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Abstract 

The COVID-19 crisis creates uncertainty in every market, including the automotive 

sector. The closure of assembly plants and large-scale manufacturing interruptions has 

led to the decline in global demand for automobiles, indirectly affecting the airbag market. 

Governments across different regions announced total lockdown and the temporary 

shutdown of industries, leading to border closures that restricted the movement of 

transportation & logistics services. The COVID-19 health crisis forced the automotive 

industry to look for alternate sources and prioritize import substitution with their 

production activities & supply chain. However, the overall service activities of market 

players have registered a steady and favorable recovery in the subsequent months with 

increase in the sales of passenger cars, which leads to a rise in demand of the airbag 

market. As per the current scenario, the overall world is getting back on track slowly; 

with new restriction & policies, a significant recovery in product sales across the retail 

sector may positively influence the airbag market owing to the latest technological 

innovations regarding vehicle safety [1]. 

The topic of my assignment was a corporate topic due to my internship. By studying this 

topic, I will gain useful knowledge, as a deeper understanding of the field will help me to 

carry out my future tasks with a higher degree of professionalism. I have conducted a 

literature research on safety systems, including airbags, their properties and operation. 

More specifically, the types of airbags, with particular attention to safety zones and their 

manufacture. I described the steps in the design of the production line layout, presenting 

the current production lines used for the manufacture of side airbag modules (SAB), 

explaining the manufacturing process and the principle of operation of each line, as well 

as the machining operations carried out in each cell. This is illustrated through the process 

of optimising production lines. Using any value analysis method, I selected the production 

line whose optimisation was the most appropriate. Finally, an economic calculation. 

I think it makes sense to explain the choice of topic in more detail, not only because of 

the dynamically evolving car market, but also because the industry is only adapting to the 

dynamics of customer demand, which is interesting to examine in the light of the 

pandemic that has suddenly hit the world in recent years.  
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1. Bevezetés 

A Covid-19 válság bizonytalanságot teremtett minden piacon, beleértve az autóipart is. 

Az összeszerelő üzemek bezárása és a gyártás nagyszabású megszakítása az autók iránti 

globális kereslet csökkenéséhez vezetett, ami közvetve hatással volt a légzsákpiacra. A 

különböző régiók kormányai teljes lezárást és az iparágak ideiglenes leállítását jelentették 

be. A határlezárások korlátozták a szállítási és logisztikai szolgáltatásokat. Ez az 

egészségügyi válság arra kényszerítette az autóipart, hogy alternatív forrásokat keressen. 

A piaci szereplők általános szolgáltatási tevékenysége azonban a következőkben 

folyamatos és kedvező fellendülést mutat a személygépkocsik értékesítésének 

növekedésével, ami a légzsákpiac iránti kereslet növekedéséhez vezet. Lassan az egész 

világ visszatér a régibe. Új korlátozásokkal és irányelvekkel a termékértékesítés jelentős 

fellendülése a kiskereskedelmi ágazatban pozitívan befolyásolhatja a légzsákok piacát a 

járműbiztonsággal kapcsolatos legújabb technológiai innovációknak köszönhetően [1]. 

Szakdolgozat készítés témájául, gyakornoki munkámból adódóan vállalati téma szolgált. 

A kérdéskör vizsgálatával hasznos tudással gyarapodok, hiszen a terület bővebb 

megismerése hozzásegít a későbbi feladataim magasabb fokú szakmaisággal való 

elvégzéséhez. Szakirodalomkutatást végeztem a biztonsági rendszerekről, azon belül is a 

légzsákról, annak tulajdonságairól, működéséről. Bővebben kitérve a légzsákok típusaira, 

különös figyelmet szentelve a biztonsági zónákra és gyártására. Ismertettem a gyártósor 

elrendezés tervezésének lépéseit, bemutatva a (SAB - Side Airbag) oldalsó légzsák 

modulok gyártásához alkalmazott jelenlegi gyártósorokat, amelyekben kitértem a 

gyártási folyamatra és az egyes sorok működési elvére, valamint az egyes cellákban 

végzett megmunkálásokra. Gyártósorok optimalizálásának folyamatán keresztül mindezt 

így szemléltetve. Tetszőleges értékelemzési módszer segítségével választottam ki azt a 

gyártósort, amelynek optimalizálásával a legcélszerűbb volt foglalkozni. Végül a 

gazdasági számítások, azaz pénzügyi elemzés elvégzése, teoretikus költségek 

összehasonlítása. 

Indokoltnak látom a téma választását jobban kifejteni, ugyanis nemcsak a dinamikusan 

fejlődő autópar miatt aktuális, hanem annak tudatában is, hogy az ipar csak a vevői 

igények dinamikájához alkalmazkodik, amelyet az elmúlt években hirtelen betörő 

világjárvány tekintetében vizsgálni is érdekes lehet.  
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2. Biztonsági rendszerek 

Az autók amellett, hogy általános közlekedési eszközök, ezzel egyidejűleg 

veszélyforrások is lehetnek. A járművek száma folyamatosan növekvő a világ útjain. A 

növekvő teljesítmény és sebesség óhatatlanul is a balesetek számának növekedéséhez 

vezet. A tervezők feladata már nem csak a kényelmes, hanem mindemellett a biztonságos 

autók kifejlesztése is. Az úgynevezett passzív biztonsági rendszer segít megoldani ezt a 

problémát. A súlyos sérülésektől, melyek egy esetleges baleset során következhetnek be 

a jármű passzív biztonsági rendszere védi a vezetőt és az utasokat. Ezen elemek, amelyek 

tartalmaznak minden eszközt és mechanizmust nem másak, mint a biztonsági övek, 

feszítőkkel és korlátozókkal; légzsákok; gyermekbiztonsági rendszerek; az akkumulátor 

vészkapcsolója; aktív fejtámlák; segélyhívó rendszer; egyéb kevésbé elterjedt eszközök 

(pl. ROPS egy kabrión). A legmodernebb autókban az összes SRS (Supplemental 

Restraint System – Kiegészítő utasbiztonsági rendszer) elem összekapcsolódik. Ezek 

közös elektronikus vezérléssel rendelkeznek a legtöbb alkatrész hatékonyságának 

biztosítására [2]. 

Halálozási arány tekintetében a második leggyakoribb ok az oldalsó ütközésekből 

származik az autóbalesetek során. A veszély csökkentése és az oldalsó ütközések során 

az utasok számára biztonságosabb hely biztosítása érdekében megerősítették a modern 

járművek utasterének oldal és tetőszerkezetét. A belső kialakítás jobb energiaelnyelése 

mellett a fejlett oldallégzsák-technológia képes a legmagasabb szintű utasvédelmet 

biztosítani a különböző méretű (felnőtt és gyermek egyaránt) utasok számára valós 

baleseti forgatókönyvek esetén [3]. 

A modern személygépjárművek legfeljebb 10 légzsákmodult tartalmazhatnak különböző 

konfigurációkban, többek között: vezető, utas, oldalfüggöny, ülésre szerelt, ajtóra szerelt, 

B és C oszlopra szerelt, térdvédőtámasz, felfújható biztonsági öv és gyalogos légzsák 

modulok [4]. A biztonsági rendszerek két fő csoportja az aktív, azaz a vészhelyzet 

kockázatának kiküszöbölésére szolgáló és a passzív, azaz ami felelős a baleset 

következményeinek súlyosságának csökkentéséért. 
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1. ábra. Személygépjármű légzsák felszereltsége. [5] 

2.1.  Légzsák jellemzői 

A légzsák rendkívül tartós poliamid anyagból készül, amely ellenáll az öregedésnek. 

Alacsony súrlódási együtthatóval rendelkezik, hogy könnyen kinyíljon és gyengéden 

érintkezzen a bőrrel. Belül olyan tartószalagok vannak, amelyek felfújáskor megőrzi a 

légzsák alakját. Hátul, a kiáramlási nyílások lehetővé teszik a gáz kijutását [6]. A 

biztonsági övvel összhangban így tud hatékonyan működni, hiszen teljesen gázzal 

telítődve rendkívül kemény és rugalmatlan.  

Az anyagnak nagy szakítószilárdsággal kell rendelkeznie, hogy ellenálljon a felfúvódási 

nyomásnak és az azt követő erőknek. Kellően rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy 

hatékonyan lehessen hajtogatni és felfújni. Áteresztőképesség szerinti fontos 

követelmény, hogy a szöveteknek és bevonataiknak egyensúlyban kell lenniük a gyors 

felfúvódást lehetővé tevő vízzáróság és az ütközés során a zsák lassú leeresztését lehetővé 

tevő alacsony vízáteresztő képességgel. Hőállósági szempontból a robbanásszerű 

felfúvódás során a légzsák belseje ki van téve a gyújtó- és hajtóanyaggázok 

hősokkhullámának, valamint a felfúvódás során tapasztalt külső, szövetek közötti felületi 

súrlódásnak. Ellenállóság az öregedéssel szemben, azaz a légzsákoknak a gépkocsik 

tipikus élettartama alatt (~10 év) használhatónak kell maradniuk a fizikai és 

szakítószilárdsági tulajdonságaik elvesztése nélkül. A légzsákrendszernek alkalmasnak 

kell lennie a szétszerelésre. Az alkatrészek hatékony újra hasznosítására. A kereskedelmi 

forgalomban elfogadható légzsákrendszereknek tartalmazniuk kell magát a légzsákot, 

ütközésérzékelőket, gyújtórendszert és felfúvódó hajtóanyagot. Ezek az elemek egy 

modulban vannak elhelyezve. Az áteresztőképességi követelményeknek való megfelelés 
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érdekében a bevonatos szöveteket félig áteresztő bevonatokkal ellátott szöveteket 

használnak, és maga a szövet nagy szilárdságú, meglehetősen finom szálú, a szükséges 

fizikai, szakító- és hőtechnikai jellemzőkkel rendelkező fonalakból szőtt szerkezet lesz. 

A légzsákrendszerek egyedi tényezője a modulon belüli gázgenerátor jelenléte, amely a 

légzsák felfújásához szükséges gázmennyiség előállítására és leadására használt 

konfigurációtól függően pirotechnikai vagy kiegészítő eszközökön alapul. Az előbbiek a 

szilárd hajtóanyag jelenlétéből gyorsan előállítják a gázt, míg a kiegészítő eszközök 

további gázt vezetnek be a hajtóanyag égéséből származó forró és nagynyomású gáznemű 

termékek hígítására, mielőtt a légzsákba juttatnák. Ideális esetben a keletkező gázok 

nemcsak nem mérgezőek, hanem olyan hőmérsékletűek is, hogy ne sérüljön maga a zsák. 

Kedvelt gázok a nitrogén és a szén-dioxid. Mindkettő gyorsan előállítható [7].  

Oldallégzsák általános paramétere, hogy a főbb komponensek száma 7, térfogata 20 – 30 

liter lehet, amit a gázgenerátor 220 kPa nyomással nyit ki.  

2.2.  Légzsák létrejötte 

A kifejezetten autóipari használatra szánt légzsákot az amerikai John W. Hetrick-nek 

tulajdonítják, aki 1952. augusztus 5-én légzsák szabadalmat nyújtott be, amelyet az 

Egyesült Államok Szabadalmi Hivatala 1953. augusztus 18-án 2 649 311. szám alatt vett 

nyilvántartásba. Az 1960-as években végzett későbbi kutatások azt mutatták, hogy a 

sűrített levegő nem képes elég gyorsan felfújni a mechanikus légzsákokat ahhoz, hogy 

biztosítsa a maximális biztonságot, ami a jelenlegi kémiai és elektromos légzsákokhoz 

vezetett. Az oldalsó ütköző légzsákok vagy az oldalsó törzslégzsákok a légzsákok olyan 

kategóriái, amelyek általában az ülésen vagy az ajtópanelen találhatók. Az ülés utasa és 

az ajtó között fújódnak fel. Ezeket a légzsákokat úgy tervezték, hogy csökkentsék a 

kismedencei és az alsó hasi régiók sérülésének kockázatát. A legtöbb járművet különböző 

típussal szerelik fel, hogy csökkentsék a sérülést és a járműből való kiesés veszélyét a 

borulással járó balesetek során. A legújabb oldalsó légzsák-tervek közé tartozik a 

kétkamrás rendszer. Feszesebb alsó kamra a kismedencei régióhoz és lágyabb felső kamra 

a bordákhoz. Európában a légzsákok szinte ismeretlenek voltak az 1990-es évek elejéig. 

