
 
 

Robotizálás– bármilyen robot, bármilyen robot művelet egy megoldással 
 

Az elmúlt években számos cég esetében megfigyelhető volt az automatizálás és robotizálás irányába való 
törekvés. Ez főleg olyan munkahelyek esetében igaz, ahol emberi dolgozó alkalmazása a tevékenység 
jellege (pl. veszélyessége) miatt nehezen megoldható. A másik jellemzően robotizált terület a nagy 
monotonitású egyszerű munkák. Amennyiben ipari feladat esetében felmerül az automatizálás és 
robotizálás igénye, a Siemens vezérlők és Siemens robotprogramozó szoftvermegoldások mindenképpen 
megfontolandó alternatívát kell, hogy jelentsenek. 

A Robcad ma is népszerű és jól használható robotprogramozó eszköz, de az autóipar fejlődő igényeinek 
kielégítésére megjelent a Process Simulate Robotics és a RobotExpert, amely kedvező árával a kisebb 
vállalatok számára teszi lehetővé a korszerű robottechnológiák használatát.  

 

Arcweld.jpg – Ívhegesztés RobotExpert használatával 

A robotprogramozás esetében nagyon fontos, hogy a számítógépen történő robotprogramozásnak két 
kiemelt előnye van a robotok kézi betanításával szemben: 

• Sokkal pontosabb, és hamarabb kiderülnek az olyan jellegű problémák, mint pl. a robot és a 
készülék ütközése, nem elegendő hely a pisztoly számára, a robot mozgáshatáraiba bele nem 
férő mozgások 

• Emellett a számítógépen történő programozás közben nem kell leállítani a robotot, és vele 
együtt azt a termelési folyamatot, amelyben a robot részt vesz. Elég a programot elkészíteni a 
számítógépen, és a kész programot rátölteni a robotra, ezzel minimálisra csökkentve a leállási 
időt 



 
 

A graphIT Kft által nyújtott Siemens robotizálási megoldások legnagyobb tagja – a Process Simulate 
Robotics – a következő robotos alkalmazásokat támogatja: ponthegesztés, ívhegesztés, lézer hegesztés 
és vágás, adagolás, gép betöltés, csomagolás, rakodás, sorjázás, ragasztás, darabolás, marás, festés, 
polírozás, tömítés felvitele, vízsugaras vágás. 

 

Robotics.tif – Két robot együttműködése ponthegesztés során a Process Simulate 
Robotics rendszerben 

A robotprogramozás egyre több cég esetében része a napi gyártástervezési feladatoknak. Amennyiben 
többféle robottípus és többféle robotalkalmazás is előfordul egy cégnél, akkor mindenképpen érdemes 
gyártó független megoldást választani, amelyek közül a Siemens robotizálási megoldásai és a graphIT Kft. 
több, mint 15 éves tapasztalata együttesen egy erős kombinációt biztosít a cégek számára. 
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