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Robotok és kobotok alkalmazásának lehetőségei 

 
A robotok egyre szélesedő szerephez jutnak a műanyag-feldolgozásban. A vezető 
fröccsöntőgép-gyártók élenjárnak a robotok alkalmazásának szélesítésében. Nő az ún. 
kobotok (együttműködő robotok) alkalmazása is, amelyek kisebb helyet igényelnek, 
mint a hagyományosak robotok, biztonságosak, könnyen programozhatók és olcsók ah-
hoz, hogy gyors befektetési megtérülést biztosítsanak. Az utóbbi időben, különösen az 
USA-ban felmerült a robotok megadóztatásának lehetősége is. 
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Mivel a gyártás a tömeggyártástól a testreszabott termékek előállítása irányába 

tolódik el, a műanyag fröccsöntéssel foglalkozó szakemberek olyan módszereket ke-
resnek, amelyek hatékonyan alkalmazkodnak a rugalmas gyártáshoz, a kisebb mennyi-
ségi igényekhez. A feldolgozók egyre inkább felismerik, hogy a robottechnológia biz-
tosítja a szükséges rugalmasságot ahhoz, hogy gyorsabb termékváltást hajtsanak végre 
minimális leállási idővel. 

A gyártás során a robotok több műveleti feladatot látnak el, gyakran pontosabban 
és következetesebben hajtják végre ezeket, mint a manuális munkaerő. A teljesen au-
tomatikus gyártási cellák egyre inkább elterjednek, köszönhetően részben a költségha-
tékonyságnak és a programozhatósági lehetőségeknek. Ennek a trendnek az egyik 
képviselője az Engel, a világ egyik legnagyobb fröccsöntő gép gyártója, amely jelentős 
házon belüli robottechnikai és automatizálási képességgel rendelkezik. A vállalat állí-
tása szerint az elmúlt öt évben az automatizálási projektekből származó bevétele több 
mint megduplázódott. 

Ha a teljes automatizálás nem lehetséges vagy nem kívánatos, akkor vannak 
olyan rendszerek, ahol a robotok interaktív módon dolgoznak a gyártási csapattagok-
kal – ezek az úgynevezett kobotok (együttműködő, kollaboratív robotok). Kérdésként 
szokott felmerülni, hogy miért több az automatizálás annál, mint hogy egy robotot 
egyszerűen behelyeznek a gépbe. Az Engel szerint az egyik leggyakoribb oka ennek a 
folyamatintegráció folyamatos fejlődése. Az automatizálás nem csak a minőségről, 
hanem a hatékonyságról is szól, amely magában foglalja az energia- és anyaghaté-
konyságot, valamint a nagyobb termelékenységet. 
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Robotok integrálása a gyártási rendszerekbe 

Az intelligens automatizálási koncepciók lehetővé tesznek teljesen új gyártási fo-
lyamatokat és akár teljesen új termékeket is, amelyek automatizálást igényelnek az 
egyenletes minőséghez. Az automatizálási megoldásokat az Engelnél pontosan az ügy-
felek igényeihez igazítják. Ennek érdekében egyre több különböző típusú és méretű 
robotot integrálnak a gyártási rendszerbe, valamint egyedi kialakítású automatizálási 
komponensekkel kombinálják. 

Fontos, hogy az Engel az összes egyedi rendszer vezérlését egy központi vezér-
lőpulton egyesíti. Ez garantálja az egységes működési logikát és közös adatkezelést 
minden Engel terméken, ami azt jelenti, hogy bárki, aki képes a fröccsöntő gépet üze-
meltetni, a robotokat és a perifériákat is működtetheti. Ez különösen megkönnyíti a 
csuklós robotok használatát. 

Az Engel kiemeli a 3D szimuláció növekvő fontosságát a tervezési rendszerek-
ben. Ha több robot és a különböző perifériák egymással kölcsönhatásban vannak, ak-
kor nehéz egy két dimenziós rajz alapján megérteni a folyamatot. 3D-ben viszont pon-
tosan lehet szimulálni az összes fázist és interakciót, meghatározni a zavaró kontúrokat 
és realisztikus ciklusidő-elemzést végezni. 

Ez a tulajdonság különösen fontos azoknál a gyártási rendszereknél, amelyek a 
fröccsöntést a termoplasztikus kompozitfeldolgozással és kezelési technológiákkal 
kombinálják. A 3D elengedhetetlen, főleg, ha csuklós robotokat használnak, állítják az 
újonnan alapított Engel Composite Systems cégnél. A kompozit rendszerekben gyak-
ran többszörös kölcsönhatás van a csuklós robotok és a perifériák között. A cél kom-
pozit alkatrészek gyártása a fröccsöntési folyamat ciklusában. Hőre lágyuló 
kompozitok esetében ez gyakran megvalósítható. Az olyan lépések, mint az előformák 
felmelegítése és lehűtése, a fröccsöntés ritmusát követik. 

