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MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA,  

ADDITÍV TECHNOLÓGIÁK 

 
Automatizálás a fröccsöntő üzemekben 

 
A nagymértékű automatizálás és a műanyag-feldolgozó gépek kommunikációja periféri-

áikkal és az üzem vezetésével egyre fokozottabban terjed, jelentős termelékenységnöve-

kedést téve lehetővé. Az automatizáció egyúttal megoldást kínál a képzett munkaerő 

hiányára, és javítja a termékek minőségét. Az áttérés szakaszolható, így a kisebb vállal-

kozások is részt tudnak venni benne. Az Industry 4.0 terjedése új üzleti modellek és fog-

lalkozások kialakulásával is jár. A cégek kisebb beruházási lépésekkel is megoldhatják a 

termelés digitalizációját, nem szükséges egyetlen nagy ugrással elérni a végállapotot. 
 

Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; intelligens rendszerek; fröccsöntés; 

Industry 4.0. 
 

 

Az ipari szakértők általános vélekedése, hogy a műanyag-feldolgozó gépek és 

perifériáik közötti kommunikációt lehetővé tevő kezdeti protokollok hamarosan piacra 

kerülnek, alkalmazásuk elterjedése lassú folyamat lesz. Ez alkalmat ad a feldolgozó 

üzemeknek, hogy kellő körültekintéssel tervezhessék meg üzemeik bővítését. Mivel a 

legtöbb gépgyártó olyan szakaszolható és/vagy moduláris megoldásokat is kínál, 

amellyel az egyes lépések beruházási igénye nem túl magas, a kisebb vállalkozások is 

bekapcsolódhatnak az Industry 4.0 folyamatába, vagyis a digitalizált termelés megva-

lósításába.  

Az Industry 4.0 egy igen széles koncepció, alapjában véve azt jelenti, hogy a gé-

peink, berendezéseink által generált adatokat arra használjuk, hogy optimáljuk azok 

működését és növeljük a termelés általános hatékonyságát. Hogy ezt megtehessük, 

először is adatokra van szükség. Ha ez megvan, az adatokat el kell juttatnunk egy 

szerverhez, amely képes tárolni, feldolgozni és elemezni azokat. Végül pedig szükség 

van egy olyan módot találnunk, amellyel prezentálhatjuk az adatokat, és azokat ele-

mezve következtetéseket tudjunk levonni a megfelelő döntések meghozatalához. 

A gépek közötti kommunikáció 

Annak érdekében, hogy a különböző gyártók által gyártott fröccsgépek és perifé-

riáik (pl. robotok, szárítók, temperálók, stb.) közötti kommunikáció zökkenőmentes 

legyen, vagyis a „csatlakoztasd és használd” elvet követhesse, az iparág szereplői álta-

lánosan elfogadott protokollokra van szükség. Ennek elősegítője lehet az Euromap 

ernyőszervezet, amelyet még 1964-ben hoztak létre az európai műanyag és gumi gép-
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gyártó vállalatok, amelyek a világpiac 40%-át és az export 50%-át lefedik. A szakértők 

várakozásai szerint 2019 vége felé jelennek majd meg az Industry 4.0 vonatkozású új 

protokollok, mint a korábban publikált, a hőmérséklet-szabályozásra vonatkozó 

Euromap 82.1, a forrócsatornás eszközökre érvényes Euromap 82.2 és az LSR adagoló 

rendszereket tartalmazó Euromap 82.3. Azonban az ilyen publikálás csak iránymutatás 

a fröccsgépek és perifériáik gyártói felé, amely mentén azok megállapodhatnak a jelek 

és adatok átadásának lehetőségeiről az Industy 4.0 integráció érdekében. Ha majd be-

vezetik ezeket a változtatásokat, a gyakorlatban is tesztelni kell az új hardver és szoft-

ver megoldásokat. 

A valóságban várhatóam hónapokig fog tartani, amíg a különböző gyártók be-

rendezéseit összekapcsolva megoldják a megfelelő adatátadást. Ennek több oka is van. 

