
AZ IDEI ÉV LEGJOBB TERVEZŐI 
- Design Contest 2012 -  

 
 
 
 A graphIT Kft. 2012-ben is 
meghirdette a gépészeti tervezők 

Contest-et. A versenyen három 
kategóriában lehetett indulni: Solid Edge, 
NX és Tecnomatix területen várták a 
pályázatokat.  

legrangosabb vetélkedőjét, a Design 

  
 Cikkünk bemutatja az idei nyertes 
tervezőket és pályamunkáikat. 
  
 Az eredményhirdetés, a díjazott 
tervek bemutatása, valamint a nyertesek 
elismerése november 14-én, a graphIT Kft. 
PLM Perspektíva 2012 rendezvényén 
történt, közel 200 fős nézősereg előtt. 
 
 A rendezvény után alkalmunk nyílt néhány díjazottat személyesen is megkérdezni arról, mi 
is motiválta őket arra, hogy versenymunkával pályázzanak a Design Contest-en. Íme válaszaik: 
 
 Kántor Zoltán, Vibroteam Kft.: „A Design Contest-en azért indultam, hogy a szűkebb 
szakmai kereteken kívül is meg tudjam mutatni a tudásomat. Szerszámos körökben már ismert 
vagyok valamennyire, de jó kifelé is megmutatni magamat és a cégemet.” 
  
 Pintér László, Epcos Kft.: „Már régóta készültem arra, hogy ezen a pályázaton elindulok, és 
valamilyen pályamunkát beadok. Tavaly kaptunk egy olyan projektet, amely már alkalmas volt arra, 
hogy azon keresztül a nagyvilágnak bemutassuk, mit tudunk alkotni a Solid Edge szoftverrel.” 
 
 Polgárics Dezső, Epcos Kft.: „Azért indultam a pályázaton a kollégám kérésére, mert 
mindketten úgy ítéltük meg, hogy a gép, amelyet terveztünk érdemes arra, hogy megmérettessük. 
Ezek szerint helyesen láttuk.” 
 
 Boros Róbert, Euroform Kft.: „Már régóta terveztem, hogy indulok ezen a versenyen. Most 
idén sikerült.” 
 
 Kovács-Palkó Tamás, Bekomold Kft.: „Az előző években folyamatosan lemaradtam erről az 
eseményről, és minden évben a PLM Perspektíva rendezvényen szembesültem vele, hogy megint 
nem kerülhettem be a díjazottak közé. Tavaly először vettem az erőt, és egy kollégámmal külön-
külön tervvel pályáztunk. Év közben folyamatosan 'spannoltuk' egymást, hogy vajon kié lesz a jobb. 
Tavaly és idén is második helyezést értem el végül. A célom az, hogy első legyek, ezért a további 
években is szeretnék majd részt venni az eseményen legalább addig, amíg nem nyerek.” 
 
 
 Következzenek a Design Contest 2012-es díjazottjai és versenymunkáik Solid Edge, NX 
(Unigraphics) és Tecnomatix kategóriákban. 
 



 A Solid Edge kategória III. helyezettje 
Kun János egyéni vállalkozó lett hologram 
vasaló berendezésének tervével.  
 
 A hologram vasaló berendezés egy 
nyomdaipari gép kiegészítő berendezése. Az 
áthaladó papírtekercs fűtött nyomógörgőkkel 
vasalja rá a felül elhelyezkedő lecsévélő 
egységből érkező biztonsági hologram csíkokat.  
 
 A lecsévélés során a berendezés a 
hologram csíkokat állandóan feszesen tartja az 
alkalmazott mechanikus és elektronikus elemek 
segítségével. 
 
 

  Az NX kategória 
III. díját Kántor Zoltán, a 
Vibroteam Kft. tervezője kapta 
két kiesős sorozatszerszámának 
tervéért.  
  
  Ezt a két kiesős 

autógyártó számára készítették. 
Két alkatrészt gyárt egyszerre: 
egy kábeltartót és egy kis 

különlegessége a kizárólag 
függőleges mozgással elvégzett 

eredménye tökéletes rádiusz.  

sorozatszerszámot egy helyi 

konzolt. A szerszám 

göngyölítés, amelynek az 

 
 
 A Tecnomatix kategória 
III. helyzettje Kardos Csaba 
lett a Fraunhofer-SZTAKI-tól 
Konvejor rendszer 
szimulációs vizsgálatával. 
 
 A feladat a tervezés 
alatt álló konvejor rendszer 

konvejor pályarendszer elemei: 
1 főszakasz és 4 rávezető 
szakasz, folyamatos átvezetés, 
áttolásos átvezetés, torlasztási 

pontok. Működési logikák / 
vezérlések: Torlasztás, 
Nyitási/zárási logikák. Parametrikus modellezés: Sebesség, hossz, műveleti idők, batch méret, 
MU méret (szenzorok automatikus elhelyezése). Mérőszámok: Rávezető szakaszok telítettsége, 
Maximális sorhosszak a rávezető szakaszokon, Kihozatal a főszakaszon. 

kapacitás elemzése volt. A 



 
 
 A Solid Edge kategória II. díját 

ő és Pintér László, a Epcos 
Kft. tervezői kapták kondenzátor 
zsugorfóliázó szerelősor tervéért. 

