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Tapasztalataink szerint esetenként előfordul, hogy az alkatrészgyártók 
számára nehézséget okoz az általuk gyártott termékek fejlesztése a 
fővállalkozókhoz történő szigorú „illeszkedés” probléma miatt. Az alkatrész 
geometriai paramétereit, a felhasználandó anyagokat, stb. a fővállalkozók 
általában előírják. Vizsgálataink szerint a gyártás területén van bizonyos 
„szabadságfok”, mert a megrendelő általában nem ért az érintett 
technológiához, és nyitott a fejlesztő javaslatokra. Az elmúlt években több 
projektet vezettünk ezen a területen. Ha az alkatrészgyártó fejleszteni 
akar, akkor azt is tanulmányoznia kell, hogy a fővállalkozót milyen állami 
törvények, szabványok, vagy előírások határozzák meg, amely kihat a 
vállalatra, illetve a kész termék keretrendszerére is. Az általunk 
bemutatásra kerülő értékelemzési projekt egy olyan alkatrész gyártásának 
fejlesztését mutatja be, amely a lakosságot is közvetlenül érintheti a 
mindennapi élet során. 

A termékkel szembeni szigorodó elvárások, a fogyasztói igényekre 
épülő termékfejlesztés, és a versenyképesség növelése. Fő cél a termék 
piaci pozíciójának javítása. Az értékelemzési projekt tárgya a 
betonszekrény-fedlap gyártásának értékelemzése. A szekrényfedél 
egyenlőszárú L-acélból, laposacélból, betonacélból stb. darabolással, 
vágással, hajlítással, hegesztéssel lett kialakítva. A szekrényfedelek 
kitöltése betonnal történik, vibrálással. A fedelek mozgatását /be- és 
kiemelését/ a szemescsavar és tartozékai teszik lehetővé. Szabadtéri 
/külsőtéri/ igénybevételnek és legalább 20 éves élettartamnak megfelelő 
korrózió ellen védő festéssel van ellátva. A gyártás 3 fő szakaszra 
bontható, az acélszerkezet gyártására, a betonozási szakaszra és végül az 
utókezelési szakaszra. A kb. 2,5 tonnás szögacélkötegeket targonca 
segítségével emelik a hidraulikus profilolló tartóállványára. A beállítás 
után a megfelelő méretekre darabolják. Az így leszabott anyagok egy 
excenterprés szerszámában kerülnek további megmunkálásra, ahol a 
szögvasak végeit 45 fokban lecsípik. Ezután az így előkészített szögacélt a 
hidraulikus élhajlítóhoz szállítva egy megfelelő szerszám segítségével 93 
fokban „kinyitják”: Minderre azért van szükség, hogy az elkészült 
szögvaskeret könnyebben illeszkedjen az azt befogadó keretbe. Az előre 
gyártott ponthegesztett betonacélháló végeit egy célgép segítségével egy 
műveletben lehajtják a könnyebb hegeszthetőség érdekében. A 
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kiemelőfülek /szemescsavarok/ gyártása is darabolással, hajlítással, 
lyukasztással történik. A laposacélt lemezollón darabolják, majd 
excenterprésen lyukasztják. A szemescsavarhoz szükséges köracél 
darabolása szintén a hidraulikus profilollón történik, majd hajlítószerszám 
segítségével présgépen meghajlítják. A kiemelőfülekhez szükséges 
alkatrészek előkészítése után azokat célszerszámok segítségével 
összeállítják és kihegesztik. Mindezek után a szögacélokat, betonacélhálót 
és kiemelőfüleket hegesztősablonba helyezik, ahol a megfelelő méretek 
biztosítása után az egész szerkezetet hegesztéssel egymáshoz rögzítik. A 
gyártás második szakaszában az elkészült acélszerkezetet átszállítják a 
betonozó üzembe, ahol rögzítik a rázóasztal felületére. A beton 
készítéséhez felhasználandó cementet, adalékanyagot és vizet az MSZ 
4720-2 (MSZ= Magyar Szabvány) szerint érzékszervi úton illetve 
vonatkozó szabványok szerint kell megvizsgálni. A megfelelő 
betonreceptúra beállítása után az elkészült betonnal kitöltik a rázóasztalon 
lévő acélkeretet, majd a megfelelő ideig történő vibrálás után az elkészült 
betonfedlapot leveszik az asztalról és a felületét elsimítják. Ezzel a 
művelettel a második szakasz le is zárult. A harmadik utókezelő 
szakaszban a fedlapot érlelik, utókezelik /locsolják/, majd a betonnal nem 
fedett felületeit rozsdagátló bevonattal kétszer és fedőfestékkel befestik. A 
felületvédelem összrétegvastagsága legalább 50 mikron legyen. Az 
elkészült fedlapokat raklapra helyezve ötösével le kell csomagolni. A 
betonszekrény-fedlap gyártásának műveleteit és berendezéseit az 1. sz. 
táblázat tartalmazza. 
 

