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Összefoglalás 

 
Az értekezés témája a rugalmas testek robotizált kezelésének tárgyköréhez kapcsolódik. 

A szerző a lágy poliuretán habelemek mozgatásának automatizálását tűzte ki célul, különös 
hangsúlyt fektetve a formahabok szerszámból történő kiemelésére és a vákuumos megfogás 
alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatára. 

Az értekezés bemutatja a lágy poliuretán habok gyártási eljárásait és az egyes 
eljárásoknál jelentkező anyagmozgatási feladatok automatizálási lehetőségeit. Összefoglalja a 
formahabok szerszámból történő kiemelését befolyásoló tényezőket és bemutatja a 
formahabok megfogási lehetőségeit, középpontba helyezve egy új formahab leíró rendszert. 

A rugalmas testek kezeléséhez alkalmazható robotizált megfogási módszerek elemzése és 
osztályozása után ismerteti az értekezés a vizsgált formahabokhoz kifejlesztett prototípus 
robotmegfogókat, összefoglalva az egyes megoldások legfontosabb jellemzőit. 

A kitűzött céloknak megfelelően az értekezés részletesen foglalkozik a vákuumos 
megfogás alkalmazási lehetőségeinek feltárásával. A szakirodalmi összefoglaló után 
bemutatja a hab légáteresztő-képességének vizsgálatát, majd egy modellt ismertet a 
formahabokban kialakuló áramlás leírására. Ezt követően a megfogalmazott tervezési 
irányelvekre épülő új robotmegfogó konstrukciókat az egyes megoldások alkalmazási 
lehetőségeivel, előnyeivel és hátrányaival mutatja be, különös hangsúlyt fektetve a bonyolult 
geometriájú formahabok szerszámból történő kiemelésére is alkalmas többfejes robotmegfogó 
bemutatására. 

Az értekezés a megszerzett tapasztalatokat és elért eredményeket tervezéstámogató 
rendszerekben foglalja össze. Az egyik megoldás a mesterséges intelligencia eszköztárát 
felhasználva egy szakértői rendszer keretein belül támogatja a felhasználót az alkalmazható 
robotmegfogó kiválasztásában és adaptálásában. A másik eszköz a robotos megfogás 
követelményeit segít visszavezetni a formahab tervezésre: összefoglalja a kiemelés 
szempontjai alapján megfogalmazott tervezési irányelveket és javaslatot tesz ezek módszeres 
alkalmazására egy új DFx eljárás, a DFFD (Design for Foam Demoulding, Kiemeléshelyes 
formahab tervezés) keretein belül. 
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Summary 

 
The subject of the thesis is related to the handling of non-rigid materials with robots 

research area. The main goal of the author is to automate the handling of soft polyurethane 
foam parts, in particular the demoulding process using the vacuum robot gripping method. 

The thesis presents the manufacturing process of the polyurethane foams analysing the 
automation possibilities of the handling tasks. In addition it summarizes the factors, which are 
able to effect the demoulding process and it illustrates a foam part describing system based on 
these factors.  

Analysing the robot gripping methods, which can be used for non-rigid materials, the 
thesis describes the robot grippers developed for polyurethane foam parts and the main 
properties of them.  

According to the goals the thesis treats the vacuum robot gripping method. After the 
literature review it presents a formula for the air flow permeability of polyurethane foams and 
a model for describing the air flow in foam parts. It describes planning directives and the 
developed vacuum robot grippers and their usage and their advantages and disadvantages.  

The thesis implements the collected experiences and results in design tools. It presents an 
expert system for supporting the robot gripper designer in selecting the best solution for a 
given task and in the adaptation process. Another tool supports the automation of the 
demoulding process with the modification of the foam part. The thesis summarizes design 
guidelines and proposes a new DFx method, the DFFD (Design for Foam Demoulding) 
method for systematic applying of design criteria. 
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1 BEVEZETÉS 

Egy termék előállítása során kézi, rugalmasan- és mereven automatizált rendszereket 
alkalmazhatunk. Minden esetben a feladat jellegétől, a gyártó cég adottságaitól és számos 
további műszaki, gazdasági és egyéb tényezőtől függően lehet megkeresni az adott esetben, a 
megfogalmazott céloknak megfelelő optimális megoldást. Az autógyártás területén a növekvő 
verseny, a rövidebb termék életciklus, a növekvő termék diverzifikáció, a csökkenő termék 
sorozatnagyság, a rövidebb szállítási határidők, a nagyobb szállítási biztonság, a magasabb 
minőségi követelmények, a növekvő munkaerő költség, az egyre kevesebb kellően felkészült 
és motivált személyzet következtében a beszállító ipar az olcsó munkaerőt kínáló országokban 
alkalmazott hagyományos üzemek esetén is fokozatosan kezd áttérni a rugalmasan 
automatizált megoldásokra. Igaz ez az üléshabok előállítására is, ahol a gyártók egy része már 
több részfeladatot automatizáltan hajt végre. A robotizálás mellett szól a kiszolgáló 
személyzet egészségének védelme is, mivel a habgyártás során egészségre ártalmas gázok is 
keletkeznek. 

Az üléshabok polimerizáló formából történő kiemelését azonban világszerte kézzel 
végzik, így igény van ezen feladat rugalmasan automatizált megoldására is. Kutatási témám 
ezzel a feladattal, a lágy poliuretán habelemek mozgatásának robotizálásával foglalkozik. 

1.1 A kutatómunka és az értekezés háttere 

Kutatómunkám szorosan kapcsolódott a HOMER (Handling of Non-Rigid Materials 
With Robots) INCO-Copernicus projekt munkáihoz [16][17][18][19][20][21][22][23], ami 
rugalmas anyagok automatizált mozgatásához alkalmazható robotmegfogók fejlesztésével 
foglalkozott. Az ipari partnerek tevékenységének (IMAG-IKARUS Móri Alkatrészgyártó 
Kft., Magyarország: formahab gyártás, Fazan Ltd., Bulgária: zokni gyártás) megfelelően a 
kutatások elsősorban lágy poliuretán habokra és textil anyagokra koncentrálódtak.  

A lágy poliuretán habelemek mozgatásának automatizálásával kutatóhelyem, a BME 
Gépgyártástechnológia Tanszéke foglalkozott. Munkám során szervesen együttműködtem 
Zentay Péter kollegámmal, akinek kutatási témájához tartozott a lágy poliuretán habok 
deformációjának leírása, mechanikai elemzése, a kiemelési erő meghatározása és a habelemek 
tűs megfogási lehetőségeinek feltárása [24]. 

A projekt keretein belül robotmegfogók tervezésének támogatására létrehoztunk egy 
szakértői rendszert is. Az ipari partnerek tevékenységének megfelelően rendszerünk két fő 
modulból, a poliuretán habok és a textil anyagok megfogásához alkalmazható robotmegfogók 
tervezését támogató modulokból épül fel. A két kifejlesztett modul egymástól függetlenül 
működik. A disszertáció csak az általam elvégzett munkát ismerteti, így a formahabok 
robotizált megfogásának tervezésén belül sem tér ki a szakértői rendszer mások által 
elkészített részeire (pl.: tanuló modul). A textil anyagok robotizált kezeléséhez alkalmazható 
robotmegfogók koncepcionális tervezését támogató modult Moulianitis és munkatársai [132]-
ben és [129]-ban mutatják be. Ezen robotmegfogók paramétereinek meghatározására szolgáló 
részletes tervező modult Ivanov és munkatársai készítették el [123][124][125][145]. 
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1.2 A kutatás célkitűzései 

Legfontosabb célkitűzésem a lágy poliuretán formahabok mozgatásának automatizálása, 
ezen belül a gyártás során a polimerizáló formából történő kiemelésének robotizálása volt, 
ennek megfelelően a következő célokat fogalmaztam meg: 

• poliuretán habgyártás technológiájának megismerése, automatizálási lehetőségek 
feltárása, 

• lágy poliuretán habelemek megfogását és mozgatását befolyásoló tényezők 
meghatározása és rendszerezése,  

• különféle rugalmas anyagok kezeléséhez alkalmazható megfogási módok áttekintése 
és lágy poliuretán habelemekhez történő alkalmazhatóságának vizsgálata, 

• vákuumos megfogás lehetőségeinek feltárása, lágy poliuretán habelemekben 
kialakuló áramlás modellezése, robotmegfogó tervezési irányelvek megfogalmazása, 

• vákuumos prototípus robotmegfogók tervezése, gyártása és tesztelése, 
• az elért eredmények későbbi közvetlen felhasználhatósága érdekében a poliuretán 

habelemekhez alkalmazható robotmegfogók módszeres tervezését támogató 
tudásalapú rendszer létrehozása, 

• a kiemelés körülményeinek javítása érdekében a kiemelés szempontjainak 
figyelembe vétele már a habelemek tervezése során is. 

Munkám során törekedtem arra, hogy a kifejlesztett módszerek, eljárások amellett, hogy 
segítik a konkrét probléma megoldását, általánosan, más feladatokhoz is alkalmazhatók 
legyenek. A célok megfogalmazása során a másik fontos vezérlő elv az volt, hogy a 
fejlesztések során a gyakorlatba könnyen átültethető megoldásokat hozzak létre. 

1.3 A kutatás módszere 

Kutatómunkám során az irodalomkutatás, problémafelvetés, megoldási módszer keresés, 
implementálás, tesztelés, kiértékelés lépésékből álló ciklikus folyamatot követtem. 

Az irodalomkutatás során alapvetően öt tématerületet tekintettem át. Az egyik terület a 
habgyártás eljárásaival, ezek automatizálási lehetőségeivel foglalkozott. A fő hangsúlyt a 
formában gyártott habelemek előállítási folyamatára és az alkalmazott gyártórendszerek 
vizsgálatára helyeztem. Áttekintettem a robottechnika és automatizálás tématerületen belül a 
megfogási módszerekkel foglalkozó szakirodalmat, különös hangsúlyt fektetve a rugalmas 
anyagok megfogásához alkalmazható megfogási módszerekre. Mivel az értekezés egyik fő 
célkitűzése a vákuumos megfogás alkalmazhatóságának elméleti és kísérleti vizsgálata volt, 
áttekintettem az áramlástan porózus anyagokkal foglalkozó tématerületét és a vákuumos 
robotmegfogók típusait és ezek jellemzőit. A robotmegfogó tervezés támogatásához 
megvizsgáltam a mesterséges intelligencia tématerületen belül a szakértői rendszerek 
fejlesztésének módszertanát és a szakértői rendszerekben alkalmazható tudásreprezentációs 
módszereket és az ezekkel szorosan összefüggő következtetési mechanizmusokat. Végül a 
kiemelés körülményeinek további javításához megvizsgáltam, hogy milyen lehetőségek 
rejlenek a különféle tervezéstámogató módszerekben, ezen belül a DFx technikákban. 

A habgyártási eljárások megismerése és a megfogási módok vizsgálata teremtette meg a 
prototípus robotmegfogók fejlesztésének lehetőségét. A kísérleti eszközöket először a 
tanszékünk laboratóriumába telepített kísérleti cellában, majd ipari körülmények között az 
IMAG Kft. habosító műhelyében teszteltem. A robotmegfogók paramétereinek 
meghatározásához matematikai modelleket fejlesztettem, ezek paramétereit mérésekkel 
határoztam meg. A megszerzett ismeretanyag későbbi módszeres alkalmazhatósága érdekében 
két tervezéstámogató eszközt hoztam létre: a robotmegfogók tervezésének támogatására egy 
szakértői rendszert fejlesztettem, a kiemelés szempontjainak a formahab tervezés során 
történő figyelembe vételére egy új DFx eljárást javasoltam. 
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1.4 Az értekezés felépítése 

A választott kutatási téma több tudományterület ismereteire épül, így az egyes 
területekhez kapcsolódó irodalmi összefoglalót a vonatkozó fejezetek elején, a saját 
eredményektől elkülönítve külön alfejezetben helyeztem el. 

A bevezetést követő második fejezet áttekintést ad a poliuretán anyagok típusairól, 
alkalmazási területeiről, összefoglalja a habanyagok főbb jellemzőit. Ismerteti a lágy 
poliuretán habok legelterjedtebb gyártási eljárásait, majd bemutatja az egyes eljárásoknál 
jelentkező anyagmozgatási feladatokat. Javaslatokat tartalmaz a habmozgatás 
automatizálásának megvalósítására. Bemutatja a rugalmas anyagok kezeléséhez alkalmazható 
megfogási módszereket, majd esettanulmányokon keresztül ismerteti a fontosabb kutatási 
területeket. Ezt követően ismerteti a kifejlesztett formahab leíró rendszer elemeit, majd 
bemutatja a lágy poliuretán habelemek megfogásához alkalmazható kereskedelmi és saját 
fejlesztésű robotmegfogókat, kiemelve az egyes robotmegfogók főbb előnyeit és hátrányait. 

A harmadik fejezet a lágy poliuretán formahabok vákuumos megfogásának lehetőségeit 
mutatja be. Az elvégzett irodalomkutatás eredményeinek összegzése után található a habon 
keresztül folyó áramlás elméleti és kísérleti vizsgálatának ismertetése. Ezt követi a megfogás 
során a habelemekben kialakuló áramlás modellezésének, majd a vákuumos robotmegfogó 
kialakítására vonatkozó tervezési irányelvek és a kifejlesztett robotmegfogó konstrukciók 
bemutatása. 

A negyedik fejezet egy olyan tudásalapú rendszert mutat be, amely lágy poliuretán 
formahabok kezeléséhez alkalmazható robotmegfogók kiválasztását és adaptálását támogatja. 
A kifejlesztett rendszer bemutatása előtt a fejezet röviden áttekinti a mesterséges intelligencia 
és azon belül a szakértői rendszerek témakört. 

Az ötödik fejezet egy tervezési módszert ismertet arra vonatkozóan, hogy a megfogás 
szempontjait miként lehet figyelembe venni formahabok tervezésekor. Bemutatja azokat a 
formahab tervezési irányelveket, melyek alkalmazásával a kiemelés kedvezőbben végezhető 
el, majd javaslatot tesz ezen irányelvek módszeres alkalmazására. 

Az eredmények alkalmazását és a továbblépés lehetőségeit a hatodik fejezet foglalja 
össze. Ezt követi a kutatási eredmények összegzése tézisek formájában a hetedik fejezetben. 
A nyolcadik fejezetben található irodalomjegyzék a szerző témához kapcsolódó publikációit 
és a felhasznált irodalmakat tartalmazza. A disszertációhoz függelék is kapcsolódik, mely 
egyes részek részletesebb kifejtését tartalmazza. 
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2 LÁGY POLIURETÁN HABELEMEK ROBOTIZÁLT MEGFOGÁSI 
LEHETŐSÉGEI 

2.1 Lágy poliuretán habok jellemzői és gyártása 

2.1.1 Poliuretán anyagok jellemzői, típusai, alkalmazási területei 
Egyre jobban elterjednek környezetünkben a különféle műanyagok, ezek között nagy 

jelentősége van a poliuretán anyagoknak. A poliuretánok alkalmazásának nagy előnye a 
műanyagok széles körű előállíthatósága, az alacsony gyártási költség, az alacsony ciklusidő, a 
kis szerszámozási és készremunkálási költségek, az alacsony selejthányad és az 
újrafelhasználhatóság lehetősége. A poliuretánok gyártásához alkalmazott szerszámoknak 
csak kis nyomást kell elviselniük, ezért a legolcsóbb szerszámanyagok (alumínium, 
epoxigyanta, szerkezeti acél) alkalmazhatók. Ez lehetővé teszi új termékek fejlesztéséhez 
vagy már meglévők tökéletesítéséhez alacsony költségű prototípusok egyszerű előállítását. 

Poliuretán anyagokat nagyon széles skálán lehet előállítani. A sűrűségük 6 kg/m3-től 
1220 kg/m3-ig, a keménységük a nagyon rugalmas elasztomerekétől a merev, kemény 
műanyagokéig változhat (poliuretán anyagok esetén ezen két paraméter független egymástól 
[34]). Az 1. ábra különféle poliuretán típusokat és ezek alkalmazási területeit szemlélteti a 
sűrűség és a keménység függvényében. Lágy, kis sűrűségű habokból készülnek a járműülések 
és a különféle ágybetétek. Dekoratív bőrfelületű, rugalmas és merev habrendszerekből állítják 
elő az autók belső burkolatát, a különféle széktámlákat és egyéb bútorelemeket. Ezektől 
eltérnek a különböző poliuretán elasztomerek, melyekből cipőtalpakat, sportfelszereléseket és 
autóütközőket gyártanak. A poliuretán keverékek fontos tulajdonsága, hogy rendkívül jól 
tapadnak, ez lehetővé teszi erős kompozitok egyszerű előállítását (pl. építési panelek, rétegelt 
anyagok, hűtőszekrények és fagyasztók burkolata). Jó minőségű hő és hangszigeteléseket 
állítanak elő poliuretánból, alkalmazzák a játékgyártásban és a mezőgazdaságban is 
(mesterséges talaj) [25][26][29][35][36][37][38][43][44][45][46]. 
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1. ábra Poliuretán anyagok osztályozása [46] 
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Az összes poliuretán prepolimerek és poliizocianátok keverékének hidroxil csoportokat 
tartalmazó poliol molekulákkal bekövetkező exoterm reakciójával jön létre. Viszonylag kevés 
alap izocianát és különböző molekulatömegű és funkcionalitású poliol típus használatos a 
poliuretán anyagok teljes skálájának előállításához. A vegyileg hatékony polimer reakció 
katalizálható, így alacsony ciklusidők és nagy termelékenység érhető el. Nem kívánatos 
melléktermékek nem keletkeznek a reakció során, mivel az alapanyagok teljes mértékben 
reakcióba lépnek egymással, utólagos kezelés nem szükséges [29][39][44][46]. 

A polimerizáció önmagában szilárd poliuretánt eredményez, habokat gázképző 
hozzáadásával állítanak elő [43]. A poliuretán habok kétkomponensű rendszerek, amelyek 
egy polimer mátrixból és diszpergált gázból, rendszerint levegőből állnak. A habokat többféle 
módon osztályozhatjuk. Szerkezet szerint megkülönböztetünk: 

• nyíltpórusú habokat, melyekben a cellák többsége érintkezik egymással és 
• zártpórusú habokat, ahol a cellák egymástól függetlenek. 

A habok feloszthatók tulajdonságaik és viselkedésük szerint is. Ebből a szempontból az 
anyagok három csoportra oszthatók [43]: 

• hajlékony, vagy rugalmas habok, 
• kemény habok, 
• szerkezeti, vagy integrál habok. 
A járműülések előállításához alkalmazott habok nyílt pórusúak, kis sűrűséggel és kis 

merevséggel rendelkeznek (1. ábra). Az egyik széles körben alkalmazott habrendszer 
(Elastoflex W 5691) főbb jellemzői a következők [27][40]: 

• térfogatsűrűség:    55 kg/m3  DIN 53420 szerint, 
• maradó alakváltozás:  7 %   DIN 53572 szerint, 
• szakító szilárdság:   160 kPa  DIN 53571 szerint, 
• nyúlás:     110 %   DIN 53571 szerint, 
• továbbszakító szilárdság:  0.53 N/mm  DIN 53575 szerint. 
Az Imag Kft. minőségbiztosítási rendszere előírja a habkeménység rendszeres mérését, 

mely során a habok nyomással szembeni ellenállását határozzák meg (I. függelék). Az alakos 
formahabok esetén habtípusonként különböző alátámasztási felületeket alkalmaznak, a mérés 
során ezekre helyezik rá a habelemeket. Ezt követően egy mérőtárcsával az előírt algoritmus 
szerint összenyomják a habot, és az adott pillanatban leolvasott nyomóerő lesz a hab 
keménysége. A mérési módszer alapján látható, hogy a vizsgált formahabok mért 
keménységét befolyásolja a formahab alakja, a formahabban található különféle betétek 
(huzal, cső, fa, szövet, stb.), az alkalmazott tárcsaátmérő és a mérőfej ráhelyezésének a helye. 
Az állandó minőség ellenőrzéséhez ez a módszer kiválóan alkalmas, azonban két különböző 
típusú habelem esetén összehasonlítás csak megszorításokkal tehető.  

A hab előállítása történhet folyamatosan, hablemezeket és tömbhabokat, ill. szakaszosan, 
formázott és szabadon habosodó darabokat előállítva [46]. Folyamatos habgyártásnál a habot 
tömbökre vágják, majd raktárba szállítják, ahol 24 órát pihentetik. Ezt követően daraboló 
berendezéssel a kívánt alak elkészíthető. Az előállítandó geometriától függően többféle 
berendezést alkalmaznak: függőleges- és vízszintes szeletelőt, izzószálas vágót, 
összenyomásos vágót, profilozó berendezést, vízsugaras és lézeres vágót [33][41]. Ezzel a 
rendkívül termelékeny, olcsó eljárással készül az ágybetétek és a párnázott bútorok többsége. 
Habosító formában bonyolult geometriájú formahabokat nagy pontossággal lehet előállítani. 
Ezzel az eljárással készülnek a bonyolult bútorpárnák és járműülések. A formában habosodott 
habok jellemzője, hogy egy viszonylag nagy sűrűségű vékony bőrrétegből és egy kis sűrűségű 
belső részből állnak [29]. A legsűrűbb felületi és a leglágyabb középső rész között az átmenet 
folyamatos, a gyakorlatban előállított habelemek méretét figyelembe véve a sűrűség eloszlást 
elemezve ez a réteg mintegy 8-10 mm vastagnak tekinthető. A kitűzött cél a formahabok 
mozgatásának robotizálása, így a továbbiakban a folyamatos habgyártással nem foglalkozom. 
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2.1.2 Formahabok gyártásának lépései 
A hab előállításának első lépése a forma formaleválasztóval történő befújása (2. ábra). A 

habelemek többsége tartalmaz valamilyen betétet (huzal, cső, fa, textil, stb.), második 
lépésben ezeket a rögzítésükre kialakított tüskékre kell helyezni. Ezt követően lehet a két 
temperált (20-22oC) habkomponenst az előírt arányban és mennyiségben, intenzíven 
összekeverve a formába egyenletesen elosztva betölteni. A két habkomponens keverése egy 
programozható (keverési arány, töltési mennyiség) keverőfejben történik, a betöltés során ezt 
a fejet kell egy tapasztalati úton meghatározott pályán végigvezetni. A szerszámot temperálni 
kell, mivel a polimerizáció exoterm folyamat. Hideg szerszám esetén hártyás lesz a felület, 
meleg szerszám esetén üregek keletkeznek. Töltés után be kell zárni a szerszámot, majd az 
előírt kiformázási idő elteltéig (3-5 perc) zárva kell tartani. A szerszám nyitása után lehet 
kiemelni a kész formahabot a szerszámból. A formahab kiemelése után el kell távolítani a 
formából az esetlegesen bent maradt habdarabokat, ez többnyire sűrített levegővel történik. 
Lélegző furatok találhatók a forma felső részén, melyeken keresztül a szerszámba zárt levegő 
eltávozhat. Itt általában kis mennyiségű hab is kimegy, a szerszám külső részén néhány 
köbcentiméter térfogatú habdarabok keletkeznek. El kell távolítani ezeket a darabokat is. 
Megfelelő furatkialakítással megoldható, hogy ezen habdarabok könnyen eltávolíthatók 
legyenek. Végül ellenőrizni kell a szerszám belső felületét, hogy a kiemelés során a 
formaleválasztóból visszamaradt, folyamatosan vastagodó viaszréteg nem sérült-e meg. 

Ez a folyamat ciklikusan ismétlődik. A formából kiemelt habelem raktárba szállítását 
még két művelet előzi meg: a döngölés és az ellenőrzés. A lágy poliuretán habok nyílt 
cellaszerkezetűek, azonban a cellák egy része habosodás során zárt marad [46]. A kiemelés 
utáni percekben a zárt cellákban visszamaradó gázok kihűlnek és ennek következtében a hab 
ráncossá válik, kissé összeesik. Ezeket a zárt cellákat fel kell szakítani, ezt a folyamatot 
döngölésnek nevezik. A formahab méretétől és a behabosított betétektől függően eltérő 
módszereket alkalmaznak: görgősorok között átvezetik a darabot (nagy keménységnél és 
bizonyos betétek mellett nem alkalmazható), vákuumkamrába helyezik (minden formahabnál 
alkalmazható, de költséges), több ponton sűrített levegőt fújnak bele, gumibottal ütögetik 
(nehéz munkavégzés). A raktárba szállítás előtt ellenőrzik a habelemeket. A 
minőségbiztosítási rendszerben előírtaknak megfelelően minden darabot szemrevételeznek, 
illetve egyes darabok keménységét 1 és 24 órával a gyártás után megmérik. Az 5 mm-nél 
kisebb szakadások megengedettek, a javítható selejteket ragasztással hozzák helyre. A 
légkondicionált raktárban 24 órás pihentetés szükséges, hogy a polimerizáció kellő mértékben 
végbemenjen a további feldolgozás (huzat ráhelyezése, stb.) előtt. 

2.1.3 A gyártási folyamat automatizálási lehetőségei 
A gyártási folyamat bizonyos lépései könnyen-, mások csak rendkívül bonyolultan 

automatizálhatók. A formaleválasztó szórása a festéshez hasonlóan egy robotra szerelt 
szórófejjel jól megoldható (2. ábra/b). Ennél a lépésnél a robotizálás egyik legnagyobb előnye 
az, hogy a kívánt mennyiségben, egyenletesen lehet felvinni az anyagot a szerszám felületére. 
Ez azért fontos, mert a túlzott mennyiségben felvitt formaleválasztó plusz anyagköltséget 
jelent és feleslegesen növeli a szerszámon visszamaradt viaszréteget, ezáltal gyakoribbá teszi 
a tisztítás szükségességét. Ez a feladat a karbantartás részét képezi, átlagos gyakorisága két 
műszak esetén kb. 2 hét. Ha túl vastag ez a réteg és a hőtágulás miatt lepattogzik, akkor 
egyrészt beugrások lesznek a felületen, másrészt ezeken a helyeken megváltozik a hővezetési 
tényező és ezzel a forma felületi hőmérséklete, ezáltal romlik a hab minősége. Ha helyenként 
kevés formaleválasztó kerül a felületre, akkor ott letapad a hab és megnövekszik a beszakadás 
valószínűsége. A lélegző furatok környezetét kívülről is be kell fújni. Kézi szórásnál a jó 
hozzáférhetőség miatt ez szerszámnyitás előtt történik (szerszámzárás után kevés idő áll 
rendelkezésre a gyors habnövekedés miatt). Robotizált megoldásnál a robot megfelelő 
elhelyezésével nyitott állapotban is elvégezhető a feladat. 
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A betétezés merev betétek (pl. fa, huzal, cső) esetén általában kereskedelmi 
robotmegfogókkal jól megoldható, a rugalmas anyagok (pl. textil) kezelése problémásabb. 

A betöltés robotizálása nagy minőségbeli javulást eredményez, mivel a hab minőségét 
alapvetően meghatározza a töltési pálya követésének pontossága és a mozgatás sebességének 
megadott értéken tartása. A keverék egyenletes sebességgel jön ki a fejből, ezért a mozgatás 
sebességével szabályozható a szerszám adott részére betöltött mennyiség. Kézi töltésnél a 
szerszám felett elhelyezett ábrák mutatják az előírt pályát, azonban ez nehezen tartható, mivel 
a töltés ideje mindössze néhány másodperc és a fej nehéz, nagy a tehetetlensége. Az 
automatizálás szükségessége egyértelműen akkor jelentkezik, ha kétkeménységű formahabot 
kell előállítani. Ekkor a pályát több szakaszra kell bontani és az egyes szakaszokon váltani 
kell a két keménységnek megfelelően megadott két keverési arány között. Ez már kézi 
vezérléssel nem oldható meg, robotizálva azonban jól kezelhető a probléma. 

A szerszám nyitása, zárása és zárt állapotban történő rögzítése a szerszámok nagy tömege 
miatt még a hagyományos rendszerekben is automatizáltan történik.  

A formahabok kiemelése kézi munkavégzésnél is nagy figyelmet igényel. Nehezebb 
mozgatási feladatot kell megoldani mint a folyamatos habgyártásnál, mivel rendszerint 
bonyolultabb a habelem geometriája és nehezebb a manipulálási feladat is. A kiemelési pálya 
bonyolultsága miatt a robotmegfogó szerkezet mozgatásához többnyire hat szabadságfokú 
robotra van szükség. A későbbi áthelyezések többnyire egyszerűbb robotmegfogókkal és 
egyszerűbb kinematikájú manipulátorokkal is elvégezhetők. 

A döngölés elvégzésére automatizált rendszer esetén a görgősoros és a vákuumkamrás 
megoldás javasolható, illetve a 3.4. fejezetben bemutatott vákuumos robotmegfogókat 
alkalmazva a kiemelés során végbemegy a döngölés is, nincs szükség külön berendezés 
alkalmazására. 

 

 
b) robotos 

formaleválasztó szórás 

 
a) habosító sor 

 
c) kézi kiemelés 

2. ábra Habgyártás habosító formában 

2.1.4 A habgyártó rendszer típusának kiválasztása 
A habosító formák elrendezésére több megoldást alkalmaznak. Az egyes megoldásoknál 

különböző habmozgatási feladatokat kell végrehajtani, ezek nehézségi foka és költsége más és 
más, ezért automatizált gyártásnál bizonyos elrendezéseket előnyben kell részesíteni. Csak új 
gyártórendszer telepítése esetén van lehetőség az egyes automatizált berendezések 
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(formaleválasztó fújás, betétezés, keverék betöltése, habkiemelés, stb.) együttes tervezésére, 
már meglévő rendszer esetén a robotizált habkiemelés megvalósítása összetettebb feladat. 

A hagyományos elrendezési forma (álló formák egyenes vonalban) elsősorban a nem 
automatizált rendszereknél terjedt el. Itt a habosító formák egymás mellett egyvonalban 
helyezkednek el (2. ábra/a), általában két sor egymásnak háttal. A formák előtt nagyobb 
helyet szabadon hagynak, hogy a kezelő személyzet biztonságosan mozoghasson. Gyakran a 
gyártósorok között található egy szállítószalag, melyre a formából kiemelt formahabok 
helyezhetők. Ebben az esetben a szállítószalag végére telepítik a döngölő berendezést. A 
habbetöltő fej a formák felett egy sínen mozog és automatizáltan áll meg a betöltésre váró 
forma felett. A dolgozók a fejet a megadott pályán végigvezetve töltik be a központi vezérlés 
által meghatározott keverék mennyiséget a formába. Az ő feladatuk a forma zárása és nyitása, 
a formaleválasztó felvitele, a különféle betétek (drót, fa, textil, stb.) behelyezése és a 
formahab kiemelése után a forma tisztítása. Ennél az elrendezésnél a rendszer automatizálása 
több nehézségbe ütközik: 

• A rendszer teljes körű automatizálása a rugalmas (textil, vlies, stb.) betétek 
behelyezése miatt jelenleg az esetek többségében gazdaságosan nem oldható meg, 
így össze kell hangolni a robot/robotok és az ember munkáját. Az érvényben lévő 
biztonsági előírások szerint üzemszerű működés közben nem tartózkodhat ember a 
robot munkaterében [28], ez fokozott figyelmet és további biztonsági eszközök 
beépítését igényli a balesetek elkerülése érdekében. 

• A formahab robotizált kiemelése a robot magas ára miatt gazdaságosan csak akkor 
valósítható meg, ha egy robot több szerszámot szolgál ki, azonban ennél a 
kialakításnál ehhez egy lineáris vezetéken utaztatni kell a robotot a szerszámok 
között. 

• A habbetöltő fej is több habosító szerszámot szolgál ki, ezért össze kell hangolni a 
mozgását a kiemelést végző robot mozgásával. 

• Ha a formaleválasztó szórását és/vagy a betétek behelyezését is robotizálni 
szeretnénk, tovább nő a szerszámok között mozgó berendezések száma, tovább nő az 
ütközésveszély. 

A fentiekből látható, hogy nehézségek árán, de megoldható a robotos kiemelés ennél az 
elrendezésnél is. Ezt a megoldást kényszerűségből azonban csak akkor célszerű alkalmazni, 
ha már meglévő gyártósoron kell automatizálni a habelemek mozgatását. 

Kör-, illetve oválpályán mozgatott habosító szerszámokkal sokkal kedvezőbben 
megvalósítható az automatizált gyártás, ezért új rendszer tervezésénél mindenképpen ezt az 
elrendezést célszerű választani. Ennél az elrendezésnél a kiszolgáló berendezéseknek fix 
pozíciójuk van, a formák forgószínpadszerűen egymás mellett szakaszosan mozognak (3. 
ábra). A rendszerben a (4) formaleválasztó szóró pisztoly az első, mivel a gyártási folyamat a 
formaleválasztó felvitelével kezdődik. A következő állomás az (5-6) betétező hely, majd ezt 
követi a (7) töltőfej. Ezen a helyen kerül a formába a megfelelő mennyiségű és összetételű 
poliuretán alapanyag. A betöltés és formazárás után a formák a kiformázási időnek megfelelő 
ideig tovább mozognak. A pálya másik felében a (2) formahab kiszedő robot áll. A forma 
nyitott állapotban érkezik meg a kiemelő állomásra. A robot feladata a formahab 
sérülésmentes kiemelése, majd továbbítása. A továbbítás a betétektől függően a (10) 
vákuumos vagy a (9) görgős habkezelőhöz vezető szállítószalagra történik, ahol megvalósul a 
habelem döngölése. Vákuumos robotmegfogó alkalmazása esetén ezek a berendezések 
elhagyhatók. A kiemelés után a formák tovább mozognak a (3) tisztító állomáshoz. Itt a 
formák vizsgálata történik az esetlegesen beszakadt darabok detektálása és eltávolítása 
céljából. Innen a forma ismét visszatér a formaleválasztó szórófej elé és újra kezdődik a 
folyamat. Automatizált anyagmozgatás megvalósítása esetén a szerszámból történő kiemelés 
után a gyártókapacitástól, a raktár helyzetétől függően több lehetőség kínálkozik a formahab 
továbbítására. Alkalmazhatunk szállítószalagot, konvejoron, robotkocsival vagy targoncával 
szállított palettákat. Látható, hogy az egyes részfeladatokat végrehajtó állomások nem 
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zavarják egymás munkáját, az ember a robotoktól és az egészségre ártalmas anyagoktól 
elkülönítve dolgozik, ezért automatizálás szempontjából a forgórendszerű gyártósor sokkal 
kedvezőbb, mint az álló. Zöldmezős beruházásnál ezt a koncepciót célszerű előnyben 
részesíteni. Egyedüli problémája, hogy a gyártósor fix számú formát tartalmaz és zárt, ezért a 
gyártás kapacitásának növelése csak nehezen oldható meg. A 3. ábra az IMAG Kft tervezett 
habosító rendszerének WitnessTM szimulációs rendszerben kifejlesztett modelljét szemlélteti. 
A szimulációs programot a cég készítette el. 

Az előzőekben összefoglalt jellemzők alapján látható, hogy a habgyártás automatizálása 
több előnnyel rendelkezik: 

• a formaleválasztó egyenletes, megfelelő mennyiségű felvitelével nagymértékben 
csökkenthető a beszakadások gyakorisága és ezáltal a szükséges kézi javítások 
(ragasztás) és selejtek száma, a túlzott felvitel kizárásával csökken az anyagköltség, 
továbbá a viaszréteg vastagságának lassabb ütemű növekedése következtében 
ritkábban van szükség a forma karbantartó tisztítására, 

• a töltési pálya pontos lekövetésével homogén habminőség érhető el, lehetőség nyílik 
többkeménységű formahab előállítására, 

• csökken az indexidő, 
• egyenletes minőség biztosítható, 
• csökkennek a dolgozókra ható káros és veszélyes hatások (formaleválasztó 

oldószere, veszélyes zónában végzett kézi munkavégzés, nehéz fizikai munka). 
 

 
3. ábra Az IMAG Kft tervezett habosító rendszerének szimulációja 

2.2 Rugalmas testek robotizált kezelése 

A merev testek megfogására jól alkalmazhatók a robotmegfogó gyártók 
termékkatalógusaiban szereplő robotmegfogók. A rugalmas testek megfogása azonban ezektől 
lényegesen eltér, mivel ezek megfogás és mozgatás közben deformálódnak, gyakran porózus 
szerkezetűek, sérülékenyek. A rugalmas anyagok kezelése jelenleg is a bonyolult műszaki 
feladatok közé tartozik.  

Az értekezésben a robotos kezelés szempontjainak megfelelően rugalmas testeknek 
azokat a testeket tekintjük, amelyek mozgatásuk során változtatják geometriájukat [47]. A 
„kezelés” terminológus a darab áthelyezésére, manipulálására illetve szállítására vonatkozik, 
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nem az esetleges technológiai folyamatokra. Az irodalomban, rugalmas anyagkezelésnél 
alapvetően két esetet különböztetnek meg [49]: 

• Lapos testek kezelése, ahol a test egyik mérete elhanyagolható a másik két méretéhez 
képest. Ilyenek például a szövetek, a papír, a vékony fém- és műanyag lemezek. Az 
utóbbi időben a rúd alakú testekkel is egyre többen foglalkoznak. Ezekben az 
esetekben a rugalmasság a testek geometriájából adódik. 

• Viszkoelasztikus testek kezelése, ezeknél a rugalmasság az anyag fizikai 
tulajdonságaiból fakad. 

Merev testek kezelésével az értekezés nem foglalkozik. Az egyszerűbb esetekre számos 
robotmegfogó katalógus ajánl megoldásokat [67][69], de bonyolultabb feladatokra is számos 
példát találhatunk a szakirodalomban. 

2.2.1 Rugalmas testek kezeléséhez alkalmazható megfogási módszerek 
Robotmegfogók osztályozására már számos próbálkozás történt [59][68], azonban 

ezekben rugalmas anyagokhoz igen kevés megfogási elv található. Megjelent egy nemzetközi 
szabvány is [55], de ez is csak befogó típusú robotmegfogók jellemzésére korlátozódik.  

Monkman a rugalmas anyagokhoz alkalmazható robotmegfogókat négy alaptípusra 
osztotta, ezek a befogó (impactive), behatoló (ingressive), összehúzó (astrictive) és 
hozzácsatlakozó (contigutive) megfogási módok [62][63]. A 1. táblázat példákat mutat az 
egyes megfogási módokhoz tartozó megfogási elvekre. A rugalmas anyagok kezelésénél 
alkalmazott megfogási elvek jellemzőit ezen osztályozás alapján mutatom be. 

1. táblázat Megfogási módok 

Megfogási mód Megfogási elvek 

Befogó Szorító pofák: két és hárompofás robotmegfogó, stb. 
Csíptetés: tüskék, érdes felületek, CluPicker. 

Behatoló Kefeszerű: sűrű drótköteg, tépőzár. 
Szúró: tű. 

Összehúzó Mágneses, elektro-adhéziós, vákuumos. 
Hozzácsatlakozó Kémiai, ill. termikus adhézió. 
 
