkezik a gyártósorokra. A modern tésztagyár-
tó gépekről kikerülő tésztát automata csomagoló-berendezések csoma-
golják, majd vezérelt transzfer kocsik helyezik el a 6200 raklap befo-
gadó képességű, szintén automata magasraktárba.
A Bosch Rexroth Kft. munkatársai 2010 tavaszán kaptak megbízást 
egy automata csomagolórendszer kiépítésére. Az új megoldás gondo-
lata már korábban megfogalmazódott a tésztagyár gyártásért felelős 
vezetőiben, mivel az egyik 8 tojásos ismert és népszerű tésztafajta 
(az ún. Cérnácska típus) csomagolása több vevői reklamációt okozott 
a termék gyakori összetöredezése miatt. A töredezés nem minőségi, 
hanem elsősorban esztétikai negatív visszajelzéseket vont maga után, 
mivel a boltok polcain függőlegesen elhelyezett zacskók nem tűntek 
kellően töltöttnek.
A probléma forrását a zacskók dobozokban történő elhelyezése je-
lentette. Az automata csomagolósorokon ugyanis a csomagológép 
vízszintes helyzetben tölti fel a dobozokat tésztazacskókkal, amely a 
legtöbb kevésbé törékeny és sérülékeny tésztafajtánál a megfelelő el-
rendezést jelenti, de a Cérnácska esetében a vízszintesen több szinten, 
egymáson lévő zacskók minőségének rovását jelentették.

KEDVES local OLVASÓ!

Egy csésze gőzölgő kávé. Egy pohár tej vagy gyümölcsjoghurt. Mindezek mellé kedvenc újságunk a legfrissebb 

hírekkel. Így indul egy ideális napunk azért, hogy energiával feltöltődve nézhessünk az aznapi kihívások elé.

Ritkán gondolunk azonban bele, hogy mindezek létrejöttéhez elengedhetetlenek azok a technológiák, ame-

lyeket a Rexroth, mint a világ egyik legnagyobb automatizálási szállítója biztosít Önöknek. A Rexroth egye-

dülállóan széles termékpalettája és magas szintű kompetenciája lehetővé teszi, hogy Ügyfeleink speciális 

alkalmazási igényeire reagálva a legkülönbözőbb technológiai eszközeinket egységes egészként, automa-

tizált rendszerként kínáljuk. 

Más tészta 
Automata csomagolósor

A VarioFlow pályarendszerrel a vízszintes és függőleges ívek tökéle-
tesen megvalósíthatók.
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By-pass rendszerű pályakialakítás
A megoldást egy by-pass rendszer szerint kialakított elkerülő pályaszakasz, valamint egy különálló, mobil 
félautomata csomagoló berendezés kiépítése jelentette, melynek köszönhetően lehetővé vált a Cérnácska 
függőleges rendszerű csomagolása. A rendszer komplett tervezését és kiépítését a Bosch Rexroth Kft., 
mint fővállalkozó végezte el 2010 második felében, együttműködve az élelmiszer- és csomagolóipar te-
rületén komoly szakmai kompetenciákkal rendelkező gépépítő partnerével, az XXL Mechanika Kft.-vel.
A rendszer kialakítása során több mindent figyelembe kellett venni. Például: az adott terméket csak a 
gyártás egy kisebb részében, nem folyamatosan gyártják, ezért biztosítani kellett a fősorhoz való maxi-
mális hozzáférhetőséget, valamint a csomagoló gépegység mobil kialakítását, melynek köszönhetően az 
egység használaton kívül bármikor félretolhatóvá vált. A hozzáférés érdekében a géptervező kollégáknak a 
pályarendszer nyomvonalát megfelelően kellett megválasztani, tekintettel arra, hogy az a lehető legkisebb 
helyet foglalja el. A szükséges layout-ot egy vízszintes és függőleges íveket egyaránt tartalmazó, 3D-s 
nyomvonalat biztosító, Rexroth VarioFlow pályarendszerrel lehetett tökéletesen megvalósítani. A Vario-
Flow termékcsaládon belül a zacskók mérete miatt, elsősorban a 160 mm szélességű, ún. VFS160 rend-
szerre esett a választás. A pálya Rexroth frekvenciaváltós (IndraDrive FC) hajtással rendelkezik, ezáltal jól 
szabályozható a pályasebesség és az indítási, valamint a leállási rámpa.
Amennyiben a fősor vezérlése átkapcsol by-pass ágra, a konveyor első szakasza kihozza a fősorról a 
tésztazacskókat. Mivel a termékek a fősoron két párhuzamos pályán közlekednek, a kiépített szállítópálya is dupla rendszerű. A zacskók ezt követően 
egy 30° meredekségű, két méter fölötti szakaszra jutnak fel, melynek eléréséhez a VarioFlow pálya szegmenseit magas tapadású feltéttel felszerelten 
alakítottuk ki, megakadályozva ezzel a fóliazacskók visszacsúszását. A fent említett szakaszon való utaztatásnak köszönhetően a pálya alatti fősor is 
hozzáférhetővé vált. A csomagoló gépegység előtt a pálya újra visszasüllyed kb. 900 mm magasságra, ahol a félautomata csomagoló berendezés ke-
rült elhelyezésre. Az egység előtt a zacskók pályáról való letolását egy kettős löketű pneumatikus egység végzi. A csomagoló berendezésben található 
kartondobozba négy szintre, szintenként öt zacskó, azaz 20 darab termék kerül. A szinteken a zacskókat egy megvezetett pneumatikus henger juttatja 
be a dobozba, majd a szintváltás egy elektromos hajtású, függőleges beépítésű golyósorsós egység segítségével valósul meg. Teletöltést követően 
egy pneumatikus hajtású, karos mechanizmus forgatja el és állítja fel a dobozokat, majd ezt követően kerülnek lezárásra. Forgatás közben a doboz 
megfogását, elmozdulás elleni védelmét a Rexroth kompakt pneumatikus hengerei biztosítják.

