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ADDITÍV TECHNOLÓGIÁK 

 
Új folyamatszabályozási rendszerek a fröccsöntésnél 

 
A fröccstermékek minőségét és a gyártás műszaki és gazdasági optimálását segítik a kü-

lönböző új folyamatszabályozó rendszerek. Ezek a fröccsszerszám és a fröccsöntő gép 

különböző pontjain elhelyezett érzékelőkből származó adatok feldolgozásával folyama-

tosan befolyásolják a fröccsciklus lefutását, sőt egyesek az éppen gyártott termék minő-

ségét is előrejelzik. Egyes rendszerek a fröccsgép és a gyártócella többi berendezésének 

működését is összehangolják. Már működnek a fröccsparamétereknek a szerszám kitöl-

tésére gyakorolt hatását a fröccsöntő gép monitorán szimuláló rendszerek is. Emellett, 

fontos szerep jut a gyártó berendezések távfelügyeletének és a különböző digitális szol-

gáltatások nyújtotta idő- és költségmegtakarító megoldásoknak. 
 

Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; fröccsöntés; gyártócellák;folyamatvezérlés; 

szimuláció; PP; PE. 
 

 

Annak jeleként, hogy a digitalizáció mélyen beivódott a műanyag-feldolgozás 

gépgyártóinak berendezéseibe, a kiállításokat szervező német DeutcheMesse AG 2018 

végén bejelentette, hogy az információtechnikai iparág világelső Cebit kiállítását 

megszüntetik és helyette a jövőben a Hannoverben tartott Hannover Messe keretében 

az egyes iparágak szerint lehet az információtechnikai újdonságokat megtekinteni. 

A 2018-as Fakuma rendezvényen is a fő téma az IT és az IoT (a berendezések in-

ternet hálózata) alkalmazásának újdonságai voltak. Az általános vélekedés szerint a 

digitalizáció (Industrie 4.0) jelentős növekedési potenciált jelent a műanyag-

feldolgozásban. Egy felmérés eredményei szerint ezt a következő témakörök mentén 

kell értelmezni: 

– a termelés flexibilitásának és átalakíthatóságának növekedése, 

– gyorsabb reakció az egyedi vevőigényekre, 

– az új termékek gyorsabban kerülnek a piacra, 

– a nagy adatmennyiségek jobban feldolgozhatók lesznek, és ezáltal javul pl. a 

vevőelégedettség és az energia- és erőforrás kihasználás, 

– a vevőkkel és az értéklánc partnereivel történő digitális kapcsolattartás új üzle-

ti modellek létrejöttét eredményezi. 

Minőségjavítás a folyamatvezérlő programmal 

A göttingeni székhelyű Sartorius cég sokféle laboratóriumi és kutatóeszközt 

gyárt. Folyadékkezelő részlege Helsinkiben van, ahol évente mintegy 6 millió mecha-
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nikus és elektronikus pipettát készítenek, egy másik finn gyárukban pedig több mint 

600 millió pipettavéget. A gyógyászatban, ahol más területek mellett, e pipettákat szé-

leskörűen alkalmazzák, nagyon szigorú minőségi követelmények vannak érvényben, 

amelyekhez a pipetták műanyag alkatrészeinek is igazodniuk kell. A gyártási folyama-

toknak nem csupán nagyon pontosnak, de jól reprodukálhatóaknak és stabilaknak kell 

lenniük. 

A mintegy 50 különböző alkatrészből álló pipetták műanyag alkatrészeit fröccs-

öntéssel állítják elő. A minőségi elvárásokhoz még jobb igazodás érdekében a 

Sartoriusnál nemrég vezették be a Kistler cég Comoneo folyamatszabályzó rendszerét. 

E rendszer fontos részegysége a Predict (előrejelzés), amelynek használatával már a 

fröccsöntési folyamat közben megjósolható az alkatrész minősége. Ehhez a gyártási 

folyamat közben megtanult nagyszámú folyamat paramétert és az ezekhez tartozó ter-

mékminőség értékeket használja fel. A rendszer egyik fontos összetevője a Kistler által 

gyártott nyomásérzékelők, amelyeket a fröccsszerszám üregében helyeznek el. 

