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industrial.omron.hu



Élelmiszer- és italgyártás – fejlett automatizálási megoldások

A kihívások

Előírások

Az előírások sok helyről származhatnak, például külső ügynökségektől, a kormánytól, vagy magától az étel- és italszektortól; 
jellemzőjük. Jelentős költségeket és komplikált folyamatokat róhatnak a szervezetekre. A gyárvizsgálatok és a 
környezetvédelmi jogszabályok csak két példa mindarra, amelyekkel a gyártóknak tisztában kell lenniük és amelyeknek meg 
kell felelniük. 

Vállalati társadalmi felelősségvállalás

Az előírásokhoz kötődő, de a környezettudatosság és szociális ügyek javítására irányuló szervezeti szándékok által is motivált 
társadalmi felelősségvállalás (CSR – Corporate Social Responsibility) nagyban befolyásolhatja a gyártóról kialakult fogyasztói 
képet, következésképp a vállalatok és a szektor egésze egyaránt pozitív hírnév létrehozására törekszik.

2

Rugalmasság

Ahhoz hogy megbirkózhassanak az egyre szélesedő termékskálákkal, a gépeket és a gyártósorokat úgy kell megtervezni és 
konfigurálni, hogy megfeleljenek az adott termelési igényeknek. A termékváltáshoz szükséges idő rendkívül lényeges pont, 
amelyet a gyártók a lehető legkevesebbre próbálnak szorítani. A gyártósor teljes gyártási rendszerbe integrálása azt jelenti, 
hogy még a kisebb tételmennyiségű termékek előállítása is megvalósítható.

Ellenőrzés

Egyre nagyobb nyomás nehezedik a gyártókra, hogy ellenőrizzék, mérjék, tárolják és elemezzék a termelési adataikat, 
valamint szükség esetén megosszák azokat az ellátási lánccal. Az automatikus adatgyűjtés segítségével pontos, megbízható 
megfigyelés és rögzítés érhető el, amely részletes termelési adatokat biztosít termékvisszahívás esetére, minimalizálva ezzel 
az anyagi veszteségeket és megvédve a márkahírnevet. 
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 Az üzemvezérlés és az automatizálás elősegíti a gyártó értékeinek megóvását: Márkaértékek, üzemértékek és az emberi értékek



 Az üzemvezérlés és az automatizálás elősegíti a gyártó értékeinek megóvását: Márkaértékek, üzemértékek és az emberi értékek

3

Globalizáció

Az étel- és italgyártók különböző anyagi megfontolásokból jellemzően a fogyasztókhoz közel végzik az előállítást. Az újabb piacok 
megjelenésével a kihívás a jelentősen eltérő körülmények közötti gyártás normalizálása lett a termelékenység, a költségek és a minőség 
tekintetében. 
Szükség van a legjobb gyakorlatok és a szakértelem megosztására és egységesítésére, így a képzés és a támogatás alapvető fontosságú 
szempont a befektetési döntések meghozatala során. 

Lakosság és társadalom

A gyarapodó, korosodó, egészségtudatosabb és sokrétűbb társadalom kínál lehetőségeket, például új termékekre és formátumokra, de 
kihívásokat is, többek között az új nyersanyagok és az étel- és italgyártókra vonatkozó címkézés tekintetében. Mindez hatással van a 
termelékenységre, rövidebb gyártási ütemtervek és jóváhagyási folyamatok vonatkozásában is.

Termelékenység

Növekvő problémát jelent a gyártás közvetlen összekötése a kereskedői igényekkel. Következésképpen a gyártósorok termelékenységére 
háruló igények fokozódnak, tehát az állásidőt folyamatosan csökkenteni kell, el kell kerülni a termelési zavarokat és a potenciális hibákat. A 
vizualizáció a mérnöki támogatás és a termeléselemzés szerepében is fontos szerepet játszik, továbbá a gyártósorok fejlesztési 
programjainak alapjaként funkcionál.

Fenntarthatóság

Ezt a területet számos komponens hajtja, a környezetbarát alapanyagoktól az új csomagkialakításokig – a cél minden esetben a 
hulladéktermelés és az erőforrás-felhasználás abszolút minimumra csökkentése. A kevesebb hulladékhoz hozzátartozik a termelésindításnál 
és az ezt követő leállításoknál keletkező selejtek mennyiségének visszaszorítása, továbbá a gyártósorok minőség-ellenőrzése és a 
problémák gyors megoldása is. 
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A megoldás

Információkezelés
Nagy mennyiségű információt igényel annak biztosítása, hogy az üzem optimális kapacitással és minőségi szinten 
működjön. A gyártósorok szintjén több eszköz adatainak egyetlen platformra történő valós idejű begyűjtése szükséges, 
majd ezeket közvetlenül kell kommunikálni a gyártói információs hálózat felé, további hardverköltségeket és 
komplexitást megtakarítva ezzel. Sysmac vezérlőnk üzemszintű megfigyelési és vezérlési lehetőségeket nyújt, beépített 
adatbázis-funkciójával pedig biztosítja, hogy a rendszer biztonságos, robusztus és egyszerűen implementálható legyen 
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Nyersanyag 