Legyen szó akár komplett szállítópálya-rendszerekről, lineáris modulokról, érintésmentes anyagmozgatásról, IndraDrive szervo 

rendszerekről vagy IndraControl vezérlőrendszerekről, mind-mind az iparág szabályainak figyelembevételével, egységes interfész-

rendszereken keresztül egymásba integrálható. Mindez a gépgyártóknak egyszerűsített csomagmegoldásokat, a végfelhasználók-

nak globálisan rendelkezésre álló szolgáltatást, biztos üzemeltetést jelent. Jelen különszámunkat úgy állítottuk össze, hogy az előbb 

említetteket hazai és nemzetközi referenciáinkkal együtt szemléltessük, ráirányítva a figyelmet az élelmiszer- és csomagolóipari 

alklamazásokhoz tökéletesen igazodó, széles körű termékválasztékunkra.

Indítsa különszámunkkal a reggelét!

 Ács István
 Ügyvezető igazgató

További információ:
Horváth Tamás, Bosch Rexroth Kft.
Tel.: +36 1 4223-259, Fax: +36 1 4223-205
E-mail: tamas.horvath@boschrexroth.hu

A vezérlőszekrény a szállítópálya gördü-
lékeny működéséért felel.

A kész dobozt egy X-Z típusú, Easy-2-Combine rendszerbe tartozó, vákuumfejes pneumatikus átrakó juttatja vissza a fősorra. A dobozokban a 
tésztazacskók, az elvárásoknak megfelelően, függőlegesen helyezkednek el. A rendszer így percenként 60 darab zacskó csomagolását teszi lehe-
tővé, maximálisan teljesítve ezáltal az elvárt ütemszámot.
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Kivételes feladat
Érdekes kihívással álltunk szemben, amikor egyik Ügyfelünktől a következő megbízást kaptuk: a sütőkemencéből “on-line” csíkokban érkező, különböző 
anyagú és felületű termékek továbbítása; több réteg perforáció menti, egyidejű törése; majd a csomagológép lánc osztásába történő beadagolása volt a cél.
A gép alapelve egyszerűnek tűnt, ajánlatunkat azonban mégis kísérletek és töréspróbák után állítottuk össze, mivel a tesztek igazolták előzetes félelmein-
ket, azaz nagyon érzékeny termékkel van dolgunk, ezért megfelelő körültekintéssel láttunk hozzá a megoldás kidolgozásához.

Nem mindegy, hol törik
Keksztörő berendezés

A berendezés CAD rajza
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Áttoló egység

A folyamat a sütőkemence végénél kezdődik, ahol a kemencéből kikerülő termékeket egy dolgozó leszedi és ellenőrzi a szükséges rétegeket, majd  a 
szállító pályán egymásra helyezi és a keresztáttolóhoz továbbítja ezeket. Az áttoló egység feladata a rakatok áttolása a léptető üzemmódú hevederes 
pályára. A pályán a termékeket pufferelik, ahonnan a betoló hengerek a törőegységekbe adagolják a csíkokat. A próbák során kiderült, hogy a termé-
kek sorozatgyártásra nem alkalmasak, így a Megrendelő változtatott a perforáción, valamint a vastagságra és a befoglaló méretekre vonatkozóan is 
kialakította a tűréseket.

Párhuzamos folyamatok
A legbonyolultabb elem a törést és adagolást végző ikerfejes egység volt. A beadagolt 
csíkokat a gép speciális bevonatú bordásszíjak között tolja előre. A szíjak hajtását egy 
hajtóműves szervomotor végzi. Mivel a munkadarabok mérete nem egzakt, ezért olyan 
vezérlést kellett megvalósítani, mely követi a gyártás során fellépő változásokat. A tel-
jesítményből adódott, hogy nem elég egy törőegységgel törni a kekszeket, ezért minden 
folyamatot párhuzamosítottunk, így ezzel a kialakítással a berendezés megfelelő tartalék-
kapacitással is rendelkezik. A folyamat sok egymás utáni műveletből áll össze, így az áru 
sérülékenysége miatt fontos, hogy minden lépés hibátlan legyen, mert a termék bármely 
fázisban történő törése vagy repedése azonnali selejtet eredményez. A termékek érzé-
kenysége, a gép finom beállításai, a szabályozhatóság, az átállások reprodukálhatósága 
miatt mechanikai, elektromos, pneumatikus és PLC program oldalról is olyan rendszert 
kellett építeni, ami a lehető legkevesebb állítási lehetőséggel, de egyszerűen képes a vál-
tozások követésére. 