Így például nem minden fröccsöntő üzem rendelkezik elegendő számú jó minőségű 

géppel, és túl költséges lehet ezek felújítása, megfelelő vezérléssel és érzékelőkkel 

történő felszerelése. Várható, hogy a cégek többsége valamilyen integrált gyártócellát 

fog vásárolni és ezen gyűjt majd tapasztalatokat az Industry 4.0 alkalmazásainak elő-

nyeiről.  

Még ha a várható költségek nem teszik is elrettentővé az átalakítást, a végleges 

döntés előtt a cégek várhatóan óvatos megközelítést fognak alkalmazni. Így például a 

mai modern fröccsgépek gyakran képesek távkapcsolattal működni egy internetes há-

lózaton át. De sok gépgyártó egy VPN megoldást alkalmaz, ami nagyon nehézkessé 

teszi használatát egy biztonságos csapat áttekintő megbeszélése során. Más feldolgo-

zók pedig nem csatlakoztatnak egy VAT5 kábelt új fröccsgépükhöz, hogy kihasználják 

az internetes szolgáltatások, kapcsolattartás, működési állapotfelmérés és figyelmezte-

tő jelzések, stb. közvetlen lehetőségeit és előnyeit.  

A Wittman Battenfeld egyik eszköze, amellyel megkönnyítik vásárlóik átállását a 

teljes mértékű hálózati kapcsolódáshoz, az egy szabadalmaztatott modem, amely köz-

ponti elosztóként működik a vállalat összes periférikus berendezése és a fröccsgépek 

között. Minden egyes berendezés beazonosítható és automatikusan vezérelhető az IP 

eszközön át.  

Nem lenne gyakorlati haszna, ha a feldolgozó üzemben egy technikusnak folyton 

a gépek között kellene szaladgálni, hogy a különböző berendezéseket beállítsa attól 

függően, milyen termékeket gyártanak éppen valamilyen szerszámbeállítással, vagy ha 

egy berendezést egy másikkal helyettesítenek a karbantartás során. Mivel a termelés 

biztonsága nagyon fontos, a központi adatelosztó nem teszi lehetővé a hibás adatcserét 

vagy egy ismeretlen eszköz becsatlakoztatását. A rendszer működését egy külső in-

formatikai céggel tesztelték, melynek munkatársai megpróbálták meghekkelni a rend-

szert, hogy feltárják az esetleges biztonsági réseket. Ha a rendszereket egymástól elvá-

lasztva, informatikai tűzfalakkal védve állítják fel, az Industry 4.0 biztonságosabban 

lesz üzemeltethető, mint a korábbi megoldások. 

 A Wittmann IMM ellenőrző rendszere egy listát mutat a felhasználónak arról, 

hogy egy adott szerszámbeállítás „receptje” hogyan néz ki, és mely periféria berende-

zések vannak bekapcsolódva. A felhasználó kikapcsolhatja a felesleges perifériákat, és 

azután beköthetik azokat, amelyekre szükség van. Ezután az eszköznek hitelesíttetnie 
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kell magát. Majd a felhasználó betölti a beállítási adatokat az eszközre, mint pl. a TCU 

(hőmérsékleti) beállítási pontokat, az adagolóberendezés receptúráját, a szárító para-

métereit és a robotprogramot a gyártandó termékhez. E nélkül a gépbeállítónak kell 

valamennyi eszköznél a beállításokat elvégezni. Ilyenkor elég gyakran előfordul, hogy 

valamiről elfeledkeznek, és a beállító pl. nem mászik fel a szárító lépcsőjén a beállítá-

sokhoz. Így azután előfordul, hogy jó darabig kétes minőségű termékeket gyártanak. 

A rendszer lépésenkénti felépítése  

Fontos kérdés, hogy az Industry 4.0 bevezetése mekkora kezdeti beruházást igé-

nyel. A termelés digitalizációja nem egy polcról levehető termék vagy kulcsrakész 

állapotra megrendelhető projekt. A feladat inkább az, hogy a vállalat célkitűzései és 

kívánalmai szerint áttekintsék és kiértékeljék az egyes koncepciókat és technológiákat. 

Nincs szükség arra, hogy egyetlen lépésben alakítsák ki a teljesen hálózatba kapcsolt 

„okos” vállalatot, ahhoz, hogy elkezdjék a munkát. 

