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MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA 

 
Hogyan készül(het)nek fel a robotgyártók és a fröccsöntők 
a közeljövő teljesen automatizált termelésére 

 
A következő három évtizedben a fröccsöntő üzemekben nemcsak a kész formadarabokat 
veszik ki a szerszámból és szállítják tovább a robotok, hanem bekapcsolják reggel a 
fröccsgépeket, felügyelik a gép felfűtését és termelésre alkalmasságát, de robotok cseré-
lik majd a szerszámokat is a jelenlegi néha több óra helyett percek alatt. Ehhez új elven 
épült szerszámok kellenek. A fröccsgépekre alapszerszámokat szerelnek fel, gyártás 
előtt ezekben csupán a konkrét termék formázásához szükséges betéteket kell elhelyezni. 
Embert alig lehet majd az üzemcsarnokban látni, aki mégis ott lesz, annak nagyon kép-
zettnek kell lennie.  
 

Tárgyszavak: fröccsöntés; automatizálás; robotok; szerszámgyártás;  
automatikus szerszámcsere; IsoForm elv; jövőkép. 

 
 
Az európai társadalomkutatók megkondították a vészharangot, és azt jósolják, 

hogy a fejére állított korfa miatt a gazdaság növekedése lassulni, majd stagnálni fog. 
Ettől elsősorban Németországban aggódnak. 1990-ben ugyanis itt kb. 700 ezer 30 éves 
férfi és 650 ezer nő és kb. 270 ezer 70 éves férfi és 460 ezer nő élt; 2010-ben a 30 éve-
sek száma kb. 500–480 ezer, a 70 éveseké 480–550 ezer volt, 2030-ban pedig a 30 
éveseké várhatóan 400–370 ezer, a 70 éveseké 600–600 ezer lesz. Ez azt jelenti, hogy 
krónikus lesz a munkaerőhiány, amelyet csak automatizálással lehet pótolni. Még nem 
is olyan régen a vállalati alkalmazottak attól féltek, hogy az automatizálás miatt el-
vesztik munkahelyüket, ma már viszont attól kell félniük, hogy ha a vállalat nem au-
tomatizál, azért vesztik el munkahelyüket, mert vállalatuk nem lesz versenyképes és a 
felszámolás sorsára jut.  

Az automatizálás gőzerővel folyik, a robotgyártók egyre ügyesebb és okosabb 
robotokat kínálnak, a fröccsöntő üzemek némelyike pedig már 21. századi technológi-
ákat alkalmaz. Számos üzemben viszont már ma is elavult eszközökkel, öreg szerszá-
mokkal, megbízhatatlan technológiákkal dolgoznak. Ilyenekkel soha nem tudnak majd 
pontosan ismétlődő gyártási folyamatokat, selejtmentes gyártást megvalósítani. Van-
nak olyan cégvezetők, amelyek egy új beruházáskor még mindig elsősorban arra tö-
rekszenek, hogy minél olcsóbban ússzák meg a dolgot. Pedig aki lemarad, az kimarad.  

A következőkben bemutatjuk, hogy mi újság van a robotgyártók háza táján, és 
azt is, hogy a jövőbe látók milyen változtatásokat tartanának szükségesnek a fröccsön-
tő üzemekben, hogy azok a következő évtizedekben is lábon tudjanak maradni. 
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Robotok direkt a fröccsöntők számára 

Az USA Robotipari Szövetsége (U.S. Robotic Industries Association) felmérései 
szerint 2014-ben Észak-Amerikában a műanyag- és gumiipar robotvásárlásai az előző 
évhez képest 24%-kal nőttek, és ezzel a második leggyorsabban növekedő piaci terüle-
tet foglalták el az autógyártás mögött. A robotgyártó Sepro Csoport franciaországi vál-
lalata, a Sepro French (La Roche sur Yon), amely kifejezetten a fröccsöntő üzemek 
számára gyárt robotokat, 2014-ben addigi legjobb eredményét érte el, eladásai Euró-
pában elérték a 80 millió EUR-t, de a csoport egy másik tagja, a Sepro Amerika 
ugyancsak 26%-kal növelte eladásait. Az ausztriai Wittmann csoport, amely fröccsgé-
peket és robotokat is gyárt, 2016 januárjában fejezte be gyártóhelyeinek bővítését egy-
részt bécsi székhelyén, másrészt az USA-ban, a Connecticutban található 
Torringtonban. 