Polgárics Dezs

 
 A zsugorfóliázó berendezés 
feladata, hogy a korábban zárttá tett, 

a pólusnak megfelelően jelölt fóliát 
feliratozza, pólushelyesen rátegye és 
rázsugorítsa. A mozgatást (pólushelyes 
beforgatást) robot végzi és kamerás 
rendszer ellenőrzi. 

alumíniumházas elektrolit kondenzátorokra 

 
 Az NX kategória II. helyezettje Kovács-
Palkó Tamás lett a Bekomold Kft-től 24 fészkes 
fröccsöntő szerszámjának tervével. 
 
 A melegcsatornás szerszám egy igen 
bonyolult kupak alsórész terméket állít elő 24 
fészekben – egy időben. Különlegessége, hogy a 

mozgást igényel a szerszámon belül. Ennek 
megoldására került bele a szerszámba az emeletes 
csúszkarendszer. A termék kidobásához pontos 

(alsó csúszkák), pneumatika hengerek (felső 
csúszkák) és a gépi kilökő (lelökés) rendszer 
között. Ezek biztonságos működéséhez összetett 
szerszámvédelem beépítésére is szükség volt. 

termék geometriája egy összetett felszabadító 

időbeli összehangolás szükséges a ferdecsapok 

 
 
  
A Tecnomatix kategória II. díját Gyulai Dávid, a Fraunhofer-SZTAKI tervezője kapta a Process 
Simulate: Ponthegesztés és görgőspálya rendszer tervéért. A modell leírása:  

 
• Görgőspálya rendszer és 

robotos ponthegesztés/átrakás 
modellezése 

• Lemezalkatrészek 
ponthegesztése robottal 

• A hegesztett alkatrészek 

pályarendszerre robottal 
átrakása egy másik 

• A kész darabok dobozba tétele 
• Az üres paletták egy liften a 

felső pályarendszerre kerülnek, 
ahonnan a gyártósor elejére 
szállítják vissza őket 



 
Solid Edge kategória, I. helyezett: 

 
 

 
 
 
 A Solid Edge kategória győztese Hegedűs Gergely, a Kvalix Kft. 

tervezőmérnöke lett plombajelölő berendezésének tervével. 

 

 A berendezés kézi tárazású, plombákat tartalmazó paletták továbbítására 

szolgál lézergravírozó alá. A lézer egyedi vonalkóddal és betűkombinációval látja el a 

plombákat. A gravírozás olvashatóságát kamerás rendszer ellenőrzi, és ez alapján 

automatikusan üríti a palettákat a jó és selejtes plombák szétválasztásával. 

 

 A tervezéshez felhasznált szoftverek:  

• Solid Edge ST4  

és  

• Teamcenter Express V5.3. 

 



 
NX kategória, I. helyezett: 

 

 
 

 Az NX kategóriában az I. helyezést Boros Róbert érte el az Euroform Kft-től, 

fröccsöntő szerszámának tervével, amely a Volkswagen TFSI motorok 

légszűrőházának gyártására szolgál. 

 

 A szerszám egy fészkes, de elég nagynak mondható. Sok alámetszés található 

benne, amelyeket csúszkákkal lehet felszabadítani. A termék alámetszéseinek 

felszabadításáról 2db hidraulikus csúszka, 3db mechanikus csúszka, 1db ferde 

kidobó, és 1db különleges, úgynevezett „slepp” csúszka gondoskodik.  

 
 A szerszám befoglaló mérete: 796 x 896 x 810, tömege: 4600kg. 
 
 A teljes 3D tervezési és 2D rajzolási idő 7 hét volt 
 



 
Tecnomatix kategória, I. helyezett: 

 
 

 
 
 A Tecnomatix kategóriában a győztesek Perger József és Koller Tamás, az 
Audi Hungaria Motor Kft. Szerszámgyár Győr tervezői lettek. Győztes pályázatuk: 
Termelési program automatikus generálása szimuláció segítségével. 
 
 A pályázat témája egy olyan szimulációs modell bemutatása, mely segítségével 
modellezhető az Audi Szerszámgyár Kisszériás gyártószegmens alkatrészeinek a 
gyártósorra történő felrakási program meghatározása, prémium kategóriás autók 
exkluzív modelljeinek (Lamborghini Aventador, Audi RS modellek, Porsche 
Panemera) karosszériaelem gyártásához. A szimuláció különlegessége, hogy 
automatikusan határoz meg termelési programot 1 hétre előre 3 másodperc alatt. 
 
 A szimulációs modell a gyártósor optimális átfutási idejének meghatározására 
szolgál. Szoftverként a Tecnomatix Plant Simulation 10.1 verzióját alkalmazzák.  
 
 A szimulációs modellben megírt programrészletek tovább felhasználhatók, 
átalakíthatók és többféle alternatívát kínálnak fel, amelyek célja, hogy a 
gyárvezetésnek megadják a választ a legoptimálisabb felrakási sorrend kiválasztására. 
A gyártósoron egyszerre egymás után hasonló, de több típusú terméket gyártanak. Az 
állomáshelyeken ettől függően változik a feldolgozási idő. Vannak állomáshelyek, 
ahol többször is történik megmunkálás ugyanazon típusnál és típustól függően 
használnak állomáshelyeket, ezért nagyon fontos szerepet játszik a sorrendbeli, szám 
szerinti felrakás a gyártósorra. 
 