A Comoneorendszer egy másik sajátossága, hogy támogatja a folyamat – terve-

zett kísérletek felhasználásával történő– optimálását. Ehhez a Stasa QC szoftvert hasz-

nálják, amelybe betápláljuk a kísérlettervet, amely a változtatott folyamati jellemzőket 

tartalmazza, illetve azt, hogy milyen termékjellemzőket kell elérni. Az ilyen és további 

kérdésekre ad választ a Stasa QC és a Predict szoftver. Az egy PC-be bevitt és onnan a 

Comoneo rendszerbe digitálisan betáplált kísérleti programot a rendszer végrehajtja. 

A szerszámba beépített Kistler nyomásérzékelők adják a bázist a transzparens fo-

lyamatvezetéshez, az összes anyagjellemző és termékspecifikus tulajdonság esetében, 

amivel létrehozzák a folyamat ujjlenyomatát. A Predict rendszer ezek és a többi érzé-

kelő adatai alapján képes a gyártás közben megjósolni az aktuális termék minőségét, 

elkerülve az utólagos, hosszadalmas minőség-ellenőrzést. 

A rendszer kipróbálásához a Sartorius szakemberei egy kevésbé kritikus pipetta 

alkatrészt, egy tartóelemet választottak ki. Két-három nap alatt elkészült a fröccsöntés 

specifikus modellépítés a Stasa QC és Predict alrendszerrel ellátott Comoneo rend-

szerhez, amelyet ennek segítségével optimáltak, és nagyon pontos eredményeket kap-

tak. A nagyszámú figyelembe vett folyamatparaméter segítségével meghatározhatók 

voltak a fröccsöntési folyamat határai a hozzájuk tartozó termékjellemzőkkel együtt, 

felépítve ezáltal az intelligens folyamatfelügyelet alapjait.  

A rendszer működtetését nagyon gyorsan, 5–10 perc alatt el lehet sajátítani, nem 

sokkal bonyolultabb, mint egy okostelefon. Bevezetésével szignifikánsan csökkent a 

pipetta tartó alkatrész selejtaránya, ezért a Sartorius a rendszer tovább fröccsgépekre 

történő telepítését tervezi. 

Új befröccsöntési profilszabályozás 

A Procter & Gamble cég leányvállalata az iMFlux egy olyan adaptív, valós idejű 

vezérlést mutatott be a Fakumán, amely forradalmasíthatja a befröccsöntési folyamat 

lefuttatását. Alkalmazásával a fröccsöntési ciklusidő lerövidíthető, vagyis javul a gyár-

tás gazdaságossága és a termékek minősége is javul.  
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Elsőként a Milacron cég építette be fröccsgépeibe ezt az új eljárást, melynek lé-

nyege, hogy a folyamatvezérlés segítségével a fröccsszerszám üregét sokkal lassabban, 

a nyomáscsúcsokat elkerülve, egyenletes nyomáson kell feltölteni. A folyamat során a 

kitöltési sebességet változtatják, automatikusan a termék geometriájához igazítják. 

Ehhez természetesen nyomásérzékelőket kell beépíteni a fröccsgép fúvókájához és a 

fröccsszerszámok szerszámüregeibe. Ezáltal elkerülhető az anyag nagy nyírás általi 

felmelegedése és az ömledék már a beömlés közben megkezdheti lehűlését. Ennek 

következtében az utónyomási idő és a teljes ciklusidő lerövidül. A lassabb 

befröccsöntés emellett kisebb mértékű feszültséget és orientációt visz be a termékbe, 

így az kevésbé fog vetemedni. A módszer különösen előnyös a többfészkes szerszá-

mok ömledékáramlatainak kiegyensúlyozásában.  