 Bogár Attila, műszaki vezető, XXL Mechanika Kft. – Bosch Rexroth rendszerintegrátor

További információkért írjon a következő címre:
raklapozo@boschrexroth.hu

A tervezés során, minden területen Rexroth termé-

keket használtunk: pneumatikus munkahengerek, 

szelepek, lineártechnikai elemek, szállítópálya, 

szervo hajtások, frekvenciaváltók, PLC és megje-

lenítő panel kerültek beépítésre. Ezek az elemek 

biztosították a szükséges mozgásteret a beállítások 

pontos elvégzéséhez és az átállítások során a kü-

lönböző termékekhez tartozó új paraméterek precíz 

és gyors beállításáért is feleltek. A vezérlést és a 

programot a Bosch Rexroth elektromos integráto-

ra, a VESCOT Kft. csapata építette és programozta 

szoros együttműködésben az XXL Mechanika Kft. 

munkatársaival.
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Abszolút pontosság
A Starpac 600 HL csomagológép legfontosabb része a hajtogató egy-
ség, mely a csomagolásért felelős. A csokoládészeletek oldalirányból 
kerülnek a berendezésbe, melyek gyors mozgatásáról, a hajtogatás és a 
lezárás folyamata alatt, két átadóhenger gondoskodik. A hajtogató egy-
ség az összes hajtogatást egyszerre végzi el, ami által a szimmetrikus 
oldalsó és hosszanti lezárások garantáltak.
A szimmetria azért is biztosított, mert a hajtogató egység akár az elasz-
tikus csomagolóanyagot is pontosan meghatározott helyzetben tudja 
tartani. Ezen a ponton különbözik a Starpac azoktól a csomagoló ál-
lomásoktól, amelyek a kivitelezéstől függően, a többszörös hajtogatás 
miatt az ilyen tökéletes csomagoláshoz szükséges pontosságot nem 
tudják garantálni.

Nagy hatékonyságú automatizálás
A Rexroth szervomotorok, hajtások és pneumatikus elemek, amelyek 
a sercos automatizálási buszon keresztül kommunikálnak egymással, 
együttesen biztosítják a nagy sebesség mellett fenntartható tartós szim-
metriát. A fent említett elemeken kívül alkalmazásra kerülnek még 
Rexroth MSK043 típusú, kifejezetten erre a csomagológépre kifejlesz-
tett dinamikus szervomotorok is, amelyek az IndraDrive hajtásokkal 
együtt ezen az alkalmazási területen tipikus, igen rövid start-stop cik-
lusokat tökéletesen uralják.
A sercos automatizálási busz ilyen innovatív csomagológépnél törté-
nő alkalmazása azért is ajánlatos, mivel a hajtogató egységen belüli, 

egyidejű mozgásfolyamatok valós idejű, bi-
direkcionális kommunikációt követelnek. Így 
a fejlesztők számára hamar világossá vált, 
hogy egy meghatározott pozíció átadása a 
hajtásszabályozó részére önmagában nem 
elegendő. Ez a bonyolult csomagolási eljárás 
az elvárt pontossággal csak abban az esetben 
végezhető el, amikor a hajtás a megfelelő po-
zíciót a rugalmas csomagolóanyagnál is pon-
tosan elérte.
A sercos az IEC 61158 és 61784 szabvány szerint támogatja a standard, 
valós idejű Ethernetet, amely maradéktalanul megfelelt a fejlesztők 
szigorú követelményeinek.

Valós idejű vezérlés
A hajtások, pneumatikus elemek és I/O buszcsatolók vezérlésére a 
tervezők IndraMotion MLC-t választottak. Ezen a logikai- és mozgás-
vezérlőn keresztül 64 hajtás szabályozható. Valamennyi komponens 
rendelkezik sercos csatolóval – így további konverter alapú hardverre 
nincs szükség. Az automatizálási buszon keresztül a vezérlés nagyon 
rövid ciklusidőket ér el. Például: a hajtások minimális frissítési ideje 
csupán egy milliszekundum, ami azt jelenti, hogy a hajtásinformáció-
kat a vezérlés egy milliszekundumonként kérdezi le, és új paraméter-
értékeket határoz meg. A sercos a Starpac 600 HL-nél így teszi lehe-
tővé a tengelyek valós idejű lekérdezését és új paraméterekkel történő 

Hogyan kerül a csokoládéra a csomagolás?
Avagy az automatizálás-technika a csokoládén innen és túl

1906-ban a svájci székhelyű Sapal vállalat egy olyan berendezésnek és hajtogatott doboznak szerezte meg a szabadal-
mát, amellyel először a történelemben lehetősége nyílt a csokoládétáblák gépi csomagolására. Ez a találmány feltehe-
tőleg ahhoz is hozzájárult, hogy a csokoládé a világ egyik legnépszerűbb édességévé váljon. 100 évvel később a Bosch 
Csomagolási Technológiájához tartozó vállalat a Starpac 600 HL csomagológéppel egy olyan innovációt mutatott be, 
amely a piac számára újabb mérföldkövet jelentett. A nagy hatékonyságú, egyszer hajtogatott csomagolásra kifejlesz-
tett csomagológép sercos automatizálási buszt használ, amely ezen a területen, a legnagyobb sebesség mellett eddig 
elérhetetlen pontosságot tesz lehetővé. A kis csokoládétáblák csomagolásánál a Starpac 600 HL új csomagológép két 
elvárást egyesít: a légmentes lezárásnak és a kíméletes feldolgozásnak köszönhetően maximális termékminőség érhető 
el hosszabb eltarthatósági idő mellett. A precíz hajtogatás olyan külső megjelenést biztosít, amely a prémium termékek 
csomagolásával vetekszik.
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állítását. A releváns adatok valós időben a sercos-on keresztül kerül-
nek továbbításra. A magas darabszámok elérhetősége csak az összes 
időkritikus folyamat valós idejű kommunikációja mellett lehetséges. 
Mivel önmagában a HF04 moduláris, pneumatikus szelepsziget-rend-
szer is sercos-szal felszerelt, a sercos egyedüli automatizálási buszként 
került a Starpac berendezésében alkalmazásra. Ezáltal a különböző te-
repi buszrendszerek száma csökkent és a kábelezés is egyszerűsödött. 
A hálózati kapcsolódásban a sercos az ipari alkalmazásban már bevált, 
standard Ethernet komponenseket használja. 

