GEDIA Hungary Kft. – Gyakorlati lehetőség robottechnika területén
A GEDIA cégcsoport 8 gyártóhelyen az autóipar számára szerkezeti alkatrészeket és szerelvényeket,
valamint alváz-alkatrészeket fejleszt és gyárt könnyű karosszéria-szerkezetekhez. Tatai üzemünkben a
legmodernebb technológiákat alkalmazzuk, automatizált préseket és robotos hegesztőcellákat.
A Gedia Hungary Kft-t 2006-ban alapították. Jelenleg 400 kollégát foglalkoztatunk. Az alkalmazottak
mellett 64 szorgalmas robotunk dolgozik mintegy 32 hegesztő cellában. Legnagyobb vásárlónk a
BMW, de sok termékünk épül be a VW csoport gépjárműveibe, és a Suzuki gyár autóiba.

Cégünknél az automatizált hegesztés technika korszerű, mondhatni legfejlettebb technológiáival
dolgozunk. Gépeink ugyan belső standardok után, de mind egyedileg épülnek, programozásuk,
program struktúrájuk változó, a cella programozójától nagymértékben függ, így azok átlátása,
üzemeltetése, módosítása az átlagosnál magasabb szintű felkészültséget, programozási ismereteket
tesz szükségesé. Robotos gyártóegységeink rendszerint kettő vagy több ipari robotból és a robotok
által vezérelt külső tengelyekből (rendszerint három) állnak. Robotjaink párhuzamosan dolgoznak
egy-egy termék hegesztésén, így a legtöbb esetben a robotoknak megfelelő szinkronban kell

dolgozniuk, mind egymással, mind a külső tengelyeikkel, ami szintén komplexé, érdekessé teszi
gyártó berendezéseinket programozásuk szempontjából.
KUKA illetve FANUC robotokkal dolgozunk, így két hasonló, mégis csak alapjaiban azonos, különböző
programnyelv, programozói környezet elsajátítására van szükség a teljes termelésünk lefedéséhez.
Robotjaink minden esetben számtalan külső perifériával működnek együtt profibusz, profinet
rendszereken keresztül, így a kommunikációs műveletek is szerves részét képzik folyamatainknak,
technológiáinknak.
Kiemelten fontos, hogy robotjaink túlnyomó része nem pusztán kiszolgálás (handling) feladatot végez
(bár ebből is van bőven), hanem ők magát a fő technológiát végrehajtó egységek, hegesztő robotok.
Ponthegesztő robotjaink típustól függően egy 75-150kg-os szervó hegesztőfogót cipelnek, ami
szintén a robot egység külső tengelyeként van működtetve a robotról. Ívhegesztő robotjainknál a
robot mozgások, orientációs mozgások a technológiai fő paraméterek közé sorolhatók, így azoknak
kiemelt szerepük van.
Érdekesség még, hogy minden technológiánk esetén a robotok a hegesztő szerszámainkban - robotos
alkalmazások tekintetében is- extrém szűk helyeken dolgoznak, így a megfelelő robot pálya-sebesség,
kerekítések kiemelt szerepet kapnak.
Ellenállás hegesztés technológiáinkat szinte kizárólag a Harms&Wende gépegységekkel végezzük,
amely talán a legkorszerűbb, leginnovatívabb cég ezen a területen. Minden ponthegesztőnk
teljesítmény alapú, adaptív, mérésen alapuló technológiával dolgozik, rengeteg adatgyűjtési,
optimalizálási lehetőséggel. Fogyóelektródás ívhegesztő berendezéseink kizárólag Fronius gépek,
annak is a legösszetettebb, CMT technológiával felszerelt berendezései, szintén mondhatjuk, hogy a
hegesztés technika egyik zászlós hajója.
Hegesztő szerszámaink egyedi tervezésű pneumatikus szerszámok, melyeknek tervezésében,
fejlesztésében, (adott esetben teljes körű tervezés-kivitelezésében) részt kell vennünk.
Gépészeti tervezésre, kivitelezésre, szerelésre, beállításra, mechanikus módosításra gyakran szükség
van, valamint szenzor technikára, elektronikus-pneumatikus ismeretekre, bekötésekre szintén
szükség van.
Rengeteg géppel, így rengeteg megoldással, programmal találkozunk, melyeket az üzemeltetés során
folyamatosan fejlesztenünk így ismernünk kell. Sokat lehet az alkalmazott technológiáinkból,
programjainkból tanulni, a megszerzett tudás folyamatosan kamatoztatására is lehetőség van a
rengeteg új eszköz, gép tervezésénél, programozásánál, koncepcionálásánál.
A munkavégzés rendkívül gyakorlatias; terveink, ötleteink megvalósítását, programjainkat nem egy
száraz irodai környezetben ülve végezzük, hanem azokban szervesen részt veszünk,
megvalósulásukat, működésüket gyakorlatban végigkövetve végezzük el. Ebből kifolyólag ezt a
munkát túlnyomórészt csak „koszos” kézzel lehet végezni, de ha valaki szereti a kézzel fogható
eredményeket, akkor itt nem kell sokat várni a megvalósításra (lévén termelő üzem vagyunk, minden
kell minél előbb).
A gyakornokokat Steurer Zsolt gyárigazgató és csapata várja!
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