Kezdetként az üzem alkalmazhat egy MES-t (gyártás végrehajtó rendszert), mint 

amilyen például az Arburg cég ALS központi számítógép-rendszere és felhő szolgálta-

tásai, vagy legalább egy olyan „okos” fröccsgépet, amely valós időben képes monito-

rozni, kontrollálni és optimálni saját működését, hálózatba kapcsolt érzékelőkkel és 

beavatkozó szervekkel.  

Valójában az Industry 4.0 számos olyan aspektust tartalmaz, amelyet már sok 

üzemben megvalósítottak, beleértve a flexibilisen automatizált és hálózatba kapcsolt 

kulcsrakész rendszereket és a gép-asszisztencia rendszereket. Az Arburg kínálatában a 

következők szerepelnek: 

– hat új digitális asszisztencia csomag a gép indításához, a gyártási beállítások-

hoz, a paraméteroptimáláshoz, a termelésben a monitorozástól a karbantartásig 

terjedő feladatokhoz, 

– pozíció szerinti szabályozású csigakontroll összekapcsolva a programozható 

nyomásátkapcsolással a reprodukálható fröccsöntés érdekében, 

– automatikus referencia görbe szerinti szabályozás az egyes fröccstermékekhez, 

– egy központi számítógép interfész. 

Egy „okos” fröccsgép már készen áll a digitalizációhoz és az OPC UA platfor-

mon át kommunikál, ami lehetővé teszi egy Ethernet hálózaton át a különböző vezérlő 

egységek közötti adatcserén alapuló kommunikációt, függetlenül az általuk használt 

operációs rendszerektől vagy programnyelvektől. A számos kapcsolódási modulnak 

köszönhetően egy „okos” fröccsgép folyamatos kommunikációban áll környezetével. 

Nagy mennyiségű adatot cserél a többi berendezéssel, mint amilyenek a többi fröccs-

gépek, a robotrendszerek, a perifériaegységek és a MES és SCADA rendszerek, ame-

lyeket elemezni, archiválni és ha kell, visszakeresni is lehet. Ezen túlmenően monito-

rozza saját folyamatait és autonóm szabályozó köröket használ ezek stabilan tartására. 

Noha költséges és hosszadalmas feladat lehet a gépkezelőket azonos képzettségi 

szintre emelni, különösen, ha a cég telephelyei különböző országokban helyezkednek 

el, azonban lehetséges virtuális oktatási eszközöket alkalmazni tréning, szimuláció, 
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programozási és karbantartási célokra. Néhány gépgyártó ezeket az eszközöket már 

integrálta is legújabb gépeibe.  

Az Engel cég testreszabott gyártócelláit és Inject 4.0 elnevezésű termékeit szigo-

rúan moduláris rendszerben forgalmazza, ami megkönnyíti a kisebb vállalkozásoknak, 

hogy elinduljanak az „okos vállalat” felé vezető úton. Így nincs szükség nagy, komp-

lex beruházási stratégiákon alapuló beruházásokra, még az elszigetelten alkalmazott 

megoldások is jelentős hatékonyság növekedést eredményezhetnek, és drasztikusan 

lerövidíthetik az ilyen informatikai beruházások megtérülési idejét.  

Így például az Engel iQ súlykontroll szoftvere ciklusról ciklusra kompenzálja 

azokat az ingadozásokat, amelyek az alapanyag változó minőségéből és a környezeti 

hatásokból származnak. És a cég „e-connect-monitor” rendszere lehetővé teszi a fel-

dolgozó üzem személyzetének, hogy működés közben folyamatosan monitorozza a 

gépalkatrészek állapotát, kiszámítva a hátralévő időt a szükséges karbantartásokhoz, 

elkerülve a nem tervezett leállások okozta termeléskiesést. Fontos, hogy megfelelő 

számú és elhelyezkedésű érzékelők adatai alapján lehessen ellenőrizni az olyan para-

métereket, mint pl. az olaj viszkozitása, a hőmérséklet, vibráció stb., még mielőtt ko-

molyabb eltérések tönkremenetelhez vezetnének. Ez kiterjed az olyan perifériákra is, 

mint az anyagkezelő rendszerek, a robotok, adagolók, szárítók, stb. Az ilyen érzékelők 

beépítése sok esetben nem jelent plusz költséget, mivel az újabb berendezések alapki-

építésében ezek már eleve szerepelnek. 