Tökéletes integráció
A Bosch Csomagolási Technológia az új csomagológépet úgy alakította 
ki, hogy az a gyártósorba optimálisan integrálható. Ennek köszönhetően 
a szállítórendszer modulárisan felépített. A szállítópálya különböző hosz-
szúságú lehet, attól függően, milyen gyorsasággal kell a csomagolandó 
csokoládékat adagolni.

Az új Starpac 600 HL az első berendezés, amely az egyszer hajtogatott csomagolást hermetikusan képes lezárni.

Dinamikus szervomotorok gondoskodnak a nagyon rövid start-stop 
ciklusokról.



local

8
PROJEKT

További információk a www.boschrexroth.de oldalon olvashatók.

Összegzés
A csomagolási területen az automatizálási feladatok egyre összetettebbé válnak. Egy olyan rugalmas automatizálási busz, mint 
például a  sercos, leegyszerűsíti a mérnöki tervezést, és egyúttal biztosítja, hogy a nagy hatékonyságú alkalmazások leállás nélkül 
és alacsony karbantartási igénnyel üzemeljenek. 

A decentrális I/O-k, melyek szintén a sercos-on keresztül kapcsolód-
nak, biztosítják az adagolásnál a precíz és tartósan stabil távolságokat. 
A másodlagos csomagolás megoldásai – mint például kartondobozokba 
vagy tálcákba történő csomagolás – a nyitott és moduláris koncepciónak 
köszönhetően származhatnak a Bosch Packaging-től vagy akár harma-
dik féltől. Mivel az elemek saját vezérlővel felszereltek, egy közpon-
ti sorvezérlő veszi át az olyan információk továbbítását, mint a „stop”, 
amennyiben gépleállás miatt gyártáskimaradásra kerülne sor. A sorvezér-
lés kommunikációját sokszor Ethernet TCP/IP kapcsolattal oldják meg. 
A PLC-rendszer, azaz a Rexroth IndraLogic XLC a sercos-on keresztül 
a teljes berendezés valós idejű kommunikációját teszi lehetővé, hozzájá-
rulva ezzel a nagyobb üzembiztonsághoz.

Fő a biztonság!
A Starpac 600 HL rendkívül magas, percenkénti mintegy 600 darabos ma-
ximális kihozatala megfelelő biztonságtechnika alkalmazását tette szük-
ségessé azért, hogy elakadt hajtások vagy beszorult anyag esetén elke-
rülhető legyen a gép meghibásodása. A Rexroth IndraDrive sorozatának 
hajtásai TÜV által tanúsított biztonsági funkciókkal rendelkeznek. Egyéb 
funkciók mellett ezek garantálják például a forgásirányt vagy szerviz 
üzemmódban az előre meghatározott sebességet. A vezérlés jelenleg még 
a hajtásokkal közvetlenül összekötött szenzorokon és aktuátorokon ke-
resztül történik. A CIP Safety on sercos protokoll ezt a diszkrét kábelezést 

fogja helyettesíteni egy következő kiépítési változatban. Ekkor egy kiegé-
szítő biztonsági busz fölöslegessé válik, mivel a biztonság-releváns jele-
ket egyszerűen a standard adatok mellett a sercos automatizálási buszon 
keresztül valós időben fogják továbbítani. Mivel a sercos partnerszerve-
zetként az ODVA (ford. az optimalizált vezérlésre vonatkozó nemzetközi 
egyezmény) gépkezdeményezését támogatja, a felhasználók egyúttal egy 
modern, teljesítőképes biztonsági hálózathoz történő hozzáférést kapnak.

Hatékony mérnöki tervezés
A Rexroth IndraWorks mérnöki környezete egy olyan szoftverkörnyezetet 
állít rendelkezésünkre, amelynek segítségével minden feladat a tervezés-
től a programozásig, a kiszolgáló felület megjelenítésétől a diagnózisig 
egy eszközben megtalálható. Az IndraWorks-szel a fejlesztőnek minden 
komponens funkciójához és adatához gyors és transzparens hozzáférést 
biztosítunk. Ekként lehetséges, hogy a sercos automatizálási buszon csat-
lakoztatott komponensek, mint például az IndraDrive hajtásszabályozók, 
automatikusan felismerhetővé válnak és az IndraWorks-be éppen a terve-
zési folyamat során csatlakoznak. Így volt lehetséges, hogy a Starpac 600 
HL fejlesztése során a hajtás és pneumatikus mozgatási- és PLC-funkci-
ók, valamint a decentrális I/O modulok konfigurációja kompletten, egy-
séges szoftverkörnyezetben váltak megvalósíthatóvá, miáltal a fejlesztési 
idő jelentősen lecsökkent. Az integrált projektirányítás több felhasználó 
számára is elérhető, leegyszerűsítve ezzel a tervezési csapatmunkát.

Csomagolási eljárás a Starpac 600 HL berendezéssel Az IndraDrive hajtások valós idejű kommuni-
kációja sercos-on keresztül valósul meg.
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Első pillantásra érzékelhető előnyök
	 Választható beépítési pozíció

	 A fixen rögzített hajtásnak köszönhetően alacsony mozgatandó holttömeg

	 Nagy dinamikájú függőleges tengelyként való alkalmazhatóság 

	 Optimális működés nagy ismétlési pontossággal és merevséggel

	 Süllyesztések a központosító gyűrűk számára az alaptesten és a véglapokon 
egyaránt (Easy-2-Combine interfészek), megfogók és többtengelyes 
konstrukciók összeszereléséhez

	 Állítható érzékelők a teljes szállítási útvonalon

Omega modul

Azonnal beépíthető
A Rexroth új omega moduljával tovább bővíti az anyagmozgatáshoz használt EasyHandling 

moduláris rendszerét.