A befogó megfogási mód többnyire merev testek kezelésére jellemző. A szorító pofás 

robotmegfogók alkalmazásakor többnyire szenzorokra is szükség van. Ezekkel ellenőrizhető a 
darab jelenléte az ujjak között és ezek segítik az ujjak elrendezését megfogás előtt. Sajnos ez 
a hagyományos, egyszerű megfogási elv csak nehézkesen alkalmazható rugalmas 
anyagokhoz, ugyanis ebben az esetben többnyire többujjas robotmegfogókat kell 
alkalmaznunk, amelyek nagyon bonyolultak, drágák és alkalmazásuk nehézkes [48]. A befogó 
típusú robotmegfogók másik fajtája a „csíptetés” már jobban használható. Ez a fajta megfogás 
hasonlít a tűs megfogásra, de ebben az esetben a robotmegfogó részei nem hatolnak be a 
mozgatandó darabba. A megfogás általában két érdes felület egymással szembeni mozgásával 
jön létre. Egyik változata a CluPicker, ahol egy érdes kerék egy fűrészfogú érdes sík felülettel 
szemben mozog [68]. Ezzel a robotmegfogóval textil anyagok kezelhetők. A pontatlan 
áthelyezés selejt terméket eredményez, ezért a megfogás megbízhatóságának növelése 
érdekében a megfogás körülményeit elméleti és kísérleti úton vizsgálják [73]. A csíptető 
pofák a tárgy felületét erősen igénybe veszik, akár roncsolhatják is. Mivel a rugalmas testek 
gyakran sérülékenyek, ezért ez korlátozza a robotmegfogó használhatóságát. Ha a tárgy 
megfogási felületein ez megengedhető, akkor ez a megfogási mód igen hatékony lehet. 

A behatoló típusú robotmegfogókat elsősorban a textiliparban alkalmazzák [68], 
többségük alkalmas rétegleválasztásra is (pl. Polytex megfogó [62]). Ennél a megfogási 
módnál a megfogó mechanizmus behatol az anyagba, így polimer sík lemezeknél általában 
nem alkalmazhatók. Ilyenek például a műanyag csomagoló fóliák, ahol az esetleges szakadás 
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vagy perforáció a felületet megbontja, így az anyag elveszti a páramentes csomagoló 
képességét. A módszer azonban jól alkalmazható polimer habok és rostos anyagok kezelésére. 

A vákuumos elv a legelterjedtebben használt összehúzó megfogási módszer, 
szerelősorokon, fröccsöntő gépeknél a kész darabok kiemeléséhez, a csomagolóiparban és a 
robotos kezelések más területén is széles körben alkalmazzák. További összehúzó módszer a 
mágneses és az elektrosztatikus rögzítés [60]. Ezen robotmegfogóknál folyamatosan 
biztosítani kell a tartóerőt, ez merőben eltér a hozzácsatlakozó módszerektől (pl. kémiai 
adhézió [50][51][61]), ahol a megfogási erő az érintkezés pillanatában lép fel és nincs szükség 
további folyamatos külső erő biztosítására. Az adhézióshoz hasonlóan a termikus 
robotmegfogóknál is – amelyeket szintén alkalmazzák szövet kezelésénél – szükséges a 
fizikai kapcsolat a darab és a robotmegfogó között. Ezt a kapcsolatot kicsiny vízcseppek 
létesítik, ezek megfagyasztásával jön létre a megfogás [70]. 

A Monkam-féle osztályozáson kívül más felosztások is születtek. Taylor az alapvető 
megfogási módokat három osztályba rendezte [72]: 

1. Mechanikus kapcsolódás, ahol a darabot megfogó ujjak csípik vagy szorítják meg. 
2. Behatoló típusú: ennél a módszernél a megfogás tűk segítségével történik. 
3. Felületi vonzás: vákuum, mágnes, ill. adhézió alkalmazása. 
Stephan és Seliger a textiliparban alkalmazható megfogási lehetőségeket az alkalmazott 

fizikai elv alapján négy csoportba sorolja [70]: 
1. Alakzárás és súrlódás (mechanikus): tűs, csíptető és tépőzáras megfogó. 
2. Súrlódásos kapcsolódás pneumatikus elven. 
3. Súrlódásos kapcsolódás elektrosztatikus elven. 
4. Anyag megkötés: ragasztó, fagyasztás. 
Karakerezis a robotmegfogókat az alkalmazási területüket is megadva a megfogási 

mechanizmus szerint négy csoportba osztja [57]: 
1. Görgős megfogó. A megfogási elv az anyag görgőzésén alapszik, általában 

szállításra használják. 
2. Kétujjas megfogó. Elsősorban darabok egymásra helyezésénél használják.  
3. Felületi megfogók. A felületi megfogók egyik csoportja tűket használ a darab 

megfogásához, a másik csoportja pedig nagy felületen kisméretű vákuum fejek 
csoportos alkalmazásával, vagy fagyasztással végzi a megfogást. 

4. Alkalmazkodó megfogók. Ezek általában komplex mechanizmusok, amelyek képesek 
felvenni különféle geometriájú, ill. lapos darabokat. 

Minden robotmegfogó szerkezet valamilyen szinten alkalmazás-specifikus, ezért 
esetenként eltérő robotmegfogó alkalmasabb a feladat végrehajtására. Például sűrűn szövött 
anyagok és rostok kezelésénél a behatoló módszerek a nyilvánvalóak, ha a sérülés 
minimalizálása a cél, a vákuum technikák kerülnek előtérbe. Ha a vákuum alkalmazását az 
anyag szerkezete nem engedi (túl porózus vagy túl kicsi), elektoradhéziós megfogó 
használható. 

2.2.2 Esettanulmányok 
Széleskörű irodalom foglalkozik nagyméretű hajlékony lemezek kezelésével. Kezeléskor 

az ilyen darabok nagymértékben elhajolhatnak, ami megnehezíti a pontos pozícionálásukat, 
járulékos terhelést jelentenek a mozgató berendezésre. Az ilyen nagymértékű deformáció 
különösen problémás lehet kis teherbírású anyagoknál [52]. Az ilyen darabok kezelésénél 
általában nem elég egy robotmegfogó, a manipulálás legjobb módszere több robot 
szinkronizált használata [58]. A robotok pontos pályakövetése minimalizálja a darab káros 
deformációját. Valós idejű mozgáspálya számítás ilyen esetben túl lassú lenne, ezért a 
trajektória számításnál egyszerűsítő approximációt használnak [56]. 

Lapos rugalmas anyagok kezelésével is sok irodalom foglalkozik. Egyrobotkaros 
megoldást vizsgál Karakerezis és Ippolito [57]. Érdekessége, hogy ezzel a megoldással olyan 
bonyolult kezelési folyamatot valósítanak meg, mint a hajtogatás és a kisimítás. Tanner és 
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Kyriakopoulos [71] a deformálható darabokat egy alulhatározott mechanikai rendszerként 
fogja fel. Bár a számításaik bonyolultak (Lie algebrán alapulnak), az eredmény egzakt. 
Viszkoelasztikus testek manipulálásánál fellépő deformációkkal foglalkozik Tokumoto, Fujita 
és Hirai [74]. Olyan modellel dolgoznak, amely lehetővé teszi a test viselkedésének és 
deformációjának számítását kezelés közben. A viszkoelasztikus viselkedést a 
négykomponensű Voigt-Kelvin modellel írják le. A modell pontosításához bevezettek egy 
nemlineáris csillapító tagot, ezzel hasonlítva össze a lineáris modellt a reális darabbal. 

Másik nagy terület a hajlékony rúd kezelése. Itt két feladat különböztethető meg: az egyik 
a rúd manipulálása, a másik a rúd adott alakra való deformálása. Itt is többnyire két robotkarra 
van szükség. A folyamat során minden pillanatban meg kell határozni a két robotmegfogó 
pontos pozícióját és orientációját. Zheng a robotmegfogóra ható nyomatékok és erők 
minimalizálását használta trajektória tervezéshez [76][77]. Szerelésnél igen fontos probléma 
egy test furatba való illesztése. Merev testeknél ez egy jól kezelhető feladat, azonban 
problémát jelent, ha a behelyezendő tárgy rugalmas tulajdonságokkal rendelkezik. Ilyenkor a 
kihajló rugalmas test alakját a rúd potenciális energiájának minimalizálásából, a gravitációs 
hatásból és az elcsavarodásból számítják [64]. A behelyezést vizuális követőrendszerrel kell 
segíteni, mivel az érintkezés észlelése fontos tényező [65]. A rugalmas anyagkezelés 
következő nagy területe, amikor merev csapra egy rugalmas csövet húznak rá [53][54]. Ez 
felfogható az előző példa inverzének. A berendezést betanítással programozzák [75]. 

Látható, hogy az utóbbi években fokozódott az érdeklődés a rugalmas anyagok robotizált 
mozgatása iránt, új megfogási elvek jelentek meg, ennek ellenére ipari megoldásokat csak 
igen egyszerű esetekre dolgoztak ki. Lágy formahabok robotizált kiemelésével foglalkozó 
alkalmazás leírást nem találtam, ez a feladat újszerű. A rugalmas testek kezelésének 
tudománya messze nem olyan tisztázott még, mint a merev testeké. 

2.3 Formahab leíró rendszer 

2.3.1 A formahab kiemelését befolyásoló tényezők 
A habosító formában történő habgyártásnál a folyamatos habgyártáshoz képest sokkal 

bonyolultabb feladatot kell megoldani: a különféle betéteket tartalmazó formahabokat egy 
rendszerint nagy alámetszésekkel rendelkező, bonyolult geometriájú formából kell kiemelni. 
A habanyag sajátosságai miatt ez alapvetően különbözik más eljárások (pl. présöntés, 
fröccsöntés) során jelentkező kiformázástól. Ez a rendkívül bonyolult feladat nehezen 
automatizálható, ezért a kész darabok formából történő kiemelését világszerte kézzel végzik. 

A habosító szerszám kialakítása 
A feladat elsősorban azért nehéz, mert a formanyitás után a formahab teljes felületének 

csak 30-50%-a szabad (nem érintkezik a szerszámmal), és ez sem használható fel teljes 
mértékben a megfogáshoz a felület tagoltsága és a különféle betétek miatt (4. ábra).  
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4. ábra A formahab szabad felülete 5. ábra Az alámetszések hatása 
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Tovább nehezíti a feladatot, hogy a formahabok általában nagy alámetszésekkel 
rendelkeznek (5. ábra). Az osztósík alatti részen jobb felületi minőség érhető el, ezért 
rendszerint az osztósíkot nem a formahab legszélesebb részén helyezik el. Az alámetszések 
miatt a kiemeléshez jelentősen deformálni kell a formahabokat. Egyes szerszámok – a 
szokásos két szerszámfelen kívül – mozgóbetéteket is tartalmaznak, itt meghatározó ezen 
mozgóbetétek helyzete és mozgása. A formahabok mozgó szerszámbetétről történő 
lefejtésének automatizálása az egyik legbonyolultabb feladat. Kézi munkavégzésnél is 
fokozott figyelemre van szükség. 

A betétek kiemelésre gyakorolt hatása 
Az ülések kényelmessé és biztonságossá tételéhez, illetve a további feldolgozásához 

(kárpitozás, beépítés) különböző fém, fa, és szövetbetétek behabosítására van szükség. A 
továbbiakban a behabosított betétek típusa szerint csoportosítva ismertetem a formahab 
kiemelésének problémáit.  
1. A betétek nélkül vagy csak vékony szövetdarab behabosításával készült formahabok a 

szerszámból történő kiemelés szempontjából a legegyszerűbbek. Általában a kézzel 
történő kiemeléskor is ezekkel a formahabokkal szokott a legkevesebb probléma 
előfordulni, csak a szövetbetét rögzítésére szolgáló tüskéknél kell az esetleges 
habszakadásra ügyelni. A betét a hajlékonysága miatt maradandó deformációt nem 
szenved. Az IMAG Kft-nél az ilyen típusú habosított termékek a teljes üléshab gyártási 
darabszám kb. 10 %-át teszik ki. 

2. Ennél a cégnél a habosított össztermékek kb. 80 %-a huzal vagy szövet behabosításával 
készül. Ez a termékcsoport a szerszámból történő kiemelés szempontjából két alcsoportra 
osztható: 
a. Huzatrögzítő pálca vagy szövetbetét behabosítása. A huzalok rögzítése a habosító 

szerszámban rögzítő bakokkal történik (85. ábra). A szövet és a huzalpálca nem teszi 
merevvé a formahabot. 

b. Zárt huzalkeret behabosítása. A huzalkeret miatt merevebbé válik a formahab, a 
kiemelésnél el kell kerülni a drótkeret esetleges deformálódását, valamint a hab 
szakadását. 

3. A harmadik termékcsoportba sorolhatók azok az üléshabok, amelyeknél a behabosítandó 
betét falemez vagy hajlított csőváz. Az ide tartozó termékek három alcsoportra oszthatók: 
a. Csőváz behabosítása. A zárt csőváz okozta merevség, valamint a váztartó bakok (85. 

ábra) körbehabosodása a kézzel történő sérülésmentes formahab kiemelést is 
megnehezíti, valamint nagyobb fizikai erőkifejtést igényel mint az 2-es csoportbeli 
termékek. Egyes esetekben ahhoz, hogy kézzel a kész üléshabot sérülésmentesen ki 
lehessen emelni a szerszámból, egy műanyag (bakelit) feszítő szerszámmal a 
merevvé vált üléshabot meg kell lazítani. A formahab lazításra alkalmazott feszítő 
eszközök megválasztásánál figyelembe kell venni, hogy a habosító szerszámok 
alumíniumból készülnek, így a viaszrétegen túl a szerszám felülete is könnyen 
megsérülhet. 

b. U alakú fémváz behabosítása. Ebbe a termékcsoportba kell sorolni az ülésfejtámlákat 
is, amelyeknél a behabosított betét U alakú fémváz. A formahab kiemelését viszont 
ez a fémváz a termék kis mérete miatt nem nehezíti. Két oldalt kissé megmozgatva a 
formahab a formából könnyen kiemelhető.  

c. Falemez betét behabosítása. A fabetét a formahab kiemelése szempontjából hasonló 
problémákat idéz elő, mint a csőváz, ez is meglehetősen merevvé teszi a formahabot. 

A betétek rögzítéséhez a szerszám belsejében különféle rögzítő elemeket kell elhelyezni. 
A formahab kiemelését befolyásolja a szerszámban elhelyezkedő tüskék, patentok, 
tartócsapok kialakítása, helyzete és száma. 
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A formahab viselkedése automatizált mozgatás közben 
A vizsgált poliuretán habok rendkívül rugalmasak [66], így a szerszámból történő 

kiemelés és a későbbi mozgatásuk során is nagymértékben deformálódnak. Ezt a deformációt 
a robotizált mozgatás tervezése során figyelembe kell venni. A poliuretán habok széles körű 
elterjedtsége ellenére a mozgatás közbeni viselkedésükkel nem foglalkozik a szakirodalom.  

A hab tulajdonságainak időfüggése 
A gazdaságosság miatt a kiformázási időt úgy határozzák meg, hogy a polimerizáció 

mértéke éppen lehetővé tegye a kiemelést. Ekkor a hab szilárdsági jellemzői még eltérnek 
végleges értéküktől, ezért közvetlenül a formanyitás után a hab könnyebben szakad, 
sérülékenyebb. A kisebb szilárdsági értékek egyben kisebb kiemelési erőt is jelentenek, ezért 
ennek a jelenségnek a kiemelés szempontjából nemcsak hátránya, hanem előnye is van. A 
formahabokat további feldolgozás előtt 24 órát pihentetik, hogy a polimerizáció kellő 
mértékben befejeződhessen.  

Az eddigi alkalmazások során nem lépett fel a poliuretán habok formanyitás utáni 
rövidtávú szilárdsági tulajdonság változásának megismerése iránti igény, a habgyártók nem 
rendelkeznek ilyen adatokkal. Az időfüggés megállapítására méréseket kellett végezni, a 
vizsgálatokhoz a szakítómérést választottuk [2]. A próbatesteket a vonatkozó szabványban 
[30] megadott méreteknek megfelelően állítottuk elő. A próbatestek előállítására nagyon 
kevés idő állt rendelkezésre, így a bőrrétegek elkerülése érdekében előírt kivágást nem 
lehetett alkalmazni. A problémát szakító próbatest alakú sablonok behabosításával oldottuk 
meg (6. ábra), így mérés előtt csak a felső felületen kellett elvágni a habot. A 
szakítóméréseket többféle keménységű habon végeztük el. 
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6. ábra Szakítópróbatestek előállítása 7. ábra Szakítóerő időfüggése 

A 110N, 140N, 240N és 380N-os keménységértékek jelölik az egyes habokat (7. ábra). A 
méréseket a szerszámnyitás után 0-8 perc tartományban, majd 2, 4 és 24 óra elteltével 
hajtottuk végre. A 0-8 perc időintervallumon belül nem lehetett kellő bizonyossággal 
megállapítani a változás jellegét, így csak az elvégzett mérések átlagát használtuk fel. 
Eredményül az adódott, hogy szerszámnyitáskor a szakítószilárdság a keménységtől 
függetlenül a 24 órás érték mintegy 72-80%-a. Ez alapján a rendelkezésre álló 24 órás 
adatokból egyszerűen meghatározhatók a szerszámnyitáskor érvényes szilárdság értékek. 

Egyéb tényezők 
A folyamat teljes körű automatizálását bonyolítja az a tény, hogy az üléshabok, üléshab 

elemek sokfélék, ebből adódóan a szerszámkialakítások és a behabosításra kerülő betétek is 
különbözőek, így habkiemelésnél is más és más problémákkal kerülünk szembe. Áthelyezés 
során a habkiemelésnél jelenlévő nehézségek többsége nem jelentkezik. A kezelendő darab 
orientációjának megfelelő megválasztásával a legtöbb esetben könnyen megoldható a feladat. 
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2.3.2 Formahab leíró rendszer kidolgozása 
A részletes vizsgálatokhoz az IMAG Kft. által gyártott formahabok közül a gyárral 

egyetértésben kiválasztottam 14 fajta, a teljes termékpalettát reprezentáló formahab típust. 
Mivel a szakirodalomban nem állt rendelkezésre a habelemek jellemzésére alkalmas leírási 
mód, kifejlesztettem egy új formahab leíró rendszert. Ez a rendszer a formahabok azon 
jellemzőit tartalmazza, melyek a robotos kezelés szempontjából fontosak. Összesen 35 
tulajdonságot definiáltam, melyeket a következő csoportokba soroltam: 

• formahab azonosítása: megnevezés, rajzszám, 3D modell (fájl név), kép, 
• általános jellemzők: formahab rendeltetése és típusa, 
• anyagjellemzők, mechanikai paraméterek: anyag, komponensek aránya, tömeg, 

keménység, sűrűség, szakító- és tépő szilárdság,  
• geometriai leírás: befoglaló méret, globális és lokális geometriai jellemzők, 
• kiegészítő elemek: fém, fa és hab betétek, huzatok, stb. 
A 8. ábra néhány formahab típust mutat be, ezeken beazonosíthatók a formahab leíró 

rendszer elemei. A fejezet további részében a rendszer elemeinek részletes ismertetése 
található. A I. függelék egy bonyolult formahabon szemlélteti a leíró rendszer alkalmazását. A 
paraméterek eloszlását és a betétek elhelyezkedését bemutató ábrákon a formahab 
szerszámnyitás utáni állapotában, felülnézetben látható (4. ábra). 

 

 
a) kétkeménységű formahab b) Suzuki első ülőlap c) csőbetétek 

 horony

 
d) filcbetétek, oldalsó horony e) huzat f) drótbetét 

8. ábra Alaksajátosságok és betétek bemutatása 

1-6. Formahab azonosítása 

A formahab típus megadása a formahab gyártójával, nevével és rajzszámával történik (2. 
táblázat). Mivel sok esetben a gyors azonosítást és az egyszerű jellemzést nagymértékben 
elősegíti egy kép, a leíráshoz hozzávettem a formahabról vagy modelljéről készült képet. 

2. táblázat Formahab azonosítása 
1. Gyártó 
2. Megnevezés 
3. Rajzszám 
4. 3D modell fájl név 
5. 3D modell kép 
6. Fénykép 
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7-8. Általános jellemzők 

A formahabok főbb jellemzőit meghatározza azok rendeltetése és típusa (3. táblázat). Ha 
megadjuk például egy formahabról azt, hogy az egy kiálló fémbetéteket tartalmazó fejtámla, 
akkor már sokkal nagyobb megbízhatósággal lehet megfogási módot javasolni. A szimpla 
(egyszemélyes) és dupla (kétszemélyes) típusú formahabok mellett lehetőség van a „kicsi” 
meghatározás kiválasztására, ide a fejtámlák és az egyéb szimpla elemeknél kisebb méretű 
kiegészítők sorolhatók. 

3. táblázat Általános jellemzők 
7. Formahab rendeltetése ülőlap háttámla fejtámla egyéb 
8. Formahab típusa kicsi szimpla dupla  

9-16. Anyagjellemzők, mechanikai paraméterek 

A formahab megfogás közbeni viselkedését nagymértékben befolyásolják a mechanikai 
jellemzői. A keményebb haboknál nagyobb erő szükséges a szerszámból történő kiemeléshez, 
a lágyabb habok sérülékenyebbek, könnyebben szakadnak. Az egyes robotmegfogó típusok 
alkalmazhatósága, geometriai és működési paraméterei függenek ezen jellemzőktől.  

Az egyre növekvő igényeknek megfelelően egyre több ülésgyártó cég állít elő 
kétkeménységű formahabokat. Ezek az ülések általában a belső részeiken puhábbak és a 
széleken keményebbek. Az alaksajátosságokat bemutató ábrán látható kétkeménységű 
formahabot a Poligono Industrial de Girona cég gyártja [32] (8. ábra, a). A megadott 
mechanikai paraméterek kapcsolatban állnak egymással, ezért eloszlásuk azonosnak 
tekinthető. Az alábbi táblázatok a megfogás szempontjából fontos anyagjellemzőket és 
mechanikai paramétereket (4. táblázat), illetve ezek eloszlási lehetőségeit (5. táblázat) 
foglalják össze. 

4. táblázat Anyagjellemzők, 
mechanikai paraméterek 5. táblázat Paraméterek eloszlása 
 

9. Anyag 
1 10. A/B arány 2 

11. Tömeg [kg] 
1 12. Keménység [N] 2 
1 13. Sűrűség [kg/m3] 2 
1 14. Szakítóerő [N] 2 
1 15. Tépőszilárdság 

[N/mm] 2  

 

16. Eloszlás

 A  B  C 
  

 
 D  E 

  
 

 F 
 

  homogén heterogén  

17-28. Geometriai leírás 

A formahab 3D-s tervező rendszerben elkészített modellje egyértelműen meghatározza a 
geometriáját, azonban közvetlenül nem alkalmazható összehasonlításra. Kidolgoztam egy 
speciális geometriai leíró rendszert, mely azokat az alaksajátosságokat foglalja magába, 
melyek hatással vannak a megfogási folyamatra. Felhasználtam az egyéb területeken 
(tervezés, gyártás) kialakított alaksajátosságokat (pl. horony) és a feladat sajátos jellegéből 
adódó további speciális alaksajátosságokat definiáltam. Létrehoztam egy képzeletbeli 
habelem keresztmetszetet, mely az összes figyelembe vett alaksajátosságot egyszerre 
tartalmazza (9. ábra). A valóságban ennyire bonyolult geometriájú formahabot nem 
gyártanak. Az alaksajátosságok egy része egy adott keresztmetszetben értelmezhető (lokális 
jellemzők), más részük az egész formahabra vonatkozik (globális jellemzők). A lokális 
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jellemzők megadásához – felhasználva, hogy az üléshabok többsége szimmetrikus – felvettem 
öt jellemző keresztmetszetet (10. ábra, szerszámnyitás után felülnézetben a darab). 

 
felsõ horony

perem

kiszélesedés

alsó horonyalsó felület

felsõ felület

oldalfal

oldalsó horony

osztósík

 
metszet 1metszet 2

metszet 5

metszet 4

metszet 3

 

9. ábra Alaksajátosságok 10. ábra Jellemző keresztmetszetek

6. táblázat A formahab jellemző felületelemei – lokális jellemzők 
17. perem  

 

  
 

   van   nincs 
  szélesség 

  

  

   keskeny széles   
  mélység 

  
  

   sekély mély   
18. felső horony  

   
 

   nincs keskeny széles  
19. oldalfal dőlés 

   

 

   függőleges kifelé dől befelé dől  
  alak 

   

 

   egyenes kidudorodás bemélyedés  
20. kiszélesedés 

    
   nincs párhuzamos csökken növekszik 
21. alsó horony  

   
 

   nincs keskeny széles  
22. oldalsó horony  

  
  

   nincs van   
23. osztósík  

   

 

   alul középen felül  
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7. táblázat A formahab jellemző felületelemei – globális jellemzők 
24. alsó felület  

   
 

   sík konvex konkáv  

25. felső felület alak 
   

 

   sík konvex konkáv  
  tagoltság kicsi közepes nagy  

G
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A formahab szélein található perem (17) és felső horony (18) jellege és mérete elsősorban 

a formahab és a szerszám közé történő benyúlás és a kiemelés előtti elválasztás lehetőségét 
befolyásolja (6. táblázat). Az oldalfal dőlése és alakja (19) a kiszélesedés (20) mértékével 
együtt nagy hatással van a kiemelési erőre. Az osztósík helyzete (23) a kiemelési erő 
befolyásolásán túl megmutatja, hogy a formahab oldalsó felülete milyen mértékben 
alkalmazható megfogási felületként. Ha az oldalfelületen horony található (22), akkor az 
egyrészt növeli a kiemelési erőt, másrészt korlátozza a formahab és szerszám közé behatoló 
robotmegfogók alkalmazhatóságát. Az alsó felületen található horony (21) a megfogásra 
közvetlen hatással nincs, de a kiemelési mozgások meghatározása során figyelembe kell 
venni, mivel gyakran ezeken a helyeken jönnek létre szakadások. Az alsó (24) és felső felület 
(25) alakja a kiemelés közbeni viselkedésre utal, a felső felület tagoltsága a megfogási 
lehetőségeket határozza meg (7. táblázat). 

A formahab befoglaló méretei (26) a robotmegfogó főbb méreteit határozzák meg (8. 
táblázat). A szerszámból történő kiemelés szempontjából rendkívüli jelentőséggel bír a nyílás 
relatív mérete (27), ezért célszerű ezt külön jellemzőként figyelembe venni (11. ábra). A 
legtöbb megfogási módszernél fontos befolyásoló tényező a formahab vastagsága (28). Mivel 
ez formahab részenként változik, a formahab felső felületét kilenc egyenlő területű részre 
felosztva (12. ábra, a formahab szerszámnyitás után felülnézetben) adható meg a jellemző 
vastagság. 

8. táblázat Főbb geometriai jellemzők 
szélesség (y irányban) [mm] 
hossz (x irányban) [mm] 26. Befoglaló méretek 
vastagság (z irányban) [mm] 
a1/a (x irányban) 27. Nyílás relatív mérete b1/b (y irányban) 

1 2 3 
4 5 6 28. Formahab vastagsása 
7 8 9 

 

  

11. ábra Nyílás relatív mérete 12. ábra A formahab vastagságának 
megadása 

29-35. Kiegészítő elemek 

Mint már említettem, különféle betéteket alkalmaznak a formahab mechanikai 
jellemzőinek megváltoztatásához és más elemekkel való kapcsolódáshoz. A habkezelés 
lehetséges módjait és az alkalmazott robotmegfogó paramétereit – a formahab jellemzői közül 
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– a formahab alakja mellett elsősorban a formahabban elhelyezett betétek határozzák meg 
(2.3.1 fejezet). A formahab leíró rendszer ennek megfelelően tartalmazza az egyes betétek 
típusát, számát és elhelyezkedését. 

9. táblázat Fémbetétek 

Ssz. Fémbetét 
típusa Alak Méret [mm] Helyzet 

29. Huzal nincs   
  

 
Ød, L 

 
  egyenes   
  

 

Ød, L1xL2 
 

1  2 
  U alak   
  

 

Ød, L1xL2  

  keret   
30. Cső nincs   
  

 

Ød, L1xL2 
 

L3 
(megfogási 

hossz) 
   

1  2  3 
  U alak   
  

 

Ød, L1xL2  

  keret   

10. táblázat Egyéb betétek 

Ssz. Textil és hab 
betét típusa Helyzet 

31. Huzat nincs van  

 

 
 

32. Filc 

nincs felül oldalt 

 

 
 

33. Vlies 

nincs felül oldalt 

 

 

 

34. Hab betét 

nincs belül  
35. Falap nincs részben lefedi teljesen lefedi 
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A formahabok egy részére habosítás során kerül rá a huzat. Ezek olyan kompozit 
anyagok, amelyek nem légáteresztők. A huzatot az alsó szerszámfélben acélhuzalokkal és 
vákuummal rögzítik. A filc és a vlies darabok merevítési és kopásállóság-növelési feladatokat, 
a habbetétek merevítési feladatot látnak el. 

A bemutatott adatstruktúra segítségével azonos formátumban tárolhatók különféle 
formahabok jellemzői. A formahab leíró rendszer a robotmegfogó választást támogató 
szakértői rendszer létrehozása mellett (4.3 fejezet) jól alkalmazható a kiemelés problematikus 
részeinek meghatározásához (5.2.1 fejezet). A I. függelék a formahab leíró rendszer 
használatát mutatja be. A mintaelemzéshez egy vezetőülés ülőlapját választottam ki, mivel ez 
az egyik legbonyolultabb formahab típus. 

2.4 Lágy poliuretán habelemek megfogásához alkalmazható módszerek 

A rugalmas anyagok megfogásához alkalmazható megfogási módszerek áttekintése és a 
habkiemelés speciális körülményeinek megismerése után kereshetők meg a poliuretán 
habelemek robotizált kezeléséhez alkalmazható megfogási módszerek.  

A vizsgált formahabok előállításához alkalmazott szerszámoknál rendszerint nagy 
alámetszéseket engednek meg, így a kiemeléshez deformálni kell a formahabot, hogy kiférjen 
a szerszám nyílásán (5. ábra). Ezt a deformációt létrehozhatja egy olyan robotmegfogó, amely 
a habot deformálni képes, vagy a habelem kihúzása során a szerszám oldalfalainál jelentkező 
erő. Kiemelésnél a habelem szabad felülete, illetve korlátozottan a szerszámmal érintkezésben 
lévő része alkalmazható megfogási felületként. Az utóbbi esetben a robotmegfogónak be kell 
hatolnia a habelem és a szerszám felülete közé és oldalról vagy alulról kell megfognia a 
formahabot. Ez igen kényes feladat, mivel a formahab és a szerszám felülete is nagyon 
sérülékeny. Ha a formahab szabad felületét választjuk, akkor ügyelni kell a szakadások 
elkerülésére (5. ábra). Ebben az esetben a robotmegfogóval kiemelés előtt nem lehet teljes 
mértékben elválasztani a habelemet a formától, ezért nagyobb kiemelő erő szükséges. 

A továbbiakban a poliuretán habelemek kezeléséhez alkalmazható kereskedelmi és saját 
fejlesztésű, speciális robotmegfogókat a 2.2.1 fejezetben bemutatott Monkman-féle 
osztályozás (1. táblázat) szerint mutatom be, kiemelve az egyes módszerek előnyeit és 
hátrányait, a robotmegfogók alkalmazásához szükséges felületeket és a robotmegfogók 
alkalmazási lehetőségeit. 

A befogó, a behatoló és az összehúzó megfogási elvek alkalmasak lágy poliuretán 
habelemek kezeléséhez. A hozzácsatlakozó megfogási elv esetünkben nem alkalmazható, 
mivel kémiai adhézióval nem biztosítható a szükséges emelőerő, a fagyasztásos módszer 
pedig rossz hatással lenne a kiemeléskor még tartó polimerizációra (a kiformázási idő 
elteltével a habelem már kiemelhető a formából, azonban előírt körülmények között 24 órát 
kell pihentetni).  

2.4.1 Befogó megfogási módszer 

Kétpofás robotmegfogó I 
Azoknál a formahab típusoknál, amelyeknél a betét kellő mértékben kiáll a formahabból 

és ennél fogva a darab szakadásmentesen kiemelhető a formából, a rugalmas anyag kezelés 
egy egyszerűbb feladatra, egy merev test megfogására redukálható. Szerelésnél gyakran 
alkalmazzák ezt az eljárást: a nehezen, nem kellő biztonsággal megfogható hajlékony 
elemeket kézzel előszerelik egy merev alkatrésszel, és a továbbiakban az automatizált 
egyesítő műveleteknél már ennél a merev testnél fogják meg a részszerelvényt. Ebben az 
esetben többnyire egy egyszerű, kereskedelmi forgalomban beszerezhető kétpofás 
robotmegfogót alkalmazható. A 13. ábra példaként egy Schunk RH 940 [67] típusú 
robotmegfogót mutat be. A robotmegfogót a betét mérete és a kezelendő darab tömege 
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alapján kell kiválasztani, a megfogó pofákat a betét alakjához igazítani kell. A robotmegfogó 
pneumatikus működésű, így olcsó, megbízható és kis megfogási- és elengedési idővel 
rendelkezik. 
Felület: megfelelő teherbírású, a formahab belsejéből kiálló betét. 
Előnyök: kereskedelemben beszerezhető, egyszerű konstrukció, olcsó, megbízható, a 

megfogó pofák cserélhetők, gyors működésű. 
Hátrányok: speciális pofák, csak olyan formahabokhoz alkalmazható, melyek kiálló betétet 

tartalmaznak. 

Kétpofás robotmegfogó II 
Ha szerszámnyitás után a habelem oldalsó felületének elegendő része nincs fedésben, 

továbbá a habanyag keménysége és betétezése a megfogáshoz megfelelő merevséget biztosít, 
akkor ezen felületeket összeszorítva a habelem kiemelhető a formából. Ehhez olyan 
megfogószerkezetre van szükség, amely biztosítja a megfelelő pofatávolságot nyitott 
állapotban, a hab összenyomódása miatt relatív nagy elmozdulásra képes pofákkal 
rendelkezik, és a pofatávolsághoz viszonyított relatív kis szorító erő igénynek megfelelően 
könnyű kialakítású. Mivel ez a robotmegfogó típus szinte minden formahab esetén 
alkalmazható áthelyezésre, célszerű a pofák távolságát állíthatóra kialakítani, hogy az egyes 
termékcsoportokhoz illeszthető legyen.  

A megfogalmazott követelmények egy moduláris felépítésű, kereskedelmi elemekből 
összeépíthető, állítási lehetőségekkel rendelkező robotmegfogó szerkezettel jól teljesíthetők 
(14. ábra). A megfogó pofák felülete a súrlódás növelése érdekében érdes, ez a 
robotmegfogókat forgalmazó cégek katalógusaiban szereplő öntapadó gumi rétegekkel 
egyszerűen megoldható. Ezen szerkezet a megfogó fejek cserélésével tűs megfogóvá 
alakítható (ld. később). 
Felület: párhuzamos, egymással szemben elhelyezkedő, terhelhető felületek. 
Előnyök: kereskedelmi elemekből összeépített, moduláris felépítésű, állítható 

konstrukció, megbízható, gyors működésű. 
Hátrányok: kiemelésre korlátozottan alkalmazható, a moduláris felépítésének 

köszönhetően az alkatrészek egy része ennél az alkalmazásnál felesleges. 
 

 

 
13. ábra Kétpofás robotmegfogó I 14. ábra Kétpofás robotmegfogó II 

Robotmegfogók fejtámlákhoz 
Az alábbiakban bemutatott egyedi robotmegfogók egy speciális formahab típushoz, a 

fejtámlákhoz alkalmazhatók. A fejtámlák egyszerűen megfoghatók azokon a felületeken, 
melyeken a háttámlához kapcsolódnak. Alapvetően kétfajta fejtámlát gyártanak: az egyikből 
két rúd áll ki (15. ábra), a másikban két csődarab helyezkedik el (16. ábra). Mindkét esetben 
merev kapcsolatra van szükség a két elem között, így általában egy hajlított profilt építenek 
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be. Ezek a felületek a kiemeléshez és a későbbi áthelyezésekhez is jól alkalmazhatók 
megfogási felületként. 

A kiálló rúdanyagot tartalmazó fejtámla megfogásához a Fejtámla robotmegfogó I (15. 
ábra), a belső hengeres felülettel rendelkezőhöz a Fejtámla robotmegfogó II (16. ábra) 
javasolható. Mindkét konstrukciónál cserélhetők, a Fejtámla II robotmegfogónál ezen felül 
állíthatók is a megfogó pofák, így átállítással, átépítéssel szinte minden fejtámlához 
alkalmazhatók. A habosító üzemek többnyire komplett ülések gyártására kapnak 
megrendelést, így folyamatosan a termékpaletta részét képezik a fejtámlák, ennek 
megfelelően ezen megfogókra folyamatosan szükség lehet. 
Felület: megfelelő teherbírású, a formahab belsejéből kiálló betét. 
Előnyök: egyszerű, moduláris felépítésű konstrukciók, megbízhatók, gyors működésűek. 
Hátrányok: csak fejtámlához alkalmazhatók. 
 

 

15. ábra Fejtámla robotmegfogó I 

 

16. ábra Fejtámla robotmegfogó II 

CGM (Complex Grasping Motion, összetett megfogási mozgások) robotmegfogó 
A CGM robotmegfogó összetett megfogási mozgásokra képes, hogy behatolhasson a 

szerszám fala és a formahab közé. Ez egy rendkívül kényes feladat, ügyelni kell a formahabra 
és a szerszám felületére lerakódott viaszréteg épségére (2.1.3. fejezet). Kiemelés során a 
habelem csak összenyomást kap, így a szakadások kialakulásának valószínűsége rendkívül 
kicsi. 

A habelemek megfogásához a fejek kétféle mozgást végeznek: egyrészt változtatható a 
távolságuk a keretszerkezeten, másrészt változtatható a dőlésszögük, azaz billenthetők (17. 
ábra). A fejek távolságának változtatása az U szelvényben elhelyezett golyósorsókkal, 
billentésük pedig pneumatikus munkahengerekkel történik. Ez a megfogási elv bonyolult és 
drága konstrukciót igényel. 
Felület: a formahab oldalsó felületei, a szerszámmal érintkezhetnek a felületek, de 

hornyokat nem tartalmazhatnak. 
Előnyök: univerzálisan alkalmazható, létrehozza a kiemeléshez szükséges deformációt. 
Hátrányok: megsértheti a szerszám felületét, rendkívül drága. 

 

  

17. ábra CGM robotmegfogó 
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2.4.2 Behatoló megfogási módszer 
Kefeszerű fejekkel végzett tesztek során bebizonyosodott, hogy lágy poliuretán 

formahaboknál nem célszerű ezzel a megfogási elvvel mélyrehatóan foglalkozni. A kis szálak 
nem hatolnak mélyen a formahabba, így szinte kizárólag a formahab felületével 
párhuzamosan fejthető ki velük emelési erő. Ennek következtében a formahab felső felületét 
választva megfogási felületnek nem fejthető ki velük megfelelő nagyságú emelő erő, az 
oldalsó felületeken pedig célszerűbb helyettük érdesített gumi felülettel rendelkező kétpofás 
robotmegfogót alkalmazni, mivel ezek nem hatolnak be a formahabba, így nem okoznak 
felületi sérüléseket. 

Tűs robotmegfogó [24] 
A behatoló módszerek közül a tűs robotmegfogók alkalmasak poliuretán formahabok 

kezelésére. Ezen robotmegfogókkal emelő erő a tűk és a formahab között fellépő súrlódással 
vihető át. Kereskedelmi forgalomban is elérhetők ilyen típusú robotmegfogók (pl. Sommer 
SCH 20 [68][111]). Ezek pneumatikus munkahengerek segítségével adott szög alatt tűket 
nyomnak a formahabba. A rendelkezésre álló méretválaszték miatt azonban csak nagyon 
könnyű és kicsi habdarabokhoz alkalmazhatók, mivel a rövid tűk csak kis erő átvitelére 
képesek. 

Nagyobb erő kifejtéséhez megfelelő mennyiségű tűt kell egymással párhuzamosan egy 
alaplapba építeni. A kifejthető emelőerő további növeléséhez több tűpárnát kell alkalmazni. 
Egy prototípus tűpárna (18. ábra) és egy kereskedelmi elemekből felépített többfejes 
robotmegfogó modellje (19. ábra) látható a következő ábrákon. Az utóbbi konstrukció a 
moduláris felépítésének köszönhetően könnyen átállítható az adott habelem típushoz. A 
robotmegfogó paramétereit a habelem tulajdonságainak megfelelően kell beállítani.  
Felület: felső, szabad felület, a tűk hosszától függően nem lehet betét a tűpárnák alatt. 
Előnyök: megbízható, moduláris felépítésű, sokféle habelemhez alkalmazható. 
Hátrányok: a tűk esetleges törését folyamatosan ellenőrizni kell. 