1. táblázat. A gyártási folyamat műveletei és berendezései 

A betonszekrény-fedlap gyártási folyamata 

Acélszerkezet gyártása Betonozási szakasz Utókezelő szakasz 

Berendezések Berendezések Berendezések 

Targonca Targonca Targonca 
Hidraulikus profilolló Rázóasztal   
Excenterprés Betonkeverőgép   
Élhajlító     
Célgép     
Lemezolló     
Hegesztőgép     

Műveletek Műveletek Műveletek 

M1 géphez szállít M14 géphez szállít M21 érlel 

M2 darabol M15 rögzít M22 utókezel 

M3 lecsíp M16 betont kever M23 fest 

M4 kinyit M17 betonnal kitölt M24 csomagol 

M5 lehajt M18 vibrál   

M6 darabol M19 levesz   

M7 lyukaszt M20 elsimít   

M8 hajlít     
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M9 összeállít     

M10 hegeszt     

M11 összeállít     

M12 hegeszt     

M13 ellenőriz     
   

Forrás: Nádasdi Ferenc et al., 2015 

 
Igényelemzés 
 
A szerzők úgy ítélték meg, hogy első lépcsőben magát a terméket célszerű 
elemezni. Ezzel elkerülhető, hogy a termék felesleges funkciókat, 
költségeket tartalmazzon. Tapasztalataink szerint gyakran előfordul, hogy 
a technológiai változtatásokat a gyártmánytervezéssel is egyeztetni kell. 
 
A betonszekrény-fedlappal szembeni felhasználói igények: 

• I1     Távközlésben felhasználható legyen  
• I2     A szabványnak megfelelő legyen 
• I3     A járófelület csúszásmentes legyen 
• I4     Időjárásálló legyen 
• I5     Teherbíró legyen 
• I6     Tartós legyen 
• I7     A felületén anyagfolytonossági hiba ne legyen 
• I8     Esztétikus legyen 
• I9     Korrózióálló legyen 
• I10   Tűzálló legyen 

 
Az igényelemzés második lépése a gyártással szembeni elvárások 

elemzése. Mit és hogyan kell a gyártást kialakítani ahhoz, hogy a 
termékkel szemben megfogalmazott igények maradéktalanul 
teljesüljenek. A gyártás fő eleme a technológia, ezért elemzésünk erre a 
területre terjed ki. Megjegyzés: A „gyártás” szélesebb fogalom, mint a 
„technológia”, de kutatási kapacitásunk erre adott lehetőséget.   
 
A technológiával szembeni igények: 

• I1     A minőség ellenőrizhető legyen 
• I2     Ne legyen káros hatása a környezetre 
• I3     Biztosítsa a szabványnak megfelelőséget 
• I4     Csökkentse a nehéz fizikai munkát 
• I5     Biztosítsa a megfelelő anyagokat feldolgozását 
• I6     Tegye forgalombahozatalra alkalmassá a terméket 

 
Forrás: Bolton et al., 2004; Bytheway, 2007) 
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Funkcióelemzés 
 
A fogyasztói/felhasználói igényekből kiindulva, meghatározzuk először a 
termék, majd a technológia funkcióit. 
 
A termék (betonszekrény-fedlap) funkciói: 
F0 Távközlésben felhasználható legyen 
 
F1 Szabványnak megfelel 
 F11 Méretpontosságot biztosít 
 F12 Anyagok beépít 
 
F2 Csúszásmentességet biztosít (járófelület) 
 F21 Felületet érdesít 
 
F3 Fagyállóságot biztosít 
 F31 Időjárás viszontagságainak ellen áll 
 
F4 Teherbírási követelménynek megfelel 
 F41 Szabvány előírásoknak megfelel  
 F42 Szilárdsági követelményeknek megfelel 
 
F5 Tartóssági követelményt kielégít 
 F51 Mechanikai hatásoknak ellenáll 
 F52 Korróziós hatásoknak ellenáll 
  F521 atmoszférikus igénybevételnek ellenáll 
  F522 egyéb korróziós igénybevételnek ellenáll 
 
F6 Egészségügyi előírásoknak megfelel 
 F61 Mikroorganizmusoknak ellenáll 
 F62 Tisztítást lehetővé tesz 
 
F7 Esztétikai követelményeknek megfelel 
 
Forrás: Clancy & Dennnis, 2004; Kaufman & Woodhead, 2006. 
 
A technológia funkciói: A betonszekrény-fedlap gyártásának F.A.S.T. 
diagramját az 1. sz. ábra szemlélteti.  
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1. sz. ábra Betonszekrény-fedlap technológiájának FAST diagramja 
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Forrás: saját szerkesztés



 

187 

A funkciók áttekinthetőségét segíti továbbá, a funkció-paraméter-
brendezés mátrix, ahol a funkciókhoz paramétereket és berendezéseket 
rendeltünk. (2. sz. táblázat) 
 

2. sz. táblázat Funkció – Paraméter – Berendezés Mátrix (részlet) 
Forrás: Nádasdi et al., 2015 

 
Az FPD (Function – Parameters – Device) mátrix –ot új módszertani 

eredménynek tekintjük, amely jelentős mértékben elősegítheti a 
technológia tervezést. 