A lineáris rendszer fokozott dinamikával nagyobb terheket képes hosszabb távon mozgatni. 

A fixen rögzített hajtásnak köszönhetően ideális bármilyen beépítési pozícióban, akár külön-

böző munkaterületeken is. 

A mozgatandó alacsony holttömeg előnyössé teszi a modul függőleges beépítését és egyúttal 

nagyobb tömeg szállítására is lehetőséget biztosít.

A felhasználók az alaptestet fixen lerögzítve is felszerelhetik, így a modultesten egyidejűleg 

több, önálló hajtással rendelkező asztalrész is mozgatható.

A három különböző méretben - 55, 85 és 120 mm alaptest szélességgel - kínált omega modul 

golyós profilsín rendszereken keresztül magas vezetési pontossággal mozgatja az asztalt.

Önálló pick-and-place egységként, kifejezetten alkalmas szerelési és mozgatási alkalmazá-

sokhoz. Az omega modul az EasyHandling rendszer keretében többtengelyes rendszerek ré-

szeként is alkalmazható.

Omega modul golyós sínrendszerrel – OBB
Az alaptest maximális hossza: 5.500 mm (fixen rögzített asztal esetén 1500 mm-t meghaladó 

hosszúság nem ajánlott)

Jellemzők:

- Akár 5 m/s maximális sebesség

- Akár 154 Nm dinamikus teherbírás

Az omega modulra vonatkozó további információk a www.boschrexroth.com oldalon találhatók.
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Amikor raklapozási feladatokra állítunk össze követelményrendszert, 
fontos az adott berendezés által kezelhető termékek és a teljesítmény 
behatárolása. A határokat azon igények alapján határozhatjuk meg, 
melyekkel a raklapozó berendezések és pályarendszerek építése során 
találkozunk.
A feladat abban a pillanatban válik szerteágazóvá, ahogy a termék 
oldaláról közelítjük meg a kérdést. Sok vállalkozás rendelkezik kész 
megoldással raklapozási feladatokra, azonban a megoldások adott ter-
mékhez és termelékenységhez illeszkednek. Más termékek és eltérő 
kapacitás esetén a berendezések teljesen más gépszükségletet határoz-
nak meg, de természetesen mindenki a számára rendelkezésre álló alap 
segítségével próbálja megoldani a feladatot. Szóba jöhet robotok alkal-
mazása is, ami rugalmas rendszert eredményezhet, de az ilyen típusú 
megoldás költség-, idő- és helyigénye szintén kérdéses.
Fontos kérdés, hová lehet beépíteni a raklapozót. A berendezést ajánla-
tos automata gyártógépek mögött közvetlenül vagy pályákkal elvezet-
ve egy külső helyiségben elhelyezni. Élelmiszer- vagy gyógyszeripari 
alkalmazásoknál jelentős többletköltséget eredményezhet a sorvégi 
elhelyezés. Szóba jöhet több vonal egy berendezésen történő raklapo-
zása, ami egyrészről megtakarítást jelenthet, de ugyanakkor hatékony-
sági kérdéseket is felvet.

Az első feltétel a ciklusszám, amit a berendezésnek teljesítenie kell. 
Ezt úgy választjuk meg, hogy közel azonos teljesítményű legyen, mint 
egy raklapozó robot esetében. A raklapozónak sorvégi beépítése esetén 
a lehető legkisebb területet kell elfoglalnia, és a kiszolgálásnak teljes 
mértékben idomulnia kell a telepített berendezésekhez. A felépítés le-
gyen egyszerű és könnyen kezelhető.
Igény lehet arra, hogy a kész raklap az elszállításig pufferelhető le-
gyen, és könnyen össze lehessen kapcsolni raktári pályarendszerrel 
vagy automata fóliázóval.
A moduláris felépítés lehetővé teszi a vevői igények egyszerű köve-
tését. A modulok könnyen kombinálhatók, ezáltal a tervezés során 
nagyfokú rugalmasságot biztosítanak. Az egyik modul az integrált rak-
lapadagoló vagy gyűjtő, mely különböző méretű paletták kezelésére 
alkalmas (EUR 800 x 1200 mm, CHEP 1000 x 1200 mm). A külön mo-
dul az elválasztó lapok behelyezésére szolgáló fej, melynek elhagyása 
jelentős mértékben csökkenti a raklapozó méretét.
Modulnak tekintjük a teherbíráshoz illeszkedő lineáris egységeket is. 
A lineáris egységek és szervomotorok száma a feladat jellegétől füg-
gően változtatható.
Külön modul az előrendező pálya is, mely a berendezés elé illeszthető be. 
Az előrendező puffer segítségével a raklapozó egység egyszerűbbé tehető. 