A tűs robotmegfogók alkalmazásának elméleti és kísérleti vizsgálata Zentay Péter 
kollégám doktori disszertációjának témája [24]. 

 

 
 

18. ábra Tűs robotmegfogó I [24] 19. ábra Tűs robotmegfogó II [24] 

2.4.3 Összehúzó megfogási módszer 
Az összehúzó technikák közül a vákuumos elv alkalmas a feladat elvégzésére. Mivel az 

értekezés fő témája ezen megfogási elv elméleti és kísérleti vizsgálata (3.4. fejezet), ezért itt 
csak az összehasonlíthatóság kedvéért röviden ismertetem a legfontosabb jellemzőit. 
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Vákuumos robotmegfogó 
Az elvégzendő feladattól függően egy- (Vákuumos robotmegfogó I) vagy több szívófejes 

robotmegfogó (Vákuumos robotmegfogó II) alkalmazható (58. ábra, 64. ábra). 
Felület: felső felület. 
Előnyök: megbízható, moduláris felépítésű, sokféle formahabhoz alkalmazható, elvégzi a 

döngölés feladatát, térben adja át a megfogási erőt, a betétek nem korlátozzák a 
megfogó alkalmazhatóságát. 

Hátrányok: a vákuum fúvó drága. 

2.4.4 Aktív és passzív módszerek 
Attól függően, hogy a habosító forma milyen szerepet tölt be a kiemelés során, a 

kiemelési módszerek két csoportba, az aktív- és a passzív eljárások csoportjába bonthatók. Az 
aktív módszereknél a fröccsöntő szerszámok analógiájára a kiemelést alapvetően a forma 
hajtja végre, a passzív módszereknél a kiemelés teljes egészében a robotmegfogó feladata. 

A fröccsöntéssel előállított darabok sokkal merevebbek a lágy poliuretán haboknál, így a 
fröccsöntő szerszámoknál csak kis mértékű alámetszések engedhetők meg. A bonyolult 
darabok kivehetősége az osztósík megfelelő megválasztásával és oldalbetétek alkalmazásával 
biztosítható, a darabok eltávolítását kilökő segíti. Ha ezeket a konstrukciós megoldásokat a 
habok mechanikai tulajdonságait figyelembe véve alkalmazzuk a habosító formák kialakítása 
során, akkor nagymértékben csökkenthető a kiemelés bonyolultsága. A kiemelés támogatására 
ennek megfelelően két – az aktív módszerek csoportjába tartozó – megoldás mutatkozik: 
• Oldalbetétes szerszám: az osztósík megfelelő megválasztásával és oldalbetétek 

alkalmazásával a kiemelés nagymértékben egyszerűsíthető (20. ábra). Az áttervezett 
verziónál látható, hogy szerszámnyitás (2-es számú nyíl) előtt vissza kell húzni az 
oldalbetéteket (1-es számú nyíl). Az osztósík meghatározásánál ügyelni kell arra, hogy 
szerszámnyitáskor kellő biztonsággal az alsó szerszámfélben maradjon a darab. Ez a 
robotos kiemelés miatt lényeges, mert rendkívül megnöveli a kiemelés bonyolultságát, ha 
nem biztosított az azonos felvételi pozíció. A betétezés nagymértékben növeli a 
szerszámozási költséget, így alkalmazása csak rendkívül nagy darabszámnál térül meg. A 
gyakori típusváltások miatt ritkán javasolható ez a megoldás. 

• Kilökő: a szerszámba épített kilökővel kitolhatjuk a formahabot a szerszámból (21. ábra). 
A javaslat szerint a szerszámnyitás után (1-es számú nyíl) egy mechanizmus megemeli a 
formahabot (2-es számú nyíl) és az így létrejött résen bevezetett sűrített levegő elősegíti a 
formahab szerszámtól történő elválását. Ezt követően a kilökő teljes mértékben 
kiemelheti a formahabot a szerszámból. Nagy alámetszéseknél nagy tolóerőre van 
szükség, amihez a hab lágysága miatt a szakadások és felületi sérülések elkerülése 
érdekében nagy felületű kilökőt/kilökőket kell alkalmazni. A megfelelő felületi minőség 
elérése és a hab beragadásának elkerülése érdekében a szerszám felületének egyenletes 
hőmérsékletűnek kell lennie, ami ekkor csak a kilökők temperálásával érhető el, ami 
tovább bonyolítja a szerszámot. 
 

 

e redet i á tte rvezett  
20. ábra Oldalbetétes szerszám 21. ábra Kilökő alkalmazása 
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Ezeket az elválasztási technikákat természetesen kombinálni kell egy robotmegfogóval, 
ami a további kezelési feladatokat ellátja. Utólagos automatizálásnál a szerszámok 
bonyolultsága miatt (bonyolult geometria, temperáló járatok, stb.) ezek a technikák kevésbé 
alkalmazhatók. 

A passzív módszereknél a robotmegfogó hajtja végre a kiemelést, ezért a feladat általában 
bonyolultabb konstrukciót igényel, mint az aktív módszereknél alkalmazandó, csak 
áthelyezési feladatokra képes robotmegfogó. Ebben az esetben azonban csak egy drágább 
robotmegfogóra van szükség és nem kell minden egyes kiszolgált szerszámot ellátni egy 
összetett szerkezettel, ami a gyakori típusváltások miatt csak speciális esetben lehet 
kifizetődő. Passzív eljárásoknál a szerszámon semmiféle változtatást nem kell végrehajtani, 
ezért a habosító üzemek ezeket a módszereket részesítik előnyben. Nagy alámetszéseknél, ha 
a kiemelés automatizált megvalósíthatósága a tét, sor kerülhet a két módszer kombinálására: a 
kilökőknél kisebb méretű, a temperálást elhanyagolhatóan befolyásoló szelepeken sűrített 
levegő aláfúvatásával elő lehet segíteni a szerszámtól történő leválasztást.  

A műszaki és gazdaságossági szempontok szerinti optimális robotizált megoldást 
többnyire a kiemelés követelményeinek megfelelően (DFFD, Design for Foam Demoulding, 
Kiemeléshelyes formahab tervezés, 5.2 fejezet) megtervezett habelemet és szerszámot 
alkalmazva a robotmegfogóval történő kiemelés jelenti (passzív módszer). A robotmegfogó 
kiválasztása egy összetett feladat, azonban hatékonyan támogatható szakértői rendszerrel. A 
robotmegfogó választási kritériumokat és a kísérleti szakértői rendszert a 4. fejezet mutatja 
be. 
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3 LÁGY POLIURETÁN HABELEMEK VÁKUUMOS MEGFOGÁSA 

3.1 A vákuumos megfogás alapjai 

3.1.1 A vákuumos megfogás elve 
Vákuumos megfogásnál a szívófejben létrehozott depresszió következtében jön létre a 

megfogási erő. Ez az erő egyenesen arányos a szívófej keresztmetszetével és a depresszió 
mértékével. Légátnemeresztő felülettel rendelkező anyagoknál (pl. fémek, üveg) a kívánt 
depresszió létrehozása után a depresszió fenntartásához csak a szivárgást kell fedezni. 
Porózus, légáteresztő anyagok esetén (pl. kartonpapír, habok) azonban a megfogási erő 
biztosításához folyamatos elszívás szükséges. Légátnemeresztő anyagoknál általában 600-800 
mbar, légáteresztő anyagok esetén nagy térfogatszállítás mellett 200-400 mbar depressziót 
alkalmaznak [86][105]. Nagyobb depresszió előállítása aránytalanul nagy energia-befektetést 
igényelne. A depresszió 600 mbar-ról 900 mbar-ra történő növelése másfélszeres emelési erő 
növekedést eredményez, azonban ekkor a kiürítési idő (az elszívás bekapcsolásától az emelés 
kezdetéig eltelt idő) és az energiafelhasználás többszörösére nő [86][104]. Ez azt jelenti, hogy 
túlságosan nagy vákuum nem állítható elő gazdaságosan, ezért célszerű kisebb vákuummal és 
ezáltal nagyobb szívófej keresztmetszettel megvalósítani az anyagkezelési feladatokat.  

A szükséges vákuumtól, az igényelt szívókapacitástól és az alkalmazástól függően fúvó, 
vákuumszivattyú és ejektor alkalmazható vákuum létrehozására. Az egyes megoldásoknak 
megvannak a saját jellemzői, de általánosan igaz az, hogy nagy szívó kapacitás nagy 
vákuummal nagy energiafelhasználást és ezáltal nagy költségeket eredményez. A 
vákuumszivattyúk kis térfogatszállítás mellett nagy vákuumot biztosítanak, így elsősorban 
nem porózus anyagok kezelésénél alkalmazhatók. A vákuumszivattyúkkal ellentétben a fúvók 
kis vákuumot állítanak elő nagy térfogatszállítás mellett, ezért porózus anyagok esetében ezek 
alkalmazása javasolt. Az ejektorok nagy vákuumot állítanak elő relatív kis térfogatszállítás 
mellett. 

3.1.2 Porózus közegen keresztül folyó áramlás 

Porózus közegen olyan szilárd fázist értünk, amely sok kitöltetlen teret, üreget tartalmaz 
[99]. Ilyen anyagok például a szivacsok, a szövetek, a papír, a homok és a sóder, a szűrők, a 
tégla és sok természetben előforduló kőzet. Sok porózus közegben a pórusok nincsenek 
kapcsolatban egymással, így ezek zárt pórusúak, nem jöhet létre rajtuk keresztül áramlás. 
Azokban a porózus anyagokban azonban, ahol az üregek egymással összeköttetésben vannak, 
kialakulhat áramlás. Ilyen anyag a lágy poliuretán hab is, ez is nyílt cellaszerkezettel 
rendelkezik (2.1.1. fejezet, 24. ábra). A habon keresztül folyó áramlást leíró összefüggés 
meghatározásához áttekintem a porózus közegen keresztül folyó áramlás jellemzőit, a hasonló 
anyagokra meghatározott összefüggéseket és az elvégzett kísérletek eredményeit. 

Kétfázisú közegekben, az áramlási teret közelítően egyenletesen behálózó pórusok 
összefüggő hálózatában keletkező áramlásnál a jellemző fékező erők a tehetetlenség, a 
súrlódás és a molekuláris erőhatások. Attól függően, hogy az egyes fékező erők egymáshoz 
viszonyítva milyen arányban vesznek részt a gyorsító erő egyensúlyozásában, többféle 
áramlás-típust különböztethetünk meg: mikroszivárgás, lamináris-, átmeneti- és turbulens 
áramlás. Mikroszivárgás esetünkben nem fordul elő, ezért ezzel nem foglalkozom. Lamináris 
mozgás kis Reynolds-szám esetén, turbulens mozgás nagy Reynolds-szám esetén alakul ki. 
Ezen két áramlás-típus között helyezkedik el az átmeneti tartomány, melyben az áramlás 
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jellegét a súrlódás és a tehetetlenség együttesen határozza meg. A sima csöveknél 
tapasztaltakkal ellentétben porózus anyagokban az átmeneti szakaszon nem jönnek létre 
hirtelen váltakozások a lamináris és a turbulens jelleg között, az átmenet folyamatos. Nevers 
ezt azzal magyarázza, hogy eltérő keresztmetszetű járatok találhatók a porózus közegben és 
egy adott sebességnél a kisebb jellemző átmérőjű járatokban lamináris, a nagyobbakban 
turbulens lesz az áramlás, a sebesség változtatásával pedig a lamináris és a turbulens járatok 
aránya változik [99]. A járatok nagy száma miatt ez folyamatos átmenetet hoz létre. Kovács 
indoklása szerint a váltakozó keresztmetszetű csatornákban a sebesség növekedésével nő a 
tehetetlenségi erők hatása a súrlódással szemben [90]. 

A figyelembe vett és elhanyagolt fékező erők aránya alkalmazható az egyes tartományok 
határainak kijelölésére. A Reynolds-szám a tehetetlenségi erő és a súrlódási erő hányadosa, 
így alkalmas a határértékek megadására. Mértékadó hosszként a dk helyettesítő csőátmérő, 
jellemző sebességként a járatokban kialakuló veff tényleges középsebesség vehető [115]: 

ν
= effk vdRe . (1) 

A 11. táblázat Kovács György összefoglaló munkája alapján több kutató eredményeit 
összegezve, különféle porózus közegeken elvégzett mérésekre hivatkozva adja meg a 
határértékeket. Kovács Balázs porózus anyagokra a linearitás érvényességi tartományát 
meghatározó kritikus Reynolds-számot Rekrit=4-nek tekinti [92], Szabó Pavlovszkij 
kísérleteire hivatkozva Rekrit=7.5-9 között adja meg [115], Nevers munkájában [99] a 10-es 
érték található. Az összegyűjtött források a porózus anyagok széles skáláján elvégzett mérési 
eredményeket ölelnek fel, így megállapítható, hogy a porózus anyagok többségénél a 
linearitás határa 7-10 körüli Reynolds-számnál található.  

11. táblázat Áramlási típusok és jellemzőik [90] 

Áramlás 
jellege Jellemző fékező erő Nyomásgradiens

-sebesség fv. Határértékek

lamináris a tehetetlenség a súrlódáshoz viszonyítva 
elhanyagolható av

δ
Δp

=  Re<10 

átmeneti fékező erőként a tehetetlenség és a súrlódás 
együttes figyelembe vétele szükséges 

2bvav
δ
Δp

+=  10<Re<1000

turbulens a fékező erők közül a tehetetlenséghez 
viszonyítva a többi elhanyagolható 

2bv
δ
Δp

=  Re>1000 

 
Az egyes áramlás-típusokra meghatározhatók az áramlást leíró összefüggések. A 

kutatások során a lamináris tartományra több megközelítés született. A Hagen-Poiseuille-féle 
elmélet szerint viszkózus folyadék áramlása porózus közegen keresztül modellezhető úgy, 
hogy a bonyolult járatrendszert párhuzamos, egyenletes elrendezésű kapillárisokkal 
helyettesítjük. Ha a mozgás lamináris, elhanyagolható a sebességváltozással összefüggő 
tehetetlenségi erő, a fizikai modellben a pórusok állandó átmérőjű csövekkel helyettesíthetők. 
A helyettesítő cső dk átmérőjének és a csőkötegből egységnyi térfogatba eső csövek N 
számának meghatározására két feltételt állítottak fel: 

1. a csőfal felületének a belső térfogathoz viszonyított hányadosa legyen egyenlő az 
anyag felületének és a hézagok térfogatának hányadosával, 

2. egységnyi térfogatban a csövek összegzett térfogata legyen egyenlő a tényleges 
szabad térfogattal, ez alapján az egységnyi térfogatban található csatornák száma a 
porozitást felhasználva közelítőleg a következő összefüggéssel határozható meg: 

k
2

k l πr
εN = . (2) 
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A lamináris tartományban fékező főerőként csak a súrlódást kell figyelembe venni, így 
felírható a csővégeken fellépő nyomáskülönbség és a nyíróerők egyensúlya a modellként 
választott dk átmérőjű lk hosszúságú helyettesítő csőben. Eredményül a Hagen-Poiseuille-féle 
egyenlet adódik, melyet kísérleti úton Hagen 1839-ben és tőle függetlenül Poiseuille 1840-
ben állapított meg [115]: 

μ8l
πΔpr

q
k

k
4

k
k = . (3) 

Az egyetlen kapillárisra nyert összefüggés a kapilláriskötegre átvihető, összegzés után az 
egész porózus réteg viszonyait tükrözi. A modell szerint egységnyi térfogatban N számú 
kapilláris van és ezek egyforma hosszúak és egyenesek (δ=lk). Az A keresztmetszetű és δ 
vastagságú porózus közegen Δp nyomáskülönbség hatására átfolyó qv mennyiség: 

A
μ δ 8

 Δpr ε
NAδqqq
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A különféle porózus anyagokban rendszerint a csatornák szabálytalan geometriai 
elrendezésűek és a feladat megoldása lényegesen bonyolultabb, mint a Hagen-Poiseuille 
egyenlet levezetése. A homokszűrő áramlási karakterisztikáját vizsgálva Darcy 1856-ban 
alapozta meg a róla elnevezett törvényt, amely szerint a porózus közegen az időegység alatt 
átfolyó qv mennyiség arányos a porózus közeg A keresztmetszetével, a be- és kilépő széleken 
mért Δp nyomáskülönbséggel, valamint fordítva arányos a réteg δ vastagságával és az áramló 
közeg viszkozitásával [115]: 

A
δ
Δp

μ
Kq V = . (5) 

A Darcy törvény ebben az alakjában általánosabb kifejezése a Hagen-Poiseuille egyenletnek. 
Az N számú kapillárisra felírt Hagen-Poiseuille egyenlet a Darcy törvénybe megy át, ha az 

 8
rε

2
k  kifejezést egy un. áteresztőképességi konstanssal, K-val helyettesítjük. A formális 

egyezés ellenére a két egyenletnek más az értelme és a célja. A Hagen-Poiseuille törvénnyel a 
térfogatáramot lehet meghatározni, ezt a célt azonban általában nem érjük el, mert a 
kapillárisok pontos átmérője ismeretlen, a járatok nem kör keresztmetszetűek, a járatok a 
hálózatban hosszabbak a minta hosszánál és nem állandó átmérőjűek. A Darcy törvényben a 
porózus közegre jellemző geometriai paraméterek egyetlen konstansban vannak 
összefoglalva. Ennek az összefüggésnek éppen az a célja, hogy a számításokhoz az ismeretlen 
áteresztőképességet meg lehessen határozni. 

Az átmeneti tartományban a tehetetlenség és a súrlódás együttes figyelembe vétele 
szükséges, így a porózus közegen létrejövő nyomásesést a súrlódási- és a tehetetlenségi erők 
összegzésével kaphatjuk meg (11. táblázat). Ezt figyelembe véve az áramlás leírására az 
alábbi összefüggés adódik [90]: 

2bvav
δ
Δp

+= . (6) 

Egyes kutatók az összefüggést általánosítva a második tag kitevőjére egy változót vezettek be: 

mbvav
δ
Δp

+= . (7) 

Rorabaugh artézi kutak vizsgálatakor a vízvezető talajrétegre 2-nél nagyobb kitevő értékeket 
kapott, számos mérési eredményre hivatkozva m jellemző értékét 2.5-nek adja meg. Lennox 
üledékes kőzetre 3.5 körüli értéket határozott meg. Lee C. Atkinson és munkatársai is 
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repedezett kőzetre ezt az összefüggést javasolják az m kitevő értékét 2 és 3 között 
meghatározva [78]. A szerzők mindenhol hangsúlyozzák, hogy összefüggésük tisztán 
matematikai illesztésen alapul és nem kívánják megcáfolni a hidraulika alaptörvényeit. Ez az 
összefüggés egyes szerzőknél úgy módosul, hogy a sebesség további hatványait is figyelembe 
veszik (pl. Forchheimer), mások leegyszerűsítik: 

mav
δ
Δp

= , (8) 

ahol m 1 és 2 közé eső kitevő [92][115].  
A Reynolds-szám további növekedése esetén a súrlódás elhanyagolhatóvá válik a 

tehetetlenségi erővel szemben, az áramlás tisztán turbulensnek tekinthető. Ebben a 
tartományban a nyomásgradiens a sebesség négyzetével arányos (11. táblázat). 

3.1.3 Áramlási jellemzők meghatározása 
A porózus közegekben kialakuló áramlás jellemzői az előzőekben bemutatott 

nyomásgradiens-sebesség összefüggések és a megmaradási törvények együttes 
alkalmazásával határozhatók meg. Az egyenletek adott kiindulási és peremfeltételek mellett 
történő megoldására több lehetőség kínálkozik. Alkalmazhatunk különféle transzformációs 
módszereket az áramlási tér egyszerűsítésére, melyek során a közvetlenül integrálható, 
egyenes vonalú áramláshoz juthatunk. Az egyik ilyen típusú megoldás a konform leképzés. A 
módszer hátránya, hogy bonyolult áramlási tartományok esetén nehézkes a leképző 
függvények meghatározása [91]. A kilencvenes évek elejétől a számítástechnika gyors 
fejlődése következtében a numerikus módszerek kerültek előtérbe [112], melyek segítségével 
az adott peremérték feladat általánosított megoldásának közelítő meghatározására van 
lehetőség. A differenciálegyenletek algebrai egyenletrendszerré történő átalakítását 
diszkretizációnak nevezzük [112]. Ezen transzformáció végrehajtására több módszer létezik, 
ezek közül hármat emelnék ki: 

• véges differencia módszer, 
• véges térfogat módszer, 
• végeselem módszer. 
A véges differencia módszer alkalmazásakor a vizsgált tartományban definiálni kell egy 

hálózatot. A diszkretizációs egyenletek a Taylor sor alkalmazásával jönnek létre, a parciális 
deriváltakat véges különbségek hányadosaival helyettesítjük [96][113]. Az eljárás 
kiterjeszthető görbe vonalú peremekre is. A véges térfogat módszer alapgondolata az, hogy a 
vizsgált tartományt felosztja a rácspontok körül elhelyezkedő térfogatelemekre. A 
differenciálegyenlet integrálható az összes térfogatelemben, szakaszos profilok segítségével 
határozhatók meg a szükséges integrálok. Az eljárás egyik legnagyobb előnye, hogy a 
tömegmegmaradás törvénye teljesül az összes térfogatelemre és ezáltal az egész vizsgált 
tartományra. A végeselem módszer alkalmazásakor a vizsgált tartományt véges számú 
elemre, például háromszögekre vagy négyszögekre kell felosztani [101]. Ez az eljárás 
hatékonyan alkalmazható görbevonalú peremek esetében, azonban alkalmazásakor nagyobb 
számítási igény lép fel. Léteznek kereskedelmi szoftverek is (pl. Fluent [89], Flow-3d [88]), 
melyekkel bonyolult áramlástani feladatok is jól kezelhetők. Ezen rendszerek folyamatos 
fejlesztése nagy munkaráfordítást igényel, így beszerzési áruk is rendkívül magas. 

A gyakorlatban a fenti módszerek egy-egy feladat esetén alternatív megoldást kínálnak. 
Rugalmasságtani feladatok megoldása esetén a végeselem-módszert, míg áramlástani 
feladatok megoldására a véges térfogat és a véges differencia módszert használják gyakrabban 
[112]. 
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3.1.4 Vákuumos robotmegfogók 

Vákuumos robotmegfogók típusai, alkalmazási területei 
Vákuumos robotmegfogókat széles körben alkalmaznak az ipar számos területén. Az 

egyik legelterjedtebb megfogási módszer a különféle üvegáruk mozgatásánál (vázák, poharak, 
szélvédők, képcsövek, stb.), fröccsöntött alkatrészek szerszámból történő kiemelésénél, kis- 
és nagyméretű lemezszerű darabok (falapok, karosszériaelemek, stb.) manipulálásánál (22. 
ábra, 23. ábra). Gyors és megbízható megfogást adnak, nem okoznak sérülést a megfogott 
darabokon, egyszerű és bonyolult geometria esetén is gazdaságosan alkalmazhatók.  

 

 
b) Szívófej típusok [86] 

   
a) Tagolt alakú lemezek megfogása [106] 

 
c) Hajlékony lemezek emelése [82]

22. ábra Alkalmazási példák hagyományos szívófejekre 

Nem légáteresztő anyagokhoz komplett megoldások állnak rendelkezésre 
[82][83][85][87][104][106]. Sokféle geometriájú és anyagú szívófejet gyártanak (22. ábra), 
több szívófej együttes alkalmazásához kereteket, bonyolult geometriájú és hajlékony 
darabokhoz mozgó elemeket kínálnak, kereskedelmi forgalomban elérhetők a rendszer 
vezérléséhez szükséges szelepek és érzékelők. A kereskedelmi robotmegfogókkal a feladatok 
többsége megoldható, azonban speciális feladatokhoz egyedi robotmegfogókat kell tervezni. 
Novotný és Horák [100] például üvegvázák mozgatásához alkalmas vákuumos robotmegfogót 
fejlesztett. A megbízható megfogás biztosítására a dinamikus erőket egy, a váza belsejébe 
helyezett rugós megvezetésű támasztó gyűrűvel egyenlítették ki, a szívófejnél és a támasztó 
gyűrűnél ébredő felületi erők eloszlásának számítására a végeselem módszert alkalmazták. 

A vákuumos robotmegfogókat gyártó cégek eredetileg csak a nem légáteresztő 
darabokhoz ajánlottak megoldásokat, csak később kezdték kifejleszteni új generációs 
anyagmozgató rendszereiket, melyek már egyes esetekben porózus anyagokhoz is 
alkalmazhatók lettek. Az elsők között a Tawi cég szabadalmaztatta 1980-ban vákuumos 
emelőszerkezetét VacuEasylift elnevezéssel [117]. A rendszer újdonsága az volt, hogy a 
megfogáshoz és az emeléshez ugyanazt a vákuumot használta. Mivel a gyors emeléshez nagy 
elszívás szükséges, a rendszerbe fúvót építettek be. A robotmegfogók elegendően nagy 
keresztmetszetű csatlakozó csövek alkalmazásával porózus szerkezetű darabok megfogására 
is alkalmasak lettek, így univerzális megoldás született. Jelenleg a folyamatos fejlesztések 
eredményeként különféle kiegészítőkkel már 10 féle modellt ajánlanak 160 kg-os emelési 
kapacitásig [116]. Ezt követően több hasonló megoldás jelent meg a piacon. A Schmalz cég a 
Jumbo rendszerét 1991-ben vezette be [102][103][105]. A Fezer GmbH termékpalettáján is 
megtalálható ez a megoldás VacuPowerlift márkanév alatt [81], a FIPA GmbH Aero-Lift 
néven forgalmazza rendszerét [83], az Anver cég is gyárt hasonló emelő-berendezéseket [79]. 
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A megoldások közös jellemzője, hogy az emelést kézzel vezérelt megfogó-emelő szerkezetek 
hajtják végre (23. ábra/a). A vízszintes síkban történő mozgatások kézzel történnek, ehhez a 
megfogó-emelő szerkezetet az igényeknek megfelelő kialakítású konzolra akasztják fel. Ezek 
a rendszerek nem porózus (pl. képcsövek, hordók, lemezek) és egyes porózus anyagokhoz (pl. 
zsákok, dobozok, durva felületű kaucsuk tömbök és kövek) alkalmazhatók.  

Az itt alkalmazott relatív nagy csatlakozó keresztmetszettel rendelkező szívófejek az 
emelő funkció elhagyásával manipulátorra vagy robotra szerelve is alkalmazhatók (23. ábra). 
Ezekre a szívófejekre a nagy térfogatszállítást biztosító fúvókkal csak porózus anyagok esetén 
van szükség, légátnemeresztő daraboknál a hagyományos szívófejek is megfelelnek. 

 

  
a) kézi vezérlésű emelőszerkezet [79] b) zsákok emelése [106] 

23. ábra Alkalmazási példák nagy térfogat szállítású rendszerekre 

Vákuumos robotmegfogók méretezése 
Nem légáteresztő anyagokhoz méretezési összefüggések állnak rendelkezésre az emelési 

erő, a szükséges szívófej keresztmetszet és a ciklusidőt befolyásoló kiürítési idő 
meghatározására [84][104]. Táblázatok összegzik az egyes feladatokhoz javasolt szívófej 
típusokat (lapos és harmonikaszerű, kerek és ovális, egy- és több ajakkal rendelkező, stb.), az 
egyes szívófej alapanyagok (nitril- és szilikon gumi, poliuretán, fluor-kaucsuk, stb.) 
tulajdonságainak (kopásállóság, maradó torzulás állóság, általános és adott anyagokkal 
szembeni ellenálló képesség, rövid- és hosszú távú hőmérsékletállóság, stb.) pontozása segíti 
a tervezőt a megfelelő anyagtípus kiválasztásában. 

Légáteresztő anyagokhoz a szakirodalomban nem állnak rendelkezésre méretezési 
összefüggések, a vákuumos robotmegfogókat gyártó cégek is kísérleteket javasolnak az 
elérhető vákuum meghatározásához, a robotmegfogó alkalmazhatóságának eldöntéséhez, a 
szívófej kiválasztásához és paramétereinek (elérhető emelési erő, kiürítési idő, stb.) 
meghatározásához. A katalógusok csak néhány univerzálisan alkalmazható szívófej típust 
tartalmaznak, megjelölve az ajánlott alkalmazási területet, ettől eltérő megoldásokat csak 
egyedi rendelésre készítenek.  

3.2 A lágy poliuretán habon keresztül folyó áramlást leíró összefüggés 
meghatározása 

A habon keresztül folyó áramlás veszteségének jellege és mértéke alapvetően 
meghatározza a vákuumos megfogás lehetőségét. A hab légáteresztő-képessége a 
robotmegfogó méretezésére szolgáló matematikai modell bemenő anyagparamétere. 

A vizsgált poliuretán habok légáteresztő-képességének jellegére és mértékére a 
szakirodalomban nem állnak rendelkezésre adatok, ezért a számításokhoz meg kellett 
határoznom a habon keresztül folyó áramlást leíró összefüggést. Első lépésben megvizsgáltam 
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a hab szerkezetét és ezt alapul véve modellt alkottam a habban kialakuló áramlásra. Ezt 
követően mérésekkel igazoltam a kifejlesztett modellt és meghatároztam a paramétereit.  

A lágy poliuretán habokban a cellák mérete a gyakorlatban előállított habelemek 
méreteihez viszonyítva rendkívül kicsi (kb. három nagyságrend a különbség), így a 
számításoknál a hab – a bőrréteg hatását külön vizsgálva – homogénnek és izotrópnak 
tekinthető. 

3.2.1 A lágy poliuretán habban kialakuló áramlás modellezése 
A poliuretán hab szerkezete áramlástani szempontból nagymértékben hasonlít a 

szakirodalomban [78][91][99] tárgyalt porózus anyagok szerkezetéhez. Az áramlás itt is 
kapillárisokban jön létre, így a súrlódás itt is jelentős szerephez jut, az áramlási csatornákban 
itt is ciklikusan váltják egymást a szűkülő és bővülő szakaszok, ami itt is az áramlási sebesség 
jelentős, ciklikus ingadozásához vezet. Van azonban egy számottevő eltérés a két eset között: 
a szakirodalomban tárgyalt esetekben döntően gömbként modellezhető szemcsés (pl. homok, 
kavics) és hengerként modellezhető szálas anyagok (pl. szűrőbetétek) alkotják a porózus 
közeget, itt azonban maguk az üregek hasonlítanak a gömbre. Ez a különbség az áramlási kép, 
így az áramlás jellegének kialakulásában játszik szerepet. A gömb- és a hengerszerű szemcsék 
közötti térben létrehozott áramlásnál a szemcsékre rá tudnak simulni az áramvonalak, 
azonban a poliuretán habban a buborékképződés során létrejött „pálcikaszerű” szerkezet éles 
rudaira nem. Itt határréteg leválások jönnek létre, ami további áramlási veszteséget, azaz a 
vákuumos megfogás szempontjából kedvező nyomásesést eredményez. Megvizsgáltam, hogy 
ezek a határréteg leválások milyen hatással vannak a nyomásesés-áramlási sebesség 
viszonyra. Ehhez elkészítettem a hab egyszerűsített szerkezeti modelljét. 

A habot olyan dodekaéder alakú cellák alkotják [42], melyek oldalai részben nyitottak 
(24. ábra). A dodekaéder szabályos test, így van középpontja, azaz létezik egy olyan pont, 
amely minden lapjától, illetve minden csúcsától egyenlő távolságra van. Ez a pont a 
dodekaéder belsejébe és köré írt gömb középpontja, erre a pontra a dodekaéder centrálisan 
szimmetrikus [80]. Áramlástani szempontból jó közelítést ad, ha a cellákat a dodekaéderek 
köré írt, egymást metsző gömbökkel helyettesítjük és az áramlást az így létrehozott 
modellcsőben vizsgáljuk. Az áramlási csatornában a bővülő és a szűkülő részek ciklikusan 
váltják egymást (25. ábra, szaggatottal jelölt rész).  

 

 

 

 

24. ábra A hab szerkezete [34] 25. ábra A modellcső elemi része 

A modellcsőben található hirtelen keresztmetszet növekedés és csökkenés Borda-Carnot 
átmenettel jól modellezhető. Ez további, a sebesség négyzetével arányos áramlási veszteséget 
eredményez a teljes sebességtartományban függetlenül attól, hogy az áramlás lamináris vagy 
turbulens. Ennek megfelelően a poliuretán haboknál a nyomásgradiens-sebesség görbe a 
lamináris szakaszon sem lesz lineáris, a lamináris és az átmeneti szakaszt együttesen a  
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összefüggés írja le. Ekkor a légáteresztő-képesség függvény a következő alakú: 
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A nyomásesés és az áramlási sebesség közötti kapcsolat dimenziótlan formában az Euler 
és a Reynolds számok kapcsolataként is felírható: 

Eu = f(Re). (10) 

A dimenziótlan mennyiségek a 38. ábra jelöléseit felhasználva a következő alakban írhatók: 
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A Re szám helyettesítő csőátmérő alkalmazásával pontosan nem határozható meg, ezért a 
jellemző hosszméret a habelem vastagsága. Figyelembe véve, hogy a nyomásesés a 
sebességtől egy lineárisan és egy négyzetesen függő tag összegzésével nyerhető, az Euler és a 
Reynolds számok közötti viszony 

Re
BAEu +=  (12) 

alakban írható. Esetünkben a gyártástechnológia pontosan előírja a környezeti jellemzőket, 
így (6) egyenlet jól alkalmazható a nyomásesés és áramlási sebesség közötti kapcsolat 
leírására. A további számításokhoz ezt használom. Az a és b, illetve az A és B paraméterek a 
hab belső geometriájától függő jellemzők. 

A lágy habok a vákuumos megfogás során deformálódnak a habon keresztül folyó 
légáram, a tömegerők és a szerszámfal által kifejtett erők miatt. A légáteresztő-képesség–
deformáció függvényt mérésekkel határoztam meg. 

A szerszámban habosított poliuretán hab szerkezete nem teljesen homogén, a 
szerszámhoz közeli részeken nagyobb a hab sűrűsége (2.1.1. fejezet). Áramlástani 
szempontból további befolyásoló tényező az, hogy a külső felület zártabb, mint egy belső 
keresztmetszet. Ezen két szerkezeti eltérés miatt a szerszámmal érintkező felületet is 
tartalmazó habelemnek más lesz a légáteresztő-képessége, mint a habelem belsejéből kivágott 
próbatestnek. A bőrréteg légáteresztő-képesség csökkentő hatását a számítások során 
figyelembe vettem. A bőrréteg hatásának szemléltetéséhez meghatároztam azt a 
habvastagságot is, amely a bőrréteg légáteresztő-képesség csökkentő hatásával egyenértékű. 
Ezen modell paramétereit mérésekkel határoztam meg. 

3.2.2 A modell igazolása és paramétereinek meghatározása méréssel 
Elméleti megfontolásokkal meghatározható az áramlás jellege, azonban az agyag 

szerkezeti jellemzői (porozitás, átlagos pórusátmérő, stb.) alapján számszerűen kellő 
pontossággal nem határozhatók meg az áramlást leíró összefüggések állandói. Ennek 
megfelelően a vonatkozó MSZ EN ISO 4638 szabvány [98] figyelembe vételével méréseket 
végeztem a bemutatott összefüggések igazolására és a bennük szereplő paraméterek 
meghatározására. A szabvány előírásain túl méréseket végeztem deformált esetekre is. A 
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mintahabokat az IMAG Kft. szállította (III. függelék), a méréseket a BME Áramlástan 
Tanszék laboratóriumában végeztem el. 

A C légáteresztő-képesség meghatározásához a próbatest δ vastagságát, a be- és kilépő 
keresztmetszet közti Δp nyomásesést és a v áramlási sebességet kell mérni: 

v
 Δp

δC = . (13) 

A mérések során szabályozott körülmények között levegőt áramoltattam keresztül a 
próbatesteken, ehhez egy mérőcsatornát és egy változtatható térfogatáramú fúvót alkalmaztam 
(kapcsolási ábra és felhasznált összefüggések: V. függelék). A mérőcsatornát a próbatestek 
megfelelő elhelyezésének ellenőrizhetősége érdekében átlátszó műanyagból készítettem el 
(26. ábra). Ez rendkívül fontos, mert az oldalfelületeken létrejövő szivárgások 
meghamisítanák a mérési eredményeket. A légáteresztő-képesség légáram irányú deformáció 
függésének meghatározásához a mérések során változtattam a habelem vastagságát: a (6) 
állítható rács helyzete és ezzel az (5) támasztó rácson elhelyezett (2) próbatest δ vastagsága a 
rögzítő csavar oldása után a (7) nyomórúddal a (1) skála segítségével tetszőlegesen beállítható 
(27. ábra). 
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26. ábra Légáteresztő-képesség 
mérése 

27. ábra. A mérőberendezés részei 
1-skála, 2-próbatest, 3-csatlakozás a nyomásmérőhöz, 
4-csatlakozás a fúvóhoz és a térfogatáram méréshez, 

5-támasztó rács, 6-állítható rács, 7-nyomórúd 

A vonatkozó szabvány [98] előírása szerint a keresztmetszet nyitott hányadának 
minimum 70%-nak kell lennie, a támasztó rácsként alkalmazott furatos lemez ennek 
megfelelt. A mérési hibák kizárása érdekében meghatároztam azt az egyenértékű 
habvastagságot, amely áramlási vesztesége a két támasztó rács áramlási veszteségével 
egyenértékű. A rács áramlási vesztesége a kontinuitás egyenletét is alkalmazva a 
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összefüggéssel számítható. A méréseknél alkalmazott maximális áramlási sebesség esetén 
(2m/s), 72%-ban nyitott keresztmetszetre 2 rácson 0,94 Pa nyomásesés jön létre. Ez az 
áramlási veszteség (6) alapján ~0.01 mm vastag hab áramlási veszteségével egyenértékű. Ez 
igazolja, hogy a támasztó rácsok áramlási vesztesége elhanyagolható. 

A poliuretán habok tulajdonságai a komponensek arányával és az alapanyag 
mennyiségével változtathatók (IV. függelék). A légáteresztő-képesség sebesség-, keménység- 
és deformáció függésének meghatározásához egy általánosan használt habsűrűséget 
(ρhab=50kg/m3, ε=0.87) választva többféle keménységű habon (III. függelék), több 
összenyomási állapot és áramlási sebesség mellett végeztem el a mérést. A személygépkocsi 
üléshabok gyártásához alkalmazott keménység tartományt (120N-300N, keménységmérés 
módszerét ld. 2.1.1. fejezet) kiterjesztettem lágyabb és keményebb habokra is, három 
keménység érték (159N, 207N, 267N) a szokásos tartományba, és egy-egy keménység érték a 
tartományon túlra (101N, 390N) esett. A vonatkozó szabvány szerint minden keménységből 
három mintahabot vettem (400x400x100 mm) és ezekből négy-négy próbatestet munkáltam 
ki (82x82x80 mm), így a próbatestek száma 60 darab lett. A deformáció hatásának 
vizsgálatára a tartományt egyenlő közökre bontva ötféle összenyomási állapot mellett 
végeztem el a mérést: a deformálatlan állapottól a kiemelés során kialakuló deformációkat 
meghaladó mértékig deformáltam a próbatesteket. A légáteresztő-képesség és az áramlási 
sebesség kapcsolatának meghatározása érdekében öt áramlási sebességet alkalmaztam az 
egyes összenyomási állapotokban, ezzel a mérési pontok száma 1500 lett. Minőségbiztosítási 
célból végzett méréseknél csökkenthető a mérések száma, azonban esetünkben az áramlást 
leíró összefüggés általános érvényességének igazolására, illetve a későbbi széleskörű 
alkalmazhatóság miatt célszerű volt az összes pont kimérése. 