A Conair cég Smart Services márkanevű gazdaságos megoldása arra a kérdésre 

ad választ, hogy a fröccsüzem újra felszerelje-e egész műhelyét annak érdekében, 

hogy egységesítse a berendezések adatforgalmát és kommunikációs protokolljait, vagy 

sem. A Conair megoldása az erőteljes monitorozást és vizualizációs funkciókat kom-

binálja fejlett, felhő alapú adattárolással, és az adatok elemzése drótnélküli, a gépekre 

telepített adapterekkel történik vagy elosztóközpontokkal, amelyek könnyen csatlakoz-

tathatóak a fröccsgépek vezérléséhez és a berendezések érzékelőihez. Képesek átvenni 

adatokat bármilyen protokollból, és ezután az adatokat egy biztonságos szerverhez 

továbbítják feldolgozásra. 

A rendszer végső célja az, hogy könnyebbé tegye a műanyag-feldolgozók számá-

ra azt, hogy értelmet találjanak abból az óriási mennyiségű adatáramlásból, ami már 

ma elérhető gépeikből és berendezéseikből. Ha az adatokat egyszer már összerendez-

ték a felhőben, egy „műszerfal” formátumba transzformálják azokat egy internetes 

portálon át, amely az üzem vezetői/szakemberei számára bárhonnan elérhető. Így a 

felhasználók gyorsan ahhoz a berendezéscsoporthoz navigálhatnak, amelyre kíváncsi-

ak, és azután olyan mélyre áshatnak le az adatokban bármely készüléknél, amennyire 

az a kulcsindikátorok eléréséhez szükséges. A könnyen áttekinthető működési körül-

mények megléte minimalizálja a váratlan leállásokból eredő veszteségeket. Az infor-

mációk áttekinthető formátumú megjelenítése nagy előny, így például egy szárítónál 

(megfelelő érzékelők esetén) beazonosítható a bemenő levegő hőmérséklete, az etető-

tölcsérben kialakuló hőmérséklet-gradiens, a levegő kimeneti hőfoka, a harmatpont 

beállítások, a megcélzott nedvességszint stb. 
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Miután a Smart Services felhasználóinak széles köre révén sokezer adat gyűjthe-

tő össze és elemezhető ki a világ különböző pontjairól, eredményképpen egy egyre 

bővülő adatbázist kapunk, amely segítheti mind a műanyag-feldolgozó vállalatok, 

mind pedig a Conair szakembereit abban, hogy javítsák tevékenységük hatékonyságát, 

teljesítményét és berendezéseik kihasználtságát. 

Utólagos felszerelés, szoftverszolgáltatások és társaik 

Noha ma már számos Industry 4.0 megoldás már a gyakorlatban is megvalósult, 

továbbra is hasznos lehet, ha régebbi berendezéseinket is kiegészítjük az azokat erre 

képessé tevő eszközökkel. Noha a legtöbb jelenleg használt műanyag-feldolgozó gép 

és berendezés rengeteg adatot szolgáltat, azokra az egységekhez pedig, amelyek nem 

ezt teszik, érzékelőket lehet felszerelni. Azonban az adatok kommunikációja nem egy-

szerű, mivel az egyes berendezések gyakran eltérő protokollokat használnak és néme-

lyikük egyáltalán nem képes kommunikálni környezetével. 

Ahogyan az Industry 4.0 terjedése előrehalad, várhatóan az összekapcsolódások 

és a visszamenőleges kiegészítések mértéke egyre nagyobb és költséghatékonyabb 

lesz. Ugyanakkor, minél régebbi egy készülék, kommunikáló képességekkel történő 

utólagos felszerelése annál többe fog kerülni, ezért mindig érdemes költséghatékony-

sági számításokat végezni. 