1991-re négy gyártó (BMW, Honda, Mercedes-Benz, Volvo) kínálta a légzsákot néhány 

csúcskategóriás modelljükön, de nem sokkal később a légzsákok a hétköznapibb autók 

közös jellemzőjévé is váltak [4]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Europe
https://en.wikipedia.org/wiki/BMW
https://en.wikipedia.org/wiki/Honda
https://en.wikipedia.org/wiki/Volvo
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2. ábra. Első légzsák modul szabadalmi rajza. [8] 

1971-ben a Ford Motor Company kísérleti légzsákflottát épített. A General Motors 

légzsákokat telepített az 1973-as Chevrolet Impala-ba. A General Motors 1975-ben és 

1976-ban teljes méretű Oldsmobiles és Buicks vezetőoldali légzsákokat kínált. A 

Cadillacek ezekben az években váltak elérhetővé vezető- és utasoldali légzsákokkal is. A 

General Motors légzsákjait "légpárnás utasbiztonsági rendszerként" forgalmazta. A Ford 

Motor Company és a General Motors ezt követően éveket töltött azzal, hogy lobbizott a 

légzsákok követelményei ellen, azzal érvelve, hogy az eszközök egyszerűen nem 

életképesek. Végül azonban az autóipari óriások rájöttek, hogy a légzsáknak maradnia 

kell. A Ford újra bevezette őket az 1984-es Tempójukban. Míg a Chrysler az 1988-1989-

es modellekhez vezetőoldali légzsák-szabványt készített, a légzsákok csak az 1990-es 

évek elején kerültek be az amerikai autók többségébe. 1994-ben a TRW megkezdte az 

első gázzal felfújt légzsák gyártását. A légzsákok 1998 óta minden új autóban kötelezőek 

[9].  

https://www.thoughtco.com/henry-ford-and-the-assembly-line-1779201
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2.3.  Gázgenerátor működése 

A vezető légzsákjának belső térfogata körülbelül 60 liter, míg az utasoldali légzsák 

körülbelül 150 liter. A légzsákok egy zárt égéstérben szilárd tüzelőanyaggal töltött 

gázgenerátor házára vannak felszerelve. A gázgenerátor közepére gyújtótabletta van 

felszerelve. Amikor a tabletta elektromos impulzust kap, meggyullad, ami viszont 

meggyújtja a fő pirotechnikai hajtóanyag üzemanyagát. A felrobbanó üzemanyag-

folyamat nitrogéngázt termel, amely a szellőzőnyílásokon keresztül áramlik a légzsákba, 

amelyek szűrik az égési anyagokat és segítenek hűteni a forró táguló gázokat [10]. 

Az ütközéstől a teljes üzembe helyezésig a vezető légzsákja körülbelül 30-40 

ezredmásodpercet (0,030-0,040 másodpercet) vesz igénybe - ez az idő hasonló a modern 

F1-es versenyautó sebességváltójának elmozdulásához, és sokkal gyorsabb, mint egy 

szempillantás (kb. 0,2 másodperc). Az utasoldali légzsák több, körülbelül 40-80 

ezredmásodpercet igényel a gázok feltöltéséhez [10]. 

 

3. ábra. Légzsák modul működésének mechanizmusa. [11] 

Amint azt a harmadik ábra mutatja, ütközés érzékelésekor a vezérlőegység elektromos 

jelet küld a gázgenerátornak. A kémiai reakciót a gázgenerátor indítja el, elsősorban 

nitrogéngázt termelve a légzsák feltöltésére. Balesetkor a légzsákoknak gyorsan fel kell 

fújódniuk, hogy csökkentsék az utasok sérüléseinek kockázatát. A jel érzékelésétől, 

annak továbbításának kezdetétől a teljes folyamat körülbelül 50 ezredmásodperc. 

Gyorsabban zajlik le, mint egy szempillantás, ami kb. 200 ezredmásodperc. Az apró rések 

lehetővé teszik a gáz szétáramlását, elnyelve az utasra gyakorolt erő nagy részét [11]. 
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3. Gyártósor tervezés 

3.1.  Gyártásindító mérnökség 

A gyártásindító mérnökség feladatköre összetett. Társosztályokkal (minőség biztosítás, 

logisztika, termelés) való együttműködéssel építik fel az új, legoptimálisabb gyártósor 

eredményes indulását, lépésről lépésre a különböző projekt-mérföldkövek teljesítésével a 

vevői és az egyéb igények lehetőség szerinti összes kielégítésével. Öt fő szakaszra 

bontható ez a folyamat, melyek a tervezési, két fejlesztési, termelés előkészítési és a 

gyártásindítási szakaszok. 

Az elsőbe a projekt indításához szükséges engedélyek és nyilvántartásba vételezéseknek, 

költségvetés becslésnek kell megtörténnie. Dokumentációk elkészítése, kezelése és 

archiválása az autóipari magas biztonsági követelmények miatt az egyik legfontosabb 

feladat. 

A másodikban és a harmadikban a terv elfogadása, a gyárthatóság, részletes projektterv 

kialakítására (követelmények, időzítés, költség, …) és a célmeghatározásra, kockázat- és 

megvalósíthatósági értékelésre kerül sor, a műszaki koncepció jóváhagyásával. A 

termelés előkészítési szakasz előtt az összeszerelési folyamat tervezéséhez 

(Folyamatleírás kialakítása – Process Flow Chart) és megvalósításához szükséges gépek 

és szerszámok koncepciójának tervezése és beszerzésének megszervezése a soron 

következő feladat. Az új gépkoncepciók kialakításánál a társosztályokkal, főleg a 

minőségügy és a termelés bevonásával alkalmazható a tanulságok levonásának módszere, 

az úgynevezett lessons learnt elv. A technikai specifikáció összeállításának a lehető 

legpontosabb módon kell történnie, ami a gyártósor minden funkcióját tartalmazza. 

Ebben meghatározzuk, hogyan kell ellenőrizni, a termék rajzán megfogalmazott 

követelményeket.  Beszállítókkal való kapcsolattartás, workshopok, ahol a gép funkcióit, 

aprólékosan megbeszéljük. 

A termék fejlesztési fázisa során a különböző alapanyagok kialakítására nagy befolyásoló 

erővel rendelkezik a gyártásindító mérnökség, hiszen biztosítaniuk kell, hogy a tervezett 

modul ne csak elméletben legyen működőképes, hanem az valóban gyártható legyen. 

Különböző gyárthatósági vizsgálatokat kell eszközölni, hogy meggyőződjünk arról, hogy 

a termék az elvárt ciklusidővel és létező technológiával előállítható legyen, erre 

tekinthetünk a gyártósor megtervezésének első lépéseként is, mindezeket annak tükrében, 
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hogy a vevőink különböző specifikációk formájában elvárásokat állítanak/támasztanak 

az irányunkba. 

A negyedik szakaszban különböző tesztdarabok elő- és elkészítése szükséges, melyekhez 

a mérnöki gyártások felügyelete és koordinálása elengedhetetlen. A gyártástervezés, 

termelési értékáram és az anyagáram tervezése Lean gyártási filozófia jegyében, más 

részlegekkel (termelés, logisztika), azaz a projektcsapattal együtt történik. 

Végül a zökkenőmentes sorozatgyártás előkészítése és biztosítása után (például az 

operátorok oktatása által) a gyártásindítást befolyásoló tényezők koordinálása és nyomon 

követése. A gyártás felügyelése a szériagyártás megkezdése után, esetleges optimalizálási 

lépések eszközölése és koordinálása. A folyamatmérnökség és a gyártás támogatása a 

vevői igények és/vagy folyamatváltozások esetén. Amennyiben a vevő változtatna az 

igényeken (például gyártási darabszám növelése), a gyártástervezéssel és az ipari 

mérnökséggel együtt kell a gyártásindító mérnökségi osztálynak a kapacitás tervezést és 

annak leellenőrzését elvégeznie, hogy az adott gyártósor le tudja-e gyártani a 

megnövekedett darabszámot az ügyfelek szállítási megállapodásainak biztosítására 

(mennyiség, minőség, költségek). Egyéb feladatokként felsorolandó még a gyártósor és 

környezetének előkészítése auditokra (vevői vagy belső), látogatásokra, melyek során 

való támogatás szintén a feladatkörbe tartozik.  

 

 

4. ábra. Projekt felépítés mérföldkövekkel. 
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3.2.  Elrendezés tervezésének lépései  

A megfelelő gyártósor elrendezéshez pontos információkra van szükség, amit a 

specialistáknak a gyártósor megérkezése előtt ismerniük kell. A folyamat új sor esetében 

a teljes csapat munkáját kívánja. A gyártásindító mérnökség (Launch management), ipari 

mérnökség, logisztika, minőségbiztosítási osztály és a biztonságtechnikai csoport (HSE 

– Health and Safety Executive) együttes feladata. A gyártásindító mérnök feladata a 

géprajzok megkérése a gyártótól, vagy gépbeszállítótól. Azon pontosan feltüntetett 

méretekkel, ajtónyílásokkal, bekötési helyekkel megjelölve. Ennek alapján már 

számítható egy hozzávetőleges ciklusidő, amivel meg lehet tervezni az előgyártást. 

Hiányában nem lehetne polcokat (statikus, dinamikus, automata) készíteni, így a 

gyártósor elrendezése sem lenne elfogadható. A gépek elhelyezkedése (közelség, 

távolság) az operátorszám meghatározásánál különösen fontos. Erre bővebben is ki fogok 

térni a két választott gyártósor több lehetséges verziói által a munkaerő tekintetében. 

Nélkülözhetetlen a késztermék csomagolás milyensége is a nyilvánvaló vevői igények 

alapján. Ennek tudatában már kalkulálható, hogy szükséges-e az adott gyártósor mellé 

csomagológép elhelyezése is. Adott esetben még fontos információ, hogy az előre 

kalibrált eszközök, valamint a mérleg, szkennerek és egyéb kisebb, a gyártás 

támogatására, annak maximális kiszolgálásra használt szerszámok vagy tárgyak helye a 

soron meghatározott-e. Továbbá minta darabokhoz és más, a gyártás során időlegesen 

vagy ciklikusan felmerülő termeléshez kapcsolódó darabok tárolására külön tárolók 

adottak-e. A selejt külön válogatására a gépbe beépített, vagy egyéb módon, szeparálva 

történik annak kezelése. A végső folyamatként tekinthető késztermék címkézés beépített-

e vagy ezzel is újabb hely igény szükségeltetik. Az ipari mérnökség előzetes 

időtanulmányt készít, amely ergonómiai szempontok alapján is fontos, hiszen tudni kell, 

hogy kinek mit kell elérni; kinek melyik gépet kell kezelni; kinek hova kell eljutni. A 

logisztika olyan formában lép be a tervezési menetbe, hogy a saját feladatait milyen 

módon és milyen eszközökkel tudja kiszolgálni. A késztermékek csomagolása miképpen 

történik, hiszen azok komissiózásra több féle mód is lehetséges. A komissiózás az áruk 

megadott rendelések szerinti kigyűjtését és összeválogatását jelenti a raktárból. A 

tárolókhoz, polcokhoz az alapanyag csomagolásának méretei, darabszámai (termelési 

ütemhez igazítva) elengedhetetlenek. Ennek tudatában a logisztika is képes adaptálni az 

új sorral járó (időre vetített) teendőit. Figyelembe véve annak kiszolgálásának 

folyamatosságát és rendszerességét. A minőségbiztosítási osztály felelős bárminemű 
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ellenőrzésért a soron. Amennyiben ehhez igényelnek külön asztalt vagy eszközt, ezt nekik 

időben kell jelezniük, hogy az elrendezést ne a folyamat végén kelljen módosítani. 