Méretre szabva
XXL raklapozó
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A fejek – hasonlóan a robotokhoz – a mozgatott tömegtől függően pneu-
matikus vagy szervo hajtásúak lehetnek. Magas (két méternél nagyobb) 
rakatok kezelése is, melyhez a legnagyobb méretű raklapozó robotra vol-
na szükség, gond nélkül megoldható. A biztonsági elemek és az elektro-
mos vezérlőszekrény vázba történő integrálásával jelentősen csökkent-
hető a helyszíni munkaigény.
A beüzemelés ideje szintén redukálható, amennyiben a megrendelő a mű-
helyben történő előzetes beállítás során termékmintákat tud biztosítani. Ha 
ez megoldható, akkor a berendezés helyszíni telepítése lényegesen gyor-
sabb, mint egy robotcella telepítése. Az egyes modulok beépítésével vagy 
kihagyásával az automatizáltsági szintek és költségek tekintetében lehe-
tőségek széles skálája valósítható meg. Építhető olyan konfiguráció, ahol 
akár nem három műszakos használat esetén is rövid megtérülés érhető el.
Megoldható olyan berendezés építése is, melyen egyszerre több raklap 
egyidejű raklapozása lehetséges, így a költségek jelentősen csökkenthetők.  
A legegyszerűbb raklapozó jelölése „XS”, ahol az „X” a kezelt rakla-
pok számát mutatja, az „S” pedig a kivitel jellemzője. A kialakítható 
legbonyolultabb „XXL” jelű raklapozó egyszerre két raklapot kezel, a 
termékeket többfejes megfogóval emeli fel, kezeli az elválasztó lapokat, 
forgatja a megfogó fejet és annak pozícióját változtatja. A moduláris fel-
építésnek köszönhetően az építhető legegyszerűbb és legbonyolultabb 
berendezés között sokféle kombináció valósítható meg. Ezeket a konfi-

gurációkat a Vevő igényei és lehe-
tőségei határozzák meg.

A raklapozó berendezés telepí-
tésekor nincsenek járulékos épí-
tészeti költségek (alapozás, ro-
bot-talapzat).  A megvalósítandó 
raklapozó berendezés ára egy ha-
sonló kapacitású robotcella költsé-
geivel összehasonlítva annak kb. 
60-65 %-a. A berendezés élelmi-
szer- és gyógyszeripari kivitelben 
is megvalósítható. Az alapelvek 
lefektetése után megrendelői meg-
keresésre megterveztük első rak-
lapozónkat. A raklapozó, amely 
tálcázott termékek palettázását 
végzi, élelmiszeripari kivitelben 
készült el. 
A berendezés mechanikai alapját 

a stabil hegesztett, de oldalanként szerelhető vázszerkezet és a Rexro-
th lineáris gerendái adják. A gerendák elrendezése és felerősítése tette 
lehetővé a moduláris szerkezeti kialakítást. A nagy mozgatott tömeg, a 
magas ciklusszám és a kívánt hosszú élettartam miatt a Bosch Rexroth 
munkatársaival együtt gondos kiválasztást és felméréseket végeztünk.
A szervo rendszer, a hajtás- és vezérléstechnika ezeken a berendezéseken 
SEW gyártmányokból áll. Természetesen a modularitás a vezérlésre is 
vonatkozik: hiszen a teljes Rexroth palettát felölelő (PLC, HMI, szervo 
hajtások, lineáris technika, pneumatika) elemekből megépített változat is 
megtervezésre került. 
Végül két berendezést építettünk, melyekben ugyanaz a program fut, de a 
két gép mégis más rakatmintákkal, sebességgel és tömegekkel dolgozik.  
A program a kiindulási feltételek alapján a szükséges részeket aktiválja.  
A vezérlésben a rakatolási minták egyszerűen programozhatók és recep-
túra szerint tárolhatók. A sorvégi beépítés miatt a beépített pneumatikus 
elemeknél követelmény volt a mosható kivitel. Erre a feladatra a mun-
kahengerek mellé a Rexroth élelmiszeripari szelepcsaládját választottuk.
Jelenleg olyan berendezést tervezünk, amely egy vagy két sorról érke-
ző gyűjtőkartonozott tejek raklapozását végzi, s mindezt a teljes Rex-
roth paletta felhasználásával.
 Bogár Attila, műszaki vezető
 XXL Mechanika Kft. – Bosch Rexroth rendszerintegrátor

További információkért írjon a következő címre:
raklapozo@boschrexroth.hu
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SDD
Forradalmasított Rexroth megrendelések

További információ:
Gyenes Yvonne, Bosch Rexroth Kft.
Tel.: +36 1 4223-253, Fax: +36 1 4223-203
E-mail: yvonne.gyenes@boschrexroth.hu

Simple = Egyszerű – mert egyszerűbbé teszi az Ön munkáját
Direct = Közvetlen – mert a megrendelt termék közvetlenül Németországból az Ön címére kerül kiszálllításra
Delivery = Szállítás – mert díjmentesen leszállítjuk Önnek a megrendelt terméket

Hogy miről is van szó pontosan?
A Bosch Rexroth Kft. egy logisztikai fejlesz-
tésnek köszönhetően gyorsabban, korszerűbben 
és pontosabban szolgálhatja ki Vevőit pneuma-
tikus termékekkel, a Németországban található, 
Laatzen-i székhelyű, 1000 négyzetméter terüle-
tű, 20 méter magas automatizált raktárából.
A budapesti raktárban található közel kétezer 
féle készleten tartott pneumatikus termékhez ké-
pest, a németországi központ tízezer fajta termé-
ket biztosít Ügyfelei számára.
Amennyiben Vevőink munkanapokon, 10.00 
óráig megrendelik a raktáron található terméket, 
2-3 munkanap alatt kézhez is kapják a csomagot.
Egy teljesen automatizált raktárról lévén szó, a 
félrecsomagolás veszélye nem áll fenn, így el-
kerüljük a köztes telephelyeken történő ki- és 
becsomagolásból adódó esetleges logisztikai 
hibákat.