Intelligens gyárak 

A „intelligens” gyárakban a robotok használatánál ki kell emeli az OPC UA 
kommunikációs protokoll fontosságát. Ez egy rendkívül nagy teljesítményű és min-
denekelőtt biztonságos kommunikációs modellt biztosít a műanyagiparban is. Az En-
gel rendszer megoldásában a gépek, a robotok és a perifériák mindegyike hozzáférést 
biztosít egy közös adatbázishoz, ami csökkenti a hibák kockázatát és növeli a haté-
konyságot. Például a robot kezdeti indítása nagyon egyszerűen beállítható egy szabvá-
nyos belépő mezőn keresztül a gép CC300 kijelzőjén. Az Easix csuklós robotok szink-
ronizálhatják mozgásaikat a magkihúzók vagy a kidobók mozgásaival a szerszámon 
belül. Az Easix robotok jelenleg egyetlenek a piacon, amelyekhez nincs szükség to-
vábbi drága hardverekre. Különösen a nagyméretű rendszerek esetében ez jellemzően 
a ciklusidő és a beruházási költségek jelentős csökkenését eredményezi. 

Az Engel vezető szerepet játszik a fröccsöntő gép gyártók között a robottechni-
kában, de nem az egyetlen ezen a területen. A Fakuma 2017 vásáron jelentette be a 
Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery, hogy bővíti szaktudását és kapacitását 
annak érdekében, hogy automatizált gyártási folyamatokat vezessen be a műanyag al-
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katrészek fröccsöntésében. Ez magában foglalja a standard automatizálási lehetőségek 
széles skáláját a személyre szabott opciók mellett. 

Az automatizált megoldások gyártásával és integrálásával párhuzamosan a válla-
lat fokozza együttműködését a partnervállalatokkal is annak érdekében, hogy specifi-
kus és összetett automatizált folyamatokat alakítson ki a fröccsöntéshez. A Sumitomo 
automatizálási üzletágának erősítése és bővítése stratégiai cél, és ezen célok eléréséhez 
szükség van az értékesítési, szolgáltatási és mérnöki rendszerek, valamint a gyártási 
képességek fejlesztésére. 

Szintén a Fakuma kiállításon mutatta be a KraussMaffei új LRX kisméretű robot-
ját, amely digitálisan szabályozza saját vákuumellátását, így a termékek kivétele a 
szerszámból energia- és költséghatékonyabbá válik. Az új vezérlés figyeli a sűrített 
levegő fogyasztását és időben azonosítja a szivárgó anyagokat, miközben egy további 
lefúvási funkció megkönnyíti a berendezésből eltávolított kis alkatrészek ráhelyezését 
a szállítószalagra. A levegő megtakarítási funkció hasonlít a korszerű autók automati-
kus start-stop mechanizmusához, így csak a ciklushoz szükséges vákuum keletkezik. A 
sűrített levegőigény-megtakarítás akár 95% is lehet. Az új digitális vákuumellenőrző 
teljes mértékben integrálható a KraussMaffei MC6 standard fröccsöntő gép vezérlő-
rendszerébe. 

Az Arburg a Technológiai Napokon és a Hannoveri Vásáron demonstrálta, ho-
gyan integrálhatja az egyedi vevői igényeket on-line egy futó fröccsöntési folyamatba, 
köszönhetően az okos termék- és szerszámtervezésnek, az Ipar 4.0 típusú kommuniká-
ciónak és – természetesen – a robotoknak. Egy függőleges Allrounder fröccsöntő gép 
köré épített, kulcsrakész rendszerrel rugalmas feszítőpántokat állítottak elő, amelyeket 
lövésről lövésre, bármilyen hardveres átalakítás nélkül módosítani lehetett. Az ilyen 
alkalmazások ideálisak például az autóiparban a kábelszereléshez. 

A látogatók 40, 60 és 80 cm hosszú pántok közül választhattak három színben és 
három különböző végdarab kombinációval, terminálon keresztül közvetlenül megadva 
a változókat. A követelményeket az OPC UA kommunikációs protokollon továbbítot-
ták a gyártócella központi vezérlőrendszerébe. A pántokat a megfelelő hosszúságúra 
vágták egy tekercsről, a végeket plazmaeljárással kötötték össze. A rugalmas betéteket 
egy 6-tengelyes Kuka robot kezelte, amely a gép telepítési területén helyezkedett el. 

Együttműködés, nem helyettesítés 

A független robot és automatizálási specialisták között a Rethink Robotics egyike 
azon új hullámos robotgyártóknak, akik az operátorok mellé tervezik a robotokat. Ezek 
az együttműködő robotok – kobotok – kisebb helyet igényelnek, mint a hagyományo-
sak robotok, biztonságosak, könnyen programozhatók és olcsók ahhoz, hogy gyors 
befektetési megtérülést biztosítsanak. 

A kobotok intelligens része a robot mögött található szoftver, mint például a 
Rethink Intera nevű platformja, a gyártók számára egyszerűen használható megoldást 
kínál, amely összeköti a gyártócellát, integrálja a csatlakoztatott fogókarokat és gyors 
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beruházási megtérülést biztosít. A kobot könnyedén tanítható, és általában nem igényel 
programozást, robottechnikai vagy mérnöki ismereteket a kezelő részéről. 