A fröccsöntők érdeklődésének növekedését a robotok iránt részben az USA gaz-
daságának általános növekedése, részben a műanyagipar 2011. utáni fellendülése vál-
totta ki, de hozzájárult ehhez az is, hogy megjelentek a kifejezetten a fröccsöntéshez 
alkalmazkodó robotok. Ezek legtöbbje ugyan még mindig csak mechanikus karokat 
működtet, de gyorsabbak, erősebbek, ügyesebbek, precízebbek, könnyebben csatlakoz-
tathatók lettek. Ennek révén egyre jobban képesek ismétlődő, de olyan bonyolult fel-
adatok elvégzésére, amelyet eddig csak emberekkel lehetett elvégeztetni. Általuk az 
emberek felszabadíthatók a monoton munka alól és érdekesebb tevékenységet kaphat-
nak.  

Robotokat régóta alkalmaznak arra, hogy a már megszilárdult fröccsöntött termé-
ket vagy az ömledékcsatornák megdermedt maradékát kiemeljék a szerszámból. Ez 
azonban csak akkor volt lehetséges, ha a polimer könnyen kijött a szerszámüregből. A 
korszerű robotok azonban forgó mozgásra is képesek, meg is tudják mozgatni, akár meg 
tudják húzni a betapadt darabot, ezért bonyolult szerszámból is ki tudják piszkálni a kész 
terméket. Az ilyen ügyes és precíz robotok címkét vagy betéteket helyezhetnek el a 
szerszámban, ragasztót vihetnek be, és ha kell, becsomagolják az elkészült darabot.  

A robotok legtöbbször gyorsabbak az embernél. A japán Yushin cég (Kyoto) sa-
ját robotja egy 16-fészkes szerszámból mindössze 0,27 s alatt emelte ki a darabokat. A 
robot emellett nem tart szünetet, képes napi 24 óra hosszat dolgozni a hét 7 napján. 
Ezáltal jelentősen nő a termelékenység.  

A régebbi robotok többnyire három (x, y, z) tengely irányában, lineárisan (előre-
hátra, jobbra-balra, fel-le) mozogtak, ezeket karteziánus robotoknak is nevezik. A mai 
korszerű robotokban 5-6-7 tengely is lehet, ezek csuklószerűen tudnak mozogni, forgó 
mozgásra is képesek. Bár messzebbre tudnak nyúlni, erősebbek, és egy elhatárolt tér-
ből is képesek kiemelni valamit, kevesebb helyet igényelnek, mint a korábbi robotok 
és több hely marad a fröccsgép számára, mert ha nem dolgoznak, összehajtogathatók.  

Utóbbi volt a legfontosabb szempont a németországi KUKA Robotics (Augs-
burg) KR CYTEX nano sorozatú robotjainak kifejlesztésekor. Az ún KR 8 R1620 robot 
térigénye hosszabb kinyúlása és nagyobb hasznos teherhordó képessége ellenére 47%-
kal kisebb, mint elődje, a KR 6-2-é. 
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A robotok mozgásának nagyobb rugalmassága szükségessé tette, hogy a robotok 
minden pillanatban „tudják”, hogy a térben pontosan hogyan helyezkednek el, és kar-
jukat ennek megfelelően működtessék vagy ne működtessék. Ezért nem fordulhat elő, 
hogy nekiütköznek a fröccsgépnek vagy érintkezésbe kerülnek egy emberrel.  