Ugyanakkor ez nem minden esetben egy kulcsfontosságú elem, így nem feltétlen kerül 

feltüntetésre, hiszen adott esetben szintén lehetséges a gépen, gyártócellán belüli 

vizsgálat. A termék gyártásához ellenőrzési terv (Control plan) készítése is indokolt. 

Az ellenőrzési terv a minőségellenőrzés azon funkcionális elemeinek dokumentálására 

szolgáló módszer, amelyeket annak érdekében kell végrehajtani, hogy egy adott termék 

vagy szolgáltatás minőségi szabványai teljesüljenek. Az ellenőrzési terv célja az 

alkalmazott ellenőrzési rendszer formalizálása és dokumentálása [12]. 

A biztonságtechnikai csoport az illetékes az extra fénykapuk, vagy bármilyen más eszköz 

tekintetében, hiszen ezek majd megnövelhetik a gépek méretét, így befolyásolva az 

eddigieket. Kritikus kérdés a helykihasználás szempontjából, hogy lehetséges-e polcot 

tenni a gép ajtaja, vagy a kapcsolószekrény elé. Ezt a gépek vizsgálatakor, valamint 

előzetes tervezés során egyeztetni kell. A dobozok megengedett maximális méretéhez és 

súlyához, az operátor által legalacsonyabbra és legmagasabbra pakolható magassághoz 

kapcsolódnak a kézi tehermozgatás szabályai.  

A jogszabály súlynormákat, súlyhatárokat nem tartalmaz. A korszerű foglalkozás-

egészségügy lényege a megterhelés-igénybevétel helyes értelmezése. Megterhelés alatt 

minden olyan hatást kell érteni, amely a szervezet belső környezete állandóságának 

megváltoztatására törekszik és annak állandóságát átmenetileg meg is szünteti. A 

megterhelés a szervezetet érő hatások általi belső környezeti változások összessége [13].  

 

5. ábra. A gyártósor elrendezés tervezésének folyamata. 
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3.3.  Elrendezés kialakítása és anyagellátás  

Azon adott gyártósoroknál, ahol az operátor több folyamatot kezel egyedül, optimálisan 

a gyártósort U alakúra kell kialakítani. Ez által lehetővé tehetjük a rugalmas 

operátorkiosztást. Figyelembe kell venni az első és az utolsó munkaállomás 

elhelyezkedését egymáshoz képest, ugyanis ezt az útvonalat ciklusonként rotációban 

egyszer meg kell ismételni. Minden manuális munkafolyamatnak közel kell lennie 

egymáshoz. A munkafelületeket és a megfogó helyeket kedvező magasságban kell 

elhelyezni, mindig szem előtt tartva a munkahelyi biztonságot. A szerszámokat a lehető 

legközelebb, megfelelő orientációban kell tárolni a használat helyéhez a gyors megfogás 

miatt. A gyalogos távolságok és az ebből adódó sétaidők (veszteség) minimalizálása vagy 

megszüntetése érdekében a munkaállomásokat a lehető legközelebb kell mozgatni. Az 

akadályokat el kell távolítani a közlekedő útvonalról. A cella mérete (szélesség) fontos 

szempont, hiszen az operátoroknak könnyedén, gyorsan kell tudniuk mozogni az 

állomások között. A cellákban fel nem használt hely csökkentésére vagy kitöltése 

indokolt figyelni, ugyanis a gépek között, a kihasználatlan területeken az anyag 

felhalmozódhat. Nincs hely a felesleges anyagok tárolására. A dobozokat a felhasználási 

helyhez lehető legközelebb eső részen kell tárolni. Az energiaellátást és egyéb média 

infrastruktúrát a mennyezetre kell felszerelni, az elrendezés megváltoztatásának 

elkerülésére. Az alapanyag biztosítása ergonomikus, kézre eső módon történjen. Az 

operátorok csak kivételes esetekben töltsék újra az alapanyag készleteiket. Az 

anyagellátás a cellán kívülről, gravitációs szállítószalagon keresztül történik. Alapvetően 

az anyagmozgató munkatársak foglalkozzanak ezzel. Az operátoroknak nem szabad 

megszakítaniuk munkájukat az anyag újra töltése miatt. A készlet ellenőrzése kanban 

kártya rendszeren keresztül történjen. Törekedni kell az átláthatóságra és az anyagok 

felhalmozásának elkerülésére a cellában és annak környezetében. Kerülni kell a 

munkadarabok visszatérését, visszaáramlását. A gyártócellák irányelvei közé sorolható, 

hogy a többfunkciós gépek helyett egyszerű, egy célra épített gépek használatát írja elő. 

Kerülendő a nagy mennyiség előgyártása. A darabok egyenként haladjanak végig a 

gyártáson, ez az úgynevezett egy darabos áramlás. A gépek termelése optimálisan minden 

állomással összhangban történjen. Érzékelők használatával elérhető, hogy ne az 

alkalmazottakat foglalják le az ellenőrzési feladatokkal. Minden gép tervezésénél 

kulcsfontosságú tényező, hogy könnyen karbantartható legyen. Az átállási idő mindenkor 

kevesebb legyen, mint a ciklusidő. 
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3.4.  Bevált technikák és irányelvek a fejlesztési folyamatban 

A standardizálás a megismételhetőség okán fontos szempont a gyártással kapcsolatban, 

hiszen így a változékonyság csökkenthető. A munkautasítás, vagy egyéb folyamatleírás 

lehetővé teszi, hogy a megfelelő minőség és biztonság biztosított legyen, így teremtődnek 

meg a folyamatos fejlődés alapjai. Minden operátor az adott standard szerint tanulja meg 

elvégezni a folyamatot, így a hibák nagy része kiküszöbölhető. A standard munka célja 

továbbá a tervezhetőség növelése, valamint a termelékenység maximalizálása.  

A dolgozók számára is különböző előnyökkel szolgálhat az ilyen fajta munka végzése, 

méghozzá számos szempont alapján. Ilyen módon említendő az egyszerűbb és gyorsabb 

betanulás, ami az elfogadott standard dokumentumok alapján történhet meg. Kinevezett 

trénerek, felettes vagy a sorért felelős mérnök által. Ez a munkáltató révén létrejött 

körülmény biztosítja, hogy a betanulási folyamat nyomon követhető legyen. A 

biztonságosabb munkavégzés érdekében is irányadóak ezek az elvek. Az operátorok 

aktívan részt tudnak venni a fejlesztés folyamatában, a munkautasítás megváltoztatásának 

igényével, ha az befolyással lehet a termelés gyorsítására, az érték teremtő idő, ciklusidő 

csökkentésre. Adott gyártósoron minden munkafolyamati lépés betanulásával lehetővé 

válik a rotáció lehetősége. A rutinszerű vagy fárasztó, fájdalmas munkavégzés 

elkerüléséért meghatározott időközönként a dolgozók a pozíció módosításával tudják 

frissíteni a műszak menetét. A vállalat számára szolgáló előnyök részben átfedésben 

vannak a dolgozókéval. A betanítással kapcsolatban a munkautasítás készítése a 

munkahely számára is kifizetődő, hiszen ezzel bármikor hozzáférhetővé válik, így 

csökken a betanítás időszükséglet, ezzel fejlődik a vállalati kultúra. A termelési rendszer 

folyamatos tökéletesedésével fejlődik a problémamegoldás kultúrája is. Csökken a selejt 

darabok mennyisége és nő a termelékenység.  

A standard munka fejlesztésére hét példa: 

1) Anyagáram fejlesztése, 

2) Szakosodás felváltása a sokoldalúsággal, 

3) Mozdulatok fejlesztése, 

4) Műveleti szabályok bevezetése, 

5) Berendezések fejlesztése, 

6) Kézi és gépi műveletek szétválasztása, 

7) Selejt keletkezésének megelőzése. [14]  
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3.5.  Hibamód és hatáselemzés (FMEA) 

Az FMEA, angol betűszó, Failure Mode and Effects Analysis szavakból tevődik össze, 

ami hibamód és hatáselemzést jelent. Egy folyamatában fejleszthető, élő dokumentum, 

aminek célja a megelőző hibaelkerülés. A minőség, azaz az ismételhetőség érdekében 

szükséges meghatározni a lehetséges hibák fellépésének valószínűségét, 

következményeit, okait és a kockázatokat a fejlesztés és a gyártás folyamán. A 

fejlesztéskor a rendszer FMEA termék a termékrendszerek hibás működését lehetséges 

hibának tekinti (Pl.: design FMEA-ra jellemző). Figyelembe véve, hogy a termék milyen 

veszélyeket rejt magában. Példának okán, ha az elektromos csatlakozó vezetékek fizikai 

védelem nélkül kerülnének beszerelésre, akkor meg lenne az esélye, hogy szétcsúszanak. 

A gyártás folyamán a rendszer FMEA folyamat egy gyártási folyamat hibás működését 

lehetséges hibának tekinti (Pl.: szerelés, logisztika; P-FMEA). Egyértelműen szabotázs 

nélküli folyamatokra tervezve, amikor minden optimálisan történik. 

FMEA készítés 7 lépése:  

1) Tervezés és előkészítés (határok felállítása, team felállítása), 

2) Struktúra elemzés, 

3) Funkció elemzés, 

4) Hiba elemzés, 

5) Kockázatértékelés, 

6) Optimalizálás, 

7) Jóváhagyás (kommunikáció a management felé). 
 

A struktúra elemzés célja a vizsgált termék vagy folyamat áttekintése, kapcsolódási 

pontok meghatározása és a felelősségek megállapítása. A struktúra egyedi rendszer vagy 

folyamat elemekből áll, melyek a hibahatás, hibamód és a hibaok részekre bonthatók. Ezt 

másképpen hibaláncnak is nevezhetjük, hiszen a hibaláncot egy hibahatás, egy hibamód 

és egy hibaok alkot. Hibahatásból egy van, ami lényegében az elkészült terméket jelenti. 

Hibamódokból sok féle lehetséges, annak tekintetében, hogy milyen hosszú a 

munkafolyamat, azaz mennyi munkalépésből tevődik össze a termék összeállításának 

menete. Végül a hibaokok feltérképezése, ami az adott munkalépések elvégzésekor 

felmerülhető hibaok forrását jelenti. Ez lehet az operátor munkájából fakadó, a gép 

meghibásodása általi, alapanyag probléma, környezeti vagy egyéb esetekből következő 

hibaok. A struktúra elemzést egy úgynevezett struktúra fa diagramban rendszerezzük, ami 

szemléletessé teszi a vizsgálandó szinteket. A struktúra fa a rendszer elemei és annak 

függőségi alkotóelemei közötti kapcsolat grafikus ábrázolására alkalmas. Hierarchikusan 
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épülnek egymásra a folyamat pontjai, amiből következik, hogy a második lépés az alapja 

a funkció elemzésnek, melyben egyértelműen meg kell fogalmazni és vizualizálni a 

funkciókat, az adott termékkel kapcsolatban. Továbbá célja még, hogy a „workflow”-t 

áttekintse, valamint az ok és hatás összefüggéseket összefűzze. Az elemzés kiterjed arra, 

hogy mit kell végrehajtani, vagyis mi az, aminek meg kell történnie az építés során, hogy 

a termék funkcionálisan is és minőségügyileg is megfelelő legyen. Ezeket a pontokat  

súlyosságuk szerint pontozzuk, a szerint, hogy a gyártóra, a kiszolgált gyárra és a 

felhasználóra milyen hatása van. A sorban következő hiba elemzésben tagadva a 

harmadik, funkció elemzés részben foglaltakat szükséges ilyen módon feltüntetni. Célja 

a lehetséges hibák azonosítása a hozzárendelt rendszer struktúráknál és funkcióknál 

fogva, valamint a hibák összekapcsolása hibahálóval, ami majd a kockázatértékelés 

alapjául szolgál. A lehetséges hibamódok, melyeknek többféle típusa lézetik a 

funkcióleírásokból kerülnek levezetésre. Az ötödik lépés célja meghatározni a létező 

és/vagy már bevezetett intézkedéseket. Az optimalizálás célja a szükséges javító 

intézkedések azonosítása, kockázatok ismételt értékelése, bevezetett intézkedések 

hatékonyságának ellenőrzése, valamint a bevezetett intézkedések dokumentálása. Akciók 

indítása, hogy ne is fordulhasson elő a hiba. Csavarozó állomásnál félautomata csavarozó 

alkalmazása, „poka yoke” fészek használata, kamera felszerelése, vagy egyéb 

intézkedések. 