A fröccsöntésben a kobotok bizonyították, hogy csökkentik a munkaerő költsé-
geket és növelik a teljesítményt olyan feladatokban, amelyek ergonómiai kihívást je-
lentenek az ember számára. A Harrison Manufacturing (USA), amely a fröccsöntésre 
és a könnyű összeszerelhetőségre szakosodott, a közelmúltban telepítette a Rethink 
Robotics Sawyer robotját, mert nem volt elegendő helye a nagyobb méretű, hagyomá-
nyos robot üzembehelyezésére. Hamarosan egy második robotot is telepítenek a gyár-
tósor egy másik szakaszára, mivel a Sawyer számos feladatra, többek között az alkat-
részek vizsgálatára, minőségbiztosításra, termékelvételre és lerakásra, valamint a gyár-
tósor berakodására és kirakodására is alkalmas. A vállalat minimálisra tudta csökken-
teni a sérüléseket is. 

A Rethink nemrég frissítette Intera szoftverét az 5.2-es verzióra. Ez valós időben 
biztosít kritikus adatokat a gyártók számára, ideértve a kulcsfontosságú teljesítmény-
mutatókat, mint például a ciklusidőt, a darabszámot, a sebességet és az erőt. A köny-
nyen tanítható Sawyer robottal kombinálva az Intera lehetővé teszi a feladatok gyors 
létrehozását, módosítását és felügyeletét, míg a fontos gyártási mutatók közvetlenül a 
roboton jelennek meg, növelve ezzel az üzem általános átláthatóságát. 

A kobotokat gyártó Universal Robots rámutat arra, hogy a Brexit idején a brit 
műanyagipar nagymértékben függ az EU-s munkaerőtől. Lehetséges, hogy új stratégi-
ákat kell alkalmazni a munkaerőhiány elkerülése érdekében. A hagyományos ipari ro-
botok ideálisak a nagy volumenű, tömeges gyártáshoz. Azonban azoknál a fröccsöntő 
gépeknél, ahol nagyobb rugalmasságot igényelnek és ahol rövid gyártási sorozatokra 
szakosodtak, a kapcsolódó programozási költségek és a szükséges szakértelem gyorsan 
gátló tényezővé válhatnak. Ez az a pont, ahol a kobotok színre léphetnek. 

A befektetés megtérülése függ attól, hogy a humán munkafolyamatokat milyen 
mértékben tudja a kobot átvenni. A kobotok nagyon jól működnek ott, ahol egyszerűen 
programozható feladatok vannak. Ne tévesszen meg az, hogy csak két lehetőség között 
van választás. Sok gyártóhelyen mindkét megoldást alkalmazzák, és javítani tudják a 
termelékenységet azzal, hogy a megfelelő robotot a megfelelő helyen használják. 

A gyártóknak meg kell érteniük a tényeket, mielőtt meglovagolják a kobotok ál-
tal generált helyzetet, mivel ezek a beruházások nem olyan alacsony kockázatúak, 
mint amilyennek első ránézésre tűnnek, állítja a TM Robotics, amely a Toshiba auto-
matizálási rendszereit értékesíti az Egyesült Királyságban. A robotipar nem ismeri el a 
kobotokat különálló egységként, helyette ipari biztonsági szabványokat határoz meg 
azokra az esetekre, amikor az emberek együttműködnek az ugyanazon a termelési 
szinten lévő robotokkal. Ez egy fontos megkülönböztetés, mivel az új robotgyártók 
feltételezhetik, hogy automatikusan minden kobot biztonságosnak tekinthető az embe-
rek mellett dolgozva, amikor valójában ezt csak alapos kockázatelemzéssel lehet meg-
határozni. 

A biztonságtechnológia fejlesztései lehetővé teszik az ipari robotok együttműkö-
dését, hasonló előnyökkel, mint egy kobot esetében, ide értve a nagyobb sebességet és 
pontosságot. Természetesen ez az együttműködés csak a megfelelő kockázatbecslés 
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után valósítható meg, de ez nem különbözik a kobot kiválasztásakor szükséges feltéte-
lektől. Majdnem minden robot együttműködik a megfelelő biztonsági mechanizmu-
sokkal, de nem szabad elfelejteni, hogy az alkalmazás határozza meg az ember és a 
gép együttműködési képességét. 

Folyamatos tájékozódás 

Kobot vagy robot, a gyártók feladata a piac jobb tájékoztatása arról, hogy az au-
tomatizálás növelheti a termelékenységet és hatékonyságot, miközben versenyképes 
marad. A műanyagok és a fröccsöntés piacán az automatizálásba való befektetés bizto-
san nem vezet automatikusan az emberi munkaerő háttérbe szorításához. Ehelyett a 
robotokat úgy kell tekinteni, mint egy eszközt, amelyekkel a műanyag-gyártók többre 
képesek, mint jelenleg. 

