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VEZETŐI ISMERETEK 

 
Az IIoT, azaz az eszközök internetének ipari alkalmazása 

a műanyag-feldolgozó iparban 
 

A negyedik ipari forradalom, az ipar 4.0 integráns része az IIoT, az Industrial Internet of 

Things, vagyis az eszközök (dolgok) internetének az ipari alkalmazása. Ez magában fog-

lalja az automatizálást, az információcserét a kiberfizikai térben és a felhőalapú számí-

tástechnikát. A felhőalapú szolgáltatások bázisán egészen új gép-ember kommunikáció 

jöhet létre. 

 

Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; ipar 4.0; IIoT; felhőalapú számítás- 

technika; ember-gép kommunikáció. 

 

 

A negyedik ipari forradalom, az ipar 4.0 szervesen hozzátartozó része az IIoT, az 

Industrial Internet of Things, vagyis a tárgyak (dolgok) internetének az ipari alkalma-

zása. Az IIoT, mint kiberfizikai rendszer lehetővé teszi az ipari folyamatok valós idejű 

finomhangolását helyszíni vagy akár távolból történő szabályzással, és jelentősen nö-

veli a technológiák hatékonyságát, a minőséget és a nyereségességet.  

Az új ipari forradalom fő elemei az automatizálás, az információcsere a 

kiberfizikai térben és a felhőalapú számítástechnika (’cloud-computing’). Szakértők 

szerint 2020-ig mintegy 50 milliárd összekötött eszköz lesz a világon. A McKinsey 

Global Institut „The Internet of Things: Mapping the Value beyond the Hype” (A tár-

gyak internete: az értékek felmérése a nagy felhajtás mögött”) című friss tanulmánya 

az IloT hozzájárulását a gyártók számára 2025-re évi 3,9-11,1 billió USD közöttire 

becsüli. A magasabb érték már a világgazdaság 11%-át fogja jelenteni.  

A műanyag-feldolgozók számára az IIoT a folyamatok tökéletesítését eredmé-

nyezheti viszonylag alacsony költséggel. Az új berendezések, gépek egyre összetet-

tebb, szorosabb kapcsolatokat, tesznek lehetővé modemek, szoftverek, nyílt architektú-

rájú rendszerek segítségével, amelyeket maguk a gépgyártók fejlesztenek vagy az ipari 

szabályzó rendszerekre szakosodott szállítók szállítanak. A Siemens például két ter-

mékét szállítja a műanyag-feldolgozó gépek gyártóinak: a MindSphere nyílt architek-

túrájú, felhőbázisú IoT szoftverét és a Simatic automatikus ellenőrző rendszerét. A 

műanyag-feldolgozó iparon belül az IIoT legnagyobb felhasználói a fröccsöntők, őket 

követik a fóliafúvók és az extrudálók.  

A műanyag-feldolgozóknál az IIoT viszonylag lassan terjed, és az a jellemző, 

hogy a rendelkezésre álló adatokat egyelőre csak részben használják elemzésre és sza-

bályozásra. A kapott információkat főleg az anomáliák és a hibák jelzésére és nem a 

folyamat optimalizálására használják.  
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Az adatok gyűjtésével, felhasználásával és elemzésével kapcsolatban még sok a 

zavar, véli egy, az okos gyártórendszerekkel foglalkozó szakértő. Szerinte a legjobb, 

ha a Six Sigma „fekete öveseit” bízzák meg az ipar 4.0 projektekkel. Vagyis azokat, 

akik a folyamatok és a termék ellenőrzéséért felelősek. Az természetes, hogy az ipari 

intelligenciával először a gépek zavartalan üzemeltetését, a minőségi hibák kiküszöbö-

lését célozzák. Csak ezután tűzik ki célul a hatékonyság növelését, amelynek érdeké-

ben folyamatosan monitorozzák, szabályozzák és optimalizálják a motorok működését, 

az olajfogyasztást, a hőmérsékletet, a nyomást, az energiafelhasználást, a pneumatikát 

és a hidraulikát, a temperáló víz sebességét, a hulladékképződést és még sok minden 

mást, ami a folyamat hatékonyságával kapcsolatban van. Mindezek „okos” szabályo-

zásával a termelékenység akár 30%-kal is javulhat. De a működtetésben már a kisebb 

változtatások is hozhatnak fontos változást, például a ciklusidő csökkentését.  