Ennél a pontnál jelentkeznek igazán az Arburg cég által SaaS rövidítéssel (szoft-

ver, mint egy szolgáltatás) jelölt megoldások előnyei. Ezeknél általános jellemző a 

központi szerver és a felhő alapú megoldások használata. Ahogyan azt az Arburg a 

2018 évi Fakuma rendezvényen bemutatta, világos formátumban összekapcsolt digitá-

lis szolgáltatás csomagokat kínáltak a felhasználóknak. A központi kezdő alkalmazás 

például a gép áttekintését kínálja, világosan feltüntetve a kulcsfontosságú információ-

kat és dokumentációkat minden egyes fröccsgépre, továbbá egy tartalékalkatrész-

katalógust. 

Az Engel cég képviselője is megerősítette, hogy a vállalat jövőbeli üzleti tevé-

kenysége egyre inkább kiterjed majd szolgáltatási szerződésekre és előfizetés alapú 

bevételekre. Bizonyos frissítések, mint például a monitorozási megoldások részei lesz-

nek ezeknek a szolgáltatási szerződéseknek. Ugyanakkor a gépek vezérlésének bizo-

nyos funkcióit kívánságra lehet majd aktiválni, például egy bizonyos idő interval-

lumra.  

A felhő alapú rendszerek előnye, hogy nem vagyunk egy bizonyos hardverhez 

kötve, amely alkalmas vagy alkalmatlan lehet bizonyos szoftverfrissítések befogadásá-

ra az idő előrehaladásával. Itt ugyanis nincsenek letöltendő vagy telepítendő szoftve-

rek. Az ilyen rendszerek kapacitása gyakorlatilag végtelen, és a teljesítmény növelése-

kor a költségek közel lineárisak. 
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Finanszírozási megfontolások 

Az amerikai Equipment Finance Group (EFG) brókercég, amely már megszer-

vezte a legnagyobb műanyag-feldolgozó cégek közül néhánynak a finanszírozását, 

szintén a digitalizált gyártás bevezetését támogatja. A képzett munkaerő hiánya már az 

Industry 4.0 meghirdetése előtt rákényszerített több nagy céget termelésének nagyfokú 

automatizálására, aminek eredményeképpen jelentősen megnőtt üzemeltetésük terme-

lékenysége. A cég felmérése szerint szinte valamennyi partnerük fröccsüzemében a 

gépvásárlásoknál robotokat is vesznek, amelyeket egyre több feladat ellátására alkal-

mas megfogó egységekkel, vákuumtappancsokkal, szortírozó feltétekkel és optikai 

rendszerekkel látnak el, hogy teljes mértékben kiválthassák az emberi munkát. 

Azonban viszonylag gyakori eset, hogy a tranzakcióba bevonni kívánt bank hú-

zódozik a cégek automatizálási projektjeinek finanszírozásától. Ezt azzal indokolják, 

hogy ez csupán divathóbort és nem vezet piaci sikerekhez. Példaképpen a korábbi ro-

botok azon tulajdonságát hozzák fel, hogy azok csupán egyetlen termék manipulálásá-

ra voltak alkalmasak, így ha ennek gyártása megszűnt, használhatatlanokká váltak.  

Azonban az automatizálást aligha lehet elkerülni, és az ezen a téren lemaradó 

vállalatok hamarosan nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, mégpedig elsősorban a mun-

kaerő piac mozgásai miatt. Ugyanakkor az automatizálás élharcosai többnyire nagyon 

sikeresnek bizonyultak. 

Az alapvető robotizációs automatizálás szigetszerű megoldásokkal már sok he-

lyen megvalósult, vagy a közeljövőben várható. E rendszerek az Industry 4.0 szerinti 

kommunikációs összekapcsolása még sok fejfájást okoz a cégeknek, ugyanakkor a 3D 

nyomtatás térnyerése megvilágíthatja, hogy hogyan lehet belépni az Industry 4.0 vilá-

gába. 