Példaként említhető, hogy a múltban a legtöbb végfelhasználó egy klasszikus, 
derékszögű (Descartes), X-Y típusú, daru kialakítású robotot választott, hogy alkatré-
szeket vegyen el egy fröccsöntő gépből. Ma már rendelkezésre áll a technológia, hogy 
javítson és hozzáadjon ehhez az alapvető művelethez. A mennyezetre szerelt, 6-
tengelyes robot használatával a termék kivehető a fröccsöntő gépből, ugyanakkor lehe-
tőség nyílik arra, hogy az adott alkatrésszel több munkát is elvégezzen. Miközben ezt a 
műveletet végzi, a robot lehetővé teszi a termék ellenőrzését, összeszerelését vagy 
csomagolását is. 

A mennyezetre szerelt robotok egyre nagyobb részesedést szereznek ezen a pia-
con. Különösen előnyösek, mivel kevesebb helyet igényelnek. Egy mennyezetre sze-
relt SCARA (Selective Compliance Articulated Robot Arm – szelektíven együttműködő 
csuklós robotkar) sokkal szűkebb, kompaktabb területen használható, mint ha padlóra 
lenne szerelve. Hatékonysági szempontból egy szállítószalagra felszerelt robot kisebb 
és gyorsabb, ami növeli a termelékenységet. A Toshiba legújabb SCARA robotja a 
THE400 SCARA. 

A Fanuc új SR-3iA és SR-6iA SCARA robotjai nagy sebességűek, pontosak a ter-
mék elvételében és lerakásában, az összeszerelésben, a 
tesztelésben/ellenőrzésben és a csomagolás során. Ezek 
a robotok képviselik a következő szintet sebességben és 
pontosságban az összeszerelésnél és az anyagmozga-
tásnál. Az SR-3iA 3 kg hasznos terhelést, 400 mm-es 
hatótávolságot és 200 mm-es emelőmagasságot, az SR-
6iA pedig 6 kg hasznos terhelést, 650 mm-es hatótávol-
ságot és 210 mm-es emelőmagasságot kínál. 

Van-e valami oka annak, hogy miért nem programozha-
tó át egy meglévő robot úgy, hogy kobotként működjön? 
A meglévő ipari robotok valójában átprogramozhatók 
együttműködővé, állítja egy másik robottechnikai sze-
replő, az ABB Robotics (1. ábra). A SafeMove2 szoftve-
re figyeli és ellenőrzi egy adott robot pozícióját és se-

1. ábra Az ABB által ki-
fejlesztett együttműködő 
robot (kobot), amely biz-
tonságosan működik az 

emberek között 
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bességét, így az emberek biztonságosan oszthatják fel a robotot körülvevő munkaterü-
letet anélkül, hogy minden alkalommal megállítanák a robotot. A SafeMove2 bármi-
lyen ABB robottal együttműködik. 

Az ABB egyetért azzal, hogy az együttműködő automatizálás még nagyobb 
ütemben fog bővülni, mint a hagyományos ipari robotok. Az egyszerűség és a könnyű 
programozhatóság megszünteti azt a kulcsfontosságú gátat, amely számos új potenciá-
lis felhasználónál, mint például a kis- és középvállalkozásoknál megvolt, akik koráb-
ban soha nem használták a robotot – ez a potenciális, új robotfelhasználók jelentős 
piaca. Ráadásul az együttműködő robotok könnyű használhatósága gyorsabb alkal-
mazkodást nyújt, mint ami a hagyományos ipari robotokkal elérhető. 

A cég 6-tengelyű robotjai és fröccsöntő gépei egy előre tervezett, funkcionális 
csomagot tartalmaznak kompakt kialakítással és intuitív grafikus képernyővel a prog-
ramozás és a működtetés egyszerűsítésére. Az új funkciós csomag olyan szoftvereket 
tartalmaz, amelyek könnyen használhatók, és nem igényelnek ismereteket az ABB 
RAPID vagy más programozási nyelvvel kapcsolatban. Ez lehetővé teszi a rendszer 
egyszerű programozását lineáris vagy darus robotként, a 6-tengelyű robotok által biz-
tosított nagyobb rugalmassággal. A szoftver az egyéb perifériák könnyű vezérlését is 
lehetővé teszi, beleértve a védőberendezéseket, a szállítószalagokat és a vágóeszközö-
ket. A funkciós csomag négy modellhez (IRB 1200, IRB 1600, IRB 2600 és IRB 4600) 
érhető el, amelyek hasznos terhelhetősége 5 és 60 kg közötti. A kompakt telepítési 
helyigény miatt könnyen integrálható a meglévő gyártósorokba. 

Az ABB olyan robotcella-megoldásokat is kifejlesztett, amelyek másodlagos 
műveleteket kezelnek. Ezek egy cellából állnak, amelyek kis fém vagy műanyag befo-
gókat helyeznek a fő alkatrészre, miután kivették a fröccsgépből. Különböző befogó 
típusokat és méreteket képes kezelni. A megoldás integrálható, de külön is működtet-
hető a fröccsöntési folyamattól. Megfelelő funkcióval felszerelve elvégezheti a rögzí-
tett befogók azonnali minőség-ellenőrzését is. 