Az optimalizálás a következő prioritási sorrendben történik. Először a folyamat 

módosítása a hibamód elkerülésére. Ezt követően a folyamat stabilitásának vagy 

megbízhatóságának növelése a hibaok minimális szinten tartása érdekében. Végül a  

hibák még hatékonyabb észlelése. Az utolsó, jóváhagyás lépésénél statisztikák készítése, 

standardok felállítása, egyéb jóváhagyások kitétele, a jól dokumentálhatóságot és a 

visszakereshetőséget figyelembe véve. Jellemzően három féle statisztikai vizsgálatot 

vesznek figyelembe az „FMEA” készítés folyamatának jóváhagyásakor. Ezek a Pareto, 

OS-DS és AP kimutatások. OS, azaz occurrence and severity jelentése az előfordulás és 

súlyosság. DS, azaz detection and secerity jelentése a detektálhatóság és súlyosság. Az 

utolsó az AP, azaz action priority jelentése az intézkedési rangsor.  
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6. ábra. Elméleti hibalánc modell. 

A hibamód és hatáselemzésből a következő példákat lehet felsorakoztatni. A 

munkautasítás megismertetésére megtett lépések megelőző intézkedések a hibák 

kiküszöbölésére. Az operátorok számára a gyártás az adott soron képzés nélkül nem 

engedélyezett. Nem lesznek hozzárendelve a gyártósor munkaállomásainak 

végrehajtóiként a listájában, így a bejelentkezés sem engedélyezett számukra a 

gyártósornál. Elektronikusan és papír alapon is vezetve vannak ezek a nyilvántartások, 

hogy a gépeknél könnyen ellenőrizhető legyen a jogosultság, melyek hozzárendelésre 

kerülnek az operátorok kártyáihoz. A modulok szkennelése a gépjármű gyártással 

kapcsolatos magas biztonsági követelmények miatt nem maradhat ki. Ezt az egy darabos 

áramlással biztosítják, hogy nyomon követhető legyen a gyártott légzsák modul. Napi 

első ellenőrzési folyamat és dokumentálás formanyomtatvány kitöltésével és az első 

vonalkód ragasztásával történik. Visszakövethetőség és folyamatos tesztelés a maximális 

biztonság érdekében. A gázgenerátor és fém alkatrész összeszerelése közben eshető hibák 

a következőképpen küszöbölhetők ki. Az alapanyag lista (BOM – bill of material) 

elérhető minden gyártott típusú termékhez a soron. Alapanyag keveredés megelőzhető, 

ha csak egy féle (cikkszámú) fém alkatrész használata történik az adott gyártósoron, 

valamint jelentős méretbeli különbség miatt vizuálisan is könnyen megkülönböztethető 

más cikkszámú fém alkatrészektől. A fém alkatrész hiányával megépült félkész modul 

esetén a következő lépés nem lehetséges. A gép nem indul el. Az optimalizálási 

folyamatnak köszönhetően induktív szenzor lett elhelyezve a gépben, ami érzékeli a fém 

alkatrész jelenlétét vagy hiányát. Ezen fém alkatrész kialakításából adódik, hogy fordítva 

egyáltalán nem lehetséges a felhelyezése a gázgenerátorra. Az összeszerelés további 

műveletlépéseinél fellépő hibalehetőségek az előhajtogatott légzsák és gázgenerátor a 

hajtogató gépbe helyezésekor történhet.  Megelőző karbantartással a gép működését, 

szenzorok és kamerák beállítását ellenőrző darabok által a műszak elején, az átállás és a 



 

20 

 

meghibásodás során végrehajtandó feladatokkal kiszűrhető, ha a gép nem megfelelően 

gyárt. Légzsák hajtogatáskor program vezérli a folyamatot. A jogosultság ellenőrzésére 

jelszóval védett a belépés a programba. Ezen felül a nem megfelelő hajtogatás kockázatát 

is számításba kell venni, ugyanis az előfordulása viszonylag magas, mert a hajtogatáskor 

kialakult dimenziók nem a specifikációk szerint mennek végbe, ezért nincs megfelelő 

eszköz a termék megfogásához. A megoldás a hajtogató gép felszereltségének fejlesztése, 

az új, detektált funkciók megadásával. Célgépek esetén a problémák nem feltétlen 

sikerülhet javítani konstrukció és design módosítása miatt. Nagyon hosszú és sok 

engedéllyel járó folyamat. 

Végül a késztermék címke pozíciójának minősítésére hozott intézkedések. A címkén lévő 

vonalkód beolvasásának szabályozása a szkenner szögének beállításával, valamint a 

beolvasási terület, a takarófólián kijelölt területre csökkentésével történik. [15] 
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4. Első gyártósor bemutatása 

Az első gyártósor koncepciónál manuális munkafolyamatokra építi a termelést. Összetett 

gépek esetén mindig először manuális üzemmódban történik a próba. Lépésenként 

működtetve ellenőrzik a gépet. Manuális, azaz nem automatikus, nem egy program által 

vezérelt, annak alapján zajló folyamat, hanem ember által irányított működés, 

működtetés. 

4.1.  Elrendezés 

Az előző, harmadik fejezetben részletezett U alakú gyártósor elrendezés az első sor 

szempontjából volt szükséges. Az elrendezési ábrán követhető a termék útja, egészen az 

elkészülésig, vagy adott esetben a selejt darabok ládába kerüléséig. Dinamikus tárolókról 

történik a gázgenerátor elvétele, hogy az első állomáson manuális összeállításra kerüljön 

egy fém alkatrésszel. A fém alkatrész tárolása és újra töltése statikus polcról történik. Az 

első állomáson a gázgenerátor ellenőrzésére minőségügyi okokból van szükség. A 

légzsák elvétele után kézi szkennerrel történik a vonalkóddal rendelkező alkatrészek 

beolvasása, majd az összeszerelés következik. A hajtogató gép működtetésekor pedál 

használata kötelező, hiszen ez rögzíti a darabot a megfelelő helyzetben az összeszerelés 

ideje alatt. Takarófólia és egy második fém alkatrész ráhelyezése után továbbításra kerül 

a modul az összetett géphez, ahol a csavarozás és az ellenőrzés történik. Félautomata 

csavarozási folyamatot hajt végre a gép, tehát a csavar anyákat nem a gép adagolja, hanem 

az operátornak szükséges ráhelyeznie azokat a gázgenerátor menetes száraira úgy, hogy 

éppen rákapjanak a menetre. Ez jelenti a munkafolyamat végét, a termék elkészülését. 

 

7. ábra. Első gyártósor elrendezési rajza. 
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4.2.  Folyamatleírás  

A fejezet ezen részében az első gyártósor részletes folyamatleírását taglalom. Az 

operátor(ok) munkáját lépésekre bontva, a termék elkészüléséig.  

1. táblázat. Első gyártósor munkalépéseinek  részelemei. 

Részelemek 

Gázgenerátor / Fém alkatrész összeszerelése 

Gázgenerátor szárainak ellenőrzése 

Légzsák / Gázgenerátor összeszerelése – 4 lépésben 

Címke átragasztása 

Hajtogató gép kezelése (Berakás) – 4 lépésben 

Hajtogató gép kezelése (Kivétel) 

Takarófólia felhelyezése 

Fém alkatrész (2) / Csavaranya felhelyezése – 4 lépésben 

Csavarozó gép kezelése 

Magasság ellenőrző kezelése – 3 lépésben 

Végellenőrző gép kezelése – 2 lépésben 

Vonalkód címke felhelyezése 

Csomagolás – 2 lépésben 

 

Vizuális ellenőrzéssel kezdődik a folyamat. Meg kell róla bizonyosodni, hogy a 

gázgenerátor nem sérült a csomagoláskor vagy szállításkor. Megvizsgáljuk, hogy a 

menetes szárai nincsenek-e elgörbülve, valamint, hogy minden alkatrész rendelkezésre 

áll-e. Manuális összeszereléshez az operátor elvesz egy gázgenerátort és beszkenneli a 

kézi szkennerrel, majd elvesz egy fém alkatrészt és ráhelyezi azt a gázgenerátorra. Az 

előszerelt gázgenerátort az ülékbe helyezi és megnyomja a START gombot. A gép ezután 

tájékoztatást ad a termék minőségéről: OK/NOK. Leteszi a gázgenerátort a légzsák 

előszerelő állomásra. A soron következő munkalépés előtt felül kell vizsgálni az előzőt, 

azaz hogy a gázgenerátor előszerelés megfelelő volt-e. Elvesz egy légzsákot és egy 

gázgenerátort, majd beszkenneli a vonalkódjaikat a kézi szkennerrel, majd ezt követően 

összeszereli azokat. A gázgenerátort elforgatva, a légzsákon kialakított lyukakon, 

fennakadás nélkül kivezetve a menetes szárakat. A gázgenerátor csatlakozóval ellátott 

vége látszódjon a légzsákba helyezés után. Továbbítja a légzsákot a hajtogatáshoz. Az 

egy darabos áramlásra való törekvés miatt a nagy mennyiségű előgyártás nem 
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engedélyezett két állomás között. Az ellenőrzés fontos lépés a légzsákgyártás során, így 

elvesz és ellenőriz egy előszerelt légzsákot, valamint egy takarófóliát. Beszkenneli a 

légzsák vonalkódját a kézi szkennerrel, majd leveszi azt és átteszi a takarófóliára. Beteszi 

a légzsákot a gép ülékébe, ideális orientációban, a pedál lenyomásával rögzíti a 

gázgenerátort és kisimítja a légzsákot a forgó asztalon. A gép jelzi, hogy megfelelően van 

elhelyezve a légzsák: OK/NOK. A hajtogatás indításához megnyomja a START gombot. 

A folyamat végeztével megfogja az összehajtogatott légzsákot. A pedál megnyomásával 

a gép elengedi a darabot. A légzsák egyik végét a takarófólia zárt végébe helyezi, majd 

kézzel hajt egyet a légzsákon, hogy a tekercs szorosan illeszkedjen. Egy vonal mentén 

hajtja ketté a légzsákot és beilleszti a takarófóliába. Meggyőződik róla, hogy a takarófólia 

megfelelően van légzsákon, melynek a füleit a gázgenerátor menetes száraira hajtja. A 

második fém alkatrész és a takarófólia számára kialakított tárolóban három modul 

tárolása engedélyezett. Továbbítja az összeszerelt modult a csavarozó állomásra. 

Továbbra is igaz, hogy a nagy mennyiségű előgyártás nem engedélyezett két állomás 

között. Elvesz egy összeszerelt fém alkatrészt (2) és ellenőrzi, hogy az izoláló műanyag 

megfelelően van illesztve a fém alkatrészen. Az összeszerelt fém alkatrészt (2) a 

gázgenerátor menetes száraira helyezi úgy, hogy a fém alkatrész furatos vége legyen 

közelebb a gázgenerátor csatlakozójához. Elvesz két csavaranyát és ráteszi a menetes 

szárakra, annyira, hogy rákapjanak a menetre. Az előszerelt modult a csavarozógépbe 

helyezi és fixálja azt, majd megnyomja a START gombot a csavarozás indításához. A 

csavarozás befejezése után kiveszi a modult és az összecsavarozott modult a 

magasságmérő állomásra helyezi és fixálja. A gép értesítést ad a megfelelő behelyezésről: 

OK/NOK, majd megnyomja a START gombot. A gép elvégzi a magasságmérést és 

értesítést küld a megfelelőségéről: OK/NOK. NOK darab esetén engedélyezett az újra 

próbálkozás. Az újra próbálkozáshoz megnyomja a gép RESET gombját és a kezelő 

felület RESET gombját. Az engedélyezett próbálkozások maximuma (3) után selejtezni 

kell a darabot. OK darab esetén a gép automatikusan kiadja a modult és továbbítja a 

darabot a következő állomásra. Fokozottan oda kell figyelni, hogy a takarófóliába ne 

kerüljön kallódó csavaranya a munkafolyamat elvégzése után. Elveszi és ellenőrzi a 

modult, majd bele teszi a fészekbe. A helyzetjelző dobozokon visszajelző fények 

villognak. A modul fészekbe rögzítésekor a "Készenlét" lámpa világít. Megnyomja a 

START gombot és a gép le ellenőrzi, hogy a modul megfelelő-e. OK modul esetén az 

"Ellenőrzés OK" lámpa folyamatosan világít és a gép kinyomtatja a késztermék címkét. 