Egy 2017-ben Kaliforniában tartott ipar 4.0 témájú konferencián a Milacron cég 

beszámolt egy 18 hónapos kísérletről, amelyet négy fröccsöntő gépen folytattak le, 

miután a gépekre felszerelték a cég ellenőrző műszereit. A kísérlet során a teljes be-

rendezésre vonatkozó hatékonyság, az overall equipment effectiveness (OEE) a négy 

gép átlagában 9,89%-kal nőtt, ezen belül két gépen 14,8, illetve 12,5% javulást értek 

el, a másik kettőn 5%-ot. Jelentősen csökkent a típusváltásokhoz szükséges idő, a hi-

bára, zavarra utaló hívások (service calls) 80%-át a Milacron távolról megoldotta.  

A Wittmann Battenfeld az általa szállított gépekhez IIoT megoldásokat is kínál. 

A felhasználók egyelőre a Webservice szolgáltatást értékelik leginkább. Emellett 

azonban a cég folyamatosan bővíti az IIoT-t lehetővé tevő termékeit. Kínál Plug-N-

Play okos eszközöket, ipari routert az egységesített adatáramláshoz és a berendezés 

azonosításához, valós idejű adatgyűjtést és állapot monitorozó rendszert (Condition 

Monitoring System – CMS). Ez utóbbi kettő csak az új gépeihez alkalmazhatók, de a 

többi a korábbiakhoz is.  

A már említett konferencián a Windmoeller & Höllscher csoport fóliagyártó cége 

a saját fejlesztésben kialakított Film Performance Monitor (fóliaminőség monitor) 

rendszerét mutatta be. Ez a rendszer a síkfólia gyártásnál a fóliaképzés utáni berende-

zéseken folyamatosan monitorozza a minőséget, és az ottani érzékelő műszerekből 

kapott információk alapján optimalizálja a gyártást és így biztosítja a különböző célú 

végtermékek minőségét.  

A K2016 kiállításon a műanyag-feldolgozó gépek gyártói már bemutatták első 

megoldásaikat az integrált gyártás megvalósításához. Valamennyi bemutatott megol-

dás az ipar 4.0 megoldásokhoz időközben kialakított szabványosított protokollokat 

alkalmazzák, amelyek az intelligens gyártás alapjait jelentik. Az IIoT megoldásokhoz 

célszerű felhőalapú szolgáltatást igénybe venni. A felhőszolgáltatások igénybe vétele 

esetén a felhasználónak nem kell foglalkoznia a szerverháttérrel. Az adattárolásra és 

továbbításra már biztonságos és nagy teljesítményű protokollok alakultak ki. Az 

OPCUA (Open Platform Communications Unified Architecture) kommunikációs 

szabvány mellett rendelkezésre állnak az adatátvitelre használt közreadás/előfizetés 

alapú szállítási protokollok, mint az AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) és 

az MQTT (Message Queue Telemetry Transport). Ezek lehetővé teszik a többszereplős 
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kommunikációt a helyi géphálózaton belül, továbbá egy üzenetközvetítőn alapuló 

(broker-basiert) kommunikációt a felhőszolgáltatón keresztül.  

A felhőszolgáltatók általában nyilvánosak, üzemeltetőik olyan nagy cégek, mint 

az Amazon, a Google vagy a SAP. Ezek a cégek folyamatosan fejlesztik a biztonságot 

szolgáló megoldásaikat. Ha valakinek sikerül is bejutni a felhő szerverére, nem fogja 

megtudni, kihez tartoznak az adatok. Léteznek emellett magánfelhők is, amelyeket 

egyes gép gyártók üzemeltetnek a gépeiket használók számára, vagy más nagy cégek 

üzemeltetnek saját céljaikra. Ezek azonban szintén a nyilvános felhőkben is használt 

protokollokat használják.  

A műanyagiparnak szolgáltatásokat nyújtó német Beckhoff Automation GmbH 

&Co. KG. (Verl) a K2016 kiállításon az OPCUA és a közreadás/előfizetés kombináci-