A mérési eredmények feldolgozása során beigazolódott, hogy a vizsgált 
sebességtartományban a próbatesten létrejövő nyomásesés nem lineáris kapcsolatban áll az 
áramlási sebességgel, a lineárisnál gyorsabban nő (28. ábra) és ennek megfelelően a 
légáteresztő-képesség a sebesség növekedésével csökken (29. ábra). A bemutatott ábrákon 
látható, hogy a vastagság csökkentése egyre meredekebb nyomásgradiens-sebesség, illetve 
egyre laposabb légáteresztő-képesség – sebesség görbéket eredményezett, azaz a deformáció 
növelésével csökkent a hab légáteresztő-képessége. A próbatest h=δ/δmax100 [%] relatív 
vastagsága a diagrammok alatt látható, a legnagyobb érték a deformálatlan állapothoz 
tartozik. 

 

 
28. ábra Nyomásesés az áramlási sebesség 

függvényében (207N, példa) 
29. ábra Légáteresztő-képesség az áramlási 

sebesség függvényében (207N, példa) 

Láthattuk, hogy adott keménység esetén a légáteresztő-képesség a sebességtől és a 
deformáció mértékétől függ. Ha a sebesség-deformáció síkjában ábrázolnánk a légáteresztő-
képességet, akkor egy felületet kapnánk eredményül. Ezen felület sebesség tengellyel 
párhuzamos és az alapsíkra merőleges metszetei az adott sebességekhez tartozó légáteresztő-
képesség–deformáció függvényeket, a deformáció tengelyével párhuzamos metszetek pedig 
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az adott deformációhoz tartozó légáteresztő-képesség – sebesség függvényeket adják meg. 
Ennek megfelelően a légáteresztő-képesség – sebesség függvény csak adott deformáció, a 
légáteresztő-képesség – deformáció függvény pedig csak adott sebesség esetén értelmezhető. 

Állandó áramlási sebesség esetén a légáteresztő-képesség–összenyomás kapcsolat 
leírására, figyelembe véve, hogy a teljes összenyomáshoz zérus légáteresztő-képesség 
tartozik, a 

( ) 2hdhchC ⋅+⋅= . (15) 

függvényt alkalmaztam (31. ábra). Több közelítő függvényt megvizsgálva ez az összefüggés 
illeszkedett legjobban a mérési eredményekhez. A függvény paramétereit a legkisebb 
négyzetek módszerével határoztam meg. 

Láthattuk, hogy a légáteresztő-képesség adott keménységnél az áramlási sebesség és a 
deformáció függvénye, így átlagérték csak azonos áramlási sebesség és deformáció esetén 
képezhető. Az áramlási sebesség-deformáció síkban felvett 0.1m/s-os sebesség és 5%-os 
relatív vastagság osztású rács mentén határoztam meg a légáteresztő-képesség átlagát. A 
számításokhoz a legkisebb négyzetek módszerét alkalmaztam. A közepes keménységű 
habokon (207 N) elvégzett mérések átlaga a következő ábrákon látható (30. ábra, 31. ábra). 

 

deformáció nő 
C 

[m4/N.s] 

 

áramlási 
sebesség nő C 

[m4/N.s]

 
30. ábra A 207 N keménységű hab 

C-v függvénye (átlag) 
31. ábra A 207 N keménységű hab 

C-h függvénye (átlag) 

A (6) összefüggésben a lineáris és a négyzetes tagok arányát megvizsgálva látható, hogy 
a kisebb sebességtartományban a lineáris tag a domináns (32. ábra), majd a sebesség 
növekedésével egyre jobban a négyzetes tag válik meghatározóvá (33. ábra). Ez az eredmény 
alátámasztja azt, hogy a bemutatott (6) összefüggés megfelel annak a követelménynek, hogy 
kis sebességeknél a súrlódás, azaz a lineáris fékező erők, majd a sebesség fokozatos 
növekedésével egyre jobban a sebesség négyzetével arányos tehetetlenségi fékező erők válnak 
dominánssá. 
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32. ábra A lineáris és négyzetes tag 
aránya kis sebességeknél (207 N, átlag) 

33. ábra A lineáris és négyzetes tag aránya a 
teljes sebességtartományban (207 N, átlag) 
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A hab légáteresztő-képessége függ a hab keménységétől. Ezzel az anyagparaméterrel 
célszerű dolgozni, mivel az új habelemek tervezésénél ezt az habjellemzőt adják meg bemenő 
paraméterként és a gyártásra vonatkozó minőségbiztosítási előírások is ezen paraméter 
tervszerű ellenőrzését írják elő. A mintahabok előállítása során egy átlagos ülés habsűrűség 
(50 kg/m3) mellett a két komponens keverési arányával módosítottuk a keménység értékét 
(III. függelék). A leglágyabb hab előállításához csökkenteni kellett a hab sűrűségét, azaz a 
betöltött mennyiséget, mivel a keverőfej frekvenciaváltója nem tette lehetővé a szokásosnál 
lágyabb habok előállításához szükséges keverési arány beállítását. Ennek megfelelően a 
légáteresztő-képesség – keménység függvény meghatározásához csak négy keménységet 
lehetett figyelembe venni. Az egy keménység értékre vonatkozó átlagos légáteresztő-
képességet úgy határoztam meg, hogy a vizsgált (0.2-1.9 m/s) áramlási sebesség 
tartományban integráltam a deformálatlan állapotra vonatkozó légáteresztő-képesség – 
sebesség függvényt, majd elosztottam a tartomány hosszával: 

 v-v

dv
bva

1

C
minmax

max V

min V
átlag

∫ +
= . (16) 

Eredményül lineáris kapcsolatot kaptam, a pontokra a legkisebb négyzetek módszere alapján 
ültettem közelítő egyenest (34. ábra). A légáteresztő-képesség sebesség és keménység 
függésének további szemléltetésére bemutatom az öt keménységre meghatározott 
légáteresztő-képesség–sebesség függvényt (35. ábra). 

 
C 

[m4/N.s] 

 

keménység nő 
C 

[m4/N.s]

       101N         159N         207N         267N         390N  
34. ábra Légáteresztő-képesség–keménység 

függvény 50 kg/m3 habsűrűség esetén 
35. ábra Légáteresztő-képesség–sebesség 
függvény az öt vizsgált habkeménységre 

A bőrréteg légáteresztő-képesség csökkentő hatásának meghatározásához az elméleti 
részben bemutatott modellnek megfelelően a bőrrétegeken külön méréseket végeztem. A 
100mm vastagságú mintahabból először a mérőcsatornának megfelelő keresztmetszetű 
(82x82mm) darabokat vágtam ki, majd ezek mindkét végéről eltávolítottam a nagyobb 
sűrűséggel rendelkező bőrréteget, így létrejöttek a 80mm vastag homogénnek tekinthető 
próbatestek és az ezekkel azonos keresztmetszetű 10-10mm vastag szélső darabok. A 
bőrrétegeken a méréseket a mintahab belsejéből kivágott próbatesteken végzett mérésekkel 
megegyezően hajtottam végre. A mintahabok alsó és felső bőrrétegét külön vizsgáltam, de az 
alsó és felső bőrrétegek között nem lehetett különbséget kimutatni. A kiértékelés során az 
előzőekben bemutatott modellnek megfelelően meghatároztam az azonos vastagságú, 
bőrréteget nem tartalmazó darabhoz képest létrejövő légáteresztő-képesség csökkenést és az 
elméleti részben definiált egyenértékű habvastagságot. A bőrréteg és a belső rész légáteresztő-
képességének arányát (10mm vastag szélső réteg légáteresztő-képessége/10mm vastag belső 
rész légáteresztő-képessége) szemlélteti a keménység függvényében a 36. ábra. A közel 
lineáris kapcsolatnak megfelelően a mérésekből meghatározott pontokra a legkisebb 
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négyzetek módszerével közelítő egyenest ültettem. A 37. ábra az egyenértékű habvastagságot 
mutatja be a keménység függvényében. Az eredmények szerint a gyakorlatban alkalmazott 
habkeménység tartományban (120-300N) a bőrréteg áramlási vesztesége mintegy 10-65mm 
vastag belső hab áramlási veszteségével egyezik meg, ami a későbbi számítások során már 
nem hanyagolható el. Mindkét ábrán látható, hogy a nagyobb keménységű haboknál a 
bőrréteg légáteresztő-képessége a belső részhez viszonyítva sokkal kisebb, mint a kisebb 
keménységek esetén.  

 

  
36. ábra Bőrréteg és belső rész légáteresztő-

képességének az aránya a keménység 
függvényében 50 kg/m3 habsűrűség esetén 

37. ábra Egyenértékű habvastagság a 
keménység függvényében 50 kg/m3 

habsűrűség esetén 

Kiemelés során a hab több jellemzője eltér a 24 órás értékektől (2.3.1 fejezet). A 
polimerizáció kiemelés utáni szakasza már nem hoz létre számottevő változást a légáteresztő-
képesség értékében, így a mérési eredmények mind a kiemelés közben, mind a későbbi 
áthelyezéskor alkalmazhatók. A mérések objektív okokból a kiemelési áramlási sebesség 
körüli 0.2-1.9 m/s áramlási sebesség tartományban történtek, ezért az elméletileg 
megalapozott alakú, kísérleti tényezőket tartalmazó (6) összefüggés érvényességét is erre az 
áramlási sebesség tartományra igazoltam. Nagyobb áramlási sebességek nem szükségesek a 
vákuumos megfogás során, a kis sebességeknél esetleg előforduló pontatlanabb illeszkedésből 
származó hibák pedig elhanyagolhatók. A vákuumos megfogás során a gyakorlati 
paramétereket (habelem és szívófej mérete, hab légáteresztő-képessége, áramlási sebesség) 
figyelembe véve megállapítható, hogy a szívófejben kialakuló nyomást elsősorban a nagyobb 
sebességtartományban létrejövő nyomásesések határozzák meg. A habelem szívófejtől távoli, 
kis áramlási sebességű részein kis nyomásesések jönnek létre, így az ott lévő pontatlanságok 
elhanyagolhatók. 

3.3 Lágy poliuretán habelemek vákuumos megfogásának modellezése 

A légáteresztő-képesség sebesség-, deformáció- és keménység függvényének ismeretében 
meghatározhatók a vákuumos megfogás során, a habelemek belsejében kialakuló áramlás 
jellemzői. Ezen számítások célja a szívófejek paramétereinek meghatározása és robotmegfogó 
tervezést segítő irányelvek megfogalmazása. A robotmegfogó tervezéséhez elegendő 
állandósult állapotokat vizsgálni, így a modellezés során nem foglalkozom tranziens 
jelenségekkel.  

3.3.1 Matematikai modell 

Leíró egyenletek 
A habelemekben kialakuló áramlás a légáteresztő-képességre meghatározott 

összefüggések és az anyagmegmaradás törvényének felhasználásával vizsgálható. Az előző 
fejezetben megadott (13) összefüggés egydimenziós áramlásra vonatkozik, a számításokhoz 
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azonban szükség van térbeli áramlási viszonyok vizsgálatára. Deformáció mentes állapotot 
vizsgálva az áramlást leíró összefüggés a következő alakot veszi fel [93]: 

p grad C(v)−=v . (17) 

Gázok esetén az abszolút nyomás 10%-át meg nem haladó nyomásváltozások esetén jó 
közelítést ad, ha a közeg sűrűségét állandónak tekintjük [95]. Ennek megfelelően az általunk 
vizsgált esetben a levegő összenyomhatatlannak tekinthető és a kontinuitás egyenlete  

( ) 0div =v  (18) 

alakban írható [94]. A nyomáseloszlás és a sebességtér a (17) és (18) egyenletek 
megoldásával határozható meg. A (17) egyenletet behelyettesítve az összenyomhatatlan 
gázokra vonatkozó (18) folytonossági egyenletbe a  

( ) 0p grad C(v)div =  (19) 

egyenletet kapjuk. 3D-s áramkép esetén, Descartes-féle derékszögű koordinátarendszerben 
(19) egyenlet az alábbi alakot veszi fel: 
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A differenciálásokat elvégezve: 
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ahol ∆ a Laplace operátort jelöli. A sebesség komponensei (17) alapján: 
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A vizsgálatok során szükség van az áramfüggvény használatára. A Ψ vektorpotenciál 
olyan vektortér, melyből a v sebesség vektortér v=rot Ψ módon, rotációképzéssel számítható. 
Az (x,y) síkban történő síkáramlás esetén elegendő feltételezni, hogy a Ψ vektorpotenciálnak 
csak Ψz összetevője különbözik zérustól, így skalár mennyiségnek tekinthető és Ψz =Ψ 
jelöléssel jelölhető [96]. A sebesség, a nyomás és az áramfüggvény közti kapcsolat ekkor: 
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Az áramfüggvény fontos tulajdonsága az, hogy az áramvonalak mentén állandó. Ezeket a 
jellemzőket felhasználva meghatározhatók az áramvonalak, mivel a nyomáseloszlás és a 
sebességtér alapján számítható az áramfüggvény, azaz a Ψ(x,y) eloszlás, melyből már a 
Ψ=áll. görbék interpolációval meghatározhatók. 



Vákuumos megfogás poliuretán habok robotizált mozgatásakor 40 

Zoller Zoltán  PhD értekezés 

Henger alakú tartomány esetén hengerkoordinátákat használtam. A szükséges 
átalakításokat elvégezve a (21) egyenlet a következő alakot veszi fel: 
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Ekkor a sebességkomponensek a  
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összefüggésekkel számíthatók. Ha az áramlás hengerszimmetrikus, akkor egyszerűsödik a 
feladat, mivel a φ koordináta mentén nincs változás: 
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Ebben az esetben szintén definiálható egy, az áramfüggvényekhez hasonló 
tulajdonságokkal rendelkező Ψ(r,z) függvény [96]. A z tengelyre illeszkedő meridián sík 
tekinthető egy kétdimenziós áramlás síkjának, az áramvonalak pedig forgásfelszín alakú 
áramfelületek és a meridián sík metszésvonalai. A sebességkomponensek és az áramfüggvény 
közti kapcsolat ekkor: 
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Peremfeltételek 
Az egyenletek megoldásához meg kell határozni a peremfeltételeket. A 

nyomásegyenletre vonatkozólag elvileg első-, másodfajú vagy vegyes peremfeltételek 
adhatók meg, azaz megadható a peremen p értéke vagy ∂p/∂n értéke (ahol n a peremre 
merőleges koordinátát jelöli), illetve p és ∂p/∂n lineáris kombinációja. ∂p/∂n értéke lehet zérus 
(Neumann peremfeltétel, nincs átáramlás) vagy ettől eltérő érték is, ami a beáramlás 
merőleges sebességkomponensének előírását jelenti.  

A vákuumos robotmegfogóval elvégzendő feladattól és az alkalmazott egyszerűsítésektől 
függően kétféle esetet vizsgáltam: 
1. adott a p nyomás értéke a vizsgált Ω tartomány teljes ∂Ω peremén: 

... 2, 1,i     (áll.) pp i ==Ω∂ , (29) 

2. a perem Г1 részén ismert a p nyomás értéke, a Г2 határon nincs átáramlás: 
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Az első feladatot az adott differenciálegyenletre vonatkozó első peremérték feladatnak 
nevezzük [107]. Ez akkor alkalmazható, amikor áthelyezés közben a habelem csak a 
szívófejjel érintkezik és a szívófej habelemmel érintkező peremét nulla szélességűnek 
tételezzük fel. Ha nem zérus szélességűnek tekintjük a peremet, ill. a habelem a szerszámban 
helyezkedik el, akkor a (30) típusú peremfeltételekkel kell dolgoznunk. Ezt a feladatot 
harmadik, vagy vegyes peremérték feladatnak nevezzük [107]. 

3.3.2 1D-s áramlás vizsgálata 
A légáram okozta deformációk meghatározásához vizsgálatokat végeztem egydimenziós 

áramlás esetén (38. ábra). Meghatároztam az egyenes csatornában elhelyezkedő habban a 
nyomáseloszlást a habot először merev, majd rugalmas testnek tekintve. A deformációt 
elhanyagoló esetre analitikus, a deformációkat figyelembe vevő esetre pedig numerikus 
megoldást adtam. A vizsgálatoknál a falak mentén a tömítettséget tökéletesnek tekintettem. A 
hab homogenitásának köszönhetően az áramlási sebesség a teljes keresztmetszetben állandó 
és a nyomás csak az áramlás irányában változik. 

 

 

p(0)=p1 
p(δ)=p2 

38. ábra 1D-s áramlás 

Analitikus megoldás deformáció mentes esetben 
Ha a hab deformációját nem vesszük figyelembe, akkor a nyomáseloszlást leíró (21) 

egyenlet 1D-s áramlás esetén: 
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alakú lesz. A sebesség az x tengely mentén nem változik, így a légáteresztő-képesség is 
állandó és ennek következtében (27) egyenlet második tagja zérus értékű. Ezt elhagyva és 
C(v)-vel osztva az egyenletet az 1D-re vonatkozó Laplace egyenletet kapjuk: 
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Ez az egyenlet közvetlenül integrálással megoldható. Az előző ábrán (38. ábra) megadott 
peremfeltételeket felhasználva a megoldás 

x
δ
ppp(x) 1

Δ
−= , (33) 

alakú lesz, azaz a nyomás lineárisan csökken az áramlás irányában. Az áramlási sebesség (23) 
alapján: 

)v(C)bvav(
δ
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Δ
= . (34) 
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A másodfokú egyenlet megoldó képletét (6) nyomásgradiens-sebesség összefüggésre 
alkalmazva, figyelembe véve, hogy a függvény első síknegyedbe eső részét használjuk, az 
áramlási sebesség a és b paraméter ismeretében az alábbi összefüggéssel számítható: 

b 2
Δp/δ b 4aa-

v
2 ++

= . (35) 

A hab deformációjának figyelembe vétele numerikus megoldással 
A légáram okozta deformáció meghatározása 1D-s áramlásnál is összetett feladat, mivel a 

légáteresztő-képesség függ a deformáció mértékétől és az áramlási sebességtől, az x tengely 
mentén az áramlási veszteség okozta nyomófeszültség nem azonos és a hab deformáció-
feszültség görbéje nem lineáris.  

Az előzőekben bemutatott modell szerint a vizsgált habelem egy csatornában helyezkedik 
el, ahol a kilépő keresztmetszetben egy elhanyagolható légellenállású ráccsal meg van 
támasztva (38. ábra). A számítások során a fal és a habelem közti súrlódást zérus értékűnek 
tekintem, ez azonban nem jelent közelítést, mivel célunk nem a csatornában elhelyezett hab 
deformációjának valósághű leírása, hanem a deformációkat elhanyagoló egyenletek hibájának 
becslése. Jó közelítést ad, ha a habot összenyomható anyagnak tekintjük [29], így nem 
szükséges az oldalirányú deformációkkal számolni. 

A nyomásesésből adódó terhelést az áramlás irányával megegyező irányú megoszló 
erőrendszerként modellezem. A habelem egy adott szeletén létrejövő nyomásesésből 
származó nyomófeszültség mindig csak a habelem adott keresztmetszete és a támasztó rács 
közti részét deformálja, így a deformáció a légáram belépő keresztmetszetében zérus, a rács 
mellett pedig maximális értékű. Ennek megfelelően az egyes szeletek légáteresztő-képessége 
is eltérő lesz, eltérő nyomásesést hoznak létre, így a modellben a megoszló terhelés nem lesz 
állandó az áramlás irányában. A számításokhoz a [9]-ben megadott nem lineáris 
nyomófeszültség-összenyomás és az előző fejezetben ismertetett légáteresztő-képesség–
deformáció függvényt alkalmaztam. A matematikai modell öt egyenletből áll (12. táblázat). 

12. táblázat A modell elemei 

Áramlást leíró összefüggés 
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A szükséges számításokat iterációval végeztem el (39. ábra). A kifejlesztett Maple® [97] 

programban bemenő adatként megadható az áramlási sebesség, a habelem vastagsága és a 
numerikus számítás futási paraméterei (csomópontok száma, leállási feltételek). A felosztás 
finomságának megfelelően a program első lépésben meghatározza a vizsgált szakaszok 
kiindulási hosszát. Ezt követően ciklikusan számítja a légáteresztő-képesség, nyomásesés és 
deformáció értékeket. A leállási feltételek teljesülése után elkészülnek a nyomáseloszlást és 
deformáció eloszlást bemutató diagrammok. 

A futtatásokat többféle habkeménységre, a gyakorlatban előforduló áramlási 
sebességekre elvégezve, a habelemben létrejövő nyomásesésre a deformációkat elhanyagoló 
analitikus megoldáshoz képest 5-11%-al nagyobb nyomásesést kaptam eredményül, a 
habelem vastagsága mintegy 4-7%-al csökkent (a nagyobb értékek a lágyabb habokra 
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vonatkoznak) és a nyomáseloszlás itt is közel lineáris lett. A viszonylag kis eltérések azzal 
magyarázhatók, hogy a deformáció következtében létrejövő nagyobb áramlási ellenállás 
kisebb vastagságon hat, azaz a két folyamat egymás ellen dolgozik. A levegőnek egy nagyobb 
áramlási ellenállású, de kisebb vastagságú habon kell keresztül haladnia. 

A következő ábrán egy közepes keménységű (267 N) habra vonatkozó futtatás 
eredménye látható (40. ábra). A felső diagram (a) a habelemben kialakult nyomáseloszlást és 
a minta hosszának változását ábrázolja a deformációkat elhanyagoló analitikus (vékony 
vonal) és a deformációkat figyelembe vevő numerikus (vastag vonal) megoldás esetén. Az 
alsó diagram (b) a habelem keresztmetszeteiben létrejövő deformációkat mutatja. Az ábrán 
látható, hogy a maximális, közel 8%-os deformáció a támasztó rácsnál jön létre.  

A megfogás során a légáram hatására létrejövő deformáció a kiemelést segíti, mivel a 
kiemelő mozgás megkezdése előtt az oldalsó felület nagy részén a habelem elválik a formától, 
megszűnik a tapadás. A habosodás során kialakuló bőrréteg is segíti ezt a folyamatot: a 
nagyobb áramlási vesztesége következtében úgy viselkedik, mintha egy rugalmas gumihártya 
venné körül a habelemet és összeszorítaná azt. Ez a kiemelés előtti elválasztás nagymértékben 
csökkenti a beszakadások gyakoriságát és ezzel az utólagos javítási kapacitás igényt és a 
selejtek számát. A bemutatott eredmények alapján, a biztonság irányába elmozdulva a 
továbbiakban a térfogatáram és a kiemelési erő meghatározásánál a légáram okozta 
deformációkat nem veszem figyelembe. 

 

Szakaszok kiinduló hosszának 
számítása

1. Az egyes szakaszok 
légáteresztőképességének számítása
2. Az egyes szakaszokon kialakuló 

nyomásesés számítása
3. Csomópontbeli nyomásértékek 

számítása
4. Deformáció számítása

Bemenő adatok

Hab vastagságának számítása
Teljes nyomásesés számítása
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   - lépésszám, hibahatár

deformálatlan 

deformált 
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p
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a) 
 

x [m] 

hi 
[%]

 
b) 

39. ábra Számítási folyamat 
40. ábra A nyomáseloszlás (a) és a 

deformáció (b) változása a hely 
függvényében (267 N habkeménység) 

3.3.3 2D-s síkáramlás vizsgálata  
A habelemekben kialakuló áramlás vizsgálatához először egy 2D-s modellt hoztam létre. 

A számításokhoz téglalap alakú tartományt vettem fel, az egyenletek megoldásához a 3.1.3 
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fejezetben bemutatott lehetőségeket elemezve a véges differencia módszert választottam. Ez a 
numerikus számítási eljárás tetszőleges alakú tartományra is kiterjeszthető [114]. 

A diszkretizációs egyenletek előállítása véges differencia módszerrel 
A nyomáseloszlást leíró (21) differenciálegyenlet 2D esetén a következő alakot veszi fel: 
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A sebesség komponenseire (23) alapján az alábbi egyenletek írhatók fel: 
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A diszkretizációs egyenletek meghatározásához definiálni kell egy rácsozatot. 
Esetünkben egy egyenletes osztású, derékszögű rács (41. ábra) jól alkalmazható az egyenletek 
felírásához. A vizsgált mennyiségek, mint például a légáteresztő-képesség, a nyomás és a 
sebesség csak a rácspontokban értelmezhetők. 

 

 
41. ábra Egyenletes osztású rács felvétele a vizsgált tartományban 

A szívófej helyzetét meghatározó rácspontok a következő összefüggésekkel határozhatók 
meg: 
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A (36) és (37) egyenletben szereplő parciális deriváltak két szomszédos rácspont közti 
felezőpontban közelíthetők a differenciahányadosukkal. Ezt alkalmazva, a szükséges 
átalakításokat elvégezve a (36) egyenlet a következő alakot veszi fel: 
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A p(i,j) (n+1)-edik értéke a környező pontok jellemzői alapján határozható meg: 
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Az iteráció algoritmusától függően kell az egyes pontok (n)-edik, ill. (n+1)-edik nyomás és 
légáteresztő-képesség értékét figyelembe venni. Az (i,j) indexek a 41. ábra szerint az x és y 
tengelyeken a rácspontok elhelyezkedésére utalnak, Δx az x irányú, Δy a rács y irányú 
osztása. Az (i,j) rácspontbeli sebességkomponensek a (37) összefüggés alapján a 
következőképpen számíthatók: 
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Ebből a sebesség értéke: 
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A légáteresztő-képesség rácspontbeli értéke a (9)-ben megadott C(v) függvény alapján 
határozható meg: 
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A szívófejen átfolyó térfogatáram a habelem peremén kialakuló sebességértékek alapján 
számítható. Egységnyi vastagságot alapul véve az összefüggés a következő alakú: 
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A sebességmező alapján számítható az áramfüggvény: 
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A Ψ=áll. áramvonalak a Ψ eloszlás segítségével határozhatók meg. 
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A peremfeltételek megadása és diszkretizációs alakjuk 
A modellezés során a kiemelési folyamat két kritikus állapotát vizsgáltam: a habelem a 

kiemelés kezdetén a szerszámban helyezkedik el, illetve áthelyezés közben csak a szívófejjel 
érintkezik. Bemenő paraméterként mindkét esetben előírtam a szívófejben a nyomás értékét, 
továbbá felhasználtam, hogy a szívófej peremén nincs átáramlás és a felső felület szívófejen 
kívüli részein légköri nyomás van. A szabadon elhelyezkedő habelem esetén a többi felületen 
is légköri nyomást írtam elő (42. ábra), a szerszámban található habelem esetében 
felhasználtam, hogy a szerszámmal érintkező felületeken nincs átáramlás (43. ábra). 

 

42. ábra Habelem a szerszámban 43. ábra Habelem szabadon 

A szabadon elhelyezkedő habelem esetén leegyszerűsítené a számításokat, ha a perem 
szélességét elhanyagolnánk, mivel ebben az esetben ismernénk a nyomást a teljes peremen, 
így kizárólag elsőfajú peremfeltételekkel kellene dolgoznunk és egy vegyes peremérték 
feladat helyett egy első peremérték feladatot kellene megoldanunk (3.3.1 fejezet). Különböző 
paraméterek mellett elvégzett futtatások alapján azonban arra a következtetésre jutottam, hogy 
a perem szélessége nem hanyagolható el, mivel ebben az esetben a szívófej éleinél a valóságot 
torzító ugrások alakulnak ki a nyomás- és sebességtérben. Ennek az az oka, hogy a perem két 
oldalán elhelyezkedő szomszédos rácspontokban nagymértékben különbözik a nyomás értéke, 
ami a számítások során irreálisan kiugró sebességértékeket eredményez. Ennek megfelelően a 
perem l5 szélességét a gyakorlati tapasztalatoknak megfelelően 5-15mm-re vettem fel, és 
mindkét esetben vegyes peremérték feladattal dolgoztam. 

Az egyes peremfeltételek a véges differencia módszert alkalmazva a következőképpen 
fogalmazhatók meg: 
1. adott a nyomás értéke a peremen: 

p(i,j) = áll., (46) 

2. nincs átáramlás, azaz a nyomás gradiens nulla a peremen: 
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 (47) 

A 41. ábra jelöléseit felhasználva (46) és (47) összefüggések alapján meghatározhatók a 
szerszámban és a szerszámon kívül elhelyezkedő habelemre vonatkozó peremfeltételek 
diszkretizációs alakja (13. táblázat, 14. táblázat). Az oldalsó és az alsó peremen eltérőek, a 
felső peremen azonosak a két esetre vonatkozó peremfeltételek (42. ábra, 43. ábra). 
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13. táblázat Peremfeltételek a felső peremen 

Nem a perem alatt  Perem alatt 
Fejben Fejen kívül 

Felső 
)11)..(N(N  j

)11)..(N(N  j

 ,pp

jobbra FejtoljobbFejben 

balFejben balra Fejtol

j)(3,j)(1,

−+=

−+=

=

jobbFejben balFejben 

1j)(2,

..NN  j 

 ,pp 

=

=

 1..NN  j 

2..N  j 

 ,pp 

yjobbra Fejtol
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0j)(2,

−=

=

=

 

14. táblázat Peremfeltételek és alsó és az oldalsó peremeken 

 Habelem szerszámban Habelem szabadon 
Bal 12..Ni           ,pp x(i,3)(i,1) −==  12..Ni         ,pp x0(i,2) −==  

Jobb 12..Ni     ,pp x2)-N(i,)N(i, yy
−==  12..Ni     ,pp x01)-N(i, y

−==  

Alsó 12..Nj    ,pp yj)2,-(Nj),(N xx
−==  12..Nj     ,pp y0j)1,-(Nx

−==  

Számítások menete, mintafuttatás 
Ha a légáteresztő-képességet állandónak tekintjük, akkor a (36) egyenlet utolsó két tagja 

zérus értékű, így a feladat két, egymástól független lépésben oldható meg: első lépésben 
meghatározható a nyomáseloszlás, majd ennek ismeretében a (37) egyenlet alapján a 
sebességmező. Ekkor azonban a szívófej peremének környezetében a valóságtól eltérő 
sebességcsúcsok jönnek létre, mivel nincs figyelembe véve az, hogy sebesség növekedésével 
csökken a légáteresztő-képesség. A C(v) függvény alkalmazása, azaz a (36) és (37) 
egyenletek kapcsolt megoldása megszünteti a hibás sebességcsúcsokat, ezért a számításoknál 
ezt a megoldást választottam. Ezen megoldás bonyolultabb számítási algoritmust és hosszabb 
futási időt igényel. 

Az elkészített programban bemenő paraméterként megadható a légköri- és a szívófejben 
lévő nyomás értéke, a szívófej és a habelem geometriai paraméterei és az iteráció jellemzői 
(44. ábra). Ez alapján a program meghatározza a rácsozat jellemzőit és a csomópontok 
kiindulási nyomásának értékét. Ezt követi a nyomás-, a sebesség-, a légáteresztő-képesség tér 
és a hibajellemzők ciklikus számítása. A számításokhoz Gauss-Seidel iterációt alkalmaztam. 
A leállási feltételek teljesülésekor a program meghatározza a térfogatáramot és az 
áramfüggvény rácspontbeli értékeit, majd ábrázolja nyomáseloszlást, a sebességet és a 
légáteresztő-képességet a vizsgált tartományban. 

A nyomáseloszlás két számítási ciklus közötti változása jellemezhető a rácspontbeli 
maximális relatív változással és az összes rácspontra összegzett relatív változással: 
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 (48) 

ahol n az aktuális lépés sorszáma. Az iteráció pontossága jellemezhető a reziduum-mal is, 
mely megmutatja, hogy az adott lépésben kapott eredmény mennyire közelíti a parciális 
differenciálegyenlet diszkrét alakját, azaz a diszkretizált egyenletrendszert. Az adott lépésbeli 
jellemzőket behelyettesítve a (39) parciális differenciálegyenletbe megkapjuk a megoldás 
pontosságát. Az n-edik iterációs lépésre vonatkozó reziduum négyzetes átlagot számítva: 
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A programban az iterációs számítások leállási feltételeként megadható a maximális 
lépésszám, az adott iterációs lépésnél a nyomásértékekben bekövetkező maximális- és 
összegzett relatív változás, és az adott iterációs lépésre vonatkozó reziduum küszöbértéke. 

A program a Maple® [97] matematikai programnyelvben íródott. A 45. ábra egy 
mintafuttatás eredményeit szemlélteti. A számítások egy 500x150 mm keresztmetszetű, 207N 
keménységű, szerszámban elhelyezkedő habelemre vonatkoznak. A szívófejben a depresszió 
5000Pa, a rács osztása 100x30-as, a végrehajtott iterációs lépések száma 500 volt. A 
számítások egy Intel Celeron 1200 MHz-es személyi számítógépen 28 percet vettek igénybe. 
Az a) ábra a nyomáseloszlást szemlélteti. Látható, hogy a perem alatt folyamatos átmenet 
alakult ki a szívófejben lévő és a légköri nyomás között. A habelem alakjából (lapos-széles) 
adódóan az oldalsó felületeken elhanyagolható mértékű depresszió jött létre. Az alsó felületen 
a depresszió mértéke a szívófej középvonalával szemben a legnagyobb, a szélek felé 
folyamatosan csökken. Ez a káros hatás a kiemeléshez szükséges erőt növeli, ezért 
meghatározásakor ezt figyelembe kell venni. Az ábra jól szemlélteti, hogy a habelem 
belsejében a nyomás a légköri nyomásról folyamatosan csökken a fejben előírt érték felé, így 
a kiemelési erő térfogatban adódik át az egész habelemre. Ez a térfogatban folyamatosan 
átadódó kiemelő erő a vákuumos megfogás egyik legnagyobb előnye. A sebességteret 
bemutató b) ábrán látható, hogy a legnagyobb sebességértékek a szívófej peremeinek 
környezetében alakultak ki, ezektől eltávolodva folyamatosan csökken az áramlási sebesség. 
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a) Nyomáseloszlás 
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b) Sebességtér 

44. ábra A számítás menete 45. ábra Nyomás- (a) és sebesség (b) eloszlás 
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A bemutatott ábrákon (45. ábra a, b) túl jól szemlélteti a habelemben kialakult áramlást a 
nyomás állandó görbék és az áramvonalak közös koordinátarendszerben történő ábrázolása. A 
szerszámban elhelyezkedő habelem esetén az áramvonalak a szívófej peremének 
környezetében sűrűsödnek (46. ábra). A nyomás konstans vonalak a szívófejben lévő 
egyenestől kiindulva egyre nagyobb ívűek. A szabadban elhelyezkedő habelemek esetén 
láthatóan a szívófejjel szemben sűrűsödnek az áramvonalak (47. ábra), ezért a szükséges 
térfogatszállítás csökkentése érdekében a habelem vastagabb részein kell elhelyezni a 
szívófejeket. Ez a kiemelés során is kedvező, mert ezzel csökken az alsó felületen kialakuló 
depresszió és így a káros kiemelési erő többlet. A nyomás állandó vonalak a szívófejben lévő 
egyenestől kiindulva fokozatosan egyre jobban illeszkednek a habelem külső körvonalához. 
Mindkét esetben két p=áll. vonal között 500 Pa nyomáskülönbség van. 

 

p=áll. áramvonalak
 

46. ábra Habelem a szerszámban 47. ábra Habelem szabadon 

Több szívófej alkalmazása, a fejek egymásra gyakorolt hatása 
Tapasztalatok alapján formából történő kiemelés csak a hasáb alakú mintahabok esetén 

végezhető el egyszívófejes robotmegfogóval (3.4.2 fejezet), ezért számításokat végeztem két, 
egymás mellett elhelyezkedő szívófejre is. A felső peremre vonatkozó peremfeltételeket 
kiegészítettem a 13. táblázat alapján a második fejre vonatkozó összefüggésekkel, a 
számítások ettől eltekintve teljesen azonosan hajtottam végre. 

A szívófejek elméletileg a teljes vizsgált tartományban hatással vannak a 
nyomáseloszlásra, azonban azokon a helyeken, ahol a szívófejek nem okoznak számottevő 
nyomáscsökkenést, gyakorlati szempontból hatásuk elhanyagolható. Ennek megfelelően 
definiáltam a szívófejek hatásövezetét: a modellben a vizsgált tartomány azon 
résztartományát tekintem a szívófejek hatásövezetének, amelyen belül a szívófejek nagyobb 
nyomáscsökkenést eredményeznek, mint a szívófejekben létrehozott és a környezeti nyomás 
különbségének 5%-a. Ez a hatásövezetet tekintem egyben a szívófejek megfogási 
tartományának.  

Az 48. ábra két azonos, egymástól egyre kisebb távolságban elhelyezkedő, majd egy 
dupla méretű szívófej alkalmazása esetén ábrázolja a megfogási tartományt. A nyomás 
állandó vonalak sűrűsége a nyomásváltozás mértékét szemlélteti. A szívófejek 
hatásövezetének ábrázolása további információkat is szolgáltat: 

• megmutatja, hogy a habelem mely részét fogják meg a szívófejek, ezzel jól 
pozícionálhatók a kiemelés szempontjából kritikus helyekre, 

• megmutatja, hogy két szívófej alkalmazása esetén a robotmegfogó kisebb 
mélységben fejti ki a hatását, így csökken a szerszám alsó felületén kialakuló káros 
depresszió és ezzel a járulékos kiemelési erő igény. Ennek elsősorban vékony 
habelemeknél van jelentősége. 

Látható, hogy azonos megfogási erő biztosításához több szívófej alkalmazása sok 
szempontból kedvezőbb. A legfontosabb előny az, hogy a kiemelés szempontjából kritikus 
helyeken kiemelés előtt jobban elválik a habelem a szerszámfaltól, ezeken a helyeken 
megfogva a darabot jobban kihúzható az alámetszésekből és a döngölés (2.1.1. fejezet) is 
hatékonyabban megvalósítható. A megoldás hátránya, hogy a fejek rögzítése bonyolultabb 
keretszerkezetet igényel és nagyobb a térfogatáram igény (3.3.4. fejezet). 
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48. ábra Egy és két szívófej alkalmazásának összehasonlítása 

3.3.4 2D-s hengerszimmetrikus áramlás vizsgálata 
Az előző modell esetén a vizsgált tartomány síkjára merőlegesen a habelem és a szívófej 

hossza végtelen volt, így csak egységnyi méretre lehetett meghatározni a térfogatáram és a 
kiemelési erő értékét. Ez összehasonlításokhoz elegendő volt, azonban gyakorlati 
számításokhoz nem. A modellt ennek megfelelően kiterjesztettem henger alakú tartományon 
elhelyezett kör keresztmetszetű szívófejek esetére is. Ennél a modellnél az eredmények 
pontosítása érdekében figyelembe vettem a bőrréteg légáteresztő-képesség csökkentő hatását. 

Közelítés véges differencia módszerrel 
Az egyenletek közelítő megoldásához ebben az esetben is a véges differencia módszert 

alkalmaztam. Mivel az áramlás hengerszimmetrikus, elegendő volt a számításokat egy 
keresztmetszetben, a tartomány felében elvégezni. Ebben az esetben is egyenletes osztású, 
merőleges rácsot definiáltam (49. ábra). 