A Star Automation Europe, amely a japán robotgyártó Star Seiki európai képvise-
lője, újításai közé tartozik a ZXW-VI robotcsalaád, amely az Fx modellek javított vál-
tozatai. A ZXW-1000VI és a ZXW-1600VI sebessége akár 10%-kal is nagyobb lehet az 
elődeiknél. Az új SF-NET szoftver lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy megte-
kintse a robot vezérlőjén a gyártáshoz kapcsolódó információkat, amelyeket a vállalati 
hálózat szerverére tölt fel. 

Megadóztatni a robotokat? 

A robotok reprodukálhatók, pontosak és megbízhatóak. 24/7 munkarendben dol-
goznak, nem tartanak szünetet, nem vesznek ki betegszabadságot és nem mennek va-
kációra sem. A robotok után nem fizetnek adót, és ez az a pont, amelyre a politikusok 
és az aktivisták még nem figyeltek fel. Valójában kicsi, de kitartó mozgalmak léteznek 
Észak-Amerikában, Európában és Ázsiában, hogy megadóztassák azokat a robotokat, 
amelyek az emberi munkaerőt helyettesítik. Az ok elsősorban gazdasági. Amikor a 
robotok a munkaerőt helyettesítik, a kormányok elveszítik az adóbevételeket. Amikor 
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az emberek elveszítik a munkahelyüket a robotok miatt, sokan azt feltételezik, hogy a 
munkavállalókat új munkára kell átképezni, és ez ráfordítással jár, ha a kormány vagy 
az állami szervek vállalják ezt. 

Az adójavaslatok tükrözik az aggodalmakat 

Ez a vita tükrözi azokat a gondokat, amelyet sok ember érez a robotok véget nem 
érő „inváziójával” szemben, a gépösszeszereléstől kezdve a drónokig és az utcai önve-
zető járművekig. Az adóbevételekre vonatkozó javaslatok elsők lehetnek egy sor olyan 
erőfeszítésben, amely meghatározza, hogy az eszközök miként kapcsolódjanak össze a 
társadalommal, hogy ki lesz a felelős azok működéséért az élet számos területén, bele-
értve a jövedelmi egyenlőtlenségeket is. 

A robotok adóztatásával szembeni érv erős. A gyártók a robotok által nyújtott 
minőségi, termelékenységi és jövedelmezőségi előnyökre hívják fel a figyelmet. De itt 
van még az egészség és a biztonság kérdése is. Robotokat alkalmazva a munkavállalók 
például nincsenek kitéve a potenciálisan veszélyes vegyi anyagok és munkafeltételek 
hatásainak. A műanyag-feldolgozásban az Ipar 4.0 technológiáknak köszönhetően a 
digitális és hálózati vezérlések teljesen automatizálják a munkafolyamatokat, a dolgo-
zók nem tudnak versenyezni a robotok gyorsaságával és pontosságával, illetve nem 
tudnak azonnal reagálni az érzékelők által észlelt működési problémákra. 

Az is megfigyelhető, hogy számos iparágban a több robot nem jelent kevesebb 
humán munkahelyet. A robotok nem vesznek el munkát az emberektől, legalábbis nem 
a műanyag üzemekben – mondják a robotokat gyártó Wittmann Battenfeld-nél. A ro-
botok telepítésekor a befektetés megtérülésének része a munkaóra megtakarítás, és 
egyetlen ügyfelük sem mondta még, hogy emiatt munkavállalókat kellett elbocsáta-
niuk. 

Az ABB Robotics robotok adóztatásáról szóló nyilatkozata megismétli ezt a vé-
leményt. Bizonyíték van arra, hogy a robotok több munkahelyet teremtenek, nem pedig 
elvesznek. Ha egy dolgozó lead egy munkát, ez nem feltétlenül jelent nettó munka-
veszteséget, mert könnyen áthelyezhető egy olyan munkaterületre, amely mentális té-
ren többet nyújt, és kevésbé megerőltető vagy fárasztó. Valójában azokban az orszá-
gokban (Németország, Dél-Korea és Japán), ahol az egy munkaerőre eső robot „sűrű-
ség” a legmagasabb a világon, a legalacsonyabb a munkanélküliség. 

Az Universal Robots társalapítója és technológiai vezetője szerint helytelen meg-
közelítés a robotokra kivetett adó bevezetése. A robotok hozzáadott értéket hoznak 
létre, nem utolsó sorban a nagyobb termelékenység miatt. Ha adót vetsz ki a robotokra, 
akkor megváltoztatod azt a pontot, ahol érdemes használni a gépeket. Ez megváltoztat-
ja az egész üzletmenetet, és a gyártók kétszer is meggondolják, hogy mely folyamato-
kat automatizálják, és hogy hol lehet előnyös a robot használata. A robotok adóztatása 
lelassítja a robotok és általában az új technológiák elfogadását. Ha meggátoljuk a 
technológiai fejlődést, az negatívan hat a versenyképességre: az olyan országok, ame-
lyek robotadót szabnak ki, lassabb gazdasági növekedést érhetnek el, és végül elve-



www.quattroplast.hu 

szíthetik üzleti lehetőségeiket azokban az országokban, amelyek nem adóztatják a ro-
botmunkát. 