 

 
 
Ha a robot karját szervomotor hajtja (pneumatikus rendszer helyett), egy pozici-

onáló enkóder visszajelzései szabályozzák a motor működését. Ilyen a Sepro cég új 7X 
Line márkanevű öttengelyű robotja (1. ábra), amelyen az 5 enkóder minden pillanat-
ban „ismeri” mind az öt tengely térbeli elhelyezkedését, és ezt az adatot visszatáplálja 
a karokat mozgató motorhoz. Ennek a rendszernek köszönhetően a robot karjai bonyo-
lult mozgásokra képesek, az öt kar szimultán munkája rendkívül pontos és tökéletesen 
ismételhető.  

A mozgásnak ez a finom szabályozása kiterjed a robot karjának végére szerelt 
funkciós eszközre is, amelynek ki kell emelnie a darabot a fröccsszerszámból, el kell 
szállítania azt, esetleg sorjáznia is kell és még sokféle feladata lehet. Az ilyen karvégi 
eszközöket angol nevük (end-of-arm tooling) után összefoglalva EOAT-ként is emle-
getik, amelyek az egyszerű markolóktól a szívó-tapadó korongokon át a nagyon bo-
nyolult, többfunkciós eszközökig terjedhetnek. De mindegyiken van valamilyen meg-
fogásra és manőverezésre alkalmas szerkezet; és ha szükséges, a darab módosítására 
alkalmas szerszám, de egyetlen művelet során sem sérülhet meg a fröccsöntött forma-
darab. Ezeknek az eszközöknek a hajszálpontos mozgatását is a szenzorok és a szer-
vomotorok együttműködése szavatolja.  

Összetettségük és teljesítményük nö-vekedése ellenére a robotok programozása 
egyre egyszerűbbé válik. A dániai Universal Robots (Odense) hattengelyű csuklós ro-
botja ipari és kutatási célokra egyaránt alkalmas, és az ún. kollaboráló robotok 
(„corobots”) közé tartozik, tökéletesen együtt tud működni az emberrel (2. ábra). 
Programozásakor karját egyszerűen végig kell vezetni a kívánt po-zíciókon.  

1. ábra A Sepro cég 7X Line típusú, 
szervomotorokkal hajtott öttengelyű 
robotja, amelynek öt enkódere minden 
pillanatban pontosan pozicionálja a 
térben valamennyi kart 
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2. ábra Az Universal Robots ember-
rel együttműködő robotja automati-
kusan leáll, ha karja bizonyos távol-

ságban akadályt, pl. egy emberi 
kezet érzékel 

A minnesotai Dynamic Group megren-
delésre készít fröccsöntött termékeket, közöttük 
orvosi eszközöket is. A termelékenység növe-
lésére a cég az Universal Robotstól rendelt UR 
típusú kollaboráló robotokat. Két robot a fröccs-
gépeket szolgálja ki: ezek behelyezik a betéteket 
a fröccsszerszámba, kiveszik a kész darabot és a 
sorjátlanításhoz, ennek megtörténte után pedig 
további megmunkálásra ezt a munkát végző 
munkatársakhoz elé teszik le őket. A harmadik 
robot zárt dobozokban steril törlőkendőt és só-
oldatot szállít a munkatársakhoz. A robotok be-
állítása után a gyártás termelékenysége négysze-
resére nőtt.  

A Sepro egyszerű grafikus interface-bázisú 
kontrollrendszert alkalmaz robotjaiban, amelyet 
könnyű különféle feladatok elvégzésére progra-
mozni, és ahol a finom mozgások beállítására 
botkormányt (joystick) alkalmaznak. 