Amikor a 3D nyomtatók mintegy öt éve a prototípusgyártás után betörtek a ter-

melésbe is, senki sem tudhatta, mely cégek lesznek a piacvezetők, milyen gyakorlati 

célokra lehet e berendezéseket a legjobban alkalmazni és mely nyomtatóméret lesz az 

elfogadott ipari standard. Még az sem volt világos, milyen alapanyagokkal fognak si-

keresen dolgozni. De az iparág életgörbéjének előrehaladásával kiderült, mely cégek 

nyomtatói vezetik ezt az új technológián alapuló tevékenységet, és hogy mely mű-

anyagok és fémek lettek a döntő fontosságú alapanyagok a gyorsan kialakuló gyakor-

lati alkalmazásoknál. Így ma már a pénzügyi szervezetek is hajlandók finanszírozni a 

3D nyomtatásra alapozott projekteket, noha nem mindegyiket. 

 Amikor egy vállalat automatizálási projektjéhez finanszírozót keres, a bankok 

elsőként azt vizsgálják, hogy ennek keretében milyen arányt képvisel a hardver, vagyis 

a robot, és milyent a szoftver, vagyis a programozás és a szolgáltatások. A legkedve-

zőbb a finanszírozás, ha e két tényező együttesét kell általa megvalósítani.  

Nyílt forráskódú megoldások az Industry 4.0 bevezetéséhez 

A fröccsöntő gépek gyártói az Industry 4.0 időszakában számos kihívással szem-

besülnek. Az egyre rövidebb innovációs ciklusok révén a piac megköveteli az új tech-
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nológiák széleskörű kínálatát, amelyeket gyorsan és problémamentesen kell integrálni. 

Emellett a rendszernek bővíthetőnek, nagyon rugalmasnak, és „jövő-biztosnak” kell 

lennie. 

Az osztrák Keba AG Industry a műanyagipar számára kínált 4.0 megoldásai egy 

világszerte elérhető kapcsolódást jelentenek egy felhő alapú adatmenedzseléshez és 

„okos” IT integrációt tesznek lehetővé. A cég gépvezérlésének hardver és szoftver 

rendszerét a fröccsgépekre optimálták. Számos olyan kommunikációs standardot kí-

nálnak, mint az OPC UA és az Euromap 77, miáltal gyors és biztonságos adatrögzítés 

oldható meg az előrejelző elemzésekhez és karbantartásokhoz, akárcsak a vevő-

specifikus kapcsolódások kialakítása az ember-gép interakciókhoz. 

A Keba cég számára az Industry 4.0 nem divathóbort, hanem mindennapi reali-

tás. Fontos számukra, hogy az általuk kínált megoldásokat a cégek egymást követő, 

kisebb lépésekben legyenek képesek üzemeikben bevezetve alkalmazni. Felhasználó-

barát termékprogramjuk elnevezése: KePlast Smart Industry (KePlast Okos Ipar). No-

ha az Industry 4.0 emlegetése gyakorta előfordul, a legtöbb műanyagipari szereplő 

számára nem egyértelmű, hogy ez számukra pontosan mit jelenthet. Azt mindenki érzi, 

hogy olyan informatikai szakemberekre van szükség, akik a termelés automatizálásá-

nak gépi és szoftver oldalát egyaránt átlátják. A Keba AG rendszerei a nyílt forráskódú 

Linux Plattformra épülnek, amely mögött jelentős létszámú és erejű felhasználók áll-

nak. A cég rendszereit az alapkiviteltől egészen a legmagasabb szintű verzióig bármi-

kor, lépésenként is ki lehet bővíteni. 

A műanyagipar számára optimált Easy Net elnevezésű MES (Gyártás Végrehajtó 

Rendszer) rendszerük egy ilyen „okos” megoldás. Ennek segítségével mind a fröccs-

gép gyártója, mind pedig a kisebb-nagyobb fröccsüzem egy programot kap, amellyel 

optimálhatja a költségeket és világszerte biztonságosan összekapcsolhatja a gépeit. Az 

összegyűjtött termelési adatokat egy központi adatbankban tárolják, hogy biztosítható 

legyen a gyors hozzáférés és az ennek megfelelő termelékenység. Ezáltal könnyen 

megvalósíthatók akár mobil eszközökről is a különböző szempontok szerinti áttekinté-

sek, mint például a gyártott darabok minősége, a termelékenység vagy a gyártás aktuá-

lis állapota.  