Érvelés tanulmányokkal 

A Northwestern University és a Banco de Portugal közös, „A robotokat meg kell-
e adóztatni?” című tanulmánya azzal érvel, hogy az automatizálási költségek csökke-
nése növelheti a jövedelmi egyenlőtlenséget. Mivel a munkavállalók az olcsóbb robo-
tokkal versenyeznének, ez a béreket lefelé nyomná. Ezt az egyenlőtlenséget csökken-
teni lehet a marginális jövedelem-adókulcsok növelésével és a robotok adóztatásával, 
írják a szerzők. A robotadók azonban csak akkor optimálisak, ha csak részleges auto-
matizálás van, mivel a teljes automatizálással az adózó robotok anélkül torzítják a ter-
melési döntéseket, hogy megoldanák a jövedelmi egyenlőtlenséget. 

Más tanulmányok megerősítik, hogy a robotok különböző előnyöket nyújtanak, 
ideértve a munka értékének megőrzését és a munkahelyteremtést. Az egyik tanulmány, 
amelyet a Barclays Bank 2015 végén jelentetett meg „Future-Proofing U.K. 
Manufacturing” címmel, megállapította, hogy egy 1,96 milliárd USD robotberuházás a 
brit Tier 1-es és Tier 2-es gyártóknál 84,7 milliárd USD-vel növelheti a teljes brit gaz-
daság bruttó értékét 10 év alatt (2015–2025). Ez a beruházás a brit feldolgozóipari 
szektor méretét pedig 19,6%-kal 267,4 milliárd USD értékűre emelné 2025-re. 

A tanulmány rámutatott arra, hogy bár a robottechnikai beruházások növekedé-
sével csökken a gyártási munkahelyek száma, a munkahelyi veszteség alacsonyabb 
lenne, mint a szokásos befektetéseknél. A tanulmány azt is megállapította, hogy a 
„mérsékelt felemelkedés” beruházási forgatókönyv szerint az Egyesült Királyság gyár-
tóipara 2025-re 73500 munkahelyet szerezhet, főként a nagyobb termelékenység által 
teremtett kereslet és a szakképzettebb munkaerő iránti igény miatt. A hullámhatás is 
megmutatkozik, hiszen 2025-re 32300 új munkahely jöhet létre a kapcsolódó vállalko-
zásokban is. 

Bill Gates hisz az adókban 

Mindazonáltal a robotadóztatás gondolata lendületet kapott. Az egyik támogató 
Bill Gates, a Microsoft Corp. szoftveres óriásvállalat társtulajdonosa. Gates korábban a 
Quartz digitális magazinnak adott interjúja során elmondta, hogy a robotokra kivetett 
adók olyan lehetőséget jelentenek, amelyet a kormányoknak figyelembe kell venniük. 
Természetesen lesznek olyan adók, amelyek az automatizáláshoz kapcsolódnak, 
mondja Gates. Jelenleg az a dolgozó, aki egy gyárban 50000USD értékű munkát vé-
gez, a jövedelme után adóköteles. Ha egy robotot azért állítanak be, hogy ugyanezt 
tegye, akkor úgy gondolja, hogy a robotot hasonló mértékben kell megadóztatni. Az, 
hogy a robotokra kivetett adó nem fogja-e visszatartani a vállalatokat a robotikába való 
befektetés iránt, Gates-t nem érdekli. 

Nem hiszi, hogy a robotokat gyártók felháborodnának az adókon. Amikor az em-
berek azt mondják, hogy a robot megérkezése nettó veszteség a munkavállalók áthe-
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lyezése miatt, akkor készen kell állni arra, hogy növeljék az adó mértékét és kiderítsék, 
hogy mire fejt ki az automatizálás különösen nagy hatást. Gates azt állítja, hogy az 
áthelyezett munkavállalók átképzésére és támogatására irányuló programok kidolgozá-
sa az egyik módja annak, hogy leküzdjék azt a félelmet, hogy a robotok hátrányosan 
befolyásolhatják a humán foglalkoztatást. Az adózás minden bizonnyal jobb módja 
annak, hogy ezt kezelni lehessen, mint hogy megtiltanák annak néhány elemét. 

Néhányan azt mondhatják, hogy ez ironikus egy olyan technológiai óriástól, aki-
nek szoftvertermékei – beleértve a számos gépi vezérlést biztosító Windows operációs 
rendszert – valószínűleg többet tettek a világon a munkahelyek megszüntetéséért, mint 
bármely más automatizálás. Az egyik pont, amelyet Gates és mások még nem tettek 
világossá, hogy a robotadó egyszeri kiadás vagy ismétlődő legyen. 

