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A be ve ze tõ ben meg fo gal ma zott, el lent mon dó nak tû nõ kö ve -
tel mé nye ket csak a di gi tá lis tech no ló gia be ve ze té sé vel le het
tel je sí te ni. El sõ lép csõ ben a cso ma go lá sok struk tu rá lis ter ve zé -
sét kell gyor sab bá, ha té konnyá ten ni, s ez zel egyi de jû leg op ti -
ma li zál ni a szál lí tó esz kö zök fel töl té sét, a rak la po zást, de a kis
pél dány szá mú, egye di ter ve zé sû do bo zok gyár tá sa sem mû -
köd het a ha gyo má nyos mó don, mi vel a stancforma ké szí tés és
az ez zel tör té nõ ki vá gás költ sé ge, il let ve idõ igé nye kis so ro za -
tok gyors elõ ál lí tá sá ra nem gaz da sá gos, las sú folyamat.

Pil la na tok alatt ter vez ve
A Partners Kft. ál tal kép vi selt Esko pro fesszi o ná lis meg ol dá -

so kat nyújt mind a di gi tá lis elõ ké szí tés, mind a kis so ro za tú
gyár tás te rü le tén. A vi lág szer te leg el ter jed tebb, Esko ál tal fej -
lesz tett ArtiosCAD struk tu rá lis ter ve zõ prog ram biz to sít ja, hogy
a ter ve zés so rán, elõ re de fi ni ált anya gok és do boz stan dar dok
szé les vá lasz té ká ból ki in dul va pil la na tok alatt meg ter vez hes sük 
az adott ter mék nek meg fe le lõ do bozt, fi gye lem be vé ve en nek
funk ci o ná lis és esz té ti kai pa ra mé te re it egy aránt. A meg ter ve -
zett egye di cso ma go lás di gi tá lis, haj to gat ha tó 3D mo dell je
azon nal el len õriz he tõ és jó vá hagy ha tó a meg ren de lõ ál tal, s
amennyi ben ha son ló egye di cso ma go lás hasz ná la ta a jö võ ben
is fel me rül het, sa ját, egye di stan dard hoz ha tó lét re. Ez a leg kö -
ze leb bi mun ká nál fel gyor sít ja a ter ve zé si fo lya ma tot, idõ igé nyét
per cek re re du kál ja, egy ben a sa ját stan dar dok ka ta ló gu sa más
meg ren de lõ ese tén is fel hasz nál ha tó öt let adó ként vagy akár
kész meg ol dás ként. Mi vel ez a szoft ver meg ol dás lé nye gé ben
ipar ági szab vány nak is te kint he tõ, több ma gyar or szá gi is ko lá -
ban meg va ló sult már az ArtiosCAD tan ren di ok ta tá sa, mint pl.
az Óbu dai egye te men, a sop ro ni egye te men vagy a bé kés csa -
bai nyom da ipa ri szak kö zép is ko lá ban – így a ki ke rü lõ di á kok
szá má ra is me rõs lesz az ipa ri kör nye zet ben is. A prog ram rend -
szer integrált része a Cape palettázó szoftver, ami vel a tárolás
és szállítás op ti ma li zál ha tó.

Pon tos, ha té kony vá gás és ma rás
A na gyobb mé re tû do bo zok ki vá gá sá hoz szük sé ges, drá ga

stancformák el ké szí té se elõtt sok he lyütt ké szí te nek min tá kat,
ma ket te ket, me lye ken va ló san el len õriz he tõ a struk tu rá lis terv
„mû kö dõ ké pes sé ge”, pon tos sá ga. Eze ket ki sebb tel je sít mé nyû
ki vá gó- vagy ma ró plot te rek kel ké szí tik, me lyek al kal ma sak pár
tíz pél dá nyos ter mé kek gyár tá sá ra is, de kö ze pes, né hány száz
vagy egy-két ezer pél dány ból ál ló ter mék so ro zat gyár tá sá ra
már las sú ak, nem cél sze rû ek. Az Esko pa let tá ján szé les mé ret
és tel je sít mény vá lasz ték ban ta lál ha tunk ki vá gó/ma ró plot te re -
ket, a Kongsberg XE, V, XN, XP és C so ro zat tag ja it. Kö zös
jel leg ze tes sé gük, hogy a vé ko nyabb kar to nok tól a hul lám kar to -
non át a nagy szi lárd sá gú méh sej tes anya go kig vagy akár tex til,
il let ve hab anya go kig bár mi vág ha tó ve lük, sõt, az üve gen és a