Az iMFlux szabályozás mód alkalmazásával a fröccsnyomás mintegy 40%-kal 

csökken, és a ciklusidő is 10–30%-kal lesz rövidebb a hagyományos szerszámkitöltési 

módhoz képest. Emellett a termékek súlya is akár 1%-kal lecsökken. 

Mivel a rendszer reagál az ömledék viszkozitásának változásaira, nagyobb 

arányban lehet bekeverni a hulladékokat az alapanyagokhoz. Mindezt egy elektromos 

meghajtású fröccsgépen (ElekronEvo) demonstrálták úgy, hogy egy MFI 20 g/10 min 

folyásindexű polipropilén feldolgozása során az anyagot menet közben egy MFI 8 

g/10 min folyásindexű polietilénre cserélték.  

A demonstráció egy másik változatánál a szerszámkitöltés változatlanul teljes 

maradt még akkor is, amikor a négyfészkes fröccsszerszám fészkei közül egymás után 

hármat is lezártak, és a darabsúly is állandó, 14,1 g maradt.  

A paraméterek beállítási változásainak hatását bemutató vezérlés 

A múlt évben a német Arburg cég hat új szoftvercsomagot dobott piacra, ame-

lyek a gépkezelőt tevékenysége mind a hat fázisában (beállítás, indítás, optimálás, 

gyártás, felügyelet és karbantartás) támogatják. A Fakumán az Arburg bejelentette, 

hogy mostantól a folyamat optimálás és karbantartás modul kivételével a másik négyet 

alapfelszereltségként beépítik új kialakítású fröccsgépeikbe. Így e gépek felhasználói a 

kezelőszemélyzet felkészültségi fokától függetlenül gazdaságosan jó minőségű termé-

keket lesznek képesek gyártani. 

A jövő termeléstámogató rendszerének prototípusaként a cég Gestica márkanevű 

vezérlő rendszerét mutatta be, amelybe integrálták a szerszámkitöltést szimuláló szoft-

vert, amelyet partnerükkel, a Simcom céggel közösen fejlesztettek ki. Ennek az a célja, 

hogy a gépbeállító a fröccsgép monitorán láthatja, hogy az egyes gyártási paraméterek 

beállításai hogyan befolyásolják a szerszámkitöltést. A cég képviselője kijelentette, 

hogy ez lesz az első alkalom, amikor a fröccsöntő gép „tudni” fogja, hogy milyen ter-

méket gyárt éppen. A jövőben azután már lehetőség lesz a szimulációkra alapozott 

gépbeállításra. 

Az Arburg már hosszabb ideje folyamatosan továbbfejleszti ALS rövidítésű ter-

melésirányítási rendszerét amely a központi építőkövét jelenti az on-line adatcserének 

mind horizontális irányban, mind pedig a gyártórendszeren és gyártási telephelyen át 
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vertikálisan egy PPS, vagy ERP rendszeren keresztül. Ennek segítségével minden re-

leváns termelési és minőségi adatot tárolni és lekérdezni, illetve archiválni lehet és az 

adatok feladat, sarzs vagy alkatrész szerint visszakereshetők. 

Újdonságként az ATCM rövidítésű Arburg Turnkey Control Modult (kulcsrakész 

vezérlő modul) részeként a SCADA (folyamat felügyeleti és kontroll) modult mutatták 

be, amivel a gyártási folyamatok megfigyelhetők és megváltoztathatók egy komplex 

gyártócellában. Az ATCM minden Arburg kulcsrakész rendszerénél egy rendszer-

specifikus felületet képez és egy érintőképernyős terminálon jeleníti meg a legfonto-

sabb gyártócella-információkat. A fröccsgép, az automatizált és periférikus egységek 

közötti kommunikációt preferáltan egy OPC UA rendszeren keresztül végzi. Az egyes 

gyártási lépésekről az ATCM telemetrikus adatokat rendez össze, amelyek pl. Big Da-

ta (nagy adatmennyiség) elemzésekhez használhatók. 