A "Lejelentés OK" lámpa elkezd villogni. Ekkora az operátor ráragasztja a címkét a 
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modulon kijelölt helyre úgy, hogy a címke vége ne lógjon le a feltekert légzsákról. Címke 

felhelyezés után rásimítja a takarófóliára és meggyőződik róla, hogy a tapadás megfelelő. 

Megnyomja a START gombot, ezzel a gép ellenőrzi, hogy a címke felragasztása 

megfelelő. Kiveszi a kész modult a fészekből. Becsomagolja a modult a gyártott típusnak 

megfelelő csomagolási utasítás szerint. 

4.2.1. Munkafolyamat veszteségei általánosan 

A vevő számára érték, amiért hajlandó fizetni. A vállalatnak veszteséges az a folyamat, 

ami közvetlenül nem állít elő értéket a vevőnek. Ezek elsősorban való elkerülése, 

másodrészt csökkentése, minél nagyfokúbb redukálása a pazarlás mentes gyártás 

érdekében, hiszen a nem értékteremtő műveletek a Lean filozófia alapján egyenlőek a 

pazarlással. Ezek a veszteségek a Muda típusba sorolhatóak a koncepció mintájából 

(mura, muri, muda), melyekből nyolc a következő: 

1) Túltermelésből adódó veszteség, 

2) Készletben rejlő veszteség, 

3) Anyagmozgatásból származó veszteség, 

4) Mozdulatokban rejlő veszteség, 

5) Várakozásból fakadó veszteség, 

6) Felesleges tevékenységek végzése, 

7) Javításból eredő veszteség (selejt), 

8) Dolgozók tudásának ki nem használása. 

A készletek okai többrétűek. Lehetnek az egymás után következő műveletek eltérő 

ciklusideje, az eltérő műszakrend, a gyakori meghibásodás, vagy az utánpótlási idő 

jelentős ingadozása miattiak. Ezen készletekkel együtt járó költségek a beruházási, 

anyagmozgatási, tőke és az élőmunka költség növekedését jelentik. A harmadik, azaz az 

anyagmozgatásból származó veszteségek keletkezhetnek a nem megfelelő szállítási 

útvonalból és a berendezések egymáshoz viszonyított távolságából adódóak. Példának 

okán az előszerelő állomás nem a kellő távolságban lett elhelyezve a fő gyártósorhoz 

képest. Megnövekedik az anyagmozgató munkatársak feladatainak száma. A 

mozdulatokban rejlő veszteségek, amelyekre egyáltalán nincs szükség. Egy adott művelet 

szükségtelen meghosszabbítása. Egy operátor többször végez el egy kijelölt műveletet. 

(Többször hajt az adott személy, mint amire szükség van.) Várakozásból fakadó 

veszteség, ha szükség van valamilyen tevékenységre, de valamilyen okból kifolyólag nem 

tudják végrehajtani azt. A felesleges tevékenységek végzése például egy dokumentum 

kitöltése a munkavállaló által, amire nem lett utasítva. [11] 
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4.3.  Időtanulmány 

Időtanulmány részletes kidolgozásával, a munkalépések részelemekre bontásával, 

különböző munkastruktúra felosztásokkal jön létre a három, négy és öt operátorszámos 

munkamegosztás. Különböző operátorszámokkal szemléltetve a sor kiegyenlítettségét, 

két szélső érték és az optimum prezentálásával ismertetem az adatokat.  

4.3.1. Operátorszám: 3 

Három operátor között a részelemekre kiadódott idők százalékosan a következőképpen 

oszlanak meg. Az első operátorra 34,86%. A másodikra 35,78%. A harmadikra 29,36%. 

2. táblázat. Első gyártósor három operátoros részelem eloszlása. 

4.3.2. Operátorszám: 4 

Operátor Feladatok száma Részelemek Időarány   
1 1 Gázgenerátor / Fém alkatrész összeszerelése 4,03% 

1 2 Gázgenerátor szárainak ellenőrzése 4,41% 

1 3 Légzsák / Gázgenerátor összeszerelése 2,16% 

1 4 Légzsák / Gázgenerátor összeszerelése 1,51% 

1 5 Légzsák / Gázgenerátor összeszerelése 6,83% 

1 6 Légzsák / Gázgenerátor összeszerelése 1,19% 

1 7 Címke átragasztása 5,15% 

1 8 Hajtogató gép kezelése (Berakás) 2,28% 

1 9 Hajtogató gép kezelése (Berakás) 1,61% 

1 10 Hajtogató gép kezelése (Berakás) 4,89% 

1 11 Hajtogató gép kezelése (Berakás) 0,80% 

      

2 1 Hajtogató gép kezelése (Kivétel) 3,80% 

2 2 Takarófólia felhelyezése 14,62% 

2 3 Fém alkatrész (2) / Csavaranya felhelyezése 3,38% 

2 4 Fém alkatrész (2) / Csavaranya felhelyezése 7,98% 

2 5 Fém alkatrész (2) / Csavaranya felhelyezése 4,98% 

2 6 Fém alkatrész (2) / Csavaranya felhelyezése 1,02% 

      

3 1 Csavarozó gép kezelése 1,67% 

3 2 Csavarozó gép kezelése 2,54% 

3 3 Magasság ellenőrző kezelése 4,77% 

3 4 Magasság ellenőrző kezelése 0,90% 

3 5 Magasság ellenőrző kezelése 3,40% 

3 6 Végellenőrző gép kezelése 1,83% 

3 7 Végellenőrző gép kezelése 2,31% 

3 8 Vonalkód címke felhelyezése 5,65% 

3 9 Csomagolás 4,31% 

3 10 Csomagolás 1,98% 
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Négy operátor között a részelemekre kiadódott idők százalékosan összegezve a 

következőképpen oszlanak meg. Az első operátorra 26,42%. A másodikra 22,82%. A 

harmadikra 26,24%. A negyedikre 24,52%. 

3. táblázat. Első gyártósor négy operátoros részelem eloszlása. 

Operátor Feladatok száma Részelemek Időarány 

1 1 Légzsák / Gázgenerátor összeszerelése 2,16% 

1 2 Légzsák / Gázgenerátor összeszerelése 1,51% 

1 3 Légzsák / Gázgenerátor összeszerelése 6,83% 

1 4 Légzsák / Gázgenerátor összeszerelése 1,19% 

1 5 Címke átragasztása 5,15% 

1 6 Hajtogató gép kezelése (Berakás) 2,28% 

1 7 Hajtogató gép kezelése (Berakás) 1,61% 

1 8 Hajtogató gép kezelése (Berakás) 4,89% 

1 9 Hajtogató gép kezelése (Berakás) 0,80% 

      

2 1 Hajtogató gép kezelése (Kivétel) 3,80% 

2 2 Takarófólia felhelyezése 14,62% 

2 3 Fém alkatrész (2) felhelyezése 3,38% 

2 4 Fém alkatrész (2) felhelyezése 1,02% 

      

3 1 Csavaranya felhelyezése 1,67% 

3 2 Csavaranya felhelyezése 7,98% 

3 3 Csavarozó gép kezelése 4,98% 

3 4 Csavarozó gép kezelése 2,54% 

3 5 Magasság ellenőrző kezelése 4,77% 

3 6 Magasság ellenőrző kezelése 0,90% 

3 7 Magasság ellenőrző kezelése 3,40% 

      

4 1 Végellenőrző gép kezelése 1,83% 

4 2 Végellenőrző gép kezelése 2,31% 

4 3 Vonalkód címke felhelyezése 5,65% 

4 4 Csomagolás 4,31% 

4 5 Csomagolás 1,98% 

4 6 Gázgenerátor / Fém alkatrész összeszerelése 4,03% 

4 7 Gázgenerátor szárainak ellenőrzése 4,41% 
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4.3.3. Operátorszám: 5 

Öt operátor között a részelemekre kiadódott idők a következőképpen oszlanak meg. Az 

első operátorra 24,76%. A másodikra 20,40%. A harmadikra 23,05%. A negyedikre 

14,54%. Az ötödikre 17,25%. 

4. táblázat. Első gyártósor öt operátoros részelem eloszlása. 

Operátor Feladatok száma Részelemek Időarány 

1 1 Légzsák / Gázgenerátor összeszerelése 1,93% 

1 2 Légzsák / Gázgenerátor összeszerelése 1,07% 

1 3 Légzsák / Gázgenerátor összeszerelése 0,85% 

1 4 Légzsák / Gázgenerátor összeszerelése 6,62% 

1 5 Hajtogató gép kezelése (Berakás) 4,05% 

1 6 Hajtogató gép kezelése (Berakás) 1,35% 

1 7 Hajtogató gép kezelése (Berakás) 8,08% 

1 8 Hajtogató gép kezelése (Berakás) 0,81% 

     
 

2 1 Hajtogató gép kezelése (Kivétel) 1,80% 

2 2 Takarófólia felhelyezése 1,01% 

2 3 Takarófólia felhelyezése 16,70% 

2 4 Takarófólia felhelyezése 0,89% 

     
 

3 1 Fém alkatrész (2) összeszerelése 1,33% 

3 3 Fém alkatrész (2) összeszerelése 2,07% 

3 4 Fém alkatrész (2) összeszerelése 3,18% 

3 5 Fém alkatrész (2) összeszerelése 7,81% 

3 6 Fém alkatrész (2) összeszerelése 1,32% 

3 7 Gázgenerátor / Fém alkatrész összeszerelése 1,78% 

3 8 Gázgenerátor / Fém alkatrész összeszerelése 4,45% 

3 9 Gázgenerátor / Fém alkatrész összeszerelése 1,11% 

     
 

4 1 Csavarozás 1,41% 

4 3 Csavarozás 3,41% 

4 4 Magasság ellenőrzés 3,68% 

4 5 Magasság ellenőrzés 0,96% 

4 2 Csavarozás 5,08% 

     
 

5 1 Végellenőrzés 1,34% 

5 2 Végellenőrzés 1,90% 

5 3 Végellenőrzés 0,68% 

5 4 Vonalkód címke felhelyezés 3,96% 

5 5 Vonalkód címke felhelyezés 0,70% 

5 6 Csomagolás 2,41% 

5 7 Gázgenerátor tesztelés 1,45% 

5 8 Gázgenerátor tesztelés 3,36% 

5 9 Gázgenerátor tesztelés 1,45% 
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4.4.  Időtanulmány szemléltetése 

Munkastruktúra kiegyenlítettségének szemléltetése az időtanulmányokból vett adatok 

alapján. 

 

8. ábra. Időtanulmány szemléltetése, három operátorra. 

 

9. ábra. Időtanulmány szemléltetése, négy operátorra. 

 

10. ábra. Időtanulmányok szemléltetése, öt operátorra.  
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4.4.1. Időtanulmány szemléltetésének folyamata 

Az időtanulmány szemléltetésének kidolgozása a következőképpen történt meg. Az 

időtanulmány operátorszám szerint (ezen sor esetén 3, 4, 5) táblázatos felosztása 

szolgáltatta az alapot a számításokhoz és az ábrázoláshoz. A teljes ciklusidő ismeretében 

az egyes feladatok torzított, (valós adatok helyett szolgáló fiktív értékek) részelem 

lépésekre számított százalékos ideje egy egyszerű osztási művelettel volt megvalósítható. 