A nyomáseloszlást leíró (27) egyenlet a véges differencia módszerrel az alábbi alakban 
írható: 
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 (50) 

A p(i,j) (n+1)-edik értéke a környező pontok jellemzői alapján határozható meg: 
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49. ábra Egyenletes osztású rács felvétele a vizsgált tartományban 

A rácspontbeli sebesség komponensei (28) egyenlet alapján: 
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melyből a sebesség abszolút értéke: 
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Az áramfüggvény diszkretizációs alakja (28) alapján: 
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A diszkretizálás nem konzervatív alakban történt, így meg kell vizsgálni a kontinuitásban 
elkövetett hiba mértékét. Ez jellemezhető a be- és kilépő térfogatáramok arányával: 

kilépo v

belépov

q
q

Q = . (55) 

A kilépő térfogatáram (térfogatáram a szívófejben) a szívófejben lévő rácspontok z irányú 
sebességéből számítható: 
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felhasználva, hogy π−=π−π 22222 Δr 5)(2jΔr3)-(jΔr2)-(j . (57) 
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A habelembe belépő térfogatáram a habelem szívófejen kívüli felületén, a felületre merőleges 
sebességkomponensekből számítható: 

Δz π Dv πΔr 5)-(2j v                        

 πΔr 5)-(2j v dAvdAvq

 πΔr 5)-(2j vdAvq

2  Nz

2i
h1)-Nr(i,r 

1 Nr 

3j

2
j)1,- (Nz z

AA

1 Nr 

jobbra fejtolN j

2
j)(2, z

A
rzszabadon belépo, v

A

1 Nr 

jobbra fejtolN j

2
j)(2, zznszerszámba belépo, v

43 5

3

∑∑

∫ ∑∫

∫ ∑

−

=

−

=

+

−

=

−

=

++

+=+=

==

, (58) 

A kontinuitásban elkövetett hiba mértéke (Q) 12% alatt volt, ez elfogadható mértékű. A 
továbbiakban a megfogáshoz szükséges térfogatáram alatt a szívófejben számított 
térfogatáramot értem. 

A peremfeltételek az előző esethez hasonlóan fogalmazhatók meg (15. táblázat, 16. 
táblázat.). A szívófej helyzetét meghatározó rácspontok a következőképpen számíthatók: 

2.
Δr
d/2kerekítve lefeléN

2,
Δr
D/2kerekítve felfeléN

jobbFejben 

jobbra Fejtol

+
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧=

+
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧=

 (59) 

15. táblázat Peremfeltételek a felső peremen 

Nem a perem alatt  Perem alatt 
Fejben Fejen kívül 

Felső 
)11)..(N(N  j

 ,pp

jobbra FejtoljobbFejben 

j)(3,j)(1,

−+=

=
 

jobbFejben 

1j)(2,

2..N  j 

 ,pp 

=

=
 

1..NN  j 

 ,pp 

rjobbra Fejtol

0j)(2,

−=

=
 

16. táblázat Peremfeltételek és alsó és az oldalsó peremeken 

 Habelem szerszámban Habelem szabadon 
Bal 12..Ni           ,pp z(i,3)(i,1) −==  12..Ni         ,pp z0(i,2) −==  

Jobb 12..Ni     ,pp z2)-N(i,)N(i, yy
−==  12..Ni     ,pp z01)-N(i, y

−==  

Alsó 12..Nj    ,pp rj)2,-(Nj),(N zz
−==  12..Nj     ,pp r0j)1,-(Nx

−==  
 

 
50. ábra Habelem a szerszámban 51. ábra Habelem szabadon 
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Az emelési erő meghatározása és a letapadás jelenségének számszerű jellemzése 
A modellezés során a kiemelési folyamat két kritikus állapotát vizsgálom: a habelem a 

kiemelés kezdetén a szerszámban helyezkedik el, majd áthelyezés közben csak a szívófejjel 
érintkezik. A kifejthető emelőerő mindkét esetben a szívófejre ható erők egyensúlyából 
határozható meg. Az egymással szemben elhelyezkedő felületekre ható erők a szaggatott 
vonallal jelölt tartományon kívül kiegyenlítik egymást (51. ábra), a tartományon belül az erők 
egyensúlyát felírva a szívófejjel kifejthető maximális emelőerő az alábbiak szerint számítható: 

110
A2

20emelo max. )Ap-(p  dA )p-(pF ∫ += . (60) 

Hengerszimmetrikus esetben, a véges differencia módszerrel a maximális emelőerő: 

( ) πΔr 52j p   πΔr2)(Np -  πΔr3)-(NpF 2
1-jobbra N Fejtol

1jobb N Fejbenj
j)(2,

22
jobb Fejben1

22
jobbra Fejtol0max.emelo ∑

+=

−−−= . (61) 

A kiemelés kezdeti állapotában figyelembe kell venni a forma alsó felületén kialakuló 
depresszióból származó járulékos kiemelési erőt. A habelemre felírt egyensúlyi egyenletből: 

∫
++

−=
321 AAA

40kiemelési járulékos dA )p(pF , (62). 

hengerszimmetrikus esetben, a véges differencia módszerrel ez a járulékos kiemelési erő a 
következőképpen számítható: 

( )( ) π−= ∑
=

2
1-rN 

3j
j)1,-(Nz0kiemelesi járulékos Δr 52j p-p  F . (63) 

A kiemelés közben a habelem folyamatos elválasztásával ez a járulékos kiemelési erő 
folyamatosan csökken. 

A kiemelés megbízhatósága szempontjából az az elsődleges, hogy a kiemelésre fordítható 
erő nagyobb legyen a szükséges kiemelési erő biztonsági tényezővel növelt értékénél: 

Fmax. emelő – Fjárulékos kiemelési ≥ n.Fkiemelés. (64) 

A költségek minimalizálása érdekében törekedni kell a járulékos tapadási erő mértékének 
csökkentésére. A káros hatás értékelésére definiáltam az LT letapadási tényezőt, mely a 
járulékos kiemelési erőt a kifejthető emelőerő százalékában adja meg: 

[ ]% 100
F

F
:LT

emelo max.

kiemelési járulékos= . (65) 

A bőrréteg figyelembe vétele 
A hengerszimmetrikus modellel végzett számításoknál figyelembe vettem a bőrréteg 

légáteresztő-képesség csökkentő hatását. Ehhez felírtam a bőrréteget is tartalmazó hab eredő 
légáteresztő-képesség függvényét.  

Egy bőrréteget tartalmazó δ vastagságú habszeleten keresztül folyó áramlásnál (6) alapján 
2

borbor
2 vbva)bvδ(avΔp +++=  (66) 

nyomásesés jön létre. Az eredő légáteresztő-képesség függvény paraméterei átalakítások után: 

.
δ

b
bb

,
δ

a
aa

bor
eredo

bor
eredo

+=

+=
 (67) 
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Látható, hogy az aeredő és beredő paraméterek tartalmazzák a δ vastagságot, amely a véges 
differencia módszerrel végzett számításoknál a rácsosztás kétszerese. A bőrréteg valódi 
vastagságának (8-10mm) megfelelően a számításoknál több pontsorra osztottam szét a 
bőrréteg légáteresztő-képesség csökkentő hatását. Ennek megfelelően a k-adik pontsor C(v)k 
függvénye: 

1.m

.
vm

Δs 2
b

bm
Δs 2

a
a

1C(v)

k
k

k
bor

k
bor

k

=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +++

=

∑
 (68) 

Mivel a rácspontokban érvényes Ci,j-t felhasználom (52) összefüggéssel mind az r, mind a z 
irányú áramlási sebességek meghatározásához, a két irányú osztásnak a bőrréteget figyelembe 
vevő számításoknál meg kell egyeznie (Δr=Δz=Δs). 

A modell ellenőrzése méréssel 
A modell ellenőrzéséhez méréseket végeztem szabadban elhelyezkedő henger alakú 

próbatesteken (Dh=100mm, Mh=90mm) kör keresztmetszetű szívófejet (D=70mm, d=50mm) 
alkalmazva (52. ábra, kapcsolási ábra és felhasznált összefüggések: V. függelék). A mérések 
során (2) próbatestet az (1) elhanyagolható áramlási ellenállású ráccsal támasztottam meg . A 
vizsgálatok kiterjedtek a szívófejjel érintkező felületén bőrréteget tartalmazó és bőrréteg 
nélküli próbatestekre is.  

A mérések jól illeszkednek a számítási eredményekhez (53. ábra). A bőrréteget 
tartalmazó próbatestek esetében kapott nagyobb eltéréseket a bőrrétegekre meghatározott 
légáteresztő-képesség értékek hibája eredményezi. 
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52. ábra Mérőberendezés 
1-támasztó rács, 2-próbatest, 3-szívófej,  

4-nyomásmérés, 5-csatlakozás a fúvóhoz és a 
térfogatáram méréshez 

53. ábra Számított és mért adatok 
összehasonlítása 

Térfogatáram igény a szívófejek számának függvényében 
Az előzőekben láttuk, hogy több szívófej alkalmazása sok előnnyel rendelkezik (3.3.3 

fejezet), azonban meg kell vizsgálni a térfogatáram igény változását is. Számításokat 
végeztem különböző számú (1-6db) szívófejjel rendelkező robotmegfogóra úgy, hogy az 
összegzett kifejthető emelőerő minden esetben azonos legyen. Ez közelítően úgy biztosítható, 
ha minden esetben a szívófejekben létrehozott depresszió és az összegzett szívófej 
keresztmetszet azonos értékű. A vizsgálatokat egy elegendően nagy habelemen végeztem, 
hogy elhanyagolható legyen az oldalsó és alsó felületek hatása. A számításokat az előzőekben 
bemutatott hengerszimmetrikus esetre hajtottam végre. 



Vákuumos megfogás poliuretán habok robotizált mozgatásakor 55 

Zoller Zoltán  PhD értekezés 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140

1 2 3 4 5 6
Szívófejek száma

q 
 / 

q 
1f

ej
 [%

]

 
54. ábra Térfogatáram a szívófejek számának függvényében 

Az eredményeket bemutató diagrammon látható (54. ábra), hogy a szívófejek számának 
növelésével jó közelítéssel egyenesen arányosan nő a térfogatáram igény. Ennek az a fő oka, 
hogy azonos összegzett szívófej keresztmetszet esetén a szívófejek számának növelésével nő 
a szívófejek összegzett kerülete, így könnyebben bejut a levegő a szívófej alá. A megfogási 
tartomány is kisebb, így az áramvonalak is rövidebbek, ezért nagyobb áramlási sebesség kell 
az előírt depresszió fenntartásához. Hat szívófej esetén a növekedés mértéke mintegy 25%. 
Az előnyöket tekintve (jól pozícionálható a megfogás, csökken a letapadás, hatékonyabb a 
döngölés, stb.) ez a növekedés elfogadható mértékű. 

A szívófejek paramétereinek meghatározása a dimenzióanalízis elméletének 
felhasználásával 

Az előzőekben bemutatott számítási módszer segítségével célszerű általános érvényű 
tervezési irányelveket megfogalmazni a szívófej paraméterek meghatározásához. A 
paraméterek alatt a geometriai (D, d) és az üzemeltetési (Δp, q) jellemzőket együttesen kell 
érteni. A számításokhoz adott a kiemelési erő szükséglet (Fkiemelés) és a modellhab geometriája 
(Dh, Mh), mely figyelembe véve, hogy az előzőekben bemutatott modell hengerszimmetrikus 
esetre vonatkozott, a következők szerint határozható meg: 

• Egy szívófej alkalmazásakor a teljes vizsgált habelem egy hengerrel helyettesíthető. 
A henger magasságának az átlagos habmagasság vehető, átmérője a nem kör-
keresztmetszetű csatornáknál használatos egyenértékű átmérő számítási képlettel 
határozható meg: 

,
K

4ADh =  (69) 

ahol A a z irányú vetület területe, K pedig a vetület kerülete (4. ábra). Henger alakú 
habelem esetén ez az összefüggés visszaadja a henger átmérőjét [95]. 

• Több szívófej alkalmazása esetén a henger átmérőjét a szívófejek egymásra hatása 
miatt csökkenteni kell. A henger sugarának ebben az esetben a vizsgált szívófej 
tengelyétől a szomszédos szívófejek tengelyéig mért távolságok felének, és a 
habelem széléig mért távolságoknak az átlagát vettem.  

Egy adott szívófej a kifejthető emelőerővel (Fmax emelő), a letapadási tényezővel (LT) és a 
térfogatárammal (qv) értékelhető, ezeket a jellemzőket a szívófejben lévő és a környezet közti 
nyomáskülönbség (∆p), a sűrűség (ρ), a dinamikai viszkozitás (μ), a szívófej belső (d) és 
külső (D) átmérője, a habelem magassága (Mh) és átmérője (Dh) befolyásolja. A légáteresztő-
képességet külön paraméterként a modellben nem vettem figyelembe (a légáteresztő-képesség 
a sebesség függvénye, így csak átlagos értékekkel lehetne dolgozni), a számításokat a gyártás 
többségét kitevő közepes légáteresztő-képességű habra végeztem el. A feladat tehát az 

f (Fmax emelő, LT, qv, ∆p, ρ, μ, d, D, Dh, Mh)=0 (70) 
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függvénykapcsolat numerikus számításokkal történő meghatározása. Ha az egyes 
paramétereket értékét hatásuk vizsgálatához külön-külön változtatjuk, akkor a számítások 
elvégzése valamennyi kombinációra igen hosszú ideig tartana. A változók száma a 
dimenzióanalízis segítségével jelentősen csökkenthető, ezért a számítások tervezéséhez 
alkalmaztam a Buckingham-féle Π elméletet. 

A megfogalmazott feladatnál mértékrendszerünk három alap fizikai mennyiségét 
alkalmazzuk: a tömeget [kg], a hosszúságot [m] és az időt [s]. Tegyük fel, hogy valamennyi Q 
mechanikai mennyiség dimenzió szempontjából előállítható az alap fizikai mennyiségek 
hatványainak szorzataként: [Q]=kgαmβsγ [95]. Adott n>3 fizikai mennyiség: Q1, Q2, …, Qn, és 
keressük az F (Q1, Q2, …, Qn) függvényt. A Q fizikai mennyiségek mértékegységei 
előállíthatók az alábbi módon: 

[Q1] = kga11 ma21 sa31, 
[Q2] = kga12 ma22 sa32, (71) 
………. 
[Qn] = kga1n ma2n sa3n. 

Az aij kitevők ismertek, hiszen ismertek a jelenségben szerepet játszó fizikai mennyiségek. 
Létrehozhatók a 

Π = Q1
k1 Q2

k2 … Qn
kn (72) 

alakú, a fizikai mennyiségek hatványainak szorzataként előállítható dimenziótlan 
mennyiségek. A vizsgálandó változók száma általában az alap fizikai mennyiségek számával 
csökkenthető. 

Figyelembe véve, hogy három mennyiség hét mennyiségtől való függését szeretnénk 
vizsgálni, összesen tíz tagunk lesz az összefüggésben: 

[Π] = [Fmax.emelő]k1 [LT]k2 [qv]k3 [∆p]k4 [ρ]k5 [μ]k6 [d]k7 [D]k8 [Dh]k9 [Mh]k10. (73) 

A szükséges átalakításokat elvégezve felírhatók a dimenziótlan mennyiségek: 

d
DΠ1 =  perem szélessége, 

h

h
2 M

DΠ =  habelem alakja, 

h
3 D

dΠ =  fej nagysága, 

2

2

4  ρ
4
πdΔp

Π
υ

=  depresszió, (74) 

4
dΔp

FΠ 2
max.emelo

5 π
=  kifejthető emelőerő, 

LTΠ 6 =  letapadási tényező, 

 
πd
q 4dvReΠ v

fejben7 υυ
===  térfogatáram. 

Az első négy mennyiség (Π1 – Π4) a számítási algoritmus bemeneti jellemzője, az utolsó 
három (Π5 – Π7) pedig kiértékelő mutatóként szolgál. Az azonos Π értékekhez tartozó esetek 
azonos eredményt adnak. Az eredetileg felvett hét tényezőt négyre sikerült csökkenteni, így a 
futtatások száma minden tényezőre három értéket felvéve 37- ről (2184) 34–re (81)-re 
csökkent.  
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A mintafuttatások bemeneti értékeit (Π1-Π4) az előzetes emelési próbáknak megfelelően a 
gyakorlatban alkalmazható szívófej paraméterek alapján határoztam meg (17. táblázat). A 
futtatásokat szerszámban elhelyezkedő habelemre végeztem el. 

17. táblázat Futtatási paraméterek 
Felvett értékek Π 

1 2 3 4 
D [m] 0.06 0.084 0.108 0.132 0.07 0.098 0.126 0.154 0.08 0.112 0.144 0.176  
d [m] 0.05 0.07 0.09 0.11 0.05 0.07 0.09 0.11 0.05 0.07 0.09 0.11  

d
DΠ1 =  

Π1 [-] 1.2 1.4 1.6  
Dh [m] 0.25 0.25 0.25  
Mh [m] 0.15 0.1 0.05  

h

h
2 M

DΠ =  
Π2 [-] 1.66 2.5 5  
d [m] 0.05 0.07 0.09 0.11
Dh [m] 0.25 0.25 0.25 0.25

h
3 D

dΠ =  
Π3 [-] 0.2 0.28 0.36 0.44
∆p[N/m2] 9800 5000 3024 2025 13720 7000 4235 2835 17640 9000 5444 3645  
d [m] 0.05 0.07 0.09 0.11 0.05 0.07 0.09 0.11 0.05 0.07 0.09 0.11  
ρ [kg/m3] 1.29 1.29 1.29  
ν [m2/s] 1.43 10-5 1.43 10-5 1.43 10-5  

2

2

4  ρ
4
πdΔp

Π
υ

=  

Π4 [-] 7.295 1010 10.212 1010 13.129 1010  
 
A dimenziótlan bemeneti jellemzők hatásának meghatározásához ábrázoltam a Π1, Π2, Π3 

és Π4 függvényében az Fmax.emelő, Π5, Π6, q és Π7 mennyiségeket (VI. függelék). A kapott 
görbéket elemezve a bemeneti és értékelő jellemzők közti kapcsolatot táblázatosan 
összegeztem (18. táblázat). Az egyes tényezők befolyásoló hatását százalékosan adtam meg: 

[ ]% 100
min. Átlag

min. Átlag-max. Átlaghatás óBefolyásol = . (75) 

A dimenziótlan bemeneti paraméterek tartományát a gyakorlati tapasztalatoknak megfelelően 
vettem fel, így ez a százalékos megadás jól alkalmazható. 

18. táblázat Futtatások eredményei 

 Fmax. emelő 
4

dΔp

F
Π 2

max.emelo
5 π
=  

LTΠ 6 =  q  ReΠ fejben7 =  

d
DΠ1 =  Π1↑ → Fmax.emelő↑ 

15% 
Π1↑ → Π5↑ 

14% 
Π1↑ → Π6↑ 

15% 
Π1↑ → q↓ 

6% 
Π1↑ → Π7↓ 

9% 

h

h
2 M

DΠ =  3% 3% 
Π2↑ → Π6↑ 

Π3↑ → Π2 hatása↑
177% 

 
Π2↑ → q↓ 

7% 

 
Π2↑ → Π7↓ 

6% 

h
3 D

dΠ =  maximuma van  
23% 

3% 
Π3↑ → Π6↑ 

Π2↑ → Π3 hatása↑
52% 

maximuma van 
69% 

maximuma van 
32% 

2

2

4  ρ
4
πdΔp

Π
υ

=  
Π4↑ → Fmax.emelő↑ 

78% 
2% Π4↑ → Π6↓ 

14% 
Π4↑ → q↑ 

20% 
Π4↑ → Re↑ 

28% 

 
A kapott eredményekből látható, hogy a kifejthető emelőerőt legnagyobb mértékben a 

szívófejben létrehozott depresszió (Π4) befolyásolja, ezen felül jelentősebb hatással van rá a 
szívófej relatív átmérője (Π3). A letapadási tényező legjobban a habelem átmérő/magasság 
viszonyától (Π2) függ, de befolyásolja a szívófej relatív átmérője (Π3) is. A szükséges 
térfogatáram mértékét elsősorban a szívófej relatív átmérője (Π3) határozza meg. 
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A perem szélessége (Π1) nincs nagy hatással az értékelő mutatókra. Növelésével kis 
mértékben nő a kifejthető emelőerő és csökken a térfogatáram, ez kedvező hatású, azonban 
ezzel párhuzamosan a letapadási tényező értékében is kis növekedés tapasztalható. A perem 
nagyságát befolyásolja a megfogáshoz rendelkezésre álló felület is. A tapasztalatok és a 
számítások eredményei alapján a szívófej tervezése során Π1=1.4-es értékkel dolgozhatunk. 

A habelem átmérő/magasság viszonya (Π2) nem befolyásolja a kifejthető emelőerőt és a 
térfogatáramot, azonban növekedésével nagymértékben nő a letapadási tényező. Ez a 
növekedés a szívófej relatív átmérőjének (Π3) növekedésével fokozódik. Ez azt jelenti, hogy 
relatív vastag habelemeknél kis szívófejek alkalmazásakor kevésbé jelentkezik a letapadás 
jelensége. Ez egy adott habelem esetén több szívófejjel érhető el, ugyamis ekkor azonos 
habvastagságnál kisebb a megfogandó habrész átmérője, azaz nagyobb a relatív habvastagság 
és ezzel kisebb a letapadási tényező. 

A szívófej relatív átmérőjének (Π3) hatását elemezve látható, hogy Π3≈0.35 értékénél az 
emelőerőnek és a térfogatáramnak maximuma van. Ha nagy kiemelési erőre van szükség, 
akkor érdemes Π3 értékét 0.35-re felvenni. Természetesen a letapadás jelensége miatt egy 
adott relatív habvastagság felett (Π2<3) alkalmazható ez az érték. Ha ez nem valósítható meg, 
akkor Π3<0.25-el kell dolgozni. 

Az elszívás intenzitásának (Π4, q) növelésével nő a szívófejjel kifejthető emelőerő, 
csökken a letapadási erő aránya. 

Ezen eredmények birtokában meghatározható a szívófej átmérője és peremének 
szélessége. A szükséges depresszió közelítően a  
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összefüggéssel számítható, ahol Π5 dimenziótlan mennyiség értéke az elvégzett 
mintafuttatások alapján Π5=1.2-nek vehető. 

3.4 Vákuumos robotmegfogók poliuretán habelemekhez 

A kutatómunka kezdetén megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően célom olyan 
vákuumos robotmegfogó szerkezetek kifejlesztése volt, melyekkel a lágy poliuretán 
habelemek szerszámból történő kiemelése és további áthelyezése megvalósítható. Ehhez 
elemeztem a kézi kiemelés folyamatát, felhasználtam az elvégzett elméleti vizsgálatok 
eredményeit, áttekintettem a kereskedelmi forgalomban elérhető és a szakirodalomban 
fellelhető robotmegfogó típusokat és emelési próbákat hajtottam végre. 

A fejlesztés első lépéseként összegyűjtöttem a robotmegfogóval szemben támasztott 
igényeket. Ezt követően összefoglaltam azokat a tervezési irányelveket, melyeknek a tervezés 
során érvényt kell szerezni. Ezen szempontok figyelembe vételével terveztem két vákuumos 
robotmegfogót: az egyik egy, a másik hat szívófejjel rendelkezik. Végül meghatároztam a 
robotmegfogók alkalmazásának feltételeit és lehetőségeit. 

3.4.1 Vákuumos megfogás tervezése 

Tervezési követelmények 
A vákuumos robotmegfogó tervezéséhez az alábbi követelményeket fogalmaztam meg: 
• megbízható legyen a megfogás, azaz kiemelés és továbbítás közben ne válhasson le a 

szívófej a habelemről, 
• a megfogás során ne sérüljön a habelem, 
• a robotmegfogó kiemelés, majd továbbítás közben kövesse le a szükséges 

deformációkat, 
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• a megfogószerkezet a lehető legnagyobb mértékben használja ki a vákuum döngölő 
hatását, 

• minimálisak legyenek a gyártási és üzemeltetési költségek, 
• ne legyen karbantartás igényes, 
• könnyű legyen, 
• minimális legyen a ciklusidő, 
• a megfogószerkezet lehetőleg átállítható/átépíthető legyen, hogy hasonló habelemek 

ugyanazon robotmegfogóval legyenek kezelhetők, illetve a típusváltások során az 
átállási idő és költség minimális legyen. 

Technológiai próbák 
A vákuumos megfogás tervezéséhez megvizsgáltam a kereskedelmi forgalomban elérhető 

vákuumos robotmegfogó berendezések alkalmazhatóságát. A vizsgálatokat a széles körben 
elterjedt, elsősorban nem légáteresztő és kis légáteresztő-képességű anyagokhoz ajánlott 
robotmegfogó típusokkal kezdtem. A tesztek során bebizonyosodott, hogy ezek a 
konstrukciók a habok nagy légáteresztő-képessége miatt nem alkalmazhatók, nagyobb 
elszívási kapacitást biztosító megoldásra van szükség. Ehhez technológiai próbákat végeztem 
egy porózus anyagokhoz is ajánlott anyagmozgató rendszerrel, a Schmalz cég Jumbo 50 
típusú berendezésével (59. ábra). A vizsgálatok kiterjedtek az IMAG Kft szinte teljes 
termékpalettájára, a formából történő kiemelésre és a későbbi áthelyezésekre is. A tesztek 
során bebizonyosodott, hogy a nagy szívókapacitással rendelkező vákuumos robotmegfogók 
alkalmasak lágy poliuretán habelemek megfogásához. Magyarországon még nem terjedtek el 
széles körben ezek a berendezések, így az emelési próbák során csak egyszívófejes 
robotmegfogót sikerült tesztelni. Ezzel szinte kivétel nélkül biztosítható volt a habelemek 
áthelyezése, azonban a szerszámból történő kiemelés kizárólag a hasáb alakú, betéteket nem 
tartalmazó mintahab és a felső felületén falappal borított ülőlap esetében jött létre. Ez a 
tapasztalat az egyszívófejes robotmegfogó megfogási tartományának jellegével magyarázható 
(3.3.3 fejezet). A többszívófejes, elegendő térfogatáram biztosítására alkalmas kereskedelmi 
robotmegfogók vizsgálatára a rendelkezésre álló lehetőségekhez mérten egy piacvezető 
vákuumos robotmegfogókat gyártó cég, a Fipa Vakuum Technik GmbH közreműködésével 
került sor. A cég szakemberei a bécsi telephelyükön végrehajtott megfogási próbák alapján, a 
hab nagy légáteresztő-képességére és a megfogás során létrejövő nagymértékű deformációkra 
hivatkozva nem vállalták a robotmegfogó elkészítését. 

Az emelési próbák tapasztalatait összegezve megállapítható, hogy a lágy poliuretán 
habelemek megfogására alkalmas a vákuumos megfogási elv, azonban a kiemeléshez egyedi 
robotmegfogót kell fejleszteni. Ennek a robotmegfogónak az anyag nagy légáteresztő-
képessége miatt nagy szívókapacitást kell biztosítania, hajlékonysága miatt pedig le kell 
követnie a mozgatás közben kialakuló deformációkat. A fejlesztés során szem előtt kellett 
tartani a hab kis tépő- és szakítószilárdsága miatti sérülékenységét is. 

Szívófej csatlakozási felületének meghatározása 
Minden vákuum-rendszerben törekedni kell a megfelelő tömítettségre, így igaz ez a 

vákuumos anyagkezelés területére is. Esetemben különös tekintettel kellett eljárni a habelem 
és a szívófej kapcsolódásánál, mivel a habelemek felső felületén a gyártási eljárásból adódó 
egyenetlenségek keletkezhetnek és a hab rendkívül porózus. A tömítetlenség következtében: 

• a szükséges térfogatszállítás felesleges növekszik, 
• a depresszió, és ezáltal az emelési erő drasztikus csökken, így előfordulhat, hogy a 

biztonságos megfogás nem jön létre. 
A megfelelő tömítettség elérése érdekében biztosítani kell a szívófejek és a habelem 
megfelelő illeszkedését, ezért a vákuumos robotmegfogó tervezése során az alábbi 
szempontokat figyelembe kell venni: 

• Kis geometriai változások esetén egyenes peremű szívófej alkalmazható. 
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• Folyamatos átmenetű, nagyobb felületi változásokat alakos peremű fejjel, vagy több, 
a felület normálisával párhuzamosan beállított kisebb egyenes peremű szívófejjel 
lehet lekövetni (55. ábra). 

• A hirtelen felületi ugrások esetén a sarkokban nem biztosítható a megfelelő 
tömítettség, ezért ezen részek nem alkalmazhatók megfogásra. 

• A ráhelyezés során nem elegendő a szívófejet érintkezésbe hozni a habelemmel, 
hanem a tapasztalatok szerint a hab keménységétől függően 5-15 mm mélységben rá 
kell nyomni a szívófejet a habelemre (lágy habnál szükséges nagyobb deformáció). 
Ezzel a módszerrel megszüntethetők a forma alakjából és a habelem felső felületén 
esetlegesen keletkező légzárványokból származó kis mértékű egyenlőtlenségek (56. 
ábra).  

• A kis felületi változások további kiegyenlítését szolgálhatja a szívófej peremére 
ragasztott zártcellás tömítő csík (56. ábra, 58. ábra, 59. ábra). 

• Ha a mozgatások során a szívófej peremének környezetében is deformálódik a 
habelem és ez a szívófej leválását eredményezheti, akkor a szívófejnek le kell 
követnie ezeket a deformációkat. 

A szívófejben lévő nyomás folyamatos mérésével ellenőrizhető a tömítettség mértéke és 
az, hogy létrejött-e a sikeres kiemelés. Ez egy, a szívófejbe épített nyomásmérő szenzorral 
egyszerűen megoldható. 

 

felület 
normál 
vektora 

szívófej 
normál 
vektora 

 

cserélhető
perem 

tömítő csík

 
55. ábra Folyamatos átmenetű, 

nagy felületi egyenetlenségek lekövetése 56. ábra A hab deformálása 

A megfogáshoz rendelkezésre álló felület tagoltságától függően az egyes robotmegfogó 
típusok alkalmazhatóságát a 19. táblázat foglalja össze. Látható, hogy a több szívófejes 
vákuumos robotmegfogó univerzálisan alkalmazható. 

19. táblázat Megfogási felület lekövetése 

 Egy szívófej, 
egyenes peremmel 

Egy szívófej, 
alakos peremmel 

Több szívófej, 
egyenes peremmel 

Csak kis felületi 
egyenetlenségek X  X 

Folyamatos átmenetű, 
nagy felületi változások  X X 

Hirtelen ugrások   X 
 
A kiemelés előtt alkalmazott nyomóerő a robotkart terheli, ezért a robot terhelésének 

meghatározásakor ezt figyelembe kell venni. A szükséges nyomóerő értéke számítással is 
meghatározható. A habelem felülete általában tagolt, így ehhez először meg kell határozni a 
szívófej alatt azt a helyet, ahol a habelem a legalacsonyabban helyezkedik el. Ezen a részen 
kell a deformációnak elérni a tapasztalati úton meghatározott minimális értéket (5-15 mm), a 
többi részen ennél nagyobb mértékű lesz az összenyomás és ennek megfelelően jobb lesz a 
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tömítés. A nyomóerő meghatározására közelítően a kiemelési erő számításánál használt képlet 
alkalmazható [9]: 

∫ σ
A

seloterhelé dA y))(x, ó(deformáci=F , (77) 

ahol A a szívófej peremének alsó felülete, az (x,y) sík a lenyomás irányára merőleges. Az 
összefüggésből látható, hogy a szükséges térfogatáram csökkentése érdekében a perem 
szélességének túlzott mértékű növelése nagymértékű lenyomó erőt eredményez, mely a robot 
teherbírásával szemben támasztott igényt növeli. A gyakorlati tapasztalatok alapján 
megállapítható, hogy a kiemelés előtti nyomóerő igény a kiemelési erőnél kisebb, így 
többnyire a robot kiválasztása során nem ez a mértékadó terhelés. 

A vákuumos megfogás tervezési folyamata 
A vákuumos megfogás tervezése során első lépésben a megfogási pontokat kell 

meghatározni (57. ábra). Ezeket célszerű a nagy alámetszések környezetében elhelyezni, hogy 
a szívófejek leszorítása és a légáram összehúzó hatása elsősorban a kritikus helyeken segítse 
az előzetes elválasztást és ezzel a kiemelést. Meghatározásuknál figyelembe kell venni, hogy 
a minimális erőt igénylő kiemelési mozgáspályához mely pontok megfogása szükséges. A 
szívófejek letapadásának elkerülése érdekében el kell kerülni a vékony részeket, ebben az 
esetben a későbbi áthelyezéshez is kisebb térfogatáram szükséges. Figyelni kell arra, hogy 
egy megfogási tartományon belül a felületen ne legyenek nagy ugrások. A tökéletes döngölés 
eléréséhez a habelem felületén közelítően egyenletesen kell elosztani a szívófejeket. A 
kiemelés után a mozgatási idők minimalizálása érdekében nagy sebességgel célszerű 
mozgatni a darabot, ezért lehetőleg ne maradjanak szabadon hosszú és vékony részek a káros 
lengések elkerülése érdekében. Lehetőleg a habelem tömegközéppontja körül jöjjön létre a 
megfogás, hogy a szívófejeket járulékos nyomatékok ne terheljék. 

A tervezés következő lépése a kiemeléshez és az áthelyezéshez szükséges erő 
meghatározása. Az áthelyezés erőszükséglete a gravitációs és a tehetetlenségi erőtér alapján 
az alábbi összefüggéssel egyszerűen számítható: 

Fáthelyezés = mh (g+a). (78) 

A kiemeléshez szükséges erő meghatározása bonyolult feladat, mivel függ egyrészt a habelem 
jellemzőitől, ezen belül elsősorban a habelem tömegétől, a forma és a hab közti súrlódástól és 
tapadástól, a habelem alakjától, az osztósík helyétől, a hab keménységétől és a habelemben 
található betétektől, másrészt a megfogási pontoktól és a kiemelési iránytól. A kiemelési erő 
meghatározása Zentay Péter kollégám doktori disszertációjának témája [24]. A disszertáció 
bemutat egy egyszerűsített számítási modellt, azonban ez jelenleg még csak egyszerű 
geometriájú alakzatokra ad megoldást. A robotmegfogó tervezéséhez bemenő paraméterként 
jelenleg tapasztalati értékeket lehet felhasználni.  

A térfogatáram változtatásával jól szabályozható a megfogási erő. Ezt úgy kell beállítani, 
hogy kellő biztonsággal a szükséges kiemelési, ill. szállítási erő felett legyen, de az esetleges 
technológiai hibákból adódó kiemelési erő növekedés esetén se okozhasson szakadást. 

A kiemelési pálya meghatározásánál a kiemelési erő minimalizálása a legerősebb 
tervezési kritérium, ez általában a habelem alámetszésekből történő lehetőség szerinti 
kibújtatásával érhető el. Ezzel szorosan összefügg a kiemelés során kialakuló deformációk 
lekövetéséhez szükséges szívófej mozgások meghatározása. A kiemelés során bekövetkező 
esetleges szívófej-leválások elkerülése és a megfelelő tömítettség megőrzése érdekében a 
robotmegfogónak le kell követnie a forma által létrehozott deformációkat. 

Miután meghatároztuk a megfogási pontokat a szükséges emelőerővel és a szívófej 
részére rendelkezésre álló területtel, az előző fejezetben bemutatott számítási eljárással 
meghatározhatók a szívófejek paraméterei. Ha valamely megfogási ponton a rendelkezésre 
álló területnél nagyobb szívófej keresztmetszet lenne szükséges, akkor új megfogási helyeket 
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kell keresni. Ha különböző nagyságú erő szükséges az egyes helyeken, akkor a 
térfogatárammal és a fejek méretével állíthatjuk be a kívánt erőt. Kis eltéréseknél azonos 
paraméterekkel dolgozhatunk, közepes eltéréseknél célszerű a térfogatáram szabályozásával 
megoldani a problémát, így azonos szívófejek alkalmazhatók, ami a robotmegfogót 
egyszerűsíti és a gyártási költségeket csökkenti. Nagy eltéréseknél több fejméretet kell 
alkalmazni, illetve módosítani kell a megfogási helyeket. A fejek méretének 
meghatározásánál ügyelni kell arra is, hogy a szívófejek körül elegendő szabad felület 
maradjon a levegő beáramlásához. Ha túlságosan lefedjük a habelem szabad felületét, akkor 
jelentősen megnőhet a letapadási tényező. 

Ha egy feladat elvégzésére több megoldást kapunk, akkor a habosító üzemben 
rendelkezésre álló robotmegfogók típusát, a beszerzési és üzemeltetési költségeket (szükséges 
térfogatáram), a megbízhatóságot és a ciklusidőt figyelembe véve kell választani. 

 

Átállítás, átépítés.

Kiemelési erő számítása.
Szívófej mozgások meghatározása. 

Változatok összehasonlító értékelése.

Szívófej paraméterek meghatározása,
letapadás vizsgálata.

 Megfogási hely/helyek meghatározása
(több változat és lehetséges tartomány)

Szállítási erő
meghatározása.

Feladat

A legyártott megfogók 
alapján tervezés.

Rendelkezésre áll a 
megfogó?

i n

Megfogási helyek száma, elhelyezkedése,
alkalmazható szívófej alakja és maximális mérete.

Szívófejek emelőereje
és mozgásai.

ÁthelyezésKiemelés

Szívófejek 
emelőereje.

Szívófejek mérete, 
térfogatszállítás.

Szívófejek elhelyezése, alakja és mérete,
térfogatáram, kiegyenlítő mozgások,
robot terhelése, kiemelési mozgáspálya.

 

 
57. ábra Vákuumos megfogás tervezési folyamata 

3.4.2 Egyszívófejes vákuumos robotmegfogó 
Az egyszívófejes vákuumos robotmegfogót a kereskedelmi forgalomban elérhető, 3.1.4 

fejezetben bemutatott anyagmozgató rendszereknél alkalmazott robotmegfogók alapján 
fejlesztettem ki. Kétféle szívófej típust alkalmaznak: az egyiknél egy sima vagy 
harmonikaszerű rugalmas gumiköpeny alkotja az illeszkedő felületet, a másiknál egy merev 
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fém peremre ragasztott zárt cellás hab-csík érintkezik a mozgatandó alkatrésszel. A habelem 
felső felületén esetlegesen előforduló légzárványok miatt az utóbbi megoldás jobb tömítést 
eredményez, így ezt a típust fejlesztettem tovább. 

A szívófej kézi cserélési lehetősége már a kereskedelmi robotmegfogóknál is 
megtalálható (59. ábra). A gyártók az emelőszerkezet (3.1.4 fejezet) méretétől függően 
azonban mindössze öt-hat szívófejet (pl. téglalap és kör alakú, hosszított) kínálnak [83][102], 
mivel áthelyezésre ezek a fejek szinte univerzálisan alkalmazhatók. 

A speciális esetektől eltekintve (pl. nagy vékony habelem, fejtámla) az azonos 
mérettartományban lévő habelemek is ugyanazon, egyenes élkiképzésű robotmegfogóval 
áthelyezhetők, így néhány fejtípussal egy poliuretán üléshabokat gyártó cég szinte teljes 
termékskálája lefedhető. Az egyszívófejes robotmegfogó habosító formából történő 
kiemelésre azonban csak azokban az esetekben alkalmas, amikor a habelem felső felületére 
valamilyen kis légáteresztő-képességű, merevítő hatású réteget (falemez, vastag filc) 
habosítanak, vagy vastag és nem tartalmaz alámetszéseket a habelem. Ez a robotmegfogó 
ugyanis kiemelés közben egyrészt nem képes a hajlékony habelemek deformálódásának 
lekövetésére, nagyobb a fej leválásának veszélye, másrészt vékony habelemeknél a fej relatív 
nagy mérete miatt nagy a letapadási tényező értéke. 

