
   

Fenntartható fejlődés  
követelményei 

szerinti 
termékfejlesztés
 a gyakorlatban 



   

Cég bemutatás
 1991-ben alakult német, kanadai és magyar tulajdonnal

 1994 óta 100%-ban  magyar tulajdonú

 a cég rozsdamentes alapanyagok, szerelvények, valamint 

  irodabútorok kereskedésével kezdte 1991-ben

 utána a nemesacél szerkezetgyártó üzletág került kifejlesztése

 kezdett l fogva jelent s összegeket fordítunk ő ő kutatásra, új 

  termékek és technológiák fejlesztésére 

 eredmény: számos szabadalommal védett termék

 K+F mára külön üzletággá n tte ki magát cégünkbenő
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Fejlesztés az iparvállalatok szemszögéből   

Ami látnak és éreznek:   

piac, a piac követelményei-    
a piaci sajátosságok (pl fizetési hajlandóság, szerződési-        

fegyelem, korrektség) 
technológia változásai-  
módosuló alapanyag, előgyártmány választék-    
saját költségei, költségstruktúra változásai-    
saját kapacitásai-  
lehetséges partnerek és azok lehetőségei-     

A válasz: folyamatos fejlesztés, amely az életben maradás       
 egyetlen lehetséges módja  
Az egyszerű, bővülés nélküli fennmaradáshoz is szükséges!      



   

Az iparvállalat szemében:

fenntartható fejl dés =ő

fenntartandó fejl déső



   

A fenntarthatósági követelmények szempontjai:

gyártás folyamán figyelembe vett_
energiaigény minimalizálása
anyagigény csökkentése

üzemeltetés, használat során figyelembe vett
termék élettartammá
energia
egyéb költségek (karbantartás)



   

Gyakorlatban folyó fejlesztési feladatok közül    
példaként kiemelve: 

Új rendszerű napkollektorok és rendszerek-     
nyílt forráskódú operációs rendszerre-     

alapozott zárt rendszer: HaXSoN   
gördülőelemes hajtások-  
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Az ötlet: napenergia hasznosítása

A feladat körvonalazása:
rozsdamentes anyagok alkalmazása napkollektoroknál

A megoldás:

olyan kollektorok kifejlesztése, melyeknél az abszorber és h átadó ő
felület azonos, korrózióállóságuk nagy
az el nyök kiemelése új rendszer kialakításával: nem állandó ő
töltés  rendszer elemeinek fejlesztéseű



   



   

Az ötlet: nyílt forráskódú operációs rendszer fejlesztése 

A feladat körvonalazása:
olyan zárt, nyílt forráskódú rendszer kifejlesztése, amely a 
jelenleg több pc összekapcsolásával épített hálózatnál jelent sen ő
biztonságosabban és olcsóbban üzemeltethető

A megoldás:

- nyílt forráskódú rendszer adaptálása egy szerver – 
vékonyterminál hálózatra
- maximálisan felügyelhet  zárt rendszer kialakításaő
- shareable technológiával a felhasználói szoftvereknél a licencek 
számának drasztikus csökkenthet ségeő
- nagy adatbiztonság az áttekinthet  struktúra miatt (a teljes ő
rendszer csak egy helyen, a szerveren található)
- energiatakarékosság



   

HaXSoN informatikai rendszer
HaXSoN: HardwareXWindowSoftwareNetwork

HardverSzoftver  integrált  rendszer,  amely  Xwindow  alapú 
terminálokat szervez egy hálózatba



   



   

Az ötlet: siklócsapágy helyett golyóscsapágy, orsó anya kapcsolat     -   
helyett golyósorsó, siklóvezeték helyett golyósvezeték – miért nincs        
áttétel gördülő elemekkel?  

A feladat körvonalazása:  
a kapcsolódás gördülő elemekkel megoldható, de az, hogy a         
kapcsolási szám nagy, valamennyi gördülő elem határozott helyzetű        
legyen csak hosszabb kutatás és a matematikai modell felállítása         
után biztosítható 

A megoldás: 

matematikailag számított gördülőelem pályáknak megfelelően-      
kialakított kerekek 

a működő modellek elemzése:-    
magas hatásfok-  
holtjátékmentesíthetőség a nagyobb kopás kockáztatása nélkül-      
kis kenőanyagigény-  
magas hatásfok miatt kisebb méretek és kisebb melegedés-        
rendkívül változatos tengelyelrendezés, szakítás a-      

hagyományos fogaskerék hajtóműnél megszokott szemlélettel    



   



   



   

Az iparvállaltoknál történ  fejlesztés lehet ségeit ő ő
összefoglalva::

- napi feladatokhoz kötöttek, a fejlesztés és a napi munka 
gyakran nem választható szét

- a meglév  bels  kapacitásokkal végzettő ő
- id ben tagolt, ezért nagyon jó koordinálást követelő ő
- források szerények, ezért a résztvev k találékonysága, ő

helyzetfelismerése fontos



   

Köszönöm a figyelmüket!  