Simple = Egyszerű – mert egyszerűbbé teszi az Ön munkáját
Direct = Közvetlen – mert a megrendelt termék az Ön címére kerül kiszálllításra
Delivery = Szállítás – mert díjmentesen leszállítjuk Önnek a megrendelt terméket

Az eljárás menete
Az Ön rendeléseit ugyanúgy, mint eddig magyarországi kollégák és kol-
léganők fogadják, ezáltal továbbra is megszokott hangokkal, arcokkal 
találkozhat. A vevői igények beszerzési rendelés formájában, elektroni-
kus adatként kerülnek a németországi rendszerbe. A rendszer a rendelés 
alapján egy komissiózási igényt nyomtat ki, mely elindítja a folyamatot. 
A raktárból a megfelelő raklapok a megfelelő termékekkel indulnak el és 
érkeznek meg azokhoz a kollégákhoz, akik csomagolnak és a kikomis-
siózott anyagok alapján nyomon követhetik, milyen méretű dobozt kell 
kiválasztani ahhoz, hogy az adott csomagolást a rendelt anyagmennyiség 
ideálisan kitöltse, sőt még azt is, hova kell kitömő anyagot elhelyezniük 
azért, hogy a termékek szállítás alatt meg ne sérüljenek. A dobozba kerül 
még a szállítólevél, mely a könnyű azonosítás érdekében az Önök rende-

lésszámát is tartalmazza. Csomagolást követően a dobozt ellátják a meg-
felelő vonalkódú címkével, és a csomag gyűjtődobozba kerül. A nap vé-
gén, minden direkt szállításra szánt csomagot mesterpalettára helyeznek, 
mely szintén egyedi vonalkódot kap. A szállítmányozó kamionja minden 
nap elszállítja a saját gyűjtőpontjára az aznapi raklapokat, majd továb-
bítja Magyarország felé. Következő este már hazánkban üdvözölhetjük 
a csomagokat, illetve másnap, de legkésőbb harmadnap Ön megkapja a 
megrendelt terméket.
A fenti SDD folyamatnak a Bosch Rexroth-nál nagy hagyománya van, a 
német kollégák felkészülten várják rendeléseiket.
Szeptembertől a pneumatika rendelések nagy részét direkt szállítással 
teljesítjük, ezzel is javítva a kiszállítások minőségét, az Önök legna-
gyobb megelégedésére.
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Ideális aktuátorhoz közeli összeszerelés 
esetén
A Rexroth új, könnyített AV03 szeleprendszerét a szelepek átlós elrende-
zésének köszönhetően hihetetlenül kompakt kivitel jellemzi.

A mérnökök a műszaki tervezés során mindig arra törekszenek, hogy 
minél közelebb helyezzék a pneumatikus szelepeket az aktuátorokhoz, 
hiszen a rövidebb tömlőhossz akár 20%-kal csökkenheti a felhasznált 
sűrített levegő mennyiséget.
A hagyományos szelepek általában túl nagynak és nehéznek bizonyulnak 
a handling feladatok esetén. 

A Rexroth újgenerációs, rendkívül sokrétű és könnyű AV03 szelepszige-
teivel a szakemberek sokkal nagyobb tervezői szabadságot élvezhetnek, 
és a pneumatikus elemek decentralizált elhelyezésével egyúttal még a 
hatékonyságot is növelhetik.
A Rexroth ellenálló, nagy teljesítőképességű polimerek alkalmazásával 
és az alkotóelemek számának csökkentésével a piacon kapható hasonló 

termékekhez képest felére csökkentette az új szelepek tömegét, sőt a 
helyszükséglet is 45%-kal redukálódott. Hogyan lehetséges mindez? 
A fejlesztők a szelep alkotóelemeit egy meghatározott szög mentén 
helyezték el, optimalizálva a betáplálási és kiáramlási csatornákat, így 
mérsékelve az áramlás során keletkező veszteséget. Az áramlási para-
méterek 40%-os javítása a felhasználók számára lehetővé teszi, hogy 
jelentősen csökkentsék az üzemi nyomást és fokozzák az energiahaté-
konyságot.

Az új szelepsziget egyúttal a mérnökök testreszabott automatizálási 
megoldások iránti igényét is kielégíti. A második szeleptől kezdődően 
a szelepek száma lépésről lépésre haladva akár 40 egyoldali vagy akár 
64 kétoldali működtetésű mágnesszelepig növelhető. A további ener-
gia-megtakarítás érdekében egy szelepszigeten belül különböző nyo-
mástartományok alkalmazása ajánlott. Mindehhez az új szelepszigetek 
biztosítják ezt a lehetőséget a számukra. Az energiahatékonyság mellett 
az új AV03 szelepcsalád az egyszerű műszaki tervezéssel kapcsolatos 

elvárásoknak is megfelel. Az egyedi igényekre specializált konfigu-
rációtól függően a szelepszigetek az integrált I/O modulokhoz mind 
többpólusú, mind terepi busz megoldással csatlakoztathatók. A szelep 
elektronikájához közvetlenül csatlakoztatható érzékelőknek köszönhe-
tően a szerelőknek jóval kevesebb vezetéket kell a vezérlőszekrényhez 
csatlakoztatniuk.

Közel az aktuátorhoz
Pneumatika energiahatékony kivitelben

A szelepcsaládra vonatkozó további információk a www.advanced-valve.com oldalon találhatók.

• Kompakt és könnyű kivitelezés
• Akár 20 %-kal kevesebb sűrített levegő felhasználás 
• Kivételesen moduláris, egyszerű műszaki tervezés

Kompakt kivitelezésű AV03 szelepcsalád
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Jégkrémgyártás újratöltve

Az élelmiszeripari alkalmazások terén a 2009. év látványos sikertörténetének tekinthető az Unilever 
veszprémi telephelyén megvalósult, minőségi fejlesztést célzó beruházás, ahol a Bosch Rexroth 
Kft. a berendezés vezérlésének elkészítésében vett részt, mint alvállalkozó.