Példának okán a légzsák és a gázgenerátor összeszerelés első lépésének (a négyből) 

részciklusideje osztva a teljes ciklusidővel, így adódhatott három és négy operátorra 2,16 

%, öt operátorra pedig 1,93 %-ra ez az érték. Ezeket a számítási folyamatokat gyorsította 

a Microsoft Office program használata, olyan módon, hogy egy rögzíthető függvény ($ 

használatának) segítségével volt megvalósítható, amit az osztó cellájának kódja (példa 

oszlop: A és sor 1; $A$1) előtt kellett alkalmazni. Az összes részelem százalékos ideje 

kiadja a 100 %-ot. Minden egyes operátorra összegezve az értékeket kiadódtak az 

oszlopdiagramok magasságához szolgáló arányos idők, az egymáshoz viszonyított 

munkafolyamatok idejéről. A feladatmegosztás arányának szemléltetése így 

oszlopdiagram beszúrásával az egyes operátorok százalékaiból könnyen kiadódott. 

(Három operátor között a részelemekre kiadódott idők százalékosan a következőképpen 

oszlanak meg. Az első operátorra 34,86%. A másodikra 35,78%. A harmadikra 29,36%.) 
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4.5.  Megfigyelések az első gyártósor kapcsán 

Megfigyeléseim egy egységes szempontrendszert követnek, amely alapján értékelhetők 

és összehasonlíthatók az egyes gyártósorok. Perspektívába helyezem a folyamatlépéseket 

és a különböző állomások ciklus idejét. A gépi folyamatlépéseket az operátorral egy 

légtérben lehet elvégezni, vagy sem, azaz a behelyezés és termék kivétele ugyan ott 

történik-e meg. Ezen gyártósor esetében itt ugyan azon állomáson zajlik a be- és 

kipakolás. Egyszerre csak egy termék van a gépben. Az állomás ciklusideje a géptől fog 

függeni. 

Tulajdonságok vizsgálatával, gazdasági vagy műszaki szempontok szerint 

rangsorolhatóság kialakítása, melyek a kiválasztásnál fontos szerepet játszhatnak. 

Gazdasági aspektusok az operátorszám kapcsán határozhatóak meg. Jelen esetben 

magasabb az operátorszám, mint a következő gyártósoroknál. A gyártósor alacsony 

bonyolultsági foka nem indokolja a sok operátoros felosztást, így nem valósulhat meg 

optimális kihozatali arány. Túl sokan dolgoznak a soron az optimális kihozatalhoz képest. 

Műszaki tényezőket figyelembe véve az egyszerűbb gépek a karbantartás 

megkönnyítéséhez vezetnek. Az ilyen szimpla berendezések használata kevesebb tudást 

igényel. Kijelenthető, hogy az ezen sor esetében fellépő nagyobb ciklusidő mind a két 

faktor szerint vizsgálandó. Pénzügyi körben feltüntetendő a kihozatalra való hatás. 

Technológiai befolyásoló dolog pedig lehetnek a viszonylag sok manuális folyamatból 

adódó minőségügyi problémák. 

A manuális lépések hangsúlyossága okán a nem értékteremtő műveletek számának 

csökkentése magában foglalja a veszteségek csökkentését. A várakozási idők redukálása 

a gyártósor kiegyenlítésével valósulhat meg. A felesleges tevékenységekből, 

szállításokból származó idők lefaragása összetett. Ilyen hoz-visz tevékenységek teljes 

megszüntetésére nem mindig van lehetőség, de fel kell mérni, hogy mi az, amelyeket meg 

lehet teljesen szüntetni, vagy azt, hogyan lehetséges a szállítási útvonalakon rövidíteni, 

valamint hogy ezek a folyamatok milyen hatásfokúak.  
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5. Második gyártósor bemutatása 

A második gyártósor automata koncepcióval valósul meg, amely egy program által 

vezérelt, emberi irányítás nélkül történő gyártást tesz lehetővé. Az elrendezésben látható, 

hogy nem követi az U formát, így ezzel is új terület lesz a vizsgálat tárgya. Forgóasztalos 

végösszeszerelő gépből kerül ki a késztermék, melynél vezérelt selejtezés bővíti a 

konstrukciót.  

5.1.  Elrendezés 

A harmadik fejezetben tárgyalt információk a gyártócellákkal kapcsolatosan a második 

számú gyártósor miatt volt szükséges. Ezen elrendezésnél már csak statikus polcokról 

történik az alapanyag elvétel. Hajtogatás és bandázsolás után a továbbítás egy közbenső, 

átadó asztal beiktatásával történik. Ennek szükségessége az előszerelt modulra még 

pluszban felhelyezésre kerülő alkatrészek miatt észszerű.  

 

11. ábra. Második gyártósor elrendezésének rajza.  
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5.2.  Folyamatleírás 

A fejezet ezen részében a második gyártósor részletes folyamatleírását taglalom. Az 

operátor(ok) munkáját a részelemekben lépésekre bontva, a termék elkészüléséig. 

Összehasonlítva az első számú gyártósor munkalépéseivel, ezen sor esetében néhány 

ponton eltér a folyamatleírás. A gázgenerátor és a fém alkatrész összeszerelése után 

kimarad  a gázgenerátor szárainak ellenőrzése, ezzel is csökkentve a folyamat lépéseit és 

a ciklusidőt. A takarófólia felhelyezése után a csavaranyákat már nem manuálisan kell, 

ugyanis a gépben automatikus az adagolása, így azok csavarozása is. Nincs külön lépés a 

csavarozó gép és a magasság ellenőrző kezelésére. Ezek a részelemek a végösszeszerelő 

gépen belül kaptak helyet. 

5. táblázat. Második gyártósor munkalépéseinek  részelemei. 

Részelemek 

Gázgenerátor / Fém alkatrész összeszerelése 

Légzsák / Gázgenerátor összeszerelése – 4 lépésben 

Címke átragasztása 

Hajtogató gép kezelése (Berakás) – 3 lépésben 

Hajtogató gép kezelése (Kivétel) 

Átadó asztalra helyezés 

Takarófólia felhelyezése – 3 lépésben 

Második fém alkatrész felhelyezése – 2 lépésben 

Végösszeszerelő gép kezelése – 3 lépésben 

Vonalkód címke felhelyezése 

Csomagolás – 2 lépésben 

 

Az operátor elvesz egy gázgenerátort és egy fém alkatrészt, majd ráilleszti a gázgenerátor 

oldalán lévő menetes szárára a fém alkatrészt és rápattintja azt. Beszkenneli az előszerelt 

gázgenerátor vonalkódját. Elvesz egy légzsákot és beszkenneli a rajta található 

vonalkódot. Elhelyezi a szkennelt gázgenerátort a légzsákban úgy, hogy a gázgenerátor 

menetes szárai kiálljanak a légzsákon előre kialakított lyukakból. A gázgenerátor 

csatlakozója mindig kifelé kell hogy álljon! Az előszerelt darabot úgy helyezi a hajtogató 

gépbe, hogy a gázgenerátor menetes szárait rögzíti a gépben. A csatlakozó felőli oldal 

mindig az operátor felé néz. A gép automatikusan ráfog a menetesszárakra. Ha ez 

megtörtént, akkor eltávolítja a légzsákról a vonalkódot és felragasztja a gázgenerátor 
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menetes szárai melletti területre. Beszkenneli a gépben található kézi szkenner 

segítségével a légzsák vonalkódját. 

Kiteríti és megigazítja a légzsákot a LED panel jelzése alapján. Ha minden felirattal 

rendelkező LED zöld jelzéssel villog, akkor meghúzza a START kart. A folyamat végén 

kiveszi a (bandázs) szalaggal ellátott modult a gépből és áthelyezi az átadó asztalra. Az 

átadó asztalról elvesz egy légzsákot és belehelyezi a takarófóliába. A modul vonalkódját 

leveszi és ráragasztja a takarófólia külső részére. Behajtja be a takarófólia füleit a kiálló 

menetes szárakra az alábbi sorrendben. Először azt a fület hajtja be, amelyiken nincs 

jelölés, majd a jelöléssel ellátott részt. 

Elveszi a második fém alkatrészt és ráhelyezi a modulból kiálló menetes szárakra. 

Ellenőrizve, hogy az izoláló műanyag megfelelően van illesztve a fém alkatrészen. A 

második fém alkatrész kampós vége közelebb kell legyen a gázgenerátor csatlakozójához 

és takarnia kell a takarófólia hajtogatott füleit, úgy hogy a menetes szárak láthatóak kell 

hogy legyenek. Beszkenneli a takarófóliára ragasztott vonalkódot. Az előszerelt modult 

a gépben található fészekbe helyezi. A második fém alkatrésznek tökéletesen kell 

illeszkednie a fészekbe. Ha a modult megfelelően helyezte be a fészekbe, ráhúzza a reteszt 

a fém alkatrész furattal ellátott végére. Ilyenkor egy hangjelzés is kíséri a folyamatot. 

Ügyel rá, hogy a takarófólián felül legyen a vonalkód. Ha a gép rögzítette a fém alkatrészt 

és minden LED zölden világít, akkor húzza meg a START kart. A start kar meghúzása 

után a körasztal elfordul a következő munkapozícióba. Ha az asztal elfordult, akkor 

megismétli a folyamatot az 1-es pontból kiindulva. 

Ha elkészült a termék, akkor a körasztal kifordul a késztermékkel a berakó állomásra, de 

azt még rögzítve tartja a fészekben. Elveszi a nyomtatóról a kinyomtatott címkét és 

beolvassa a kézi szkenner segítségével a címkén található QR-kódot. Az operátor lépjen 

ki a fénykapuból. A sikeres visszaolvasást követően a gép elengedi a kész modult. 

Megfordítja a terméket és ráragasztja a visszaszkennelt késztermék címkét a megadott 

pozícióba. Lecsomagolja el a készterméket a gyártott típus csomagolási utasításnak 

megfelelően.  
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5.3.  Időtanulmány 

Időtanulmány részletes kidolgozásával, a munkalépések részelemekre bontásával, 

különböző munkastruktúra felosztásokkal jött létre a kettő, három és négy 

operátorszámos munkamegosztás. Különböző operátorszámokkal szemléltetve a sor 

kiegyenlítettségét, két szélső érték és az optimum prezentálásával ismertetem az adatokat. 

5.3.1. Operátorszám: 2 

Két operátor között a részelemekre kiadódott idők százalékosan összegezve a 

következőképpen oszlanak meg. Az első operátorra 48,94%. A másodikra 51,06%. 

6. táblázat. Második gyártósor két operátoros részelem eloszlása. 

Operátor Feladatok 
száma 

Részelemek Időarány 
  

1 1 Légzsák előszerelése - Légzsák elvétele 3,41% 

1 2 Légzsák előszerelése - Légzsák újra címkézése 4,62% 

1 3 Légzsák előszerelése - Gázgenerátor elvétele 4,11% 

1 4 Légzsák előszerelése - Gázgenerátor manuális szkennelése 3,73% 

1 5 Légzsák / Gázgenerátor összeszerelése 8,15% 

1 6 Hajtogató gép kezelése - Előszerelt modul behelyezése 6,14% 

1 7 
Hajtogató gép kezelése - Előszerelt modul manuális 

szkennelése 
3,28% 

1 8 Hajtogató gép kezelése (Berakás) - Start gomb megnyomása 1,66% 

2 1 Takarófólia felhelyezése - Előszerelt modul elvétele 1,98% 

2 2 Takarófólia felhelyezése - Légzsák újra címkézése 6,15% 

2 3 Takarófólia felhelyezése az előszerelt modulra 20,90% 

2 4 Fém alkatrész (2) felhelyezése az előszerelt modulra 3,20% 

2 5 Előszerelt modul továbbítása 1,49% 

2 6 Végösszeszerelő gép kezelése - Előszerelt modul elvétele 1,98% 

2 7 
Végösszeszerelő gép kezelése - Előszerelt modul 

behelyezése 
4,64% 

2 8 Végösszeszerelő gép kezelése - Start gomb megnyomása 1,07% 

2 9 Címkézés - Vonalkód címke elvétele, felhelyezése 9,65% 

1 1 Vizuális ellenőrzés, Csomagolás 4,72% 

1 2 Vizuális ellenőrzés, Csomagolás (séta idő) 2,04% 

1 3 Gázgenerátor / Fém alkatrész összeszerelése 7,08% 
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5.3.2. Operátorszám: 3 

Három operátor között a részelemekre kiadódott idők százalékosan összegezve a 

következőképpen oszlanak meg. Az első operátorra 35,10%. A másodikra 33,70%. A 

harmadikra 31,20%.  