Ha a megfogási felület alakja miatt nem oldható meg egyenes élkiképzéssel a megfogás, 
akkor görbe peremet kell alkalmazni. A termékváltások költségének csökkentése érdekében a 
szívófej cserélhetősége mellett a peremet is cserélhető kivitelűre alakítottam ki (58. ábra). A 
csatlakozó felület alakja a habelem CAD modelljének segítségével könnyen meghatározható. 
A cserélhető perem alsó felületére igény szerint lágy tömítő csík ragasztható. A habelem 
mozgatása robottal történik, így a robotmegfogón kiképeztem egy szabványos csatlakozó 
felületet. A járulékos nyomatékok elkerülése érdekében a karimát a szívófej közepén 
helyeztem el, így a levegő hozzávezetés oldalra került. A robotmegfogó és a robot közé egy 
rugót építettem be, így biztosítható a rugalmas kapcsolat. A mozgatás közbeni lengések 
elkerülése érdekében csillapító tag beépítése is indokolttá válhat. 
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58. ábra Egyfejes vákuumos robotmegfogó 
cserélhető fejjel és illeszkedő peremmel 

1-csatlakozás a fúvóhoz, 2-gyorscserélő, 3-csatlakozás a robothoz,
4-kiegyenlítő rugó, 5-szívófej, 6-cserélhető perem, 7-tömítőcsík 

59. ábra Mintahab megfogása 
Schmalz szívófejjel 

1-gyorscserélő, 2-kézi fogantyú, 
3-működtető kar 

A 60. ábra a BME Gépgyártástechnológia Tanszék kísérleti cellájában végrehajtott első 
próbákat mutatja be. A kézi karhoz beépített szelep használhatósága miatt ekkor még az 
emelésre is alkalmas nagy átmérőjű, duplafalú gégecső csatlakozott a robotmegfogóhoz. A 
későbbiekben ezt elhagytuk, és csak az ábra bal szélén látható elszíváshoz szükséges 
vékonyabb csövet csatlakoztattuk a robotmegfogóhoz. 



Vákuumos megfogás poliuretán habok robotizált mozgatásakor 64 

Zoller Zoltán  PhD értekezés 

 
60. ábra Robotos emelési próbák a Gépgyártástechnológia Tanszéken 

3.4.3 Több szívófejes vákuumos robotmegfogó 
A bonyolult geometriájú habelemek formából történő kiemelése az egyfejes vákuumos 

robotmegfogóval megoldatlan probléma maradt, ezért szükség volt többszívófejes 
robotmegfogó kifejlesztésére. A prototípus robotmegfogó tervezéséhez a Suzuki Swift típusú 
személygépkocsi első ülésének ülőlapját választottam. Ez a nagy sorozatban előállított 
formahab az IMAG Kft. által gyártott üléshabok között az egyik legbonyolultabb 
geometriával rendelkezik, nagy alámetszéseket és keskeny hornyokat tartalmaz, és az 
egyedüli egyenes drótváz merevítés miatt rendkívül hajlékony.  

A prototípus robotmegfogó tervezése során az előző fejezetben bemutatott tervezési 
folyamatot követtem (57. ábra). A szívófejeket a keresztmetszet csökkenést okozó hornyokat 
és felületi ugrásokat elkerülve, lehetőség szerint a nagy alámetszések közelében, a hab 
vastagabb részein, a tökéletes döngölés érdekében egyenletesen elosztva helyeztem el (61. 
ábra, 62. ábra). A szívófejek méretét és alakját az előzetes tesztek és a modellel végzett 
számítások alapján határoztam meg. A robotmegfogó tervrajza a VII. függelékben található. 
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61. ábra Szívófejek elhelyezése 
62. ábra Állítási és mozgási lehetőségek 

1-csatlakozás a robothoz, 2-rugalmas cső, 3-szívófej,  
4-csatlakozás a fúvóhoz, 5-elosztódoboz, 6-mozgórész 
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A nagy alámetszések miatt a habelemet a kiemeléshez deformálni kell. A minimális 
deformáció és ezzel a minimális kiemelési erő úgy érhető el, hogy a habelemet az 
alámetszésekből fokozatosan kihúzva-kibillentve emeljük ki (63. ábra, 64. ábra). A szívófejek 
relatív helyzetének változnia kell, ezért részükre mozgási lehetőséget biztosítottam. A 
deformáció megfelelő lekövetését a fejek billenő mozgásával értem el, így biztosítottam a 
fejek egyenletes terhelését is. Az elosztótobozból a mozgó részhez vezető gégecsövek a 
légáram biztosítása mellett két további funkciót is ellátnak: meghatározzák a mozgó rész 
tengely körüli billenésének alaphelyzetét és rugalmas önbeállást biztosítanak. A szívófejek 
leválásának kizárása érdekében további önbeállási lehetőséget biztosít a robotmegfogó: a 
szívófejek is gégecsővel csatlakoznak a tartó részhez. Ez a rugalmas kapcsolat a további 
áthelyezések során is csökkenti a szívófejek leválásának valószínűségét. 

A szerszámból történő kiemelésre a feladat összetettsége miatt többnyire csak egyedileg 
kialakított robotmegfogó ad megfelelő eredményt. A szívófejek az álló, ill. a mozgó részen 
lineárisan és szögben is állíthatók, így jól biztosítható az előzőekben megfogalmazott 
illeszthetőségi követelmény (55. ábra, 62. ábra). Hasonló geometriájú habelemekhez a 
robotmegfogó gyorsan átállítható, szükség esetén a szívófejek egyszerűen cserélhetők. A 
robotmegfogó illesztését jól segíti a robotmegfogó és a habelem CAD modellje. 

A robotmegfogót a Gépgyártástechnológia Tanszék laboratóriumába telepített kísérleti 
cellában és az IMAG Kft. habosító üzemében teszteltem. Az ipari környezetben elvégzett 
kiemelési próbák igazolták a robotmegfogó megbízhatóságát (10-ből 10 sikeres kiemelés). 

 

63. ábra Vákuumos robotmegfogó CAD 
modellje (csatlakozó csövek nélkül) 

64. ábra Vákuumos robotmegfogó 
kiemelés közben 

3.4.4 Vákuumos robotmegfogó szerkezetek alkalmazása 

A habelem automatizált mozgatását megvalósító rendszer elemei 
1. Vákuumos robotmegfogó. 
2. Fúvó. A 3.1 fejezetben összefoglaltaknak megfelelően a nagy térfogatszállítás miatt a 

vákuum létrehozásához fúvót kell alkalmazni. Ezt a katalógusokban megadott távolságon 
belül (pl. a Schmalz cég 50m-t ad meg [102]), gyári hangszigetelő dobozban lehet 
elhelyezni, így nem zavaró a hangos működés (a cégek max. 65-75 dB(A)-t adnak meg 
[81][102]). Ha hosszabb megszakításokkal kell működtetni a robotmegfogót, akkor az 
állásidőkben ki lehet kapcsolni a fúvót. A fúvó kiválasztása a meghatározott depresszió és 
térfogatszállítás alapján a fúvók jelleggörbéjének segítségével történik. 

3. Robot. Szerszámból történő kiemelés során általában hatszabadságfokú, humanoid típusú 
robotra van szükség. Egyszerű továbbítás során a mozgási tartománytól függően 
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egyszerűbb kinematikájú robot (pl. síkportál robot) is alkalmas a feladat elvégzésére. Az 
igénybevételek (szállítási, előterhelési és kiemelési erő) és a mozgatási pálya alapján 
kiválasztható a megfelelő teherbírású és munkaterű robot. 

4. Robotmegfogó cserélő. Ha a robotnak többféle szerszámot kell kiszolgálnia és az összes 
habelem ugyanazon robotmegfogóval nem fogható meg, akkor robotmegfogó cserélő 
berendezést kell alkalmazni. A kereskedelmi robotmegfogó cserélő berendezésekbe 
épített pneumatikus jelátviteli lehetőség a kis keresztmetszetek miatt nem alkalmas a 
nagy térfogatáramok biztosítására. A megbízható, olcsó és gyors csere megvalósítása 
érdekében a levegőelszívás csatlakozását nem célszerű oldani. Egyszerűbben megoldható 
a feladat, ha a robotmegfogók az elszívást egy elosztó dobozból külön gégecsövön 
keresztül kapják meg és szelepek biztosítják a működésüket.  

5. Érzékelők. Ha a 2.1.4 fejezetben javasoltaknak megfelelően forgórendszerű gyártósorba 
integráljuk a kiemelő állomást, akkor nem szükséges speciális mozgás- és 
ütközésvédelmi érzékelőket felszerelni, azonban ha utólagos automatizálás során egyenes 
gyártósor mellé történik a telepítés és a dolgozók is keresztezik a robot munkaterét, akkor 
különös figyelemmel kell eljárni, érzékelőket kell a rendszerbe építeni. 

A formahab kiemelésének folyamata 
1. A szívófej ráhelyezése és megfelelő mélységben történő rányomása a habelem felületére. 
2. Szelep nyitása. 
3. Várakozás amíg a depresszió szétterjed az egész habelemben és oldalt elválik a habelem a 

formától. Ez az időtartam sok tényezőtől függ, mint például a térfogatszállítástól, a 
szívófejben lévő depresszió nagyságától, a szívófejek elhelyezésétől, a hab 
keménységétől és alakjától, ezért előzetes számítása kellő pontossággal nem lehetséges. 
A tapasztalatok szerint a szükséges kivárási idő 1-3 másodperc.  

4. A habelem adott pályán történő kiemelése, majd továbbítása. 
5. Az elengedési pozícióban a szelepek zárása. 

Az esetleges technológiai hibákból eredő drasztikus kiemelési erő növekedés miatt vagy 
egyéb okból létrejövő szívófej leválások a beépített nyomásmérő szenzorral ellenőrizhetők és 
jelezhetők az irányító rendszernek. A habok rugalmas tulajdonságainak köszönhetően egy 
elengedés következtében nem sérül a mozgatott darab, így áramszünet esetére sem kell 
speciális védelemmel ellátni a rendszert. 

Optimális robotmozgás tervezés 
A robotizált rendszerek folyamattervezése során az egyik legfontosabb feladat a robot 

mozgásának meghatározása. A mozgástervezés szempontjából két különböző esetet 
különböztethetünk meg: a folyamatos pályakövetést (CPC, Continuous Path Control) és a 
ponttól pontig (PTP, Point To Point) mozgást. Ezeket két különböző vezérléssel valósítják 
meg (CPC, PTP vezérlés). A CPC vezérlésnél minden pontban meghatározzuk a mozgás 
sebességét és a robotkar pozícióját. A PTP vezérlésnél csak a kezdő és végpontokat 
definiáljuk, a pontok közti mozgást a robot kinematikájából és dinamikájából kaphatjuk. 
Pályavezérlés esetében három feladatot kell megoldani [108]: 

1. Pályatervezés. Adott a robot és a környezete, a feladat egy olyan pálya tervezése, 
amely a robot csatlakozófelület középpontjának mozgását adja egyik pozícióból a 
másik pozícióba, megadott pozíciókon keresztül vagy folyamatos útvonalon. Sokszor 
a pályatervezésnél elég, ha tisztán geometriai megközelítést használunk, de gyakran 
a pálya-, a trajektória tervezés és a trajektória követés szorosan összefonódik. 

2. Trajektória tervezés. Adott egy követendő pálya, amelyet a robot csatlakozófelület 
középpontja ír le a hozzá tartozó szerszám orientációkkal. A robotcsuklók dinamikus 
karakterisztikái ismertek a csukó nyomatékok (erők) aktuátorra vonatkozó 
korlátaival együtt. Adottak még a csuklók sebességkorlátai is. Keressük azt a 
mozgást, amely az adott szempont szerint optimális megoldást ad. 
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3. Trajektória követés. A feladat olyan szabályozás tervezése, amely garantálja a 
megkövetelt trajektória megkívánt pontossággal való megvalósítását. 

Esetünkben az optimális mozgáspálya tervezését két szakaszra bontva kell elvégezni: 
kiemelés a szerszámból (a technológia írja elő a mozgáspályát), majd továbbítás a kijelölt 
helyre (sima, egyenletes mozgásra van szükség). 

A kiemelés során az optimálás célfüggvénye a 
• sérülésmentes (selejthányad és utólagos javítás minimálása),  
• megbízható (állásidők és manuális beavatkozások minimálása), 
• minimális idejű (ciklusidő csökkentése) és  
• erőszükségletű (robotra átadódó terhelés, így a robot teherbírási igény csökkenése) 

mozgás megvalósítása. Adott esetben ezen célfüggvényeket súlyozva kell figyelembe venni. 
Az optimálás peremfeltételei közül a legfontosabbak a robotmegfogóra és a habelemre 
vonatkoznak. 
Robotmegfogó: 

• megfogási hely/helyek (pozíció, méret), 
• robotmegfogó típusa (pl. vákuumos összehúzza, kétpofás összeszorítja a habelemet), 
• fejek által átvihető erő (nagyság és irány) 
• robotmegfogón belüli mozgások (pl. rugalmas elem, billenő mozgások), 

Habelem (2.3.2 fejezetben bemutatott formahab leíró rendszer alapján): 
• hab anyagjellemzői (pl. keménység, tépőszilárdság), 
• habelem geometriája (pl. kihúzás az alámetszésekből), 
• kiegészítő elemek (pl. merevítő hatás, betét megfogása esetén a betét terhelhetősége). 

Ez az optimálási feladat bonyolultságából adódóan általános esetben nem oldható meg. A 
prototípus robotmegfogókkal végzett technológiai próbák során a fent bemutatott 
célfüggvények és peremfeltételek figyelembe vételével tapasztalati úton határoztam meg a 
kiemelés pályáját. 

A további mozgások során a gazdaságosság érdekében első megközelítésben a minimális 
idő tűnik a legcélszerűbben alkalmazandó trajektória tervezési kritériumnak. Pályavezérlés 
megvalósítása esetén a pályán történő mozgás három szakaszra bontható [108]: 

1. Gyorsító tranziens: Gyorsítás álló helyzetből az egyik csukló maximális 
sebességének eléréséig. 

2. Optimális utazópálya: Az egyik csukló maximális sebességgel halad. 
3. Lassító tranziens: Lassítás az optimális sebességről a csuklók megállásáig. 

A mozgástervezésnél a tranziens szakaszokat a rövidségük miatt nem vesszük figyelembe. Az 
optimális utazópálya meghatározása során olyan mozgássebességeket tervezünk a pálya 
minden pontjában, amelyek kihasználják a robotok maximális sebességi lehetőségeit. A 
mozgás akkor utazó mozgás, ha legalább egy sebesség (pl. csuklósebesség) eléri a maximális 
értékét. Ebben az esetben azonban a domináns csukló váltásoknál a sebesség profilban 
ugrások jelentkeznek [8][13], melyek a szívófejek pereménél a tömítettséget csökkentik, 
szélsőséges esetben a fej leválását és ezáltal a rendszer leállását eredményezhetik. További 
probléma, hogy a habok nagyméretűek és rugalmasak, így nem kívánt lengések jöhetnek létre. 
A folyamatos, megbízható működés érdekében a mozgáspálya tervezésekor az éles 
irányváltásokat el kell kerülni és sima sebességprofilra kell törekedni. 

Bizonyítható, hogy simább mozgást eredményez, ha a robotkarok együttes kinetikus 
energiáját állandó értéken tartjuk. Az időoptimális és az állandó kinetikus energia 
kritériumokra érvényes összefüggéseket [109][110] felhasználva megvizsgáltuk a két esetben 
létrejövő mozgás kinematikai és dinamikai jellemzőit. Az elemzésekhez 2D-s portál és 2D-s 
polár robotokat modellezve készítettünk egy szimulációs programot LabView grafikus 
programozási környezetben [13]. Ezen vizsgálatokat Dr. Somló János irányításával Zentay 
Péter kollegámmal közösen végeztük, mivel tűs és vákuumos megfogás esetén is sima 
mozgáspályára van szükség. 
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A robot vezérelt pontjának mozgását egy körív mentén valósítottuk meg (66. ábra). A 
mozgás pályája a középpont koordinátáival (x1C, x2C), a kör sugarával (R) és a kezdő- és 
végponthoz tartozó szögértékekkel (alfaA, alfaB) adható meg (65. ábra). A paraméterezés 
ívhossz szerint történik, mivel a kinematikai, dinamikai számításokhoz ez a felírási mód jól 
alkalmazható. 

 

  
65. ábra Bemeneti adatok – portál robot 66. ábra Az aktuátor mozgása – portál robot 

Az általunk modellezett portál robot két szabadságfokú (66. ábra). Az aktuátor az x1 és x2 
tengelyek mentén tud elmozdulni. A számításokhoz meg kell adni a robot paramétereit (65. 
ábra): a karok (m0, m1) és az aktuátor tömegét (M), a robotkarok maximális sebességét (x1.max, 
x2.max), a hajtások teljesítményét (P1, P2) és egy erőkorlátot (Fm1max, Fm2max). A program 
lépésszáma is megadható (Steps). 
 

 
67. ábra Futtatási eredmények – portál robot 

Egy diagramban ábrázoltuk az időoptimális (α& TO) és az állandó kinetikus energiájú 
mozgás (α& CKE) szögsebesség értékét (67. ábra). Látható, hogy az állandó kinetikus energia 
mellett megvalósuló mozgás lefutása simább, nem ingadozik olyan nagy mértékben a 
pályamenti sebesség. Ugyanez a diagram szemlélteti mindkét esetben a robot mozgatásához 
szükséges csuklóerőket (FTO, FCKE). Az ábrából látható, hogy az állandó kinetikus energia 
mellett kisebb erők adódnak. 

A mozgás paraméterezése a polár robot esetében megegyezik a portál robotnál 
alkalmazottal (68. ábra, 69. ábra). A robot paraméterei azonban eltérnek, ebben az esetben a 
robotkar (ma) és az aktuátor (mp) tömegét, a robotkar hosszát (arm), a maximális 
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csuklósebességeket (q1.max, q2.max), a robotcsuklók maximális terhelhetőségét (Th1, Th2) és egy 
erőkorlátot (Fm1max, Fm2max) kell megadni. 

 

  
68. ábra Bemeneti adatok – polár robot 69. ábra Az aktuátor mozgása – polár robot 

 
70. ábra Futtatási eredmények – polár robot 

Ebben az esetben is egy diagramban ábrázoltuk az időoptimális (α& TO) és az állandó 
kinetikus energiájú mozgás (α& CKE) szögsebesség értékét (70. ábra). Itt is látható, hogy az 
állandó kinetikus energia mellett megvalósuló mozgás lefutása simább, nem ingadozik olyan 
nagy mértékben a pályamenti sebesség és itt is kisebb erő értékeket kaptunk az állandó 
kinetikus energiájú mozgásnál (FTO, FCKE). 

A szimulációs tesztek során kapott eredmények alapján megállapítható, hogy az állandó 
kinetikus energiával történő mozgás kedvezőbb trajektória jellemzőket ad. Ha a mozgás 
állandó kinetikus energiáját úgy határozzuk meg, hogy a sebességprofil az időoptimális 
mozgás sebességprofilját alulról érintse, akkor a legrövidebb idejű állandó kinetikus energiájú 
mozgást kapjuk eredményül, mely alkalmazásával – az időoptimális mozgáshoz képest – nem 
nő jelentősen a mozgásidő. 

A kiegészítő elemek hatása a vákuumos megfogás alkalmazhatóságára 
Betéteket a formahabok belsejébe és felületére lehet habosítani (2.3.1 fejezet). A belül 

elhelyezett betétek (csőváz, drótkeret, stb.) nem korlátozzák a vákuumos robotmegfogók 
alkalmazhatóságát, csak a kiemelés során kialakuló mozgások meghatározásánál kell 
figyelembe venni a merevítő hatásukat. 
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Formahabok merevítésére a formahab hátsó – szerszámnyitáskor felfelé néző – felére 
habosított falemezt is alkalmaznak. A sima légzáró sík felület kiválóan alkalmas a vákuumos 
megfogásra, kis kiürítési idővel és nagy megbízhatósággal hozható létre a megfogás, azonban 
a formahab kiemeléséhez nagy erő szükséges, mivel a falemez egyrészt nagyon merevvé teszi 
a darabot, másrészt elzárja a levegő útját, így az összehúzó hatás nem jön létre. Ha megfelelő 
helyen furatokat helyezünk el a falemezen, akkor a robotmegfogó elvégzi a döngölési 
műveletet és a furatokon keresztül létrejövő áramlás következtében részben létrejön az 
előzetes elválasztás, ezáltal csökken a kiemelési erő és a beszakadás valószínűsége. A 
térfogatáram növekedése nem okoz problémát, mert még így is sokkal kisebbre van szükség, 
mintha falap nélkül kellene megfogni a darabot. Ebben az esetben ügyelni kell arra, hogy 
megfelelő mennyiségű levegő juthasson a falap alá, ezért ha a falap és a szerszám széle között 
nincs elegendő szabad keresztmetszet, akkor a szívófejen kívül is furatokat kell elhelyezni. A 
kiemelés körülményei a javasolt számítási módszerrel és programmal jól vizsgálhatók. 

Hasonló hatással bír a formahab hátsó felületére habosított vastag, merev filcréteg. 
Kisebb merevsége miatt kevésbé merevíti a formahabot, kisebb mértékben növeli a kiemelési 
erőt. Kis légáteresztő-képessége miatt stabil megfogás jön létre. 

Egyes termékek esetén a habosítás során kerül a huzat a habra (8. ábra e, f). Ebben az 
esetben olyan huzatot alkalmaznak, amely a textilen kívül egy záró réteget is tartalmaz, hogy 
a hab ne hatolhasson át a szövetszálak között. Ez a légzáró réteg javítja a kiemelés 
körülményeit, mivel nem alakul ki tapadás a forma és a habelem között, és a vákuum jobban 
összehúzza a darabot és ezáltal könnyebben kijön az alámetszésekből. A kisebb 
szövetdarabok nincsenek jelentős hatással a kiemelés folyamatára. Légáteresztő-képességük 
többnyire kisebb mint a poliuretán habé, így csak javíthatnak a megfogás biztonságán. 

A vákuumos megfogás értékelése 
A vákuumos megfogás alkalmazásával sikerült megoldani egy bonyolult feladatot, a 

formahabok szerszámból történő kiemelését. Ezzel a formában történő poliuretán habgyártás 
újabb lépése automatizálható egy meglévő művelet, a döngölés egyidejű elvégzésével. A 
vákuumos megfogás az alábbi jellemzőkkel rendelkezik: 

• habosító üzemben végrehajtott tapasztalatok alapján a légáram hatására a zárt cellák 
felszakadnak és a bennük lévő gázok eltávoznak a habból, azaz a vákuumos 
robotmegfogó elvégzi a döngölés feladatát, így eggyel csökken a gyártási műveletek 
száma, nem kell külön döngölő berendezést beszerezni és üzemeltetni, a döngölő 
berendezésnek nincs külön helyigénye és a robotmegfogó kiemelés közben végzi el a 
döngölést, így időt takarít meg, 

• térfogatban, egyenletesen adja át a megfogási erőt, 
• a térfogatáram változtatásával jól szabályozható az átvitt erő: a tartó erő 

maximumának beállításával az esetleges technológiai hibákból adódó kiemelési erő 
növekedés esetén a hab beszakadása előtt leválik a szívófej, 

• részben a légáram következtében jön létre az előzetes elválasztás és a kiemeléshez 
szükséges deformáció, így csökken a súrlódó erő a forma és a hab között, ezáltal 
csökken a kiemelési erő és kisebb teherbírású robot alkalmazható a kiemelésre, 

• univerzálisan alkalmazható megoldást ad, szinte kivétel nélkül az összes habtípusnál 
(huzat, betétek, stb.) alkalmazható, 

• falapokat tartalmazó habok esetében kiemelésre szinte egyedüli megoldást ad, 
• megbízható és kevés karbantartást igényel, 
• nem sérti meg a habelemet, 
• ugyanakkor a fúvó zajos, így hangszigetelt dobozban (a fúvóhoz rendelhető 

kereskedelmi termék) kell elhelyezni, és 
• a fúvó miatt a vákuumos robotmegfogók üzemeltetési költségei magasabbak, mint a 

pneumatikus működésű robotmegfogóké, de ezek alkalmazásakor szükség van 
döngölő berendezésre is (a két állomás költségeit együttesen kell vizsgálni). 



Vákuumos megfogás poliuretán habok robotizált mozgatásakor 71 

Zoller Zoltán  PhD értekezés 

4 ROBOTMEGFOGÓK KIVÁLASZTÁSÁT ÉS TERVEZÉSÉT 
TÁMOGATÓ SZAKÉRTŐI RENDSZER 

4.1 Szakértői rendszerek 

4.1.1 Szakértői rendszerek felépítése és a tudásreprezentáció lehetőségei 
A mesterséges intelligencia (artificial intelligence, AI) a számítástudomány azon 

területe, amely olyan módszerek és technikák kifejlesztésére törekszik, melyek révén a 
számítógépek intelligensnek tekinthető tevékenységet tudnak végezni [143]. Az intelligens 
viselkedés kiterjed a hétköznapi tevékenységekre (pl. fordítás, autóvezetés) éppúgy, mint 
formális- (pl. sakkozás) és szakértői feladatok (pl. tervezés, pénzügyi elemzés, orvosi 
diagnosztika) megoldására [139].  

A mesterséges intelligencia egyik legelterjedtebb és legismertebb alkalmazásai a 
szakértői rendszerek (expert system, ES). A szakértői rendszer egy számítástechnikai hátterű 
probléma-megoldó rendszer, amely alapvetően különböző mesterséges intelligencia 
módszerekre épül, egy szűkebb problématerület ismereteit tartalmazza, segít nagy méretű, 
komplex problémák analizálásában illetve megoldásában, figyelembe véve a humán szakértők 
probléma-megoldási folyamatát [121][122][140]. Szakértői rendszereket ma már számos 
területen használnak. Alkalmazásuk közös vonása a következőkben foglalható össze [120]: 

• a probléma megoldása gyakorlati tudást igényel, 
• a problématerület jól körülhatárolható, 
• a kiinduló adatok objektív módon leírhatók, 
• kevés az emberi szakértő, 
• fontos a probléma gyors megoldása. 
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71. ábra. Egy szakértői rendszer felépítése [5] 

Egy szakértői rendszer általános felépítését mutatja a 71. ábra. A rendszer tudását a 
tudásbázis tartalmazza, amit a tudásmérnök állít össze és tart karban. A tudásmérnök a 
problématerület ismerője, aki átlátja a problématerülethez kapcsolódó ismereteket és képes azt 
rendszerezni. A felhasználó a felhasználói felületen keresztül tud kommunikálni a rendszerrel, 
itt tudja leírni a problémát és ezen keresztül kapja meg a megoldást is. A felhasználó által leírt 
probléma a munka memóriába kerül, majd a megoldás során a következtető mechanizmus, 
felhasználva a tudásbázis adatait, megpróbál választ adni. A következtetés folyamatát a 
nyomkövető rendszer segítségével tudjuk figyelemmel kísérni. Léteznek úgynevezett szakértői 
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keretrendszerek (shell), amelyek a szakértői rendszer vázát tartalmazzák (az ábrán szaggatott 
vonallal határolva), így a fejlesztés idő- és munkaszükséglete jóval kisebb. Egy szakértői 
keretrendszer a következtetőmechanizmuson kívül tartalmazza azokat az eszközöket is, 
melyek lehetőséget nyújtanak a felhasználói felület és a tudásbázis létrehozására [140]. 

A szakértői rendszerek problémamegoldó módszerét alapvetően meghatározza a 
tudásreprezentáció és következtetés formája. A legfontosabb reprezentációs formák a frame-
ek, a szabályok és az esetek. A frame alapú reprezentáció kihasználja azt, hogy az emberi 
gondolkodás sokszor tárgyakhoz, objektumokhoz, és azok közös jellemzőit megragadó 
fogalmakhoz, ún. osztályokhoz illetve prototípusokhoz kötődik [141]. Gyakran döntünk ha-
akkor típusú szabályok alapján – ezt a gondolkodási folyamatot modellezi a szabály-alapú 
következtetés (rule-based reasoning, RBR) [120][141]. A gyakorlatban a szabály-alapú 
rendszereket többféle módon is ki szokták egészíteni. Legáltalánosabbak a frame- és szabály-
alapú reprezentációt integráló rendszerek, melyek adatbázisában az egyszerű tényállításokon 
túl különféle objektumokat leíró, frame-ekben összefogott tények is tárolhatók. Az eset-alapú 
következtetés (case-based reasoning, CBR) az emberi megismerés élettani elméletére épül, 
amely – egyes kutatások szerint – a megérzésen alapszik, vagyis az emberi tudás nem 
szabályoktól vagy egyéb formalizálható szerkezettől függ, hanem tapasztalatoktól. Az ilyen 
rendszereknél egy új probléma megoldása egy hasonló, régi eset visszakeresésével és annak 
az új helyzetben való alkalmazásával történik [118][128][131]. 

4.1.2 Szakértői rendszerek fejlesztése 
Szakértői rendszerek fejlesztéséhez számos folyamatot dolgoztak ki [120], melyek 

azonban elsősorban kereskedelmi méretű szakértői rendszerek fejlesztése során, nagyobb 
projektekben alkalmazhatók hatékonyan. Egy, elsősorban kísérleti célú prototípus rendszerek 
gyors fejlesztéséhez javasolható folyamatot a 72. ábra szemléltet, melyet a Kappa®-PC [127] 
és a Level5 Object [130] keretrendszerek sajátosságai alapján határoztunk meg [5]. 

A fejlesztési folyamat első lépése a megoldandó feladat körülhatárolása, a fejlesztendő 
szakértői rendszer feladatainak, funkcióinak meghatározása. Ezt követi a probléma 
összefüggéseinek megértéséhez, illetve a szakértői rendszer fejlesztéséhez szükséges tudás és 
ismeretanyag összegyűjtése. A következő lépés az összegyűjtött ismeretanyag rendszerezése, 
egységes formátumra hozása, valamint a bemenő és kimenő adatok meghatározása. Ezután 
kell kiválasztani a tervezési elvet (eset-alapú, szabály-alapú, stb.) és a fejlesztési környezetet 
(hagyományos programozási nyelv, keretrendszer, stb.). 

Szabály-alapú rendszer fejlesztésekor első lépésként a rendszerezett ismeretanyag alapján 
meg kell határozni a világmodellt leíró objektum struktúrát, definiálni kell az objektumokat 
leíró osztályokat, azok tulajdonságait és hierarchikus kapcsolataikat. Ezt követően 
meghatározhatók azok a szabályok illetve eljárások, amelyek megteremtik a kapcsolatot a 
bemenő és kimenő adatok között. Ezt követi a programozás: létre kell hozni a meghatározott 
objektum struktúrákat, a bemenő és kimenő adatokat tartalmazó felhasználói felületet, a 
szabályokat és az eljárásokat.  

Eset-alapú rendszerek fejlesztésekor az esetek szerkezetének meghatározásával kell 
kezdeni a munkát. Ezt követően definiálható az eseteket leíró index és hozhatók létre az 
esetek. Ki kell fejleszteni a kereső algoritmust és definiálni kell a hasonlóság fogalmát, a 
kiválasztott eset illesztéséhez meg kell határozni az adaptációs algoritmust. Az implementálás 
során három modult kell kifejleszteni: az adatbeviteli, a kereső és az adaptációs modult. Az 
adatbeviteli modul feladata, hogy a felhasználói felületen keresztül megadott információkat 
kódolja, majd továbbítsa a kereső modulnak. A kereső modul a meghatározott index alapján 
kikeresi az adatbázisból a hasonló esetet/eseteket. Az adaptációs modul a talált esetek közül a 
kiválasztott megoldást illeszti az adott feladathoz. 

Mindkét esetben a fejlesztés utolsó lépése a szakértői rendszer tesztelése és a felhasználó 
munkáját segítő dokumentumok (súgó, manuál, stb.) elkészítése. A fejlesztés többszörösen 
visszacsatolt folyamat, ami magában foglalja akár a feladat újradefiniálásának lehetőségét is. 
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72. ábra Szakértői rendszerek fejlesztésének folyamata 

4.1.3 Szakértői rendszerek a konstrukciós tervezésben 
A tervezés támogatása mindig nagy kihívás volt a mesterséges intelligencia kutatók 

számára. A tervezés formálta az automatizált probléma megoldás és következtetés kezdeti 
gondolatait és azóta is folyamatosan új feladatokról gondoskodik. A termékek 
komplexitásának növekedése, új technológiák, anyagok és módszertanok használata a 
tervezési tevékenységek számítógépes támogatottsága iránti igényt növelik [144]. A teljes 
tervezési folyamat automatizálására azonban még nem született kielégítő megoldás [146]. A 
szakértői rendszer technológia azonban hozzájárult számos új, gyakorlati alkalmazás 
megvalósításához. Szakértői rendszerek építhetők például tervezési döntések ellenőrzésére, 
tervezési hibák feltárásához és módosítási javaslatok megfogalmazásához, anyagválasztáshoz, 
gyárthatóság kiértékeléséhez [119]. 

Robotmegfogók kiválasztását és tervezését támogató tudásalapú rendszerek fejlesztéséről 
Pham és munkatársai több cikkben beszámoltak. [133]-ban összefoglalták a robotmegfogók és 
a megfogási felületek kiválasztásának kritériumait. A megadott szempontok a megfogandó 
alkatrészre, az elvégzendő feladatra, a külső körülményekre, a robotra és a robotmegfogóra 
vonatkoztak. Az alkatrészeknél a geometriát, a tömeget, az anyagot, a felületi minőséget és 
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speciális esetekben a darab hőmérsékletét tekintették a legfontosabb megfogást befolyásoló 
paramétereknek. Bár az anyagtulajdonságok között több tényezőt figyelembe vettek (pl. 
törékenység, mágnesezhetőség, merevség), leírási rendszerük elsősorban merev alkatrészekre 
lett kialakítva. 

Munkadarabok kezelésénél a megfogási pontok meghatározásához nagy számú szabály 
ismeretére van szükség. Ennek a folyamatnak az automatizálására Pham és Tacgim egy 
tudásalapú szakértői rendszert fejlesztett ki [134]. A rendszer képes valódi kényszer 
konfigurációkat meghatározni a munkadarabok széles skálájához és előterveket javasolni a 
megfogó pofák kapcsolódó felületeinek tervezéséhez. A rendszerben alkalmazott, stabil 
kapcsolódási konfigurációk meghatározására szolgáló eljárást részletesen [136] ismereti. A 
rendszer megvalósításának célja az volt, hogy támogassa a robotmegfogó alkalmazókat a 
különféle alakú munkadarabok megfogásához alkalmazott megfogó pofák kapcsolódó 
profiljainak tervezésében. 

Pham egy robotmegfogók kiválasztásával foglalkozó hibrid szakértői rendszert mutat be 
[138]-ban. A rendszer fő célja, hogy segítse a felhasználót ipari feladatok megoldására 
használható robotmegfogó kiválasztásában, kezdve az egyszerű „vedd fel – tedd le” 
feladatottól a bonyolult szerelési műveletekig. Az előzetes választó részben a felhasználó 
általános követelményeinek megfelelően a feladat megoldásához alkalmazható megfogó 
típusokat ajánl a rendszer. A rendelkezésre álló megfogók a tervezés ezen szintjén három 
csoportba vannak sorolva: szorító típusú, flexibilis és egyszerű felületi megfogók [137]. A 
megfogók részletes kiválasztása a robottal, a kezelendő darabbal és a tényleges feladattal 
kapcsolatos információkat felhasználva két kereskedelmi robotmegfogó katalógusból történik 
[135]. 

4.2 A szakértői rendszer feladata és felépítése 

Az előző fejezetekben láttuk, hogy a lágy habelemek megfogási lehetőségeit sok tényező 
befolyásolja és ennek megfelelően több megfogási módszer közül kell megtalálni az adott 
esetben optimális megoldást. A jó döntés meghozatalához a tervező mérnöknek mély 
ismeretekkel kell rendelkeznie a habelem egyes paramétereinek megfogást befolyásoló 
hatásáról és az egyes megfogási módok jellemzőiről. Hogy ne kelljen minden esetben 
szakértőt bevonni a döntésbe, az ismereteket egy szakértői rendszerbe célszerű integrálni.  

A vonatkozó szakirodalom áttekintése alapján látható, hogy a mesterséges intelligencia 
módszerek a konstrukciós tervezés területén egyre nagyobb szerepet kapnak. Ez egy 
rendkívül szerteágazó terület, így univerzálisan alkalmazható megoldás nem adható. Az egyes 
feladatok megoldására a feladat típusától függően más és más mesterséges intelligencia 
módszereket lehet alkalmazni, a különböző részfeladatokhoz a terület sajátosságainak 
megfelelő modulokat kell fejleszteni. Így van ez a robotmegfogó kiválasztását és adaptálását 
támogató szakértői rendszerek esetében is: az elérhető robotmegfogó kiválasztást és tervezést 
támogató rendszerek nem alkalmasak a lágy poliuretán habok kiemeléséhez és továbbításához 
alkalmazható robotmegfogók tervezéséhez. A kiemelésnél meghatározó szerepet játszó 
geometriai sajátosságok (pl. alámetszések, hornyok) kezelésére nem alkalmasak, nem vehető 
figyelembe velük az, hogy a mozgatandó darab egy porózus, sérülékeny lágy anyag, amely a 
megfogás szempontjából fontos betéteket is tartalmaz. Belátható, hogy a lágy poliuretán 
habok megfogásához alkalmazható robotmegfogók kiválasztásához ezen szempontokat 
figyelembe véve célszerű egy új rendszert fejleszteni. Ez a döntéstámogató rendszer 
elsősorban a kiemelő állomást tervező mérnök munkáját segíti, bevezetése azonban nemcsak 
poliuretán habokat tervező és gyártó cégek részére javasolható, hanem robotmegfogókat 
forgalmazó cégek részére is hasznos támogató eszköz lehet. Ehhez természetesen az 
előzőekben bemutatott speciális robotmegfogókat fel kell készíteni a sorozatgyártásra és be 
kell illeszteni a cég termékpalettájába. 
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A szakértői rendszer felépítésének meghatározásához át kellett tekinteni a tervezés 
folyamatát. A konstrukciós tervezés három fő lépésre bontható [142]: 

1. Tervspecifikáció. Ezen szakasz célja a probléma meghatározása, műszaki 
követelmények generálása és a tervezési célok meghatározása. 

2. Koncepcionális tervezés. Az előző szint eredményeit felhasználva koncepciók 
generálása és értékelése. 

3. Részletes tervezés. A koncepcionális szint legjobb megoldásának továbbvitele a kész 
tervek eléréséig. 

Ez a tervezési folyamat jól alkalmazható robotmegfogók szakértői rendszerrel támogatott 
tervezése során, ezért a szakértői rendszer felépítése ezt a folyamatot követi. Az első szakasz 
feladatait a felhasználónak kell elvégeznie, az eredményei lesznek a szakértői rendszer 
bemenetei. Ennek megfelelően a szakértői rendszer két egységből épül fel: a koncepcionális- 
és a részletes tervező modulból (73. ábra). 

 

Habelem  fő  je llem ző i, 
feladat

KO N CEPC IO N ÁLIS
TER VEZÉS

Alkalm azható m egfogók lis tája és
ezek jellem ző i

 (szabályozás, szenzorok, robottal 
szem ben tám asztott követelm ények, ...) 

Habelem  pontos jellem ző i
m egfogó típusa

R ÉSZLETES
TER VEZÉS

M egfogó param éterei
(m éretek, m űködési param éterek, ...)

Választott m egfogó  
73. ábra A koncepcionális és a részletes tervezési szintek tagozódása és feladatai 

A koncepcionális tervező modul feladata a habelem főbb jellemzői és a megoldandó 
feladat alapján lehetséges megoldási módok keresése. A javasolt megoldási lehetőségek közül 
a felhasználónak kell választania, de a döntés megkönnyítése érdekében a rendszer megadja 
az egyes megoldások jellemző paramétereit. A részletes tervező modul a habelem és a 
megfogás további jellemzői alapján határozza meg a kiválasztott robotmegfogó paramétereit. 
Ezen szint eredménye a robotmegfogó geometriai adatai és működési jellemzői. A részletes 
tervező modul meghívható a koncepcionális tervezés után, illetve ennek elhagyásával 
közvetlenül a főmenüből is. Ha a koncepcionális tervezést folytatva lépünk át a részletes 
tervező modulba, akkor a már feltett kérdésekre nem kell ismét válaszolnunk. 