A legújabb robotok – a legújabb irányzatot 
követve – képesek kommunikálni a fröccsgép-
pel, ezáltal tökéletesen össze tudnak hangolód-
ni. Ezt legkönnyebben az olyan cégek tudják 
megoldani, amelyek fröccsgépet és robotot is 
gyártanak, mint pl. a Wittmann csoport. Itt a 

közelmúltban olyan szabályozórendszert fejlesztettek ki, amelynek segítségével a 
fröccsgépek összekapcsolhatók a legkülönbözőbb perifériaeszközökkel, közöttük a 
robotokkal és a hőszabályozókkal. Ilyen módon az egész gyártási folyamatot egyetlen 
egyszerű szabályozórendszer koordinálja. A Wittmann Battenfeld UK 
(Wellingborough, Egyesült Királyság) ennél is tovább ment. Olyan rendszert építettek, 
amelynek szabályozása távolról mobiltelefonnal is ellenőrizhető és irányítható.  

A robotgyártók is arra törekszenek, hogy robotjaik tudjanak kommunikálni más 
gyártórendszerekkel. A KUKA cég 2015-ben mutatta be azt a szoftvert, amelynek ré-
vén robotjai könnyen integrálhatók más gyártók (pl. a Siemens, a CoDeSys és a 
Beckhoff) gépeinek szabályozórendszereibe.  

Mivel egyre több fröccsöntő üzemben ismerik fel a robotok alkalmazásának elő-
nyeit, a robotgyártók is egyre több modellt kínálnak ennek az iparágnak a számára. A 
Sepro már a 2015-ös amerikai műanyag-kiállításon 19 különböző modellt mutatott be 
kifejezetten a fröccsöntők kiszolgálására. A Stäubli cég (Duncan, Dél-Karolina, USA) 
pedig itt állította ki a fröccsöntés szükségleteit kielégítő első robotját.  

A robotgyártók felismerték, hogy a különböző iparágaknak különböző robotokra 
van szükségük. Az autógyártás a nagy hasznos terhet mozgató robotokat, az orvosi 



www.quattroplast.hu 

eszközöket fröccsöntő üzemek a tisztatérben is alkalmazható robotokat, a csomagoló-
eszközöket gyártók a címke berakására is képes gyors robotokat keresik. 

A fröccsöntő üzemekben a szerszámcserét és a gyártás beindítását kellene  
automatizálni  

A fröccsöntő üzemekben ma már megszokott látvány a fröccsgép körül sürgölő-
dő robot, amely a terméket kezeli. A szerszámcserét azonban emberek végzik, és ők 
felügyelik a gépet a gyártás beindításának szakaszában is. Ezeknek a műveleteknek az 
automatizálása sokat lendítene a termelékenységen.  

A fröccsszerszámokat ma programozható megmunkáló gépek és ellenőrző be-
rendezések segítségével, „iparszerűen”, magas minőségben állítják elő. A szerszámo-
kat azonban még a hagyományos elvek szerint tervezik. A jövő szerszámgyártásának 
első lépéseként elsősorban a nagy számú kisebb szerszám-gyártóknak arra kellene tö-
rekedniük, hogy a kontúrt adó tartomány egy vagy több elemét egységesítsék, a robo-
tokat egymással összekössék, ezáltal a tervezést és a programozást automatizálják. 
Ehhez szükséges a moduláris szerszámfelépítés elvének megvásárlása. A tudás-
adatbankok által támogatott gyártási és programozó folyamatok ezután jórészt emberi 
beavatkozás nélkül futnak le. A még megmaradó kevés számú munkatársnak viszont 
igen magas szinten képzetteknek kell lennie, hogy a lehetséges hibákat elhárítsa.  

A vállalatoknak a szerszámgyártásban 2030-ig a következő fejlesztésekkel kell 
számolniuk: 

– a műanyag formadarabok, a fröccsszerszámok gyártásában, továbbá a gép-
technikában a legnagyobb folyamatbiztonság mellett az automatizálás lesz a 
fókuszban, 

– a különböző temperáló rendszerek kombinálásával megvalósított új temperálá-
si elvek az eddigieknél nagyobb folyamatbiztonsággal dolgozó szerszámok 
előállítását teszik lehetővé, amelyek alkalmasak az automatizálásra, 

– a nem megbízhatóan temperált és ezért nem kellően energiahatékony szerszá-
mokat új, hőszigetelt és kevesebb energiával temperálható szerszámokra kell 
cserélni.  