7. táblázat. Második gyártósor három operátoros részelem eloszlása. 

Operátor Feladatok 

száma 
Részelemek Időarány 

  

1 1 Légzsák előszerelése - Légzsák elvétele 3,41% 

1 2 Légzsák előszerelése - Légzsák újra címkézése 4,62% 

1 3 Légzsák előszerelése - Gázgenerátor elvétele 4,11% 

1 4 
Légzsák előszerelése - Gázgenerátor manuális 

szkennelése 
3,73% 

1 5 Légzsák / Gázgenerátor összeszerelése 8,15% 

1 6 
Hajtogató gép kezelése - Előszerelt modul 

behelyezése 
6,14% 

1 7 
Hajtogató gép kezelése - Előszerelt modul manuális 

szkennelése 
3,28% 

1 8 
Hajtogató gép kezelése (Berakás) - Start gomb 

megnyomása 
1,66% 

      

2 1 Takarófólia felhelyezése - Előszerelt modul elvétele 1,98% 

2 2 Takarófólia felhelyezése - Légzsák újra címkézése 6,15% 

2 3 Takarófólia felhelyezése az előszerelt modulra 20,90% 

2 4 Fém alkatrész (2) felhelyezése az előszerelt modulra 3,20% 

2  5 Előszerelt modul továbbítása 1,47% 

    

3 1 
Végösszeszerelő gép kezelése - Előszerelt modul 

elvétele 
1,98% 

3 2 
Végösszeszerelő gép kezelése - Előszerelt modul 

behelyezése 
4,64% 

3 3 
Végösszeszerelő gép kezelése - Start gomb 

megnyomása 
1,09% 

3 4 Címkézés - Vonalkód címke elvétele, felhelyezése 9,65% 

3 5 Vizuális ellenőrzés, Csomagolás 4,72% 

3 6 Vizuális ellenőrzés, Csomagolás (séta idő) 2,04% 

3 7 Gázgenerátor / Fém alkatrész összeszerelése 7,08% 
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5.3.3. Operátorszám: 4 

Négy operátor között a részelemekre kiadódott idők százalékosan összegezve a 

következőképpen oszlanak meg. Az első operátorra 31,10%. A másodikra 11,08%. A 

harmadikra 33,70%. A negyedikre 24,12%. 

8. táblázat. Második gyártósor négy operátoros részelem eloszlása. 

Operátor Feladatok 

száma 
Részelemek Időarány 

  

1 1 Gázgenerátor / Fém alkatrész összeszerelése 7,08% 

1 2 Légzsák előszerelése - Légzsák elvétele 3,41% 

1 3 Légzsák előszerelése - Légzsák újra címkézése 4,62% 

1 4 Légzsák előszerelése - Gázgenerátor elvétele 4,11% 

1 5 
Légzsák előszerelése - Gázgenerátor manuális 

szkennelése 
3,73% 

1 6 Légzsák / Gázgenerátor összeszerelése 8,15% 

    

2 1 
Hajtogató gép kezelése - Előszerelt modul 

behelyezése 
6,14% 

2 2 
Hajtogató gép kezelése - Előszerelt modul manuális 

szkennelése 
3,28% 

2  3 
Hajtogató gép kezelése (Berakás) - Start gomb 

megnyomása 
1,66% 

    

3 1 Takarófólia felhelyezése - Előszerelt modul elvétele 1,98% 

3 2 Takarófólia felhelyezése - Légzsák újra címkézése 6,15% 

3 3 Takarófólia felhelyezése az előszerelt modulra 20,90% 

3 4 Fém alkatrész (2) felhelyezése az előszerelt modulra 3,20% 

3 5 Előszerelt modul továbbítása 1,47% 

    

4 1 
Végösszeszerelő gép kezelése - Előszerelt modul 

elvétele 
1,98% 

4 2 
Végösszeszerelő gép kezelése - Előszerelt modul 

behelyezése 
4,64% 

4 3 
Végösszeszerelő gép kezelése - Start gomb 

megnyomása 
1,09% 

4 4 Címkézés - Vonalkód címke elvétele, felhelyezése 9,65% 

4 5 Vizuális ellenőrzés, Csomagolás 4,72% 

4 6 Vizuális ellenőrzés, Csomagolás (séta idő) 2,04% 
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5.4.  Időtanulmány szemléltetése 

Munkastruktúra kiegyenlítettségének szemléltetése az időtanulmányokból vett adatok 

alapján. 

 

12. ábra. Időtanulmányok szemléltetése, két  operátorra. 

 

13. ábra. Időtanulmányok szemléltetése, három operátorra. 

 

14. ábra. Időtanulmányok szemléltetése, négy operátorra. 
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5.5.  Megfigyelések a második gyártósor kapcsán 

Az egységes szempontrendszer alapján a gépi folyamatlépéseket az operátorral nem csak 

egy légtérben lehet elvégezni. A behelyezés és a termék kivétele nem ugyan ott történik. 

Egyszerre két termék van a gépben. Az állomás ciklusideje az operátor és a gépiidő 

átfedéséből jön. 

A veszteségek csökkentése három szükségtelen lépés kivételével történik, amelyekből 

egy az, hogy a minőség ellenőrzésére az utolsó állomáson belül kerül sor, a gépben. Az 

új gépkonstrukció kevesebb állomást, így csökkentett operátorszámmal megvalósítható 

szükséges darabszámú gyártást tesz lehetővé, ezzel behozva a gazdasági aspektust az 

újabb gyártósor koncepcióba. Műszaki szempontokat figyelembe véve a rugalmas 

gyártósor lehetővé teszi a több féle termék előállítását, ezzel a karbantartás bonyolultsága 

fokozódik. A berendezés kibővítése miatt a használata több tudást igényel. A különböző 

típusok megkülönböztethetősége kapcsán feljelölésekre, dokumentációkra van szükség.  

A leghatékonyabb gyártáshoz nem a legjobb ciklusidővel és nem is a legjobb kihozatallal 

rendelkező felállás került kiválasztásra. A ciklusidő maximálisra növelésével csökken a 

kihozatal aránya. Ez az elosztás fordítva is igaz, ha a kihozatalt növeljük maximálisra, 

akkor csökken a ciklusidő.  

9. táblázat Operátorszám meghatározása a ciklusidő és a kihozatal függvényében. 

  Operátorszám Ciklusidő Kihozatal 

3 legjobb legrosszabb 

4 közepes közepes 

5 legrosszabb legjobb 
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6. Gyártósor koncepciójának kialakítása meglévő sor 

optimalizálásával, továbbfejlesztésével 

Általánosságban egy új gyártósor koncepciójánál egy meglévő konstrukciót veszünk 

alapul a kialakításhoz, felhasználva a meglévő tapasztalatot és a már bevált 

technológiákat. Többféle út, vagy irány vezet a célok eléréséhez, széleskörű eszköztár 

segít a megvalósításban. Ami alapján el lehet indulni, azok nem mások mint például a: 

- költség(ek) csökkentése, 

- korábbi problémák kiküszöbölése (lessons learnt , P-FMEA), 

- projekt elején meghatározott ciklusidő betartása. 

Ebből következik a meglévő koncepcióhoz való visszanyúlás.  

6.1.  Költségek csökkentésének elve 

Két példa mentén szemléltetve a költségek csökkennek ez optimalizálással. A légzsák új 

koncepciója alapján a hajtogatási lépések házon belüli elvégzése történhet meg, azaz a 

zsákalapanyag előmunkálatok nélkül érkezik a cégünkhöz. Ebből következik, hogy a 

beszállítóknak fizetett pénz kevesebb lesz, mert magának a beszállító cégnek nem kell új 

gépet rendelnie, valamint nem kell plusz embereket felvennie a megnövekedő igény 

miatt, tehát a légzsák így olcsóbbá válik. Fém alkatrészre (retainer) fröccsöntött izoláló 

műanyaggal, a régi bepattintott izoláló műanyag helyett az előgyártás olcsóbbá válásával 

csökken a modul előállításának költsége. Az izoláló műanyag funkciója, hogy leföldeli a 

modult. Nem kell házon belül összeszerelő sor az előszerelt alapanyag előgyártására, 

ezáltal nem kell plusz operátor az új gépek használatára. Elegendő egy új fröccsöntő 

szerszám megalkotása, így válik olcsóbbá az előgyártás.  

6.2.  Ciklusidő tervezésének elve 

Fontos meghatározni, már a projekt elején, hogy mennyi a szerződéses darabszám. AVIX 

szimuláció segítségével a termék előállításához szükséges folyamat lépéseket könnyen 

összefésülhetjük egy teljes folyamattá, mindössze a feltételezett részelem lépések alapján. 

Operátori, valamint gépi lépésekre egyaránt igaz. Ezt megtehetik meglévő technológia 

videó anyagra vételével, vagy tényleges preparált eszközök segítségével. A program 

létrehoz egy GANTT diagramot (M&M research – machine and man), amiből az elméleti 

ciklusidők meghatározhatóak. Az operátorszám vagy a ciklusidő csökkentése két módon 

történhet. Gépi folyamatok felosztásával, vagy a gépkonstrukció felosztásával. 
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6.3. Folyamatleírás 

A fejezet ezen részében egy harmadik gyártósor koncepcionális folyamatleírását 

taglalom. Az operátor(ok) munkáját a részelemekben lépésekre bontva, a termék 

elkészüléséig. 

10. táblázat. Harmadik gyártósor munkalépéseinek részelemei. 

Részelemek 

Hajtogató gép kezelése – 2 lépésben 

Légzsák / Gázgenerátor összeszerelése – 4 lépésben 

Takarófólia felhelyezése – 3 lépésben 

Előszerelt modul továbbítása (átadó asztalra helyezés) 

Fém alkatrész felhelyezése – 2 lépésben 

Végösszeszerelő gép kezelése – 2 lépésben 

Csomagolás – 2 lépésben 

 

Észlelhető, már a részelem bontás alapján, hogy a harmadik gyártósor koncepcióban, az 

első kettőtől eltérően kevesebb részelem, azaz operátori feladat van. A dolgozó a termék 

funkciójára való befolyásolás nélkül kezeli a terméket, ami fontos szempont volt a 

tervezés folyamán. Az emberi hiba lehetőségének maximális kizárása. A gyártósor magas 

bonyolultsági foka nehezíti a karbantarthatóságot.  
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6.4.  Időtanulmány 

Időtanulmány részletes kidolgozásával, a munkalépések részelemekre bontásával, 

különböző munkastruktúra felosztásokkal jött létre a három és négy operátorszámos 

munkamegosztás. Különböző operátorszámokkal szemléltetve a sor kiegyenlítettségét, 

ismertetem az adatokat a szélső értékről és az optimumról. 

6.4.1. Operátorszám: 3 

Három operátor között a részelemekre kiadódott idők százalékosan összegezve a 

következőképpen oszlanak meg. Az első és második operátorra 40,94 %. Harmadikra 

18,12%.  

11. táblázat Harmadik gyártósor három  operátoros részelem eloszlása. 