Elsődleges csomagolás 

Másodlagos csomagolás 

Végső csomagolás

Minőség-ellenőrzés

Üzemi környezetben a minőségnek számos oldala van: vonatkozik a termékre, az elsődleges és másodlagos 
csomagolásra, a megfelelő termék-csomag kombinációra és a kódellenőrzésekre (például a dátumozásokra) is. A 
termékparaméterek 100%-os gyártósori ellenőrzését biztosító rendszerek központi fontosságúak a selejtképződés 
visszaszorításában és az üzem produktivitásának fenntartásában. Skálázható optikai érzékelőink és rendszereink sokrétű 
kínálata bármilyen ellenőrzési feladathoz megoldást nyújt. 

Energiagazdálkodás

Minden energiagazdálkodási program esetében elengedhetetlen annak megfigyelése és kielemzése, hogy az energia hol 
és mikor kerül felhasználásra, továbbá a döntések ezen információk alapján való meghozatala is – például a ventilátorok 
vagy a szalagok sebességének csökkentésére vonatkozóan olyan esetekben, amikor a gyártás rövid időre szünetel. 
Energiafelügyeleti automatizációs megoldásaink széles választékába elektronikai, légáramlási és hőmérsékletmérési 
érzékelők is tartoznak – a begyűjtött adatok pedig a gyártósorvezérlőnek is továbbítódnak. 

Követhetőség

Napjaink egyre szigorúbb követelményrendszere növekvő nyomást gyakorol a gyártókra, hogy rögzítsék és bemutassák 
termékeik követhetőségének adatait, továbbá ezeket megosszák az ellátási lánccal. Még szerializált és egyedi kódok is 
alkalmazhatók és leolvashatók, megfelelve ezzel a termelésre és az ellátási lánc tájékoztatására vonatkozó 
igényeknek. A fogyasztók bizalma ezzel növekszik, a gyártók pedig szükség esetén gyorsan és egyszerűen 
visszahívhatják termékeiket, megvédve ezzel a márka hírnevét. Optikai és RFID rendszerek teljes megoldását 
kínáljuk, egészen az adatbázis-funkcióval rendelkező vezérlőkig.



Másodlagos csomagolás 

Végső csomagolás
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Biztonsági szolgáltatások

A folyamatosan változó biztonsági jogszabályok és előírások, valamint a helyi változatok nyilvánvaló kihívást jelentenek a 
gyártók és a gépelőállítók számára egyaránt – mind az új, mind a felújított gépek esetében. Amellett, hogy fenntartják a 
személyi védelem megfelelő biztonsági szintjét, a biztonsági rendszerek – megfelelően alkalmazva – fontos szerepet 
játszanak a termelékenység növelésében is. Átfogó biztonsági szolgáltatásainkon keresztül támogatást nyújtunk a CE 
jelöléshez, a leállási idő teszteléséhez és a teljesítményszint felülvizsgálatához, valamint biztonsági termékek teljes körét 
kínáljuk az érzékelőktől kezdve a fényfüggönyökön át egészen a kapcsolókig és a vezérlőkig. 

Robotikai termékkezelés

A robotok szüntelenül növekvő szerepet töltenek be az élelmiszer- és italszektorban. Egyre több projekttípus során 
jelentenek biztonságosabb, rugalmasabb, hatékonyabb és higiénikusabb megoldást. Megoldásunk a Sysmac 
automatizációs platformon alapul: Delta típusú robotokat kínál, amelyek optikai, biztonsági és mozgási rendszerrel együtt 
kerülnek integrálásra a hardveres és szoftveres környezetbe. Ez jelentősen csökkenti a tervezési, építési és üzembe 
helyezési feladatokat, ennélfogva a költségeket is. 
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Jelenlét 
Értékesítési és alkalmazási munkatársainkat minden nagyobb európai országban megtalálja; készen állnak, hogy segítsék élelmiszer- és 
italüzemi projektjének kivitelezésében. Globális gyártóként pedig a világ minden részén nyújtani tudjuk szolgáltatásainkat. Helyi, helyszíni 
támogatást biztosítunk képzések, cserealkatrészek, technikai támogatás és dokumentáció terén is – mindezt anyanyelvén.

Szakértelem 
Jelentős kutatás-fejlesztési tevékenységeinknek köszönhetően fejlett automatizációs megoldásokat kínálhatunk. Tudjuk azonban, hogy néha 
ez nem elég, további támogatás szükséges. Sysmac rendszereink például nyílt hálózati szabványokat használnak (többek között EtherNet/IP-
t és EtherCAT-et), hogy más beszállítóktól származó termékeket is hozzáadhasson hálózatához – ha mégis problémák adódnak, kapcsolatba 
léphetünk a Tsunagi laboratóriummal, akik hálózatkezelési szakértelmükkel minimalizálni tudják a harmadik felek termékeinek 
csatlakoztatásából adódó kockázatokat. 