Ha egy mai fröccsüzemben automatizálásról esik szó, mindenki a darabokat a 
szerszámból kiemelő és esetleg az azon utómegmunkálást végző robotokra gondol. 
Pedig léteznek már azok a technológiák, amelyek lehetővé teszik az automatikus szer-
számcserét és a fröccsgép termelésre előkészítő szakaszának levezénylését emberi köz-
reműködés nélkül. Ma viszont még sok olyan szerszámot használnak, amely erre al-
kalmatlan, mert tökéletlen az oszlopok vezetése, a temperálás, a megtámasztás. Az 
optimális temperálás, a szerszám minimális behajlása nem valósítható meg, pedig ez 
feltétlenül szükséges a folyamatbiztos gyártáshoz. A régi szerszámok felszerelése sok 
időt igényel, ezeknek legtöbbször speciális felfogó és a temperálást csatlakoztató rend-
szerük van. A gép előkészítésének és felfűtésének korszerűsítésére az üzemekben nem 
is gondolnak, pedig erre már jól kipróbált megoldások vannak.  
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3. ábra A cserélhető betétet és a 
kidobócsomagot szerelőlapra erősítve 

építik be az alapszerszámba 

A jövő szerszámai és ezek cserélhető moduljai rövidebb fűtési és előkészítési 
szakaszt igényelnek, teljesen automatikusan cserélik és készítik elő őket a termelésre, 
majd teljesen folyamatbiztosan a legmagasabb szinten dolgoznak. Az elmúlt években a 
KraussMaffei GmbH (München) épített két automatikusan cserélhető teljes szerszá-
mot, és ezzel fontos lépést tett ennek megvalósítására. Ezekkel a szerszámokkal egy 
bemutatón 6,7, ill. 9,5 s ciklusidővel szállítórekeszeket fröccsöntöttek. Az automatikus 
szerszámcserélő rendszert az EAS Europe (Hollandia) szállította. A kétféle rekesz kö-
zött a gyártás átállítása három percbe belefért, de a körülmények optimalizálásával egy 
percen belül is meg lehet tenni. A fröccsgépből, a meghajlást mérő eszközből, a szimu-
lációból (a fröccsparaméterek optimális beállítására), továbbá a robotból álló rendszer 
nemcsak az automatikus előkészítési szakaszban dolgozott emberi közreműködés nél-
kül, hanem a gyártás optimalizálását is öntevékenyen végezte.  

Mivel a vásárlók kedvelik az egyedi termékeket, a fröccsöntőknek sokféle, rész-
leteiben eltérő változatot kell gyártaniuk, emiatt egyre kisebb sorozatokat kell egy-egy 
termékből előállítani. Ezért a szerszámot szigetelik, ésszerűen temperálják, és a teljes 
szerszámtömeg helyett termékváltáskor csak az elszigetelt kontúrtérben (lényegében a 
szerszám „szívében”), a formaadó betétet cserélik ki. Ez az új szerszámfelépítési elv a 
fenntarthatóság, az energiahatékonyság és 70 °C feletti hőmérséklet alkalmazásakor a 
munkavédelem követelményét is kielégíti, ezért a jövőben ez lesz az irányadó forma. 
A megfelelő felületre és a rövid ciklusidőre vonatkozó követelményeket is teljesíteni 
lehet az elszigetelt kontúrterülettel. Erre majdnem valamennyi technológia már hozzá-
férhető, és kis sorozatok gyártásában is megtérül. 