A politikusok lehetőségei 

Az országok közül Dél-Korea áll a legközelebb a robotok adóztatásához, ahol a 
kormány 2019-ig kiterjesztette az ideiglenes adózást az automatizálási beruházásokra. 
A lépés, miközben technikailag nem egy adóról van szó, 2%-ra csökkentheti a társasá-
gok automatizálási beruházásait az eredeti 3–7%-ról.  

Nagyjából azzal egyidőben, hogy Gates nyilatkozott a Quartz-nak, az Európai 
Unió elutasította a robotok adóztatására vonatkozó javaslatot. Amerikában a Demok-
rata Párt tavaly bejelentette, hogy meghallgatásokat tartanak a robotok és egyéb auto-
matizálási megoldások adóztathatóságáról. Véleményük szerint az automatizálás több 
milliárd dollárt hoz azok számára, akik a legmagasabb szinten képviselik azt. Egysze-
rűen csak azt akarják biztosítani, hogy senki ne szenvedjen hátrányt. Egy interjúban 
bevallották, hogy Bill Gates megjegyzései a Quartz-ban inspirálták őket. 

A robottechnológia nyilvánvalóan fennmarad. Ha valamik, akkor az okos robo-
tok végső soron a mesterséges intelligencia egy formájához vezetnek, amely kizárja 
majd az embereket sok munkából. De ez nem jelenti azt, hogy nem lesz munkahelyük, 
csak kevés, esetleg alacsony képzettséget igénylő. A robotokkal és más automatizálás-
sal kapcsolatos javaslatok valószínűleg továbbra is előtérbe kerülnek. Az igazi kérdés 
az, hogy a javaslatok mennyire lesznek elfogadhatók és milyen költségekkel járnak 
majd a gyártók és ügyfeleik számára. 

Összeállította: Dr. Lehoczki László 
 

Mapleston, P.: Doing much more with robots and cobots = Injection World, April 2018.  
p. 15–23. 
Toensmeier, P.: Robot Nation: Investigating the true worth of mechanical workers = Plastics 
Engineering, 74. k. 5. sz. 2018. p. 26–29. 
The rise of the robots = Plastics News Europe, 45. k. 2. sz. 2018. p. 15–17. 
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A robotizálás itt kezdődik 

A magyar vállalatok is elkezdték felismerni, hogy az automatizáció nem csak a 
versenyelőny megszerzésének egyik eszköze, hanem a piaci túlélés kulcsa. 

A robotizáció iránti kereslet Magyarországon is nő. Az IFR (International 
Federation of Robotics) adatai szerint 2017-ben több mint 700 ipari robot került el-
adásra Magyarországon. Új robotizációs program is elindult a kis- és közepes méretű 
vállalkozások számára 2017 nyarán. A KKV-k például a könnyen telepíthető 
kollaboratív robotok segítségével képesek lehetnek megfelelni a vásárlói igényeknek, 
egyenletes minőséget tudnak nyújtani, és termelékenységük is nő. 

A „pick and place” feladat az, amikor a robotnak fel kell vennie egy alkatrészt és 
egy másik helyre vagy irányba kell azt raknia. Itt maga az alkatrész mozgatása a kulcs-
feladat, nem valósul meg semmilyen más művelet. A legegyszerűbb esetben a termé-
kek egy egységes tálcán, raklapon vagy szállítószalagon, kiszámítható pozícióban ke-
rülnek a robot elé, bonyolultabb folyamatok esetén egy érzékelő rendszerre is szükség 
van, hogy a robot el tudja végezni a termék irányba állítását. Amikor először terveznek 
automatizálható feladatot adni a robotnak, a „pick and place” tökéletes választás, mi-
vel a sokszorosan ismétlődő jellegéből és egyszerű műveleteiből adódóan nagyon 
könnyű beprogramozni a feladatot. 

Gépkiszolgálási alkalmazásnál a robot kiválaszt egy feldolgozatlan elemet a tál-
cáról, állványról, szállítószalagról vagy bármilyen más adagoló konfigurációról, és egy 
előre rögzített helyre, a gépbe teszi azt. Amikor a gép végzett, a robot kiveszi az elké-
szült alkatrészt és behelyez helyette egy újat. A robot egyszerre több gépet is ki tud 
szolgálni, amennyiben a feldolgozási ciklus elég hosszú ahhoz, hogy ezt lehetővé te-
gye, ezzel pedig gyorsul a befektetés megtérülése is. 

A csomagolási és a raklapozási feladat kinézhet úgy, hogy a terméket először egy 
zsugorfóliázó gépbe helyezik, majd az így becsomagolt áru a szállítószalagról egy do-
bozba kerül, az elkészült dobozok pedig szállításra készen a raklapokra. Ezek a felada-
tok kimondottan ismétlődőek és általában kis teherrel járnak, ami ideális az együttmű-
ködő robotokkal való automatizáláshoz. 