A szakértelem nem csak a végfelhasználók tárgyköre. Nap mint nap gépelőállítókkal dolgozunk, finomítva a gépelőállítói-végfelhasználói 
kapcsolatról szerzett ismereteinket, hogy továbbra is nyújthassuk azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyeket az élelmiszer- és 
italszektor igényel. 

Bizalom 
Automatizációs technikai központok (ATC) alkotta globális hálózatunk segítségével átfogó tesztelésnek és jóváhagyásnak vetjük alá 
ötleteinket, mielőtt projektszinten kiviteleznénk őket. A tőlünk telhető legpontosabban lemásolva a valódi termékkezelési, mozgásvezérlési, 
optikai és biztonsági körülményeket magabiztosan állíthatjuk, hogy rendszereink és megoldásaink túl fogják szárnyalni várakozásait. Ez azt is 
jelenti, hogy a projekt élettartama alatt gyors támogatást tudunk nyújtani alkatrészek, javítás és szoftverfrissítés terén is.

Támogatás Röviden az Omronról 

A világ 2000 legnagyobb vállalatának egyike

Az elsők között a Dow Jones fenntarthatósági indexe 
szerint

A Thomson Reuters szerint első 100 innovációs cállalat 
egyike

Érzékelés, vezérlőrendszerek, képalkotás, villamos hajtások, 
robotok, munkabiztonság, minőségellenőrzés és -vizsgálat, 
vezérlő- és kapcsolórendszerek. 

200 000 termék a bejövő infor-
máció, a logika és a beavatkozói 
döntések szolgálatában

80 év innovációs 
eredményei
A 150 legtöbb szabadalmat benyújtó vállalat egyike
1200 alkalmazott a K+F szektorban
11 000-nél is több bejegyzett és bejegyzés alatt álló szabadalom

6%
37 500
alkalmazott világszerte

200
helyszínen világszerte

22
országban az EMEA régióban

Csomagolási megoldások
A termékeink a megnövekedett sebességre,  sokoldalúságra, nagy teljesítményre és a 
munkabiztonságra lettek tervezve. Optimalizált hőmérséklet szabályozás a fóliahegesztésekért, 
gyors és megbízható ellenőrzés, elektronikusan szabályozott fel- és lecsévélés, rugalmas 
modellváltás és zökkenőmentes robot integrálás.

Kutatásra és fejlesztésre fordított befektetés

A társadalom érdekében 
dolgozunk

Ipari automatizálás

Gépjárműipar

Alkatrészek

Egészségügy

Egyéb üzleti területek

Szociális rendszerek
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Bár hibátlanságra törekedtünk, az Omron Europe BV és/vagy leányvállalatai és egyéb kapcsolódó cégei nem vállalnak semmilyen garanciát vagy felelősséget a jelen dokumentumban 
közölt információ helyességéért vagy teljességéért. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül bármikor tetszőleges módosításokat hajtsunk végre. fb_manufacturing_br_hu_01

Szeretne további tájékoztatást kapni?    

OMRON MAGYARORSZÁG

 +36 1 399 30 50 

 industrial.omron.hu 

Ausztria 
Tel: +43 (0) 2236 377 800 
industrial.omron.at 

Belgium  
Tel: +32 (0) 2 466 24 80 
industrial.omron.be 

Cseh Köztársaság 
Tel: +420 234 602 602 
industrial.omron.cz 

Dánia 
Tel: +45 43 44 00 11 
industrial.omron.dk 

Dél-afrikai Köztársaság 
Tel: +27 (0)11 579 2600 
industrial.omron.co.za 

Egyesült Királyság 
Tel: +44 (0) 1908 258 258
industrial.omron.co.uk 

Finnország 
Tel: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi 

Franciaország 
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
industrial.omron.fr 

Hollandia 
Tel: +31 (0) 23 568 11 00 
industrial.omron.nl 

Lengyelország 
Tel: +48 22 458 66 66 
industrial.omron.pl 

Németország 
Tel: +49 (0) 2173 680 00 
industrial.omron.de 

Norvégia 
Tel: +47 22 65 75 00 
industrial.omron.no 

Olaszország 
Tel: +39 02 326 81 
industrial.omron.it 

Oroszország 
Tel: +7 495 648 94 50 
industrial.omron.ru 

Portugália  
Tel: +351 21 942 94 00 
industrial.omron.pt 

Spanyolország 
Tel: +34 902 100 221
industrial.omron.es 

Svájc 
Tel: +41 (0) 41 748 13 13 
industrial.omron.ch 

Svédország 
Tel: +46 (0) 8 632 35 00 
industrial.omron.se 

Törökország 
Tel: +90 (216) 556 51 30 
industrial.omron.com.tr 

További Omron képviseletek 
industrial.omron.eu

Elérhetőségeink Európában
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