óját használó megoldását mutatta be. Ennél a feldolgozó gépek adatait az OPCUA-n 

keresztül egy átjáró (gateway) számítógépre jut, amely az MQTT-n keresztül kommu-

nikál a felhővel. A felhőben gyűjtik az adatokat, és azokat egy virtuális gépen elemzik 

erre a célra szolgáló programokkal. A Beckhoff technológia azt is lehetővé teszi, hogy 

komplett gépállapotokra vonatkozó ún. folyamatképeket (Processabbilder) a felhőbe 

juttassák A felhőben a cég TwinCAT Analytics szoftverével dolgozzák fel az adatokat: 

hibaanalízist, állapot monitorozást és a gépbeállítás optimalizálását végzik el. Ehhez a 

szoftver felhasználja az adott gépekre vonatkozó állapotfelügyeleti könyvtárban fel-

halmozott információkat, és ezáltal a rendszer használója saját adatain kívül sokkal 

több információ birtokában optimalizálhatja és fejlesztheti folyamatait. A hibajelzése-

ket mesterséges intelligencia elemzi, így az egyszerű, sokszor érthetetlen hibajelentés 

helyett a felhasználók pontos útmutatást kapnak a hiba elhárításához. A mesterséges 

intelligencia program ismeri valamennyi azonos gépen az adott időpontig előfordult 

hibaállapotokat, és öntanuló algoritmusával hatékonyan segíti az adott gépeket haszná-

ló feldolgozókat.  

Az adatok teljességének rendelkezésre állása és a virtualizálás az alapja a „digitá-

lis ikertestvérek” koncepciójának. Ennek értelmében minden folyamatnak és gépnek 

lenne egy digitális ikertestvére, lényegében egy virtuális szimulációs modellje a felhő-

ben. Ezeket a szimulációs modelleket a már működő folyamatok optimalizálásán kívül 

a fejlesztésekben is lehet használni, sok esetben helyettesítheti a drága prototípusokat. 

Ez a digitális ikertestvér koncepció lehetőséget ad egy új üzleti modell kialakítására is, 

amelyben például költségtérítés ellenében teszik lehetővé a felhasználóknak a szimu-

lációs modellek használatát saját technológiájuk termelékenységének, energiahaté-

konyságának növelésére, a hibamegelőző karbantartás fejlesztésére, az esetleges vál-

toztatások tesztelésére.  

A jövőben megváltozik a szabályozás struktúrája is. A virtualizálás és a felhőben 

a számítástechnikai szolgáltatások lehetősége befolyásolni fogja az irányítási, szabá-

lyozási koncepciókat is. A Beckhoff cég már javasolt egy olyan „világszintű szabályo-

zást”, amelyben a bemenő jelek a felhőben levő „virtuális irányítóhoz” jutnak. Ez 

esetben a TwinCAT szoftver nem a helyi gépen, hanem egy felhőben levőn fog futni. 

Elképzelhetőnek tartják azt is, hogy az irányító szoftver részben a helyi gépen, részben 

a felhőben fut.  



MŰANYAGIPARI SZEMLE 2019/1. 

83 

A felhőalapú szolgáltatások bázisán egészen új gép-ember kommunikáció reali-

zálható. A nagy cégek beszédfelismerő rendszerei más alkalmazásokhoz is adhatnak 

illesztő felületet. Egy digitális beszédasszisztens egyszerűbbé és biztonságossá teszi a 

gépkiszolgálást. A szoftverek karbantartását és fejlesztését felhőalapú szabályozás ese-

tén központilag végezhetik a megrendelő OEM cégek engineering osztályai, hatéko-

nyabbá téve a hibakeresést és a termékek minőségjavítását.  

A felhőalapú irányítás azonban csak akkor lehet sikeres, ha kétségeket kizáróan 

biztonságos és szabályozott lesz az adatátvitel és az adatok tulajdonlása. Részben az 

erre vonatkozó kételyek miatt is a szakértők szerint még évekre van szükség ahhoz, 

hogy az új szabályozási koncepciók általánosan elfogadottak legyenek. A szakértők 

emlékeztetnek arra is, hogy a gépek PC-alapú szabályozástechnikájánál is nagyjából 

tíz évre volt szükség a széleskörű elterjedésre. Az IIoT felhőalapú alkalmazásának to-

vábbi feltétele a termékek és szolgáltatások árainak csökkentése is, amelyre jó eséllyel 

lehet számítani. A jövő másik lehetősége a „machine learning” (a gépek tanulása) az 

összegyűjtött adatok alapján. A gépek önálló tanulási képessége valamikor a jövőben 

megvalósíthatóvá teszi az emberi beavatkozás nélküli, csak ki- és bekapcsolóval ren-

delkező műanyagfeldolgozó gépek alkalmazását is. 

Talán már a közelebbi jövőben megvalósítható, hogy a gépeket nemcsak egy-

mással, hanem a már használt szoftverek segítségével a raktárkezelési, rendelési fo-

lyamatokat is automatikusan integrálják. Megvalósítható lesz az is, hogy a rendelésál-

lomány függvényében a gépek teljesítménye szintén automatikusan nőjön, vagy csök-

kenjen.  
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