tö mör fé men kí vül szin te min den anyag ha té kony ma rá sá ra is
ké pe sek, így nem csu pán a min ta ké szí tés és kis so ro za tú do -
boz gyár tás, de a display gyár tás te rü le tén is ki vá ló an al kal maz -
ha tó ak. Egye di tu laj don sá ga ik kö zé tar to zik – ter mé sze te sen a
fel sze relt ség tõl füg gõ en – a rend kí vül szé les anyag vá lasz ték
mel lett a ti zed mil li mé te res pontosság és ismétlési képesség, a
típusfüggõ feldolgozási sebesség és az automata adagolási
lehetõség is, ami akár 1.500 – 2.000 példányos sorozatok ha té -
kony elkészítését is lehetõvé teszi.

A Kongsberg be ren de zé sek köz vet le nül meg hajt ha tó ak az
ArtiosCAD prog ram ból, de ter mé sze te sen más for má tu mú di gi -
tá lis anya gok fel dol go zá sá ra is ké pe sek. To váb bi ki egé szí tõ
prog ra mok biz to sít ják a nyo mott anya gok fel dol go zá sa köz ben
a tö ké le tes il lesz ke dést, va la mint a – né ha rend kí vül drá ga –
alap anyag okon az op ti má lis elhelyezést és minimális selejt-, ill.
eselék-képzõdést.

Mun ka fo lya mat ok el sõ kéz bõl
Ilyen jel le gû rend sze ren na pon ta több tíz meg ren de lés fut -

hat át, ami na gyon fon tos sá te szi az egyes mun kák pon tos le kö -
ve té sét, ad mi niszt rá lá sát, a pon tos ter me lés prog ra mo zást és a
ha té kony ve võ kom mu ni ká ci ót. Az Esko er re is nyújt meg ol dást
a mun ka fo lya mat ok au to ma ti zá lá sa és az eh hez csat la ko zó
web-es kom mu ni ká ci ós le he tõ ség ré vén, a WebCenter és az
Automation Engine prog ra mok se gít sé gé vel. Ezek a prog ra -
mok min den eset ben egye di leg kon fi gu rál ha tó ak, így tö ké le te -
sen le tud ják fed ni a csomagolás gyártójának fo lya ma ta it és az
adott gyártó meg ren de lõ i nek egyedi igé nye it.

A ket tõs ki hí vás ra te hát lé te zik meg nyug ta tó vá lasz és meg -
ol dás – egy lé pés rõl lé pés re fel épít he tõ, komp lett rend szer,
mely a ter ve zés fá zi sá tól kezd ve a di gi tá lis cso ma go lás és
display gyár tá sig min den ele met ma gá ban fog lal, és a gyár tás
fo lya ma ta i nak, va la mint az ügy fél kom mu ni ká ci ó nak a kéz ben -
tar tás ára és au to ma ti zá lá sá hoz is ha té kony szoft ver tá mo ga tást 
biz to sít. 

Amennyi ben kö ze lebb rõl is sze ret né meg is mer ni a fen ti ek -
ben vá zolt rend szert és an nak ele me it, ke res se a partners
Kft-nél Gás pár Szabolcsot (gaspar.szabolcs@partners.hu)
vagy Ratkovics Pé tert (ratko@partners.hu).

Stan dar di zál juk az egye dit!

Ratkovics Pé ter

Ma nap ság két fon tos ki hí vás sal szem be sü lünk a cso ma go lás és lo gisz ti ka te rü le tén. 
A cso ma gol ni, szál lí ta ni kí vánt anya gok sok fé le sé ge fo lya ma to san egye di cso ma go lá si
meg ol dá so kat, mé re te ket igé nyel, még hoz zá a „just in time” szál lí tá sok mi att vál to zó,
rend sze rint ki sebb mennyi sé gek ben, mi köz ben a cso ma go ló anyag gyár tók ter me lé si ha té -
kony sá ga ak kor nö vel he tõ, ha stan dar di zál ni tud ják ter mé ke i ket. 
Fel old ha tó-e ez az ellentmondás, van-e minden igényt kielégítõ megoldás?