 
Gyenge pontok meghatározása 
 
1. Költségkritikus pontok meghatározása. A technológiai folyamat 
előállítási költségeiből megállapítottuk, hogy az „Acélszerkezetet gyárt”, a 
„betonacélhálót gyárt, valamint a „kiemelőfület gyárt” funkciók költségei 
lehet csökkenteni az acél alapanyag megváltoztatásával.  

2. Funkciókritikus pontok meghatározása. A jelenleg használt 
betonkészítési technika nem garantálja az állandó betonminőséget, amely 
kihatással van a késztermék szilárdságára is. 

Funkció Paraméter Érték Berendezés

F11 Kötegtömeg 2,5 t

Szögacél méret 60x60x6 mm

Targonca teherbírás 3,0 t

F12 Szögacél méret 1012 mm

Anyagot darabol Szögacél méret 860 mm

F13

Felesleget lecsíp

F14

Acélszerkezetet kinyit

F21

Hálót hajlít

F31

Anyagot darabol

F42 Áramerősség 220 A

Keretet hegeszt Elektróda Ф 4 mm

F53 Cement mennyiség 200 kg

Víz mennyiség 42 l

Adalékanyag menny. 400 kg

F55 Rázósúly 200 kg

Betont vibrál Idő 30 sec
Rázóasztal

Élhajlító

Anyagot géphez szállít
Targonca

Hidraulikus profilolló

Betont kever

Hegesztőgép

Célgép

Lemezolló

Betonkeverő

Excenterprés90o

93o

840x980 mm

Lv 4x40x200 mm

Szögacél

Nyitás méret

Háló méret

Lemezméret
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Az ezzel a módszerrel készült beton minősége nagyban függ nem csak a 
felhasznált alapanyagoktól, azok mennyiségétől, hanem emberi 
tényezőktől is. A gépkezelő szakértelmén, lelkiismeretességén múlik a 
végtermék minősége.  

Elemzéseink szerint a legnagyobb probléma a „Betonoz, betont 
utókezel” funkciók alulteljesítése. A versenyképesség növelésének 
legfontosabb feladata a „Betonoz, betont utókezel” funkciók” jelentős 
javítása (Stewart, 2005). 

 
Javaslatok 
 
Javaslatunk szerint két lehetőség van a betontechnológia 
modernizálására. 
 

1. Betonkeverő telep létesítése 
2. Betonüzemtől kész beton vásárlása 

 
Mindkét lehetőség komoly anyagi befektetést igényel, így a gyártónak kell 
eldönteni milyen irányban változtatja meg a jelenlegi technológiát. A 
változatok előnyei és hátrányai a 3. és 4. sz. táblázatban látható. 
 

3. sz. táblázat Betonkeverő telep létesítése 

Előny Hátrány 
Helyben van Nagy beruházást igényel 
Időhöz nem kötött Nagyobb energia-felhasználás 
Állandó minőség Többletköltségek 
Nagyobb kapacitás Emberek betanítása, átképzése 
Nagyobb teljesítmény  
Egy műszak alatt több legyártott mennyiség  

Forrás: saját szerkesztés 

 
4. táblázat. Betonüzemtől kész beton vásárlása 

Előny Hátrány 
Állandó, ellenőrzött minőség Plusz szállítási költség 
Energia-felhasználás csökken Bedolgozhatósági idő csökken 
Saját tevékenység részéről időtakarékos Több szervezést igényel 
Nagyobb kapacitás  
Szebb esztétikai megjelenés  

Forrás: saját szerkesztés 

 
Összefoglalás 
 
A fent említett javaslatok megvalósításával, a termék minőségének 
javulását, felhasználói és gyártói igényeknek való maradéktalan 
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megfelelést, kapacitásnövekedést, költségcsökkentést valamint mind a 
belföldi mind a külföldi piac szélesedését érheti el a vállalat. 

Az értékelemzés (VA= Value Analysis – Értékelemzés) alkalmazása a 
távközlésben használatos betonszekrény – fedlap gyártásánál több olyan 
megvalósítható javaslatot fogalmaztunk meg, amelyekre korában a 
vállalat vezetői, szakemberei nem gondoltak. 

A javaslatok megvalósítása javíthatja a cég pozícióját a piacon. A 
világpiacon több olyan cég található, amelyek kiszoríthatják a céget a 
piacról. Ezért fontos a VA alkalmazása, amely olyan új lehetőségek 
felhasználását teszi lehetővé, amely segíti a piaci pozíció megtartását, 
javítását. A javasolt megoldások közül a vállalat vezetői választják ki 
azokat a lehetőségeket, amelyeket a cég erőforrásai lehetővé tesznek 
(Miles, 1972; Sato & Kaufman, 2005). 
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