A fejlesztés sikerességét nagymértékben meghatározza az ismeretgyűjtés alapossága. Az 
elvégzett irodalomkutatás során arra az eredményre jutottam, hogy jelenleg még nem 
automatizálták a habgyártás ezen részfeladatát, ezért elsősorban az új kutatási eredményekre 
kellett támaszkodni. Mivel a kutatásokhoz az IMAG Kft. szervesen kapcsolódott, a szakértői 
rendszer tudásbázisa az általuk gyártott lágy poliuretán habelemekre és az ezekhez 
kifejlesztett robotmegfogókra támaszkodik. Ez a termékskála jól lefedi a járműülés gyártás 
egészét, mivel a személygépkocsi ülések mellett autóbusz, vonat és targoncaüléseket is 
gyártanak. 

4.3 Koncepcionális tervezés 

A robotmegfogó kiválasztása nem egy triviális, egyértelmű feladat. Sokféle geometriájú 
és betétezésű habelemet gyártanak, többféle működési elvű és kivitelű robotmegfogó közül 
kell választani és ezen kívül is még sok egyéb tényezőt kell figyelembe venni. Ez a feladat 
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mind eset-alapú, mind szabály-alapú következtetési mechanizmussal támogatható. Az eset-
alapú rendszer úgy segíti a tervező munkáját, hogy felkínál hasonló eseteket (feladat a hozzá 
tartozó megoldással), a szabály-alapú megadja az adott esetben javasolható megoldások 
listáját. A választást eset-alapú rendszernél az segítheti, hogy az eset megoldás részében 
tárolhatók a megoldás alkalmazhatóságának lényeges jellemzői. Szabály-alapú rendszernél 
külön szabály csoportok adhatják meg az egyes megoldások jellemzőit. 

A prototípus robotmegfogók ipari bevezetése még nem történt meg, így valós esetekről 
még nem beszélhetünk. A prototípus robotmegfogókkal ipari környezetben végzett tesztek 
alapján létrehozott esetbázis még nem elegendő mértékű ahhoz, hogy egy eset-alapú rendszer 
kellő biztonsággal tudjon megoldást adni. Az eset-alapú megvalósításra elkészítettem a 
rendszertervet, meghatároztam a rendszer főbb jellemzőit. Ha az automatizált rendszerek 
elterjedésével kellő mennyiségű eset rendelkezésre fog állni, akkor nyílik meg az út a 
rendszer fejlesztése előtt. A prototípus robotmegfogók fejlesztése során összegyűjtött tudás 
alapján azonban szabályok fogalmazhatók meg, így a kísérleti szakértői rendszer a szabály-
alapú elvet követve készült el. 

4.3.1 A robotmegfogó-választás szempontjai 
A megfogási elv kiválasztása több tényezőtől függ, mint például az elvégzendő feladattól 

(kiemelés vagy áthelyezés), a habelem alakjától, az osztósík helyzetétől, a hab fizikai 
paramétereitől és a habelemben található betétektől, a gyárban rendelkezésre álló eszközöktől. 
Az irodalmi összefoglalóban bemutattam, hogy Pham a robotmegfogó kiválasztását 
befolyásoló tényezőket öt osztályba sorolta: a megadott tényezők a megfogandó alkatrészre, 
az elvégzendő feladatra, a külső körülményekre, a robotra és a robotmegfogóra vonatkoztak 
[133][138]. Ez a felosztás itt is jól alkalmazható, azonban az egyes helyeken a habkezelés 
szempontjait érvényesíteni kell, a merev testek kezelésénél alkalmazandó szempontrendszer 
helyett az alábbiakat kell figyelembe venni: 
1. A habelem jellemzői. A 2.3.2 fejezetben bemutatott formahab leíró rendszer összefoglalja 

a habelem azon jellemzőit, melyek a robotmegfogó kiválasztásánál szerepet játszanak. A 
megadott tényezők az alábbiak szerint befolyásolják az egyes robotmegfogók 
alkalmazhatóságát: 
• Fontos szerepet játszik a habelem mérete. Áthelyezés esetén az egyfejes vákuumos 

és az egy tűpárnával rendelkező tűs robotmegfogó kicsi és szimpla habelemek 
megfogására alkalmas, dupla habelemekhez többnyire többfejes robotmegfogók 
szükségesek. A habelem rendeltetése is hasznos információ, például fejtámlák esetén 
egyértelmű a kétpofás robotmegfogók alkalmazhatósága. 

• A mechanikai paraméterek közül a tömeg, a keménység és a sűrűség nagysága 
vehető figyelembe. Ezen paraméterek a kiemelési, az áthelyezési és a 
robotmegfogókkal kifejthető erőt befolyásolják.  

• A geometriai leírás és a betétezés jellemzőinek csak egy része alkalmazható 
közvetlenül, mások egyszerűsítésekkel, új tulajdonságok bevezetésével vehetők 
figyelembe. Megtartható az oldalfalon elhelyezkedő horony, mivel ez közvetlen 
kapcsolatban van a CGM robotmegfogó (17. ábra) alkalmazhatóságával. Az osztósík 
helye a kiemelési erő nagyságát és a kétpofás robotmegfogó szorító pofáinak 
elhelyezhetőségét befolyásolja. Az oldalfal dőlése és alakja, a nyílás relatív mérete a 
kiszélesedés jellegével közösen határozzák meg a habelem alámetszettségének 
mértékét és ezzel a kiemelés bonyolultságát. Nagy alámetszéssel rendelkező 
habelemek csak többfejes robotmegfogókkal emelhetők ki, mivel csak ezekkel 
biztosítható a deformációk megfelelő lekövetése. 

• A habelem oldalfelületeire illeszkedő kétpofás robotmegfogó használatához szükség 
van még arra, hogy a habelem kellő merevséggel rendelkezzen, ez csőbetétek esetén 
biztosított. A külső felületre habosított betétek közül a filc és a fa, a habelem 
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belsejében található elemek közül a huzal és csőbetétek korlátozzák a tűs 
robotmegfogó alkalmazhatóságát. A tűpárnák helyzetének meghatározása a részletes 
tervezés feladata, ezen a szinten elegendő közelítésekkel dolgozni: elegendő 
vizsgálni azt, hogy vannak-e potenciális helyek a tűpárnák elhelyezésére (200x100 
mm-es, 50 mm vastagságú szabad felület). A külső textil huzat csak a vákuumos 
robotmegfogóknál befolyásolja a robotmegfogó működését, de ebben az esetben is 
pozitív a hatása. Kiálló fémbetétek egyszerű kétpofás robotmegfogók alkalmazását 
tehetik lehetővé. 

• Áthelyezésnél a formahab orientációja is befolyásolhatja a robotmegfogó 
kiválasztását. 

2. Végrehajtandó feladat. A végrehajtandó feladat jellemezhető a mozgatási feladat 
típusával, a mozgatandó darabok típusának számával és a rendelkezésre álló ciklusidővel: 
• Mint már az előző fejezetekben láttuk, a végrehajtandó feladat a mozgatás típusa 

szerint kétféle lehet: a kihabosodott habelem kiemelése a habosító formából, majd 
továbbítása, vagy későbbi áthelyezése. A formából történő kiemelés bonyolultabb 
feladat, ehhez többnyire többfejes robotmegfogók szükségesek. Az áthelyezések 
szinte minden esetben megoldhatók egyszerű kétpofás robotmegfogóval. 

• A robotmegfogó kiválasztásának kritériuma változhat a mozgatandó darabok 
típusának számával. Ha a habelemek mindegyike egy típushoz tartozik, akkor a cél 
az optimális megfogási felület megkeresése és a hozzá tartozó robotmegfogó 
alkalmazása. Ha több típusú habelem van, akkor először csoportosítani kell őket a 
megfogási követelményeknek megfelelően. A fő cél az összes darab mozgatásához 
szükséges robotmegfogók számának minimalizálása. Ha több darabot ugyanazon 
robotmegfogóval szeretnénk megfogni, akkor kompromisszumot kell kötni a 
robotmegfogó kiválasztásánál. 

• A megfogáshoz rendelkezésre álló idő is hatással van a robotmegfogó kiválasztására.  
3. Külső körülmények. A robotmegfogó kiválasztásánál figyelembe kell venni a 

robotmegfogó alkalmazásához rendelkezése álló helyet. Formából történő kiemelésnél a 
habelem felületének nagy része formanyitás után is érintkezik a szerszámmal, így ezek a 
felületek csak a habelem és a szerszám felülete közé benyúló szorító pofákkal foghatók 
meg. Ügyelni kell a szerszámmal és egyéb objektumokkal történő ütközések elkerülésére 
is.  

4. Robot. A feladat elvégzéséhez rendelkezésre álló robot paraméterei is befolyásolják a 
robotmegfogó kiválasztását. Esetünkben legfontosabb robot jellemző a kinematikai 
felépítésen túl a teherbírás és a munkatér.  

5. Robotmegfogó. A poliuretán habelemek megfogásához javasolt robotmegfogókat a 2.4 
fejezet mutatja be. A robotmegfogó választás során az alábbi jellemzőket célszerű 
figyelembe venni: 
• A robotra átadott terhelés függ a robotmegfogó típusától is, mivel különböző az 

egyes konstrukciók tömege, kiemelésnél eltérő az egyes robotmegfogók 
alkalmazásakor fellépő kiemelési erő. Az utóbbi abból következik, hogy egyes 
megoldásoknál (CGM, vákuumos) a robotmegfogó is részt vesz a kiemeléshez 
szükséges deformációk létrehozásában, és a robotmegfogó kialakításától függenek a 
megfogási helyek és az alkalmazható kiemelési irányok, amely tényezők nagy 
hatással vannak a kiemelési erőre. Ha több robotmegfogó alkalmas a feladat 
elvégzésére, akkor azt kell választani, amelyik kisebb terhelést ad át a robotkarra. 

• Emelőerő. A nagyobb emelőerővel rendelkező robotmegfogókkal nehezebb darabok 
helyezhetők át, illetve nagyobb kiemelési erő igény esetén alkalmasak kiemelésre. A 
kifejthető emelőerő szabályozhatósága befolyásolja a robotmegfogó 
alkalmazhatóságának rugalmasságát: a széles tartományban változtatható 
emelőerővel rendelkező robotmegfogók több esetben alkalmazhatók. A lágy 
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poliuretán habelemek esetében ez különösen előnyös, mivel így csak annyira kell 
terhelni a habot, amennyire a biztonságos megfogáshoz szükséges. 

• Működtetés. A javasolt robotmegfogók többsége pneumatikus működtetésű. A 
vákuumos robotmegfogók esetében a nagy térfogatáram igény fúvóval biztosítható. 
A robotmegfogó választás során figyelembe kell venni a rendelkezése álló 
erőforrásokat. 

• Mozgatható darabok típusának száma. A robotmegfogók többsége átállítással vagy 
átépítéssel több habelem típus megfogására alkalmas, például a kétpofás 
robotmegfogóknál cserélhetők a szorító pofák és változtatható a távolságuk, az 
egyfejes vákuumos robotmegfogónál cserélhető az egész szívófej és külön az 
illeszkedő perem is, a többfejes vákuumos robotmegfogó szívófejei szintén 
cserélhetők, pozíciójuk és orientációjuk fokozatmentesen állítható. A habosító 
üzemek több habelem típust gyártanak, így a robotmegfogók fontos tulajdonsága az, 
hogy mennyire széles körben alkalmazhatók. 

• Rendelkezésre állás. A robotmegfogó kiválasztása előtt át kell tekinteni a szabad 
erőforrásokat: meg kell vizsgálni, hogy a gyárban rendelkezésre álló robotmegfogók 
közül melyek szabadok a kívánt időszakban. Ha lehetséges, meglévő, szabad 
robotmegfogókat célszerű választani, ha ezekkel nem oldható meg a megkívánt 
minőségben a feladat, akkor új robotmegfogót kell beszerezni vagy gyártani.  

• Megbízhatóság. Az automatizált rendszereknél rendkívül fontos az elemek 
megbízhatósága, mivel a leállások nagy költségtöbbletet eredményeznek. Az egyéb 
szempontok szerint azonos jellemzőkkel rendelkező megoldások közül minden 
esetben a nagyobb megbízhatóságút kell választani. 

• Érzékelők. A rendszer megbízható működéséhez érzékelők beépítésére van szükség. 
A beépített érzékelők növelik az alkalmazás bonyolultságát és költségét. 

• Ciklusidő. A robotmegfogó fontos jellemzője a megfogáshoz és elengedéshez 
szükséges idő. A legkisebb működési idővel a kétpofás robotmegfogók 
rendelkeznek, a legnagyobb ciklusideje a CGM robotmegfogónak (17. ábra) van. 

• Vezérlés. A robotmegfogó vezérlésének módja nagymértékben hatással van a 
robotmegfogó árára. A CGM robotmegfogó (17. ábra) működtetése 
szervomotorokkal történik, ami rendkívül drága konstrukciót eredményez. Ez a 
robotmegfogó ennek köszönhetően csak elvi megoldásnak tekinthető, gyakorlati 
alkalmazása nem indokolt.  

• Döngölés. Kiemelés esetén meghatározó lehet, hogy egy robotmegfogó elvégzi-e a 
döngölést feladatát, ugyanis ezzel egy meglévő művelet kiemelés közben, külön 
eszköz beszerzése, telepítése és üzemeltetése nélkül hajtható végre. A döngölés 
elvégzésére kizárólag a vákuumos robotmegfogó alkalmas. 

• Költségek. Az esetek többségében a végső döntést a költségek határozzák meg, itt 
figyelembe kell venni a beszerzési és az üzemeltetési költségeket is. A feladatot 
kielégítően elvégző megoldások közül az alacsonyabb költségű megoldásokat kell 
előnyben részesíteni. 

Az alkalmazható megfogási módszerek típusát és jellemzőit a kezelendő habelem 
paraméterein kívül elsősorban a kezelési feladat befolyásolja. A befogó típusú robotmegfogók 
a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldások közé tartoznak, ezért ahol alkalmasak a feladat 
elvégzésére, többnyire ezeket célszerű előnyben részesíteni. Áthelyezésre minden habelemnél 
alkalmasak, szerszámból történő kiemelésre azonban csak speciális esetben. Az elméleti 
vizsgálatok és a prototípus robotmegfogókkal végzett kísérletek alapján megállapítható, hogy 
poliuretán habelemek szerszámból való kiemeléséhez elsősorban a behatoló (tűs 
robotmegfogó) és az összehúzó (vákuumos robotmegfogó) technikák használhatók.  
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4.3.2 Az eset-alapú megoldás lehetőségei 
Az eset-alapú rendszer fejlesztéséhez szinte módosítás nélkül felhasználható a 2.3.2 

fejezetben bemutatott formahab leíró rendszer. Az eset probléma része megegyezhet a 
habelem leírásnál bemutatottakkal, a megoldás pedig az egyes esetekben alkalmazható 
megfogási módszer teljes dokumentációja lehet. A habelem jellemzőinek tárolása indexelt 
formában történhet, ez az index a habelem leírásnál bemutatott jellemzők alapján hozható 
létre. Az indexelés definiálása után létrehozhatók az esetek és meghatározható a hasonlóság 
fogalma. Két eset akkor tekinthető hasonlónak, ha a robotizált kezelés szempontjából 
hasonlók, azaz hasonló megfogási módszer alkalmazható mindkettőnél. Az adaptációs modul 
esetünkben a részletes tervezésnek felel meg, ennek megoldása az 4.4 fejezetben található. 

Az eset-alapú rendszer javasolt felépítése az alábbi ábrán látható (74. ábra). A 
bekeretezett rész a koncepcionális tervező modult tartalmazza, az ábra jobb oldalán látható 
rész a részletes tervezés tervezési folyamatban elfoglalt helyét mutatja. Az új feladat bevitele 
a felhasználói felületen keresztül történhet. Az itt megadott információk alapján jön létre az új 
eset indexe, mely alapján a kereső modul kikeresi az esetbázisból a hasonló eseteket. A talált 
esetek közül a felhasználó választhat a megoldásban tárolt információk alapján. A kiválasztott 
eset adaptálása a részletes tervező modul feladata. A módosított eset letárolható az 
esetbázisban, így a rendszer tanulásra is képes. 
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74. ábra Koncepcionális tervezés eset-alapú rendszerrel 

4.3.3 A feladat megoldása szabály-alapú rendszerrel 
A szabály alapú rendszert az 4.3.1 fejezetben összefoglalt robotmegfogó-választási 

kritériumokat felhasználva, az 4.1.2 fejezetben bemutatott fejlesztési folyamatot követve 
hoztam létre. 

A tudás formalizálása 
A rendszer létrehozása során első lépésben definiáltam a problémát leíró osztályokat és 

ezek attribútum érték párjait. A habelem jellemzőit a Habelem osztály, a végrehajtandó 
feladat jellemzőit a Feladat osztály (FA.) attribútumaiban foglaltam össze (20. táblázat). 
Látható, hogy a formahab leíró rendszerhez (2.3.2 fejezet) képest leegyszerűsített formában 
vannak tárolva az információk, ennek az az oka, hogy a robotmegfogók ipari bevezetése előtt 
csak ezen elemeket felhasználva lehetett kellő biztonsággal szabályt alkotni. 
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20. táblázat A Habelem és a Feladat osztály attribútumai 
 TULAJDONSÁG LEHETSÉGES ÉRTÉKEK 

Rendeltetés fejtámla ülőlap háttámla kieg. 
Típus kicsi szimpla dupla  
Osztósík helye alul középen felül  
Alámetszés kicsi közepes nagy  
Horony az 
oldalfalon nincs van   

200mmx100mm-es 
50 mm vastagságú 
szabad felület 

nincs 1 2 több 

Huzat (felületi 
kiegészítő elem) nincs textil filc fa 

Betét (belső 
kiegészítő elem) nincs huzal cső hab 

H
A

B
EL

EM
 

Kilógó betét nincs van   
Kezelési feladat áthelyezés kiemelés és áthelyezés   
Habelem típusok 
száma 1 2 több  FA

. 

Ciklusidő kicsi közepes nagy  

21. táblázat A Robotmegfogó, az Érzékelő és a Robot osztály attribútumai 

 TULAJDONSÁG LEHETSÉGES ÉRTÉKEK 
Név Kétpofás I Kétpofás II Fejtámla I Fejtámla II Vákuum I Vákuum II Tűs I Tűs IICGM
Árindex 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ciklusidő kicsi közepes nagy       
Rendelkezésre áll igen nem        
Univerzális nem közepesen nagyon       
Döngölést elvégzi igen nem        
Megbízhatóság kicsi közepes nagy       
Vezérlés szervo PLC        
Kifejthető emelőerő kicsi közepes nagy       R

O
B

O
TM

EG
FO

G
Ó

 

Robotra átadott 
terhelés kicsi közepes nagy       

Tű törést ellenőrző van nincs        
Erőmérő van nincs        
Érintkezést 
ellenőrző van nincs        

ÉR
ZÉ

K
EL

Ő
 

Nyomásmérő van nincs        

Teherbírás kicsi közepes nagy       

R
O

B
O

T 

Munkatér kicsi közepes nagy       

 
A robotmegfogó főbb jellemzőinek tárolása mellett egyéb kiértékelő mutatókat is 

figyelembe vettem, a leírás tartalmazza az alkalmazandó szenzorok típusát és a robot fő 
paramétereit. A megoldás jellemzőit a Robotmegfogó, az Érzékelő és a Robot osztály 
tartalmazza (21. táblázat).  

A robotmegfogó választási irányelvek, az esettanulmányok, a robotmegfogók és a 
szenzorok sajátosságai alapján öt szabálycsoportot hoztam létre. Külön szabálycsoport szolgál 
az alkalmazható robotmegfogók listájának (1. szabálycsoport), a robotmegfogó vezérlésének 
(2. szabálycsoport), a szenzorok típusának (3. szabálycsoport), a robot paramétereinek (4. 
szabálycsoport) és a kiértékelő jellemzők meghatározására (5. szabálycsoport), így a 
robotmegfogó tervezése ezeken keresztül lépésről-lépésre mehet végbe (75. ábra). Az egyes 
szabálycsoportok azt az ismeretanyagot tartalmazzák, amely felhasználásával a bemenetükből 
meghatározható a kimenetük. 
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2. szabálycsoport1. szabálycsoport 3. szabálycsoport

4. szabálycsoport

5. szabálycsoport

Habjellemzők
Kezelési feladat

Alkalmazható
megfogók

Megfogó
vezérlés

Szenzor

Robot fő paraméterei

Kiértékelő
jellemzők

 
75. ábra Robotmegfogók koncepcionális tervezésének lépései 

Látható, hogy a rendszer lehetséges megoldási módokat keres és a végső választás a 
felhasználó feladata. A döntés meghozatalát a rendszer kétféleképpen támogatja: egyrészt a 
kimeneti ablakban a lehetséges megoldások között tallózva bemutatja az egyes megoldások fő 
jellemzőit, másrészt egy külön kiértékelő ablakban lehetővé teszi az egyes megoldások 
felhasználó által súlyozott szempontok szerinti összehasonlítását. A kiértékelő eljárás hét 
előre definiált kritérium alapján pontozza a megoldásokat: 

1. a robotmegfogó és az üzemeltetés költsége, 
2. a robotmegfogó ciklusideje, 
3. van-e már legyártott példánya a felhasználónak és az szabad-e, 
4. azon hasonló habelem típusok száma, melyek a robotmegfogóval kezelhetők, 
5. van-e vákuumfúvó a gyárban, 
6. a robotmegfogó elvégzi-e a döngölés feladatát, 
7. megbízhatóság. 
Az összes kritérium értéke minden robotmegfogóhoz előre definiált, azonban a tervező 

által módosítható, így változtatható ezek fontossága. Az N. robotmegfogó pontértéke a 
következőképpen határozható meg: 

∑

∑

=

== 7

1i
i

7

1i
iNi

N

w

fw
Pontérték , (79) 

ahol wi a robotmegfogó tulajdonságának súlyfaktora és fNi az N. robotmegfogó 
tulajdonságának jellemző értéke. 

Ha többféle habelemet szeretnénk mozgatni ugyanazzal a robotmegfogóval, akkor 
mindegyikre le kell futtatni a koncepcionális tervező modult, majd lehetőség szerint 
kiválasztani azt a robotmegfogót, amelyikkel a legtöbb habelem kezelhető. Ezt követően a 
részletes tervezés során lehet megvizsgálni, hogy ugyanazon robotmegfogóval mely 
habelemek kezelhetők. 

Implementálás KAPPA®-PC keretrendszerben, a rendszer használata 
Az implementálás a III. függelékben bemutatott KAPPA®-PC [126][127] fejlesztői 

keretrendszerben történt, így egy olyan Windows alkalmazás született, amely széles körben 
alkalmazható és a tervező mérnökök által megszokott terminológiával rendelkezik. A 
változók és a felhasználói felület angol nyelvű, mivel a teljes szakértői rendszer nemzetközi 
együttműködésben készült el és így volt biztosítható a nemzetközi publikálhatóság és későbbi 
széleskörű alkalmazhatóság. 

Az implementálás első lépéseként létrehoztam az előzőekben bemutatott osztályokat és 
ezek attribútumait. A definiált struktúra a keretrendszerbe épített objektum tallózó (Object 
Browser) segítségével grafikusan is megtekinthető. Az osztályok definiálását követően 
bevittem a rendszerbe az előzőekben megalkotott szabályokat, majd létrehoztam a 
felhasználói felületet. A felhasználói felület széles körben alkalmazza a rendelkezésre álló 
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lehetőségeket. Az egyes attribútumok válaszadási lehetőségei között tallózva a felhasználó kis 
piktogramokon követheti nyomon a válaszadási változatok jelentését (78. ábra). Az ilyen 
programozás-technikai feladatokat eljárásokkal valósítottam meg.  

A rendszer rendelkezik egy főmenüvel, innen hívhatók meg a koncepcionális (Conceptual 
design) és részletes (Detailed design) tervező modulok, innen tölthetők vissza régi állapotok 
és tárolható az aktuális állapot (Save/Retrieve), innen érhető el a tanuló modul (Learning), 
ezen keresztül tekinthetők meg az attribútumok aktuális értékei (Explain), törölhetők a 
bemeneti paraméterek (Reset), megnyitható a súgó (Help) és bezárható az alkalmazás (Exit). 

 

 
76. ábra HOMER szakértői rendszer főmenüje 

A rendszer koncepcionális tervező moduljának működését szemlélteti a 77. ábra. Az új 
feladat bemeneti paraméterei a felhasználói felületen keresztül vihetők be a rendszerbe (78. 
ábra). Az adatok megadása több ablakon keresztül történik. Az első bemeneti ablakon (Input-
1) a habelem rendeltetése (Type of seat) és az elvégzendő feladat (Task) adható meg. Ezt 
követően (Input-2) jelölhető meg a termékbe kerülő betétek típusa (Insert), illetve drót és 
csőbetét esetén az, hogy kiáll-e a betét a habelemből (Insert sticking out). A harmadik 
ablakban (Input-3, a terjedelmi korlát miatt nincs bemutatva) a habelem mérete és a 200x100 
mm-es szabad felületek száma adható meg. Végezetül (Input-4) az oldalfelület (Groove on 
side wall), az osztósík (Plane of split), a huzatok (Cover) és az alámetszés (Undercut) 
jellemzői vihetők be a rendszerbe. Minden fázisban a továbblépés (Continue) mellett 
lehetőség van az előző szintre történő visszalépésre (Back), az adatok törlésére (Reset) és a 
bevitelből való kilépésre (Close). A feltüntetett jellemzők bővebb jelentése és rendszer 
használatának leírása a környezetfüggő súgóban (Help) érhető el. 

 
Koncepcionális tervezés

S
Z
A
B
Á
L
Y
B
Á
Z
I
S

Új feladat

Adatbevitel

Szabályalapú 
rendszer

Választás Választott megoldás

Habelem jellemzői, feladat

Javasolt megoldások a
válaszást segítő jellemzőkkel

 
77. ábra Koncepcionális tervezés szabály-alapú rendszerrel 
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78. ábra Bemeneti paraméterek megadása 

A habelem megadott főbb jellemzői és az elvégzendő feladat alapján a rendszer az 
előzőekben bemutatott szabálycsoportokat felhasználva adja meg az adott esetben javasolt 
robotmegfogók listáját (Suitable grippers). A felhasználó választását az egyes megoldások 
jellemzőinek megadásával (Gripper control, Robot load capacity, Gripper price index, 
Sensors) támogatja a rendszer (79. ábra). Ha lépegetünk a robotmegfogók között, akkor az 
összes kimeneti ablakban (Output window) frissíti a program az adatokat.  

 

 
79. ábra Koncepcionális tervezés kimeneti ablaka 

A kiértékelő (Gripper Evaluation) menüpont alatt érhető el a megoldásokat értékelő 
programrész. A követelmények súlyait változtatva számítható az egyes megoldások 
pontértéke. Például ha nem kívánunk külön döngölő berendezést telepíteni és üzemeltetni és 
ennek megfelelően a „Robotmegfogó elvégzi a döngölés feladatát?” követelmény súlyát 
megemeljük, akkor nő a vákuumos robotmegfogó pontértéke a többi megoldással szemben. 
Az elvégzett futtatás jegyzőkönyvezhető (Reports). A jegyzőkönyv tartalmazza a futtatást 
végző személy nevét, a futtatás időpontját, a habelem rajzszámát, a bemeneti jellemzők 
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értékét az illusztráló piktogrammal kiegészítve, az alkalmazható robotmegfogók listáját és a 
kiválasztott robotmegfogók paramétereit. A kimeneti ablakból továbbléphetünk a részletes 
tervező modulba (Detailed design) vagy visszaléphetünk a főmenübe (Close). 

4.4 Részletes tervezés 

A részletes tervezési modul a kiválasztott robotmegfogó főbb paramétereinek 
meghatározására szolgál. A habelem jellemzőinek és a megfogás körülményeinek pontos 
bevitele után a rendszer megadja a robotmegfogó főbb geometriai adatait és működési 
jellemzőit. Mintaként az egyszerűbb felépítésű robotmegfogókra oldottam meg a feladatot, a 
bonyolultabb szerkezetek esetén (többfejes tűs- és vákuumos robotmegfogó, CGM) a 
megvalósítás további fejlesztés alapját képezheti. Ezekhez a robotmegfogókhoz csak a 
megoldás elvi lehetőségeit mutatja be az értekezés. 

A részletes tervező modul meghívható a koncepcionális tervezés befejeztével a kimeneti 
ablakból (79. ábra), illetve ezt a lépést kihagyva közvetlenül a rendszer főmenüjéből. Az 
utóbbi esetben meg kell adni a kiválasztott robotmegfogó típusát (Gripper name), az 
elvégzendő mozgatásai feladatot (Task) és a habelem rendeltetését (Type of seat) (81. ábra). 
Ezt követően áthelyezés esetén a darab tömegét és befoglaló méreteit, kiemeléskor ezen felül 
a hab keménységét és a szerszámnyílás méreteit kell megadni (80. ábra). Az utóbbi adatok a 
kiemelési erő közelítő számításához szükségesek. A program a mozgatási feladattól függően 
számítja ki az áthelyezési vagy kiemelési erőt. Ennek birtokában kerülhet sor a robotmegfogó 
paramétereinek számítására. A részteles tervező modul használata nyomon követhető a IX. 
függelékben bemutatott mintafuttatás segítségével. 
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80. ábra A részletes tervezés folyamata 

A rendszer a robotmegfogó fő méreteit határozza meg (pofatávolság, rúd megfogásánál 
prizma méretek, tűs robotmegfogónál tűszám és tűpárna méretek, stb.), a keretszerkezet 
elemeinek méretei ezekből egyszerűen számíthatók. A legtöbb 3D-s tervező rendszer 



Vákuumos megfogás poliuretán habok robotizált mozgatásakor 85 

Zoller Zoltán  PhD értekezés 

lehetőséget nyújt arra, hogy akár külső adatbázison keresztül módosíthatók legyenek a modell 
egyes méretei, így geometriai kényszerek definiálásával ezeken a fő méreteken keresztül 
automatizáltan módosítható a robotmegfogó teljes modellje és frissítésekkel a robotmegfogó 
alkatrészek műhelyrajzai. További fejlesztési lehetőség a KAPPA®-PC és egy modellező 
rendszer összekapcsolása, mely eredményeként a robotmegfogó modellek közvetlenül 
módosíthatók. 

 

 
81. ábra Részletes tervezés modul – kezdő képernyő 
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5 KIEMELÉSHELYES FORMAHAB TERVEZÉS (DFFD, DESIGN 
FOR FOAM DEMOULDING) 

Egy termék előállításának költsége lényegében már a konstrukciós tervezés során 
kialakul. Az egyre fokozódó piaci verseny következtében folyamatosan növekszik a különféle 
tervezést támogató módszerek és az ezek alkalmazását segítő programok kifejlesztése és 
használata. Az egyes megoldandó feladatok egyszerre vetnek fel műszaki és gazdasági 
kérdéseket, ezért ezekben a rendszerekben a termékkoncepció ellenőrzése és költségbecslése 
együttesen valósul meg. Általában tapasztalati adatok összesítésével, irányértékek 
megadásával segítik a program felhasználóját döntései meghozásában [147][152][154]. 

A robotmegfogók tervezése és tesztelése során bizonyosodott be, hogy a kiemelés 
szempontjait már a habelemek tervezése során célszerű figyelembe venni. Ezzel nemcsak a 
kiemelés bonyolultsága és költsége csökkenthető, hanem gyakran csak így valósítható meg 
automatizáltan a feladat. Kereskedelmi tervezéstámogató módszerek működési 
mechanizmusát elemezve az összegyűjtött tapasztalatok alapján született meg a DFFD, 
Design for Foam Demoulding, azaz Kiemeléshelyes formahab tervezés elmélete. Egy új DFx 
módszer eljuttatása a kereskedelmi bevezetésig, majd folyamatos fejlesztése nem lehet egyéni 
vállalkozás eredménye. Ennek megfelelően jelen munka kizárólag a DFFD alapgondolatának 
megteremtésére és az alapvető tervezési irányelvek megfogalmazására terjed ki. 

5.1 DFx technikák 

A mérnöki tevékenységek támogatásának és a konkurens tervezés megvalósításának ma 
már többféle eszköze ismert, azonban ezek gyakorlati alkalmazhatósága igen eltérő. A 
gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy jelenleg a mérnöki munkához az egyik 
legnagyobb támogatást a különböző tervezői értékelő rendszerek, a DFx (Design for x) 
technikák nyújtják [150]. A DFx technikák alkalmazása lehetővé teszi, hogy a konstruktőr a 
tervezési folyamat minden szakaszában ellenőrizhesse a termék költségét, a jellemzőit és 
minőségét meghatározó tényezőket. A tervezői szaktudást prezentáló DFx technikák 
kezdetben elsősorban a termékek funkciójával és az előállítással (DFP, Design for 
Production) összefüggő szempontokra irányultak, ezek közül a legismertebb a szerelés- és 
gyártáshelyes terméktervezést támogató DFMA (Design for Manufacture and Assembly). 
Fokozatosan jelentek meg a minőségi szempontokat elemző DFQ (Design for Quality), a 
folyamatos költségbecslést lehetővé tevő DFC (Design for Cost), a karbantartás értékelésére 
alkalmas DFS (Design for Service), valamint a környezeti hatások mérlegelését lehetővé tevő 
DFE (Design for Environment) értékelő technikák [148][150][155]. 
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82. ábra A DFx által lefedett szakterületek [148] 
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A DFx technikák közül napjainkban a legnagyobb gyakorlati jelentősége a DFP 
területeinek többségét lefedő DFA módszereknek és az ezekhez tartozó szoftvereknek van. 
Ezen eljárások legfőbb célja, hogy egyszerűsítsék a szerelést és csökkentsék a szerelési 
költségeket. Ez a cél a szerelvények ésszerűsítésével érhető el, mivel ezzel csökken az 
alkatrészszám és a szerelési idő, nő a szerelés hatékonysága, javul a termék minősége és 
tökéletesedik a szerelőrendszer környezete [149][151]. 

Számos, a termékfejlesztés területén alkalmazható problémamegoldó modellt 
fejlesztettek ki a kutatók. Ezen modellek mindegyike magában foglalja a Jones modell három 
szintjét, az analízist, szintézist és értékelést. Az ADGE modell (Analyse-Define-Generate-
Evaluate) is tekinthető a Jones modell egy olyan változatának, ahol az analízis szintje szét van 
választva az analízis folyamatára és a probléma meghatározására. Ennek megfelelően az 
ADGE modell négy szintből áll: probléma analízise, probléma megfogalmazása, megoldások 
generálása és megoldások értékelése (83. ábra, felső rész). 
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83. ábra Az ADGE modell alkalmazása DFA analízishez [152] 

A különféle DFA eljárások (pl. Boothroyd Dewhurst, Lucas, Hitachi) elemzéséhez is 
sikeresen alkalmazták az ADGE modellt [153]. Az ADGE modell segítségével a különböző 
DFA módszerek működése vizsgálható, és nemcsak a DFA eszközök felhasználásának 
előnyeire és hátrányaira mutat rá, hanem a különböző kereskedelemben kapható DFA 
eljárások közti különbségekre is. 

Az ADGE modell a DFA módszerek működését négy szintre tagolja: probléma analízise, 
probléma megfogalmazása, megoldások generálása és megoldások értékelése (83. ábra). Az 
elemző fázis a DFA munkalapok kitöltéséből áll, a probléma a szerelés hatékonyságával és a 
kiemelt problémás területek megjelölésével fogalmazható meg (pl. magas működési idő). Ezt 
követően lehet megfogalmazni azokat a javaslatokat, melyek megvalósításával csökkenthető a 
szerelési idő és javítható a szerelés hatékonysága. Utolsó lépésként ki kell értékelni a 
lehetséges megoldásokat, meg kell vizsgálni, hogy az egyes esetekben miként változik a teljes 
előállítási költség és a termék továbbra is kielégíti-e az előírt követelményeket. 

5.2 Kiemeléshelyes formahab tervezés 

A járműgyártók az üléshabok tervezése során a szerszámból történő kiemelés 
szempontjait csak olyan mértékben veszik figyelembe, hogy a habelemek sérülésmentesen, 
illetve kis selejthányaddal legyenek kiemelhetők a szerszámból. Ez pontos analógiája annak, 
amikor egy több alkatrészt tartalmazó termék tervezésénél a szerelhetőség alatt a 
„bennszülött” alkatrészek elkerülését értik. Ezen a területen már nagy előrelépések történtek, 
már a hetvenes évek végén kifejlesztették a szereléshelyes terméktervezés módszertanát 
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(DFA), majd a nyolcvanas évek elején megjelentek az ezen alapuló rendszerek [151]. Az itt 
elért eredményeket elemezve célszerűnek mutatkozik a habelem tervezése során is figyelembe 
venni az automatizált mozgatás szempontjait, tervezési irányelveket definiálni, és az 
összegyűjtött tapasztalatok alapján megalkotni a DFFD tervezési módszertant. 

5.2.1 Formahab tervezési irányelvek 
A formahabok kiemelésének problémáit áttekintve (2.3.1 fejezet) felállítható egy sor 

olyan szabály, amelyek betartása nagyon fontos. Ezen szempontok egy része független attól, 
hogy kézzel vagy robottal fog történni a formahab kiemelése (pl. alámetszések csökkentése), 
mások a kiemelési módtól függenek (pl. betétek elhelyezése). Az általános szabályok esetében 
is többnyire a választott kiemelési módtól függően kell az egyes szabályokra hangsúlyt 
fektetni. A tervezési irányelvek megfogalmazásához a 2.3.2 fejezetben bemutatott formahab 
leíró rendszer jól alkalmazható. Ez a leírási rendszer a habelem azon jellemzőit veszi 
figyelembe, melyek számottevő hatással vannak a habosító formából történő kiemelésre. A 
kutató munka során nyert tapasztalatok alapján megadható az egyes jellemzőkhöz, hogy mely 
értékei jelentenek kedvező és melyek kedvezőtlen kiemelési körülményeket. Ezt felhasználva 
az elemezések során egyszerűen kijelölhetők a problémás helyek és meghatározható a 
habelemek kiemelési hatékonysága. A tervezés során kiemelést nehezítő elemek elhagyására 
törekedni kell. 

A habelem kiemeléshelyes tervezése a konkurens mérnöki tervezés filozófiájába jól 
illeszkedik. A kényelmi és biztonsági szempontokkal egy időben kell megtervezni a kiemelés 
folyamatát, mivel ezek a tervezési szempontok is hatással vannak a habelem kialakítására. 
Természetesen prioritási sorrendet kell felállítani az egyes követelmények között, így az 
ülőfelület nem, vagy csak kis mértékben módosítható a kiemelés szempontjai szerint, azonban 
a kiemelés szempontjából nagyobb jelentőségű – szerszámnyitáskor felül elhelyezkedő – alsó 
felületen és a betétezés területén már szabadabban lehet módosításokat eszközölni. 