A műszaki megoldás
A feladat a meglévő jégkrém gyártósoron működő töltőfe-
jek – a mindenkori pályasebesség függvényében szink-
ronizált – mozgatásának kialakítása volt. A mozgatás 
megvalósítására egy ún. „elektronikus görbetár-
csa” segítségével került sor. 
A berendezéseket a meglévő tálcás szállítópá-
lyára meghatározott helyen, mechanikusan 
építették fel. Ennek köszönhetően két 
egymással kommunikáló gépegység jött 
létre, amelyek master-slave elven ugyan-
azon mozgási kinematikát valósítanak meg. 
A mozgás egy forgattyús hajtóművön keresztül, 
közvetlenül szabályozott szervo hajtással került kiala-
kításra.
Az első fejegység egy komplex töltőfejet mozgat, amely egy-
szerre több terméket helyez a tálcára. Itt a mozgás menete egysze-
rűbben valósul meg: a mozgató egység felveszi a tálca sebességét, majd 
amikor együtt halad a két egység, pneumatikusan mozgatva függőlege-
sen lejár a tálcára, és megadott ideig nyitottan hagyja a töltőszelepeket. 
A szelep zárását követően gyorsjáratban visszatér alaphelyzetbe. 

Ez a Rexroth AC szervo hajtásán alapuló megoldás – a 
pályára felszerelt speciális, nagy felbontású Endat forgó jeladó jelére – 
a motor forgómozgását egyenes vonalú, egyenletes sebességű mozgás 
megvalósításával szabályozza.

A gépen ugyanakkor másfajta termékek gyártását is lehetővé kellett ten-
ni, ahol a jégkrém egy változtatható átfolyási sebességű töltőfejen ke-
resztül érkezik a rozsdamentes tálcára, és a gép az előre beprogramozott 
hossznál vágja el az alapanyagot. Ennél a rendszernél a vágás után folya-
matosan továbbáramló jégkrém jelentette a kihívást. A vezérlésnek olyan 
dinamikával kellett visszajárnia a „kezdőpontra”, hogy a kiáramló anyag 
ne sérüljön meg, és a tálcán mindig a megfelelő mennyiségben legyen. 
Bár a tálca egyenletesen halad, illetőleg sebessége akár folyamatosan 
változhat, a megoldásban a rendszer a forgó jeladó segítségével mindig a 
megfelelő sebességre szinkronizál fel.Az újonnan kialakított töltőfej-mozgatási egység
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További információk:
Volosinovszki Sándor, Bosch Rexroth Kft.
Tel.: +36 1 4223-243, Fax: +36 1 4223-205
E-mail: sandor.volosinovszki@boschrexroth.hu

A berendezés CAD rajza

A komplex berendezés óránként több mint ezer mozgási ciklus bejárásá-
ra alkalmas, ami azt jelenti, hogy a gép egy mozgást megközelítőleg két 
másodperc alatt képes megtenni, s mindezt a magas minőségi követel-
mények betartása mellett.

A feladat része volt még egy felhasználóbarát operátorpanel kialakítása, 
amelynél a felhasználó megadhatja a gyártani kívánt típusok kódját, vál-
toztathat a beállított paramétereken – például: hossz, sebesség, gyártási 
mennyiség – és mutatja az esetleges hibaüzeneteket.

A Rexroth a berendezés megépítésekor alkalmazta először az új gép-
direktíváknak megfelelő kockázatelemzést, melynek köszönhetően fel-
használó- és üzemeltető-barát megoldást sikerült nyújtania. A kivitele-
zésre viszonylag szűk idő állt rendelkezésre. Komoly elvárást jelentett, 
hogy a gép megépítését követően azonnal egy nagyobb széria legyártását 
kellett elvégezni. A kért határidőket maradéktalanul sikerült teljesíteni, a 
berendezés azóta is kifogástalanul teljesít.

Unilever értékelés
A régi mechanikus töltőfej-
mozgató berendezésünk beál-
lítása, átállítása sok időt igé-
nyelt, ráadásul karbantartási 
igénye magas, finombeállítása 
nehézkes volt. A fent nevezett 
problémáinkat az új egységek 
maradéktalanul megoldották, 
ezáltal a termelés biztonsága 
és minősége jelentősen javult. 
Elégedettek vagyunk a vég-
eredménnyel – nyilatkozta 
Török József, az Unilever Ma-
gyarország Gyártó Kft. projekt 
menedzsere a minőségi fejlesz-
tést célzó beruházásról.
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A gyártósorok vonalvégi automatizálása kulcskérdés azon cégek számára, melyek hatékonyságu-
kat és versenyképességüket növelni kívánják.  A csomagolási folyamat ezen végső állomásának 
automatizálása esetében a megtérülés és a beépítési korlátok jelentették eddig a legnagyobb 
akadályt. 
A megvalósult raklapozó berendezést a Bosch Rexroth Kft. támogatásával fejlesztette ki az  
XXL Mechanika Kft., a Bosch Rexroth hivatalos rendszerintegrátora. Az egy kézből kínált komplex 
megoldás biztonságot és garanciát jelent arra, hogy a berendezés hosszú távon és  
megbízhatóan szolgálja ki felhasználóit és moduláris felépítésének köszönhetően tökéletesen 
alkalmazkodik az Ön egyedi igényeihez.

Lépjen kapcsolatba velünk és személyre szabott koncepcionális javaslatot készítünk Önnek!
raklapozo@boschrexroth.hu

Bosch Rexroth. The Drive & Control Company.

Bosch Rexroth Kft.
www.boschrexroth.hu

Raklapozási koncepció Automatizált innováció
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