Operátor Feladatok 

száma 
Részelemek 

Időarány 
  

1 és 2 1 Légzsák behelyezése, start gomb megnyomása 5,53% 

1 és 2 2 Modul beigazítása 4,39% 

1 és 2 3 Séta / forgás (operátor) 1,13% 

1 és 2 4 Gázgenerátor elvétele, manuális szkennelése 1,79% 

1 és 2 5 Légzsák elvétele 1,12% 

1 és 2 6 
Gázgenerátor és légzsák összeszerelése, 

továbbítása 
7,31% 

1 és 2 7 Séta / forgás (operátor) 1,13% 

1 és 2 8 Előszerelt modul beigazítása 3,47% 

1 és 2 9 Előszerelt modul kivétele 1,34% 

1 és 2 10 Légzsák behelyezése manuálisan  2,51% 

1 és 2 11 Takarófóliával való lezárás (2 fül) 3,72% 

1 és 2 12 Előszerelt modul továbbítása 1,07% 

1 és 2 13 Séta / forgás (operátor) 1,44% 

1 és 2 14 Takarófólia elvétele, felhelyezése az alkatrészre 2,23% 

1 és 2 15 Séta / forgás (operátor) 1,44% 

1 és 2 16 Előszerelt modul elvétele 1,34% 

3 1 Előszerelt modul elvétele 1,86% 

3 2 Takarófóliával való lezárás (2 fül) 5,21% 

3 3 
Fém alkatrész elvétele, felhelyezése az 

előszerelt modulra 
4,19% 

3 4 Előszerelt modul behelyezése 3,28% 

3 5 Start gomb megnyomása 0,65% 

3 6 
Összeszerelt modul kivétele, Vizuális 

ellenőrzés, Csomagolás 
2,93% 
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6.4.2. Operátorszám: 4 

Négy operátor között a részelemekre kiadódott idők százalékosan összegezve a 

következőképpen oszlanak meg. Az első és a második operátorra 36,06 %. A harmadikra 

14,81%. A negyedikre 13,06 % 

12. táblázat. Harmadik gyártósor négy operátoros részelem eloszlása. 

Operá

-tor 
Feladatok 

száma 
Részelemek Időarány 

  

1 és 2 1 Légzsák behelyezése, start gomb megnyomása 5,36% 

1 és 2 2 Modul beigazítása 4,26% 

1 és 2 3 Séta / forgás (operátor) 1,09% 

1 és 2 4 Gázgenerátor elvétele, manuális szkennelése 1,73% 

1 és 2 5 Légzsák elvétele 1,08% 

1 és 2 6 Gázgenerátor és légzsák összeszerelése, továbbítása 7,08% 

1 és 2 7 Séta / forgás (operátor) 1,09% 

1 és 2 8 Előszerelt modul beigazítása 3,36% 

1 és 2 9 Előszerelt modul kivétele 1,30% 

1 és 2 10 Légzsák behelyezése manuálisan  2,43% 

1 és 2 11 Előszerelt modul továbbítása 1,04% 

1 és 2 12 Séta / forgás (operátor) 1,39% 

1 és 2 13 Takarófólia elvétele, felhelyezése az alkatrészre 2,16% 

1 és 2 14 Séta / forgás (operátor) 1,39% 

1 és 2 15 Előszerelt modul elvétele 1,30% 

    

3 1 Előszerelt modul elvétele 1,30% 

3 2 Légzsák behelyezése manuálisan  2,43% 

3 3 Takarófólia lezárása 8,66% 

3 4 Előszerelt modul továbbítása 1,04% 

3 5 Séta / forgás (operátor) 1,39% 

    

4 1 Előszerelt modul elvétele, manuális szkennelése 2,36% 

4 2 Fém alkatrész elvétele, felhelyezése az előszerelt modulra 4,06% 

4 3 Előszerelt modul behelyezése 3,18% 

4 4 Start gomb megnyomása 0,63% 

4 
5 

Összeszerelt modul kivétele, Vizuális ellenőrzés, 

Csomagolás 2,84% 
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6.5.  Időtanulmány szemléltetése 

Munkastruktúra kiegyenlítettségének szemléltetése az időtanulmányokból vett adatok 

alapján. 

 

15. ábra. Időtanulmányok szemléltetése, három operátorra. 

 

16. ábra. Időtanulmányok szemléltetése, négy operátorra. 
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6.6.  Megfigyelések a koncepcionális gyártósor kapcsán 

Az egységes szempontrendszert alapul véve a gépi folyamatlépéseket az operátorral nem 

csak egy légtérben lehet elvégezni. A behelyezés és termék eltávolítása nem ugyan ott 

történik. Egyszerre három termék van a gépben. Az állomás ciklusideje magas, de a 

gépiidő kevesebb, így több műveletet tud megcsinálni egy operátor. 

Az egységes szempontrendszer alapján történt összehasonlításon felül számos előny 

sorolható fel. A késztermék összeszereléshez, ezen koncepcionális gyártósor együttes 

elhelyezése a csarnokon belül nem kötött. Nem kell további gépek elhelyezkedéséhez 

alkalmazkodni, gondolva itt az előszerelő állomásokra. A nagy automatizáltságú 

gépeknek köszönhetően csökken az emberi hiba, mulasztás lehetősége. Visszajelző 

rendszerek segítségével csak akkor indul el egy folyamat, ha ahhoz minden alapanyag a 

megfelelő helyen van pozícionálva. A nem értékteremtő folyamatlépésekből kevés van, 

ezzel közvetlenül növelve a vevő számára értéket képviselő késztermék modulok számát. 

A viszonylag alacsony ciklusidő tartásával a kívánt kihozatal vállalható, melyet az 

eddigieknél kevesebb operátorral lehet megvalósítani. Ebből következik, hogy a sor 

kiegyenlítettsége a korábbiaknál jobban megoldható, mert könnyebben eloszthatóak a 

feladatok kevesebb operátorszámra. A rugalmas gyártósor lehetővé teszi a kevesebb 

átállással töltött idő megvalósulását. A számos előny mellett megemlítendő, hogy az új 

koncepciós gyártósor rendkívül drága, mind a technológia, mind pedig a minőségi 

alapanyaghasználat miatt.  
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7. Pénzügyi elemzés 

7.1. Elrendezés 

Két lehetséges elrendezés összehasonlítása. Kék nyilakkal az anyagáramlás, sárgával a 

hajtogató gép kezelése közbeni megtett utak méretei vannak feltüntetve. 

 

17. ábra. Koncepcionális gyártósor elrendezési rajzok. 
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A két elrendezés összehasonlítására a következő pontok vehetőek fel. 

Első verzió esetén: 

- Nagyobb távolság a hajtogatást (légzsák előszerelést) végző operátornak. 

Összehasonlítva 0,86 méterrel több utat kell megtennie ciklusonként egy-egy 

operátornak a hajtogató gép kezelése közben. 

- A harmadik operátornak 180°-ot kell forognia, hogy elérje a fém alkatrészt és az 

előszerelt modult a statikus polcról, hogy aztán azt a végösszeszerelő gépbe 

helyezhesse. 

- Az első és a harmadik operátor könnyen egymásnak ütközhet, ha az első 

operátor éppen az átadó asztalra helyez egy előszerelt modult, miközben a 

harmadik operátor az elkészült terméket veszi ki a gépből és helyezi el a 

késztermék tárolóban. 

- A ciklusidő 30 másodperc. 

Második verzió esetén: 

- Rövidebb távolság a hajtogatást (légzsák előszerelést) végző operátornak. 

- A jövőben 1 operátor is tudja egyedül kezelni a 2 hajtogató gépet. 

- A harmadik operátornak csak 90°-kal kell jobbra forognia, hogy elérje a fém 

alkatrészt és az előszerelt modult. 

- Szabad az út a harmadik operátor számára a késztermék tárolóba helyezésére. 

- A ciklusidő 27,5 másodperc. (Megközelítőleg 10% különbség a ciklusidőben.) 
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7.2. Kihozatal és megtakarítás számítás 

Egy műszakban gyártott darabok száma a rendelkezésre állas figyelembe vételével = 

((Hasznos munkaidő egy műszakban - Set-up time) * Rendelkezésre állas) / Ciklusidő 

((435 – 0) * 0,85) / ciklusidő [percben] 

A standard szerint hasznos munkaidő egy műszakra 435 perc és a rendelkezésre állás 

alapértelmezetten 0,85. 

A set-up time megegyezik a különböző típusok közötti átállási idővel, amit most 

elhanyagolunk.  

A rendelkezésre állás a sor kihasználhatóságára utal (várakozási idők súlyozásával). 

Éves kapacitás = Hetek száma * Heti műszakok száma * Egy műszakban gyártott 

darabok száma a rendelkezésre állas figyelembe vételével * Jó termékek aránya 

Hetek száma = Éves munkanapok száma / Munkanapok száma egy héten 

Heti műszakok száma = Heti munkanapok száma * Napi műszakok száma (+ Hétvégi 

műszakok száma) (5 * 3 = 15) 

Standard szerint meghatározva 250 munkanap / 5 műszak egy hét alatt = 50 hét. 

Standard szerint a jó termékek aránya: 1 – Selejtarány = 1 - 0.005 = 0.995 

Behelyettesítve a következő értékek számíthatóak ki. 

 

13. táblázat Koncepcionális gyártósor kihozatala. 

Elrendezési verzió db / műszak db / hét db / év 

1 738 11.070 553.500 

2 805 12.075 603.750 

 

Megtakarítás a módosított gyártósor elrendezés által:   

= [(legyártandó éves mennyiség / egyes verzióban gyártott darabszám) - (legyártandó 

éves mennyiség / kettes verzióban gyártott darabszám)] * dolgozók költsége 

= [(500.000 / 40) – (500.000 / 43,6)] * 7 = 7294 € → közel 3 millió forint 

Feltételezzük, hogy az ügyfél által igényelt mennyiség: 500.000 db / év. 

 

Az első verzió esetén 40 db-ot gyártanak óránként 3 operátorral a gyártósoron. 

(3600/3/30=40) 

A második verzió esetén 43,6 db-ot gyártanak óránként 3 operátorral a gyártósoron. 

(3600/3/27,5=43,6) 
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7.3. Költségek összehasonlítása 

A három projekt kiadásainak összeadásával, egy bizonyos vevőtől a teljes oldal légzsák 

gyártás költségei szemléltethetőek. Az első gyártósor a legolcsóbb konstrukció, ami 

17%-al olcsóbban kihozható, mint a második gyártósor. A harmadik, koncepcionális 

gyártósor 55%-al drágább, mint a második gyártósor.  

 

 

  

24,60%

29,70%

45,70%

Összköltség összehasonlítás a 3 sorra

1.sor 2. sor 3. sor

18. ábra Összköltségek eloszlása 
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8. Összefoglalás  

Szakdolgozatomban önálló mérnöki és kutatási munkát végeztem. Elsőként munkatervet 

készítettem, részletezve a feladataimat, majd annak alapján folyamatosan egyeztettem a 

konzulensemmel és a tervezésvezetőmmel. Szakirodalomkutatást végeztem a légzsákok 

típusairól, külön figyelmet szentelve a biztonsági zónákra és gyártására. A 

társosztályokon dolgozó munkatársakkal megbeszéléseken vettem részt, hogy 

kellőképpen elsajátíthassam az adott területről származó szakmai ismereteket, melyek 

szükségesek a megértéshez. A gyűjtött információkat rendszereztem, idegen nyelvű 

forrásokból származó szakirodalmat lefordítottam. Ismertettem a gyártósor elrendezés 

tervezésének lépéseit. Bemutattam az (SAB-side airbag) oldal légzsák modulok 

gyártásához alkalmazott jelenlegi gyártósorokat, amelyben kitértem a gyártási 

folyamatra, az egyes sorok működési elvére és az egyes cellákban végzett 

megmunkálásokra. Bemutattam a gyártósorok optimalizálásának folyamatát. Tetszőleges 

értelmezési módszer segítségével kiválasztottam azt a gyártósort, amelynek 

optimalizálásával a legcélszerűbb volt foglalkoznom. A feladatot részletesen 

kidolgoztam. A különböző témaköröket összefoglaltam. Optimalizációs és gazdasági 

számításokat végeztem a kiválasztott gyártósor optimalizálásához. A feladat 

befejezésekor ellenőriztem azt. Az absztrakt fordítása után prezentációt készítettem.  
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