A minőség-ellenőrzés a késztermék teljes ellenőrzését foglalja magába, főleg ab-
ban az esetben, ha a termék finommechanikai folyamatok eredménye. Ilyenkor gyak-
ran magas felbontású képeknek kell készülniük különböző szögekből. Ezek a magas 
felbontású képeket készítő kamerák általában drágák, és egy teljes vizsgálathoz kb. 10 
kamera szükséges. Egy ilyen kamerát viszont robotra is lehet szerelni, ami körüljárja a 
terméket, hogy rögzítse a képeket. Egy ilyen automata ellenőrzőrendszer jelentősen 
kevesebb költséggel jár. 

A magyar gazdaság húzóágazatának számító autóipar növekedését egyre inkább 
korlátozza a munkaerőhiány. Sajnos a hazai autóipari beszállítóknak már számos alka-
lommal kellett visszautasítaniuk megbízást, mert nem volt elegendő dolgozójuk, aki 
elvégezte volna a munkát. Ráadásul a munkaképes korú lakosság egész Európában 
csökken és öregszik. 2030-ra az EU-ban minden harmadik munkavállaló 55-64 év kö-
zötti lesz. 



www.quattroplast.hu 

A munkaerőhiányt valamelyest enyhítheti a robotizáció. Egyre inkább foglalkoz-
tatja a beszállítókat a robotizáció azokban a munkakörökben, ahol gépekkel helyette-
síthetők a dolgozók. A Nestlé büki gyárában több milliárd forintért vásároltak teljesen 
automata gépsorokat, mert nem találtak elegendő képzett munkaerőt. 

J. P. 
www.autopro.hu, Műszaki Magazin Robotika melléklet, 2018. június 
 
 
 

Röviden … 

Kína a robotok alkalmazásában is élen jár 

A Nemzetközi Robotikai Szövetség (IRF) szerint a világon Kína használja a leg-
több ipari robotot, üzemeiben összesen 340 ezer robot működik. A ResearchinChina 
pekingi kutatóintézet szerint a szolgáltatási robotok (az orvostechnikai berendezésektől 
a porszívóig) kínai piaca 1,32 Mrd USD volt 2017-ben, 2022-ig pedig várhatóan eléri 
a 4,9 Mrd USD-t. 

Kínában a robotok már órákat tartanak, idős embereket segítenek, és mintegy 600 
óvódában részben tehermentesítik az óvónőket. Ez utóbbi 60 cm magas, kerekfejű és 
érintőképernyővel ellátott oktatási segédeszköz történeteket mesél és logikai gyakorla-
tokat kínál a gyerekeknek. Idén mutatták be a mesterséges intelligenciára épülő iPal 
oktatási robotot, amely kb. 10 ezer jüanba (408 ezer forint) kerül, ami állítólag egy 
kínai óvónő átlagos havi bére. 

O. S. 
www.mmonline.hu 2018. augusztus 30.  
 
 
A Carbon cég első gyógyászati polimerje 
 

A digitális gyártástechnikákkal foglalkozó amerikai Carbon cég piacra dobta első 
győgyászati minőségű polimer alapanyagát, a Medical Poliurethane 100 (MPU 100) 
típust. Ez a fehér színű polimer kombinálja a jó mechanikai szilárdságot és vegyszerál-
lóságot a biokompatibilitással és a sterilezhetőséggel, ami alkalmassá teszi olyan 
gyógyászati alkatrészek előállítására, amelyeket bőrrel és gyógyszerekkel érintkező 
készülékekhez és egyszer használatos eszközökhöz alkalmaznak. 

Az MPU 100 megoldást kínál az olyan alkatrészek gyártásához, amelyeket pél-
dául a diagnosztikai elemző rendszerek komplex feltételeinél, strukturált felületű ké-
szülék fogantyúknál, egyszer használatos készülékeknél, és biofeldolgozó komponen-
seknél használnak. Alkalmazása felhasználói előnyöket kínál a komplexebb geometria, 
a struktúrált felület, több alkatrész egyetlen nyomtatott alkatrésszé integrálása, és job-
ban személyre szabás révén, lehetővé téve a kis volumenű gyártást. 
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Az MPU 100 kombinálása a Carbon cég digitális fény szintézis (DLS) gyártás-
technológiájával lehetővé teszi a gyógyászati eszközök gyártói számára, hogy felgyor-
sítsák a termékfejlesztési folyamatokat a kritikus alkatrészek és eszközök készítésénél. 
Az MPU 100 legfontosabb jellemzői: jó kopásállóság; USP VI és ISO 10993-5 és 10 
szerinti biokompatibilitás; sterilezhető etilén-oxiddal, elektron (β)- és gamma-
sugárzással; a sterilezés után is megtartja biokompatibilitását; összeférhető az általáno-
san használt fertőtlenítőszerekkel; elemzési bizonyítvány elérhető; az FDA-tól meg-
kapható a mester fájl. 

Az MPU 100 800 ml-es patronok formájában kapható a Carbon vevőköre számá-
ra az USA-ban, Kanadában és Európában. 

F. L. 
Digital manufacturing company Carbon launches first medical-grade polymer = 
www.plasticstoday.com, Sept. 06. 2018. 
 