A formahab leíró rendszert (2.3.2 fejezet) felhasználva jól megfogalmazhatók a kiemelés 
problémás területei. Tervezési irányelvekkel támogatható az egyes formahab elemek 
kiemeléshelyes kialakítása. A formahab leíró rendszer alapján ezen kiemelést segítő tervezési 
szempontok a következők (az egyes elemek sorszámára zárójelben található a hivatkozás): 

Anyagjellemzők, mechanikai paraméterek (formahab leíró rdsz.: 9-16) 

A megrendelő a hab anyagára vonatkozóan többnyire csak a hab főbb paramétereit 
(keménység, tömeg, tűzállóság, stb.) adja meg, a habrendszer kiválasztása a habgyártó 
feladata. A habosító üzemek az adott követelményeknek megfelelő habrendszert az alapanyag 
gyártóval közösen választják ki. A jelenleg alkalmazott tervezői és gyártási (kis kiformázási 
idő, stb.) előírások mellé célszerű felvenni a kiemelés szempontjait is. Ennek megfelelően a 
kiemelés közbeni beszakadások elkerülése érdekében olyan habrendszert kell választani, 
amely formanyitáskor kevésbé sérülékeny habot eredményez. Ha a behabosított betéteket 
kiemeléshez szeretnénk használni, akkor kiemelten fontosak a hab ragadási tulajdonságai. 

Geometriai leírás (formahab leíró rdsz.: 17-28) 

A különféle peremek és hornyok elhelyezése a kényelmet, a vonzó megjelenést, a 
habelem hordozóelemre (képlékenyen alakított fémlemez vagy fröccsöntött műanyag elem) 
való stabil beépítését, anyagtakarékosságot, a huzat rögzítését és egyéb nélkülözhetetlen 
célokat szolgálnak. Ezeket szem előtt tartva a habelem geometriájának meghatározásakor 
törekedni kell az egyszerűségre. 

Az alsó és az oldalsó felületeken levő tagolások (21, 22) általában nehezítik a kiemelést 
mind kézi, mind robotizált megoldásnál, a felső felületen található ugrások (17, 18) többnyire 
csak automatizált kiemelésnél jelentenek problémát. A habelem szélén elhelyezkedő vékony 
és mély peremeknél (17) kiemelés közben könnyen kialakulhatnak szakadások, ezért ezeket 
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lehetőleg kerülni kell. Az alámetszések mértéke alapvetően meghatározza a kiemelés 
bonyolultságát, a kiemelési erő nagyságát és a beszakadások valószínűségét, ezért az oldalfal 
dőlésének és alakjának (19), a kiszélesedés mértékének (20), az osztósík helyének (23) és a 
szerszámnyílás relatív méretének (27) meghatározásakor nagy körültekintéssel kell eljárni. A 
felső felületnél (25) többnyire a sík kialakítás az előnyös, az alsó felületnél (24) a konvex 
esetben könnyebb a kiemelés. 

Többnyire nincs lehetőség az egyes elemek elhagyására, azonban helyzetük általában 
módosítható. Gyakran a hátsó felületen lévő, a hordozóelem merevítését szolgáló peremek kis 
mértékű áthelyezésével lehetővé válik a tűs robotmegfogó tűpárnáinak vagy a vákuumos 
robotmegfogó szívófejeinek az elhelyezése. Ekkor figyelembe lehet venni, hogy ezek a 
felületek a vastagabb habkeresztmetszeteknél (28) jöjjenek létre, mert ezzel a tűs 
robotmegfogóban hosszabb tűk alkalmazhatók (az átvitt erő arányos a tűhosszal [24]) és a 
vákuumos robotmegfogónál kisebb térfogatárammal hozható létre az adott emelőerő, ill. a 
letapadás jelensége is kevésbé jelentkezik (3.4.1 fejezet). 

Az osztósík (23) meghatározása összetett feladat. A felső felületen gyakran légzárványok 
keletkeznek, ezért az alsó felületen jobb felületminőség érhető el. Többnyire az utassal 
érintkező felületet teszik alulra és az osztósíkot a maximális magasságig emelik. A kiemelés 
akkor igényel minimális erőt, ha az osztósík a maximális szélességű részen található. A 
kompromisszumot az adott elvárások függvényében kell megkeresni. 

Kiegészítő elemek (formahab leíró rdsz.: 29-35) 

Az ülések kényelmessé és biztonságossá tételéhez, illetve a további feldolgozáshoz 
(kárpitozás, beépítés) különböző fém, fa és szövetbetétek behabosítására van szükség. Ezen 
betétek részben javítják, részben rontják a kiemelés körülményeit. A merevítő hatásuk 
következtében többnyire növelik a kiemelési erőt, de gyakran jó megfogási lehetőséget 
biztosítanak. A fejtámla például biztonságosan megfogható a benne elhelyezett fémbetéteknél 
(15. ábra, 16. ábra). Gyakran a habelem széléig kilógó fémbetéteknél kiemelhető lenne a 
darab, de a felület nem alkalmas a megfogásra. Ekkor javasolható a betét végének olyan 
módosítása, hogy egy egyszerű kétpofás robotmegfogóval megfogható legyen (13. ábra).  

A felső felületen található fa (35) és filc (32), illetve a habelem belsejébe habosított cső- 
és huzalbetétek (29, 30) pontos helyzetének meghatározása a tűs robotmegfogó alkalmazása 
esetén döntő jelentőségű. Tűs robotmegfogó csak akkor alkalmazható, ha megfelelő méretű és 
mélységű betétektől mentes felület áll rendelkezésre. A vákuumos robotmegfogó 
alkalmazhatóságát nem befolyásolják ezek a betétek, azonban méretük és helyzetük megfelelő 
meghatározásával gazdaságosabbá és biztonságosabbá tehetjük a megfogást. Ha a filcrétegen 
vagy a fabetéten helyezzük el a szívófejeket, akkor kisebb térfogatáram elegendő a 
megfogáshoz, de az oldalfelületeken nem jön létre a kiemelés előtti előzetes elválasztás. Az 
adott esetben mérlegelni kell, hogy mennyire van szükség a kiemelés előtti elválasztásra, és 
ennek megfelelően kell együttesen meghatározni a betétek és a szívófejek helyzetét. A 
vákuumos robotmegfogó összehúzó hatásának kihasználására esetenként a fabetéteken plusz 
furatok elhelyezése is javasolható (3.4.1 fejezet). Vékony habelemek esetén a kis légáteresztő-
képességű filcréteg csökkenti a letapadási hatást és a szükséges térfogatáramot, így ha 
lehetséges, úgy érdemes ezek méretét és helyzetét meghatározni, hogy alkalmasak legyenek a 
megfogásra. 

Ha egy falap a teljes megfogásra rendelkezésre álló felületet lefedi, akkor nem lehet 
behatolni a habelem és a szerszám közé, csak a felső sima felület alkalmazható megfogásra. 
Ekkor a vákuumos robotmegfogó mellett a fabetét módosításával egyszerű kétpofás 
robotmegfogót (13. ábra) is alkalmassá lehet tenni a kiemelésre: a megfogási helyeken 
furatokat kell elhelyezni, ezek belső pofákkal biztonságosan megfoghatók. 

A csőbetéteket (30) tartalmazó habelemek többnyire keményebb habanyagból is 
készülnek, így a két merevítő tényező együttes hatásaként többnyire kellő merevségűek 
ahhoz, hogy oldalt megfogva kiemelhetők legyenek a formából. Az egyszerű kétpofás 
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robotmegfogó (14. ábra) alkalmazásához megfelelő méretű, lehetőleg a csőbetéteknél 
elhelyezkedő szabad oldalfelületet kell biztosítani – ez az osztósík (23) megfelelő 
kialakításával érhető el (84. ábra). 

A betétek rögzítése betétrögzítő bakokkal történik. Kiemelés során könnyen létrejöhet 
ezek környezetében szakadás, ezért éles sarkokat nem szabad alkalmazni (85. ábra). 

 

 

huzal
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84. ábra Megfogás az oldalfelületen 85. ábra Betétrögzítő bakok 

5.2.2 A DFFD módszer alkalmazása 
A DFFD elemzést a DFA elemzéshez hasonlóan a gyártmánykoncepció kidolgozását 

követően a részletes gyártmány és gyártási dokumentáció elkésztése előtt kell elvégezni.  
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86. ábra A szakértői rendszer és a DFFD módszertan helye a tervezési folyamatban 

A szakértői rendszer és a DFFD módszertan helyét a tervezési folyamatban a 86. ábra 
mutatja be. Ennek megfelelően a vevői igények, a kényelem, a biztonság, a rezgéscsillapítás, 
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a tartósság, a tűzállóság, az esztétikus külső megjelenés, a megadott befoglaló méretek, a 
gazdaságosság, a vonatkozó szabványok és egyéb előírások figyelembe vételével, a saját és 
konkurens termékeket elemezve el kell készíteni az előzetes habelem tervet. Mivel a kiemelés 
módja befolyásolja a módosítási javaslatokat, a tervezés ezen fázisában célszerű kiválasztani a 
kiemelés módját. Ehhez támogatást nyújt a 4.3.3 fejezetben bemutatott szakértői rendszer, így 
a habelem tervező mérnöknek nem kell robotos szakértőhöz fordulnia. A robotmegfogó 
típusának birtokában el lehet végezni a DFFD elemzést, módosítási javaslatokat lehet 
megfogalmazni. Az elfogadott módosítások alapján áttervezett gyártmány fejlesztése tovább 
folytatódhat, el lehet készíteni a gyártási és minőségbiztosítási előírásokat, meg lehet 
vizsgálni az újrafelhasználási lehetőségeket és költségeket, elkezdődhet a prototípusok 
gyártása és bevizsgálása. A vizsgálatok kiértékelése, előírt szérianagyságú próbagyártás és 
vevői elfogadtatás után kerülhet sor a hatósági és forgalomba hozatali engedélyek 
beszerzésére. A DFFD eljárást a szakirodalomban fellelhető tervezési folyamat leírások 
[154][155][157][158] és az IMAG Kft. üléstervezési folyamata [156] alapján illesztettem be 
tervezés menetébe. 

A DFFD elemzés a kereskedelmi DFA módszerekhez hasonlóan végezhető el. A DFFD 
alkalmazási lépéseinek meghatározásához a DFA módszerek analógiájára alkalmazható az 
ADGE modell. Itt is a tervezés adott fázisában meglévő gyártmányterv elemzésével kell 
kezdeni a munkát. Meg kell keresni a habelem azon jellemzőit, melyek nehezítik a kiemelés 
folyamatát, majd a kiemelés bonyolultsága alapján meg kell adni a kiemelhetőségi 
hatékonyságot. Ez a mutató különböző konstrukciók összehasonlítására szolgál. Ezt követően 
a problémás helyekre helyezve a hangsúlyt új megoldásokat kell generálni. A generált 
megoldások kiemelhetőségi hatékonyságát, minőségét figyelembe véve kell meghatározni a 
módosítási javaslatokat. 
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87. ábra A DFFD módszer alkalmazási mechanizmusa 

A kereskedelemben elérhető DFx módszerek alapgondolatára építve megalkotott DFFD 
elmélet lehetővé teszi a habelem tervezése során a kiemelés szempontjainak módszeres 
figyelembe vételét. A DFFD módszer alapján megtervezett habelemeknél kézi kiemelés 
esetén csökkenthető a kiemelési idő és a selejthányad, könnyebbé válhat a dolgozó munkája. 
Az automatizált gyártásnál sokkal jelentősebb az a tény, hogy ezen múlhat egyes kiemelési 
módszerek alkalmazhatósága vagy akár a kiemelés automatizálhatósága is. Minden esetben az 
ergonómiai, gazdasági és műszaki előnyöket és hátrányokat együttesen kell megvizsgálni. 
Lehet, hogy például egy plusz betét beépítése feleslegesnek tűnik, de alkalmazásával 
gyorsabb és olcsóbb kiemelési stratégia alkalmazható. 
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6 AZ EREDMÉNYEK ALKALMAZÁSA ÉS A TOVÁBBLÉPÉS 
LEHETŐSÉGEI 

A kutatás eredményei közvetlenül felhasználásra kerültek a HOMER (Handling of Non-
Rigid Materials With Robots) INCO-Copernicus projektben, annak sikeres megvalósításához 
jelentősen hozzájárultak (1.1 fejezet). Az eredmények egy része ipari alkalmazást is nyert. A 
Renosol Corporation cég visszajelzése szerint több elemét sikeresen alkalmazták nagy 
bonyolultságú üléshabok gyártásának fejlesztéséhez (X. függelék). A több szívófejes 
vákuumos robotmegfogó ipari bevezetése az IMAG Kft tervei között szerepel. A tudományos 
eredmények hozzájárultak a BME Gépgyártástechnológia Tanszékén folyó robotmegfogó és 
szakértői rendszer témájú oktatás színvonalának emeléséhez. 

 
További vizsgálatok alapját képezheti a több szívófejes vákuumos robotmegfogó 

peremének és belsejének kialakítása. A szívófejen belül is létrehozható több elszívási tér, 
különféle betétekkel befolyásolható az áramlás. A perem speciális geometriai kialakításában 
és különféle tömítő szalagok alkalmazásában is további lehetőségek rejlenek. Ezen területek 
további, mélyebb feltárásával lehetőség nyílhat a megfogás biztonságának és 
gazdaságosságának fokozására. 

A vákuumos megfogó döngölő hatását habosító üzemben végrehajtott tapasztalatok 
igazolták. A bemutatott numerikus modell módot ad a döngölő hatás kvantitatív jellemzésére, 
azonban a maradék zárt cellák felszakításának körülményei nem ismertek. Ennek feltárása, 
majd modellbe illesztése további kutatások témája lehet. 

A poliuretán habok mechanikai elemzésének (Zentay Péter témája, [24]) és áramlástani 
vizsgálatának eredményeit felhasználva kutatások végezhetők formahabok vákuumos 
megfogásának mechanikai modellezésére (feszültségmező, habszakadás, stb.). 

A formából történő kiemelés esetén vákuumos megfogásnál káros hatásként jelentkezik a 
habelem alsó felületén kialakuló depresszió (3.3.3 fejezet). Ha a feladat bonyolult geometriájú 
testek megfogása, akkor előnyösen kihasználható ez a jelenség: egy szívófej belsejébe 
helyezett nyílt cellás habbal szinte tetszőleges geometriájú darab megfogható. Mivel a hab 
rendkívül rugalmas, könnyedén hozzáidomul a mozgatandó darabhoz. Az értekezésben 
javasolt számítási módszer adaptálható ezen robotmegfogó méretezéséhez. Ezen új, lágy 
poliuretán hab betétet tartalmazó robotmegfogó további kutatások alapját képezheti. 

A kifejlesztett robotmegfogók ipari bevezetése megteremtené a robotmegfogók 
továbbfejlesztésének és kereskedelmi forgalomba hozatalának lehetőségét. Az újabb 
eredményekkel a robotmegfogó választást és adaptálást végző szakértői rendszer 
szabálybázisa is bővíthető lenne. Kellő számú eset rendelkezésre állása esetén megnyílna az 
út az eset-alapú tervező modul megvalósításához. A részletes tervező modul összekapcsolása 
egy 3D-s tervező rendszerrel megteremtené a robotmegfogó modellek közvetlen 
módosításának lehetőségét. 

A Kiemeléshelyes formahab tervezés (DFFD) módszertanának definiálására és alapjainak 
megfogalmazására került sor a disszertáció keretein belül. Ennek továbbfejlesztése és a 
szoftveres támogatás megvalósítása további fejlesztések alapját képezhetik. 

További fejlesztési lehetőségek rejlenek a habosítás folyamatának támogatásában. 
Jelenleg tapasztalati úton, próbákkal határozzák meg a betöltési pályát, a gyártási költségek 
meghatározására nincs megfelelő program. Egy további új DFx eljárás, a Habosítás tervezése 
(DFF, Design for Foaming) a koncepció ellenőrzése mellett a betöltési pályát, a habgyártás 
paramétereit és költségeit határozhatná meg. 
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7 TÉZISEK 

1. tézis. Lágy poliuretán habelemek robotizált mozgatását befolyásoló paraméterek 
meghatározása és rendszerezése. 

Meghatároztam a lágy poliuretán habelemek polimerizáló formából történő kiemelését 
befolyásoló tényezőket. Létrehoztam egy formahab leíró rendszert, mely figyelembe veszi a 
lágy poliuretán habelemek robotizált megfogásának szempontjait. Igazoltam, hogy ez a 
formahab leíró rendszer jól alkalmazható egyrészt a kiemelés problémás helyeinek 
felkutatására és tervezési irányelvek megfogalmazására a DFFD (Design for Foam 
Demoulding, Kiemeléshelyes formahab tervezés) rendszerben, másrészt a habelem jellemzők 
megadására a robotmegfogó kiválasztását támogató szakértői rendszerben. 

2. tézis. Lágy poliuretán habokban fellépő levegő áramlási veszteségek meghatározása. 
Elemeztem a porózus anyagokon keresztül folyó áramlást leíró összefüggéseket, és 

elméleti megfontolások alapján lágy poliuretán habokra a nyomásgradiens és a sebesség közti 
összefüggésre a  
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összefüggést alkalmaztam, amelynek helyességét mérésekkel igazoltam a vákuumos 
megfogás során létrejövő teljes sebességtartományban, változó deformáció mellett. 

3. tézis. Lágy poliuretán habelemek vákuumos megfogásának elméleti vizsgálata. 
Alkalmaztam és adaptáltam a porózus testekben lejátszódó áramlást leíró egyenleteket 

lágy poliuretán habelemekben kialakuló levegő áramlás leírására. Eljárást dolgoztam ki az 
egyenletek megoldására szívófejek alkalmazásakor létrejövő levegő áramlás meghatározására. 
Alkalmaztam az eljárást robotmegfogó szerkezetek méretezésére. A vákuumos megfogás 
szempontjából fontos tényezőkből a dimenzióanalízis eszközével létrehozott dimenziótlan 
csoportok közti kapcsolatot numerikus kísérletekkel határoztam meg. 

4. tézis. Tervezési irányelvek meghatározása lágy poliuretán habelemek megfogásához 
alkalmazható vákuumos robotmegfogó szerkezetek fejlesztéséhez. 

A 3. tézisben szereplő vizsgálatok alapján gyakorlatban alkalmazható tervezési 
irányelveket fogalmaztam meg vákuumos robotmegfogó tervezéséhez. A vákuumos 
megfogási elv hatékony ipari alkalmazhatóságát egy vákuumos robotmegfogó felépítésével és 
nagy bonyolultságú habelemeken ipari körülmények között végrehajtott tesztelésével 
igazoltam. 

5. tézis. Eredmények integrálása tervezéstámogató rendszerekben. 
A megszerzett ismeretanyag későbbi módszeres, gyakorlati alkalmazhatósága érdekében 

két tervezéstámogató eszközt hoztam létre: 
• Meghatároztam a lágy poliuretán habelemek megfogásához alkalmazható megfogási 

módszereket és ezek alkalmazhatósági feltételeit. A robotmegfogó kiválasztásának és 
adaptálásának támogatására egy szabály-alapú tervezési elvet követő szakértői rendszert 
fejlesztettem. 

• Habelemre vonatkozó, kiemelést segítő tervezési irányelveket fogalmaztam meg, majd 
ezek módszeres alkalmazásához javaslatot tettem egy új DFx eljárás, a „Kiemeléshelyes 
formahab tervezés” (DFFD, Design for Foam Demoulding) bevezetésére. 
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FÜGGELÉK 

I. FÜGGELÉK: Keménység mérése /IMAG Kft/ 

Az IMAG Kft minőségbiztosítási rendszere előírja a rendszeres habkeménység mérést. A 
mérés célja a gyártott poliuretán alakos formahabok nyomással szembeni ellenállásának 
meghatározása. A módszer alapja az MSZ 10193/4-78-as szabvány [30], amely átdolgozásra 
került mind a SUZUKI, mind az IKARUS üléshabokra egyaránt (az MSZ 10193/4-78 [30] 
szabványt visszavonták, közvetlen utódja az MSZ EN ISO 2439:2001 szabvány [31]). Az 
egyedi gyártású ESZ-02 típusú erőmérőgép számítógép vezérlésű, melybe alapadatként a 
habelem típusoknak megfelelő összenyomási értékek és időadatok betáplálásra kerülnek. 
Habelem típusonként különböző alátámasztási felületeket alkalmaznak, a mérés során ezekre 
helyezik rá a mintadarabokat. A mérőtárcsa átmérője 200 mm. 

 

 

Fabetétek Mérőberendezés 

 
A mérés menete SUZUKI habelemek esetén: 
1. 5 N-os érintőfogás, majd az elmozdulás nullázása. 
2. A habelem összenyomása egyenletes nyomási sebességgel a mérés helyén mérhető 

habvastagság 75 %-áig, majd ugyanolyan sebességgel tehermentesítés. 
3. Újból 5 N-os érintőfogás, majd elmozdulás nullázás. 
4. Összenyomás a habvastagság 25 %-áig, majd 20 másodperc várakozás. Az ekkor mutatott 

nyomóerő érték az adott habelem keménysége. 
 

A mérés menete IKARUS habelemek estén: 
A mérés menete megegyezik a SUZUKI habelemeknél alkalmazottal, azonban 
paramétereiben eltér: 
• A 2. pontban található összenyomás mértéke 70 %. 
• A 4. pontban az összenyomás mértéke 60 %. 
• A nyomóerőt 30 másodperc után kell leolvasni. 

 
A mérési módszer alapján látható, hogy a vizsgált habelemek mért keménységét 

befolyásolja a habelem alakja, a habelemben található különféle betétek (huzal, cső, fa, 
szövet, stb.), az alkalmazott tárcsaátmérő és a mérőfej ráhelyezésének helye. Az állandó 
minőség ellenőrzéséhez ez a módszer kiválóan alkalmas, azonban két különböző típusú 
habelemek esetén összehasonlítás csak megszorításokkal tehető. 
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II. FÜGGELÉK: Formahab leíró rendszer /mintaelemzés/ 

 
1. Gyártó IMAG Kft. 
2. Megnevezés Suzuki Swift első ülőlap 
3. Rajzszám 85101-80EK00 
4. 3D modell fájl név Suzuki_85101-80EK00.prt 

5. 3D modell kép 

          

H
ab

el
em

 a
zo

no
sí

tá
sa

 

6. Fénykép 

      

 
7. Habelem rendeltetése ülőlap 

Á
lt.

 
je

ll.
 

8. Habelem típusa szimpla 
 

9. Anyag Elastoflex W 5691 
10. A/B arány 60/40 
11. Tömeg [kg] 1.050 

1 145±20 12. Keménység [N] 2 - 
1 55 13. Sűrűség [kg/m3] 2 - 
1 18 14. Szakítóerő [N] 2 - 
1 0.26 15. Tépőszilárdság 

[N/mm] 2 - 
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ny

ag
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m

ző
k,

 
m

ec
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ni
ka

i p
ar

am
ét
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ek

 

16. Eloszlás homogén 
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25. Felső felület 
tagoltság közepes 

szélesség 530 
hossz 530 26. Befoglaló 

méretek[mm] 
vastagság 130 
a1/a 0.83 27. Nyílás relatív 
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2 80 
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vastagsása 
[mm] 

9 70 
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III. FÜGGELÉK: A mérésekhez felhasznált mintahabok paraméterei 

Gyártás helye: IMAG Kft, Mór. 
Gyártás dátuma: 2001. február 17. 
PUR habrendszer: Elastoflex W5691 [27]. 
A mintahab térfogata: 0.01472 m3. 
Átlagos sűrűség 4-15 habra: 49.9≅50 kg/m3.  
Átlagos porozitás 4-15 habra: 0.87. 
Az 1-3 habok esetén csak kisebb betöltött mennyiséggel lehetett elérni a kívánt keménységet. 
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1 1.97 330 40 398 202 600 40.8 0.94 24 23.7 55.3 94 100
2 1.95 330 40 394 201 595 40.4 0.94 24 23.7 55.3 97 104
3 1.97 

1.96 
330 40 395 200 595 40.4

40.5
0.95

0.94
24.2 23.7 55.3 95 100

101

4 1.58 380 51 472 298 770 52.3 0.89 24.8 23.8 56 334 382
5 1.57 380 51 467 298 765 52.0 0.85 24.9 23.8 55.8 348 399
6 1.57 

1.57 
380 51 467 298 765 52.0

52.1
0.87

0.87
24.8 23.8 55.8 337 391

391

7 1.96 380 40 467 238 705 47.9 0.88 25 23.9 55.7 149 158
8 1.96 380 40 467 238 705 47.9 0.89 24.6 23.8 55.8 154 160
9 1.96 

1.96 
380 40 467 238 705 47.9

47.9
0.89

0.89
24.2 23.7 55.9 150 159

159

10 1.84 380 43 470 255 725 49.2 0.89 24.4 23.7 53.2 195 206
11 1.84 380 43 470 255 725 49.2 0.84 24.9 23.9 53.7 194 204
12 1.83 

1.84 
380 43 472 258 730 49.6

49.3
0.89

0.87
24.9 24 53.5 202 210

207

13 1.74 380 46 473 272 745 50.6 0.86 25 24 53.7 250 269
14 1.73 380 46 469 271 740 50.3 0.85 24.5 24.9 53.7 241 265
15 1.73 

1.73 
380 46 469 271 740 50.3

50.4
0.87

0.86
24.3 23.9 54.2 247 268

267

 

 

 

Mintahab méretek Mintahab modell 
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IV. FÜGGELÉK: Keverési arány és betöltött mennyiség megadása 

A vizsgált anyag egy kétkomponensű poliuretán hab. A habanyag keménységét 
befolyásolja a két komponens aránya és a habosító formába töltött mennyiség. A betöltött 
mennyiséget meghatározza a megadott habsúly, így a kívánt habkeménységet elsősorban a két 
komponens (A és B) arányának változtatásával lehet beállítani. 

Keverési arány 
Az IMAG Kft az alapanyag A és B komponensének arányát Hz-ben adja meg. Ezt a 

következőképpen kell értelmezni: a komponens szivattyúk A2VK Hidromatyk típusú 
axiáldugattyús szivattyúk. A kívánt keverési arány beállítása két lépcsőben történik: 
1. Az adott habrendszer típusának megfelelően a durva beállítás mechanikusan történik. A 

dugattyútárcsák szögét a habrendszerre jellemző keverhetőségi tartomány középértékére 
állítják be. Például a W5691-nél A:B=100:50-85, azaz A/B=1.18-2, kb. középértékre 
állítva ~1.6. 

2. A keverési arány finombeállítása ezen értékhez képest történik a B oldali szivattyú 
szállított mennyiségének változtatásával. Ez egy beépített frekvenciaváltó segítségével a 
motor fordulatszámának változtatásával automatizáltan történik (egy fej több formát 
szolgál ki, ezért programból kell megadni a keverési arányt és a betöltött mennységet). A 
gyakorlatban használatos frekvencia tartomány: ~(0.76-1.1)xf0, f0=50Hz, azaz 38-55Hz. 
A B oldali frekvencia érték pontos beállítását a hab keménységének bemérését követően 
lehet elvégezni (nagyobb B érték nagyobb frekvenciát és nagyobb keménységet jelent).  

Betöltött mennyiség 
A betöltött mennyiséget a szivattyúk által szállított mennyiséggel adják meg 

impulzusban. Az impulzus szám a szoftver belső időalapját jelenti, melynek értéke ~0.01 
s/impulzus, azaz 100 impulzus kb. 1 s időalapot jelent. 

A habsúly adott, ennek megfelelően kell beállítani a betöltött mennyiséget. A súlyérték a 
keverési aránytól függ, pontos beállítását próbatöltés után súlyméréssel kell meghatározni. 
Első beállításkor közelítő értékként az 1g ~ 1 impulzus megfeleltetést alkalmazzák, ehhez 
képest végzik el a finombeállítást az impulzus szám változtatásával. 
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V. FÜGGELÉK: Áramlástani mérések 

 

Modell ellenőrzése Légáteresztő-képesség mérése 

 

 
Kapcsolási ábra műszerekkel (fúvó típusa: Effepizeta SCL V3) 
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Felhasznált összefüggések: 
• Nyomásesés a próbatesten: 

Δpmb = ρAl g (hmb-5) 10-3, ahol 

Δpmb nyomásesés a próbatesten [Pa], 
ρAl alkohol sűrűsége, ρAl = 810 kg/m3, 
g térerő értéke, g = 9.81 N/kg, 
hmb alkohol oszlop magassága [mm], a manométer alapállapotban 5mm 

kitérést mutatott. 
 

• Nyomásesés a mérőperemen: 

Δpmp = ρvíz g hmp 10-3, ahol 

Δpmp nyomásesés a mérőperemen [Pa], 
ρAl víz sűrűsége, ρvíz = 1000 kg/m3, 
g térerő értéke, g = 9.81 N/kg, 
hmp víz oszlop magassága [mm]. 

 
• Térfogatáram számítása: 

mp
lev

v Δp
ρ
2

3600
0.464q = , ahol 

qv térfogatáram [m3/s], 
ρlev levegő sűrűsége, ρlev = 1.29 kg/m3, 
Δpmp nyomásesés a mérőperemen [Pa]. 
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VI. FÜGGELÉK: Dimenzióanalízis futtatási eredményei 
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VII. FÜGGELÉK: Hat szívófejes vákuumos robotmegfogó 

 
Ssz. Megnevezés Darab Anyag Méret Tömeg
1 Szívófej tartó elem 6 AW6060 70x40x25 0.1 
2 Hatlapfejű csavar 1 24 5.6 M6x15 0.05 
3 Gégecső 1 2 PVC Ø30x140 0.04 
4 Gégecső 2 4 PVC Ø30x90 0.05 
5 Anya 1 8 5.6 M8 0.01 
6 Alátét 1 14 5.6 M8 0.01 
7 Belső kulcsnyílású csavar 1 2 8.8 M8x45 0.02 
8 L idom 6 AW6060 50x30x60 0.3 
9 Gégecső toldó elem 6 AW6060 Ø32x50 0.3 
10 Hossztartó elem 1 Bakelit 70x265x15 0.5 
11 Tengely rögzítő elem 2 AW6060 50x25x22 0.05 
12 Belső kulcsnyílású csavar 2 4 8.8 M6x50 0.02 
13 Kereszttartó elem 1 Bakelit 50x200x15 0.3 
14 Közdarab 2 AW6060 25x25x50 0.1 
15 Zárt szelvény 1 2 AW6060 30x30x275 0.4 
16 Zárt szelvény 2 1 AW6060 30x30x230 0.2 
17 Csőtengely 1 Fe275 Ø16x200 0.2 
18 Levegő elosztó doboz 1 PVC 130x85x105 0.4 
19 Belső kulcsnyílású csavar 3 4 8.8 M6x30 0.05 
20 Alátét 2 28 5.6 M6 0.05 
21 Anya 2 28 5.6 M6 0.05 
22 Hatlapfejű csavar 2 6 5.6 M8 0.05 
23 Hernyócsavar 4 8.8 M4x10 0.01 
24 Támasztó gyűrű 4 AW6060 Ø30x10 0.05 
25 Szívófej 6 PP 75x105x45 0.3 
26 Gégecső 3 (nincs ábrázolva) 6 PVC Ø30x400 0.2 
 ÖSSZESEN   373x324x257 3.8 

ZOLLER ZOLTÁN M 1:5 BME-GTT 

6 SZÍVÓFEJES VÁKUUMOS ROBOTMEGFOGÓ 3.8kg 600-000 
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VIII. FÜGGELÉK: KAPPA®-PC keretrendszer 

A KAPPA®-PC fejlesztői keretrendszerben gyorsan készíthetők igényes, alacsony 
költségű és nagy hatékonyságú alkalmazások [126]. A KAPPA®-PC rendszerben fejlesztett 
megoldásokkal jó eredményeket értek el számos területen (információs pultok, rendelési 
eljárások, kereskedelmi támogatások, leltár irányítások, gyártás különféle területei) [127]. 

A KAPPA®-PC keretrendszerben grafikus környezetben történik a fejlesztés. A rendszer 
sok eszközt biztosít az alkalmazások létrehozásához és használatához. A problématerület 
elemei az „objektum” nevű struktúrában vannak ábrázolva. Az objektum lehet egy osztály 
vagy az osztály egy példánya. Ezek konkrét dolgokat jelenthetnek, mint például személyautó, 
vagy fogalmakat, mint például tulajdon. Objektum orientált programozási eszközök 
segítségével eljárások rendelhetők az objektumokhoz. 

Az alábbi ábrán látható a program főmenüje (Main Window), mely a szakértői rendszerek 
implementálásának összes lényeges eszközét tartalmazza. Ezen a felületen keresztül 
fejleszthetők az alkalmazások: lehetővé teszi alkalmazások beolvasását és mentését, a 
KAPPA®-PC ablakainak kezelését (nyitás, zárás, váltás az ablakok között). Ez a főmenü egy 
menü sávot, egy ikon-sort, és egy indításkor rejtett megjegyzés ablakot tartalmaz. Az „Object 
Browser” segítségével jeleníthetők meg és módosíthatók az objektumok és kapcsolataik. Ez 
az ablak grafikusan mutatja be az objektum-hierarchiát, ez jól segíti az áttekinthetőséget. 

 

 
KAPPA®-PC főmenü (megjegyzés ablak rejtve) 

A „Session” ablak a fő kapcsolódási pont a KAPPA®-PC alkalmazás felhasználójával. A 
fejlesztői környezet többféle ábrázolási lehetőséget biztosít a bemeneti adatok megadásához 
és a kimeneti jellemzők megjelenítéséhez. A felhasználói felület igény szerinti kialakítását a 
megjelenítés-szerkesztő eszköztár és a „Session” ablak legördülő menüi teszik lehetővé. A 
„Session” ablak két üzemmóddal rendelkezik: a „Layout” üzemmódban van lehetőség a 
grafikus elemek módosítására, a „Runtime” üzemmódban fut az alkalmazás. 

A KAPPA®-PC fejlesztői környezete hét különböző tudás-szerkesztő modult tartalmaz: 
Class (osztály), Instance (példány), Slot, Method (eljárás), Function (függvény), Rule 
(szabály) és Goal (cél). Ezek segítségével módosíthatók az objektumok és a hozzájuk tartozó 
slot-ok, eljárások, függvények, szabályok és célok. Az objektum típusától függően különböző 
helyről hívhatók meg ezek az editorok. A főmenü harmadik ikonjával öt editor érhető el. 

A „KAL Interpreter” ablak teszi lehetővé KAL (KAPPA®-PC Application Language) 
kifejezések bevitelét és lefordítását. Ez kettős célt szolgál: egyrészt alternatív fejlesztési 
környezetet kínál a tudás-szerkesztő és az „Object Browser” modulokhoz, másrészt 
lehetőséget nyújt KAL kifejezések tesztelésére. Az önálló kifejezések tesztelésének 
lehetősége által valósul meg a szakaszos fejlesztési stratégia a KAPPA®-PC-ben. A 
„KALView Debugger” segítségével kereshetők meg a függvényekben és eljárásokban 
található hibák. Ez a hibakereső modul hasonlít a forráskód szintű hibakeresőkhöz, mint 
például a Microsoft CodeView és a Borland Turbo Debugger elnevezésű hibakeresője. A 
„Find/Replace” ablak segítségével kifejezések kereshetők és cserélhetők a tudásbázis 
tetszőleges részén. 
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Megjelenítés-szerkesztő eszköztár Objektum tallózó (példa) 

Három modul alkotja a KAPPA®-PC következtető mechanizmusának nyomkövető 
rendszerét: a „Rule Relations”, a „Rule Trace” és az „Inference Browser”. A „Rule Relations” 
ablak segítségével grafikusan megjeleníthető a láncolásban kapcsolatban lévő szabályok 
viszonya. A kiválasztott szabályhoz a rendszer külön megadja az adott szabály feltétel és 
akció oldalához illeszkedő szabályokat. A „Rule Trace” modul segítségével követhető a 
megadott slot-ok következtetésre gyakorolt hatása, az akciók generálásának folyamata, és 
vizsgálható a tudásbázisban keletkező hibák forrása. Lépésről-lépésre vizsgálható a 
következtetés menete mind előreláncolt, mind hátraláncolt következtetés mellett, így ez a 
modul rendkívül megkönnyíti a rendszer hibáinak feltárását és megszüntetését. Az „Inference 
Browser” a „Rule Trace” listás megadása mellett grafikus hálózatként jeleníti meg a 
következtetés során figyelembe vett szabályokat. A tallózóban látható, hogy a rendszer az 
egyes következtetési vonalakat megvizsgálva miként határozza meg a végrehajtandó akciókat. 
Ezzel a modullal is nyomon követhető a tudásbázisban keletkező hibák forrása. 

A KAPPA®-PC keretrendszer legfőbb előnyei a következők: 
• grafikus rendszerfejlesztés az objektumok használatával, 
• egy objektum orientált rendszer hatékonysága és rugalmassága standard C 

implementációban, 
• integráció más MS Windows alkalmazásokkal, 
• támogatás a DDE (Dynamic Data Exchange) és a DLL-ek (Dynamic-Link Libraries) 

részére, a KAPPA®-PC fő moduljai önálló DLL-ekre vannak szétbontva, 
• tömör kód és optimalizált technika a nagy hatékonyság elérése érdekében, 
• szabványos alkalmazás: a KAPPA®-PC ’C’ nyelvben íródott, az összes MS Windows 

platform támogatja. 
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IX.  FÜGGELÉK: Részletes tervezés /mintafuttatás/ 

A robotmegfogókhoz tartozó méretezési modulok működésének illusztrálásához 
példaként tekintsük a fejtámlák megfogására alkalmas Fejtámla I robotmegfogót. Ez a 
robotmegfogó a habelemben található fémbetét megfogására alkalmas. A fémbetét átmérője 
határozza meg a robotmegfogó pofák távolságát és a prizmák geometriáját. A magassági 
állíthatóság miatt a betétek hossza minden esetben elegendő a megfogáshoz, így ezt a méret 
nem változik. A számításhoz szükséges összefüggések a következők: 
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Ezek az összefüggések a KAPPA®-PC eljárás szerkesztőjében (Method editor) a 
következőképpen adhatók meg: 

 

 
Fejtámla I robotmegfogó méreteinek meghatározása 

A részletes tervezés bemeneti ablakában (81. ábra) a Fejtámla I robotmegfogót választva 
juthatunk el a robotmegfogó részletes tervezését végző modul bemeneti ablakához. Itt adható 
meg a kilógó fémbetétek átmérője és távolsága. A továbblépés (Continue) gombot 
megnyomva a program az előzőekben bemutatott eljárással meghatározza a robotmegfogó 
pofákon kialakított hornyok fő méreteit, majd megjeleníti a kimeneti ablakban. A visszalépés 
(Back) gombbal visszaérhetünk a részletes tervezés kezdőoldalára, a visszaállítás (Reset) 
gombbal törölhetők a megadott adatok, a súgóban (Help) a Fejtámla I modulhoz tartozó 
kisegítő információk érhetők el, a bezárás (Close) gombbal befejezhető a modul használata, 
megnyomásával visszajuthatunk a szakértői rendszer főmenüjébe. 

 

  
Fejtámla I robotmegfogó 

 - bemeneti ablak 
Fejtámla I robotmegfogó  

- kimeneti ablak 
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X. FÜGGELÉK: Eredmények ipari alkalmazása 

 
 
 
 
 
Subject: Demolding Foam Parts 
  Date:  Tue, 24 Jun 2003 16:48:39 -0400 
  From: "Resseguie, Dennis" <Dennis.Resseguie@renosol.com> 
  To:   "arz@next-1b.manuf.bme.hu" <arz@next-1b.manuf.bme.hu> 
 
 
 
Dr. Gusztav Arz, 
  
I wanted to write you and tell you that I found your work on 
Robotized Demoulding of Polyurethane Foam Parts very 
educational.  I have been working in a polyurethane foam 
seating manufacturing plant for six years and have also 
experimented with robotics on our seat production lines.  We 
build some very complex seats and your research has helped us 
implement some different operation into our current processes. 
 
Your work is great. 
 
Sincerely, 
 
Dennis Resseguie 
Manufacturing Manager 
Renosol Corporation 
989-588-6181 
Dennis.resseguie@renosol.com 
 