Az Industry 4.0 bevezetésénél komoly kihívást jelent, hogy a nagyon komplex 

technológiákat mind a fröccsgépek gyártói, mind pedig a fröccsüzemek szakemberei 

számára egyszerű, könnyen integrálható formában jelenítsék meg. Nem csak a nagy 

konszernek, de a kis- és középvállalatok is részesei kell, hogy legyenek az átalakulás-

nak. Ezért a vállalat több bonyolultságú (és árfekvésű) rendszert kínál a legegyszerűbb 

KePlast i1000-től a legkomplexebb KePlast i8000 rendszerig, mely fokozatot lépésen-

ként is el lehet érni. Valamennyi megoldásnál a kommunikáció OPC UA és Euromap 

77 kompatibilis, a Keba vezérlések pedig egyszerűek, felhasználóbarátok és gyorsan 

elsajátíthatók.  

Egy MES beruházás általában már egy év alatt is megtérül. Ezt, többek között, 

az okozza, hogy használatával nő a géphatékonyság, csökken az állásidő, javul a ter-

mékminőség és az üzemvezetés világosabb képet kap a termelési adatokról. A KePlast 

rendszerek nyílt platformú architektúrája kompakt, kulcsrakész rendszereket eredmé-
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nyez, amelyek modulária felépítésűek, vevőspecifikusan alakíthatók és tetszés szerint 

bővíthetők. Lehetséges a legkülönbözőbb asszisztencia rendszerek integrálása is. A 

KePlast Smart Industry megoldások része a KePlast ServiceNet, melynek segítségével 

a felhasználók bárhol a világon videokapcsolattal támogatott segítséget kaphatnak a 

cég központjában dolgozó szakértőktől üzemeltetési problémáik megoldásához. 

Az Industry 4.0 bevezetése utáni helyzet  

A termelés MES monitorozás azáltal, hogy a fröccsgép mellett valamennyi peri-

fériától (szárító, adagoló, robot, stb.) is érkeznek adatok az OPC/UA protokollokon 

keresztül, az IMM és a MES rendszer ezeket optimálhatja az egész üzem hatékonysá-

gának növelése érdekében. A feldolgozó üzem előnyt kovácsolhat a korábban mért 

adatok trendszerű áttekintéséből, illetve képes lesz a számos felhasználó által igényelt 

visszakereshetőség biztosítására. Megállapítható lesz, hogy az üzem egyes gépei közül 

melyiknek milyen volt az elmúlt időszakban a hatékonysága. 

Fontos igény a nagy volumenű termelés esetében is a gyártás rugalmasságának 

biztosítása, az erőforrások minél hatékonyabb kihasználása, kombinálva a termelé-

kenység növelésével, a minőség és a hozzáférhetőség javításával. 

A digitalizált termelés előnyei közé tartozik, hogy megvalósítható a vásárlók kí-

vánalmainak integrációja az értéknövelő láncban és ez teljesen újfajta üzleti modellek 

kialakítását és még a tömegtermelés esetében is az egyedi kialakítások megvalósítását 

teszi lehetővé. Az összes sarzs, sőt alkatrész visszakereshetővé válik például a gyógy-

ászati termékek alkatrészeinél vagy az autógyártásban, azaz mindenütt, ahol a bizton-

ság fontos szerepet játszik. 

Kihívást jelent a rugalmasan végzett automatizált termelés megvalósítása, külö-

nösen az olyan esetekben, amikor gyakori termékváltásra, és/vagy nagy értékű termé-

kek kis szériás gyártására van szükség. Még a jól képzett szakemberek is kaphatnak 

hatékony, automatizált támogatást a megfelelően kialakított asszisztencia rendszerek-

től, és így munkájuk során a rutin feladatok helyett az igazi kihívásokra koncentrálhat-

nak. A cél az, hogy a gépkezelő (az önvezető járművekhez hasonlóan) minél nagyobb 

támogatást kapjon a rendszertől. 

Az Industry 4.0 rövid távon megoldást kínál a képzett munkaerő hiányának keze-

lésére, hosszútávon azonban új feladatok és foglalkozások (például adatkezelő szak-

emberek) megjelenését fogja előidézni a fröccsüzemekben.  
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