 
Az IsoForm elv szerint, amelyet az 

Konstruktionbüro Hein fejlesztett ki és a 
Nonnenmann GmbH (Winterbach, Németor-
szág) forgalmaz, a temperálást csak a kontúr-
tartományra korlátozzák. Az IsoForm 
normáliákon alapuló program szerint cserél-
hető modulos szerszámok rugalmasabbak, és 
megnyitják az utat az automatikus szerszám-
csere felé. Lehetővé teszik a gyors hőmérsék-
letváltást és gyors betétcserét. Mivel az alap-
szerszám árát hozzá lehet számítani a fröccs-
gép árához, az egyes termékek szerszámai 
kevesebbe kerülnek. További előnyei ennek a 
szerszámformának a fenntartható folyamat-
biztonság, a kedvezőbb üzemköltségek és a 
kisebb energia-felhasználás, amely elsősor-
ban az automatikus előmelegítésnek köszön-

hető. A cserélhető elemek révén nemcsak költséget, hanem tárolóhelyet is meg lehet 
takarítani. A gyors szerszámcsere megkönnyíti a pontosan időre (just-in-time) szállí-
tást. A modulszerszámokat gyakran komplett fűtött oldallal (hőre lágyuló műanyagok-
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hoz) vagy komplett hideg oldallal (gumi és szilikonok feldolgozásához) készítik el. 
Nagyobb felületű szerszámokba a betéteket szerelőlapra erősítve, kisebb szerszámokba 
szerelőkeretben viszik be az alapszerszámba, a szükséges kidobócsomaggal együtt (3. 
ábra). Ezáltal kímélik kontúrkeretet és kevesebb munkaműveletet kell a szerszámban 
elvégezni. A szerelőlap hátsó felén látható anyák lecsavarása után a szerelőlap eltávo-
lítható. A szerelőlapot a szerszámbetét kivételekor is alkalmazzák, majd a betétet fém-
köpennyel letakarva és megjelölve tárolják; gyakran transzpoderrel is felszerelik, ami 
meg-könnyíti az automatizálást. Nagyméretű szerszámokhoz a betéteket szerelőlapo-
kon akár daruval is szállíthatják.  

Az automatizálás nemcsak hosszú időtartamú megtakarítást, hanem a jövőben is 
megbízható, folyamatorientált gazdaságos termelést is eredményez. Enélkül aligha 
volna képes a német gazdaság a közeljövőben elegendő megfelelően képzett munka-
erőt találni.  

Az IsoForm technika alkalmazása lehetővé teszi a robotokkal végeztetett szer-
számcserét, pl. a simson műanyagtechnikai Software GmbH (Würselen, Németország) 
Varimos folyamatoptimalizáló szoftverjével kombinálva, amely már ma is sokat segít 
abban pl., hogy egy alapanyag új tételének feltöltésekor kiegyenlítsék az anyagváltás-
ból eredő folyamat- és méretingadozásokat. 

A jövőben minden egyes új műanyag formadarab tervezésekor figyelembe kell 
venni a későbbi esetleges automatizálást. A darab műanyagoknak megfelelő formája 
és szerszámban gyárthatósága mellett kell benne egy olyan mérőpontnak helyet hagy-
ni, amely automatizáláskor felismeri és azonosítja. Emellett pl. a bordákat vagy a 
beömlőcsonkot nem szabad úgy elhelyezni, hogy a robot abba beleakadhasson. 

A szerszámok tervezésekor is gondolni kell a majdani automatizálásra. Ez leg-
többször nem jelent többletköltséget, csupán kissé más szerszámfelépítést. Az optimá-
lis temperálás érdekében a szerszámtestet el kell szigetelni a formázást végző elemek-
től, emellett pontosan ki kell centírozni. A kontúrtartományba beépített hő- és nyo-
másérzékelők az indítószakasz programozásához szolgáltatnak kiegészítő adatokat, 
amelyet először a technikumban próbálnak ki, majd később a fröccsgépen finomítanak. 
Ezek nemcsak az automatikus gyártást teszik lehetővé, de alapját képezhetik az ember 
nélküli, automatikus indítószakasz megvalósításának is. 
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