A MES, mint a folyamatkontroll gerince 

A Wittmann Battenfeld is a Fakuma rendezvényen mutatta be vegyesvállalati 

partnerükkel, az ICE-flex céggel a MES-PaketTemi+ elnevezésű programrendszerét. 

Ez a szoftvercsomag alkalmas arra, hogy a fröccsgép és összes perifériái működési 

adatait rögzítse és feldolgozza. Így az adatgyűjtés és a minőséggel kapcsolatos adatok 

kiértékelése valamennyi berendezésnél lehetségessé válik, amit korábban csak nagy 

programozási munka révén lehetett megvalósítani. 

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy összekapcsolódásukat követően a berendezé-

sek automatikusan bejelentkeznek a rendszerbe, vagyis megvalósul a „dugaszold össze 

és használd” elv egy Wittmann 4.0 munkacellánál, amelyben egy B8 vagy magasabb 

rendű fröccsgépvezérlés működik. A cella működésére vonatkozó információk a keze-

lő közreműködése nélkül is megjelennek a monitoron. A gyártócellában elhelyezett 

Wittmann-4.0 Router összeköti a cella berendezéseit és így azok egyetlen IP címen 

érhetők el kívülről. Így a cella összes berendezése, beleértve a fröccsöntő gépet is, e 

hozzáférési ponton keresztül érhető el, ami az adatok konzisztenciája szempontjából 

döntő fontosságú.  

A felhasználó orientációja érdekében a gyártócella termelési adatai egyszerű 

formában és jól áttekinthetően jelennek meg. Így például lekérdezhető a cella egészé-

nek hatékonyságát mutató index, ami jelzi a gyártás gazdaságosságának mértékét. A 

Wittmann is tervezi az Arburg cégéhez hasonló szerszámkitöltés-szimuláció bevezeté-

sét, melynek segítségével láthatjuk majd, milyen várható hatást okoz az egyes paramé-

terek változtatása a kitöltési képre, a kitöltési nyomásra, vagy az összecsapási ponto-

kon a frontok kialakulására. 

Megoldás gyakori termékválásokhoz 

Az osztrák Engel cég gyakorlati megoldást kínál az olyan fröccsüzemek haté-

konyságának növelésére, amelyek gyakran kell, hogy változtassák az egyes gépeken 

gyártott termékeket. Erre az a rendszerük szolgál, amelynek segítségével egy percen 
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belül, teljesen automatizálva lehet kicserélni a fröccsszerszám alakadó betéteit. Ehhez 

egy, a Braunform cég által gyártott szerszámra és egy szabadalmaztatott gyorscserélő 

mechanikára van szükség.  

E megoldás potenciálját egy tolómérő két geometriailag eltérő alkatrészének 

egymást követő gyors szerszámbetét váltással megoldott gyártásával mutatták be. Már 

három ciklust követően jelezte a hattengelyes kiszolgáló robot, hogy az első alkatrész 

gyártása befejeződött, és kioldotta a szerszámbetét rögzítését. A robot kiemelte az 

utoljára gyártott darabot, kicserélte saját megfogó szerkezetét, majd kicserélte a szer-

szám alakadó betétét. A kommunikáció a fröccsgép és a periféria között az Engel le-

ányvállalataként működő TIG cég által készített authentig-en keresztül valósult meg. 

Az ilyen alkalmazások kihívásaihoz tartozik, hogy az egymást követő alkatrészek 

tömege között jelentős eltérés lehet. Ahhoz, hogy a csere után már az első fröccsdarab 

jó minőségű legyen, a fröccsgép optimálja magát három támogató rendszer segítségé-

vel az Engel „inject 4.0” programból. A digitalizáció alkalmazásával tehát javul a 

gyártás hatékonysága és javul a termékek minősége, azonban a folyamatok egyre bo-

nyolultabbak lesznek. Ennek ellensúlyozásához egy „Egyszerűsítő Feltétet” célszerű 

alkalmazni, ami gondoskodik arról, hogy a komplex folyamatokat egyszerűen és biz-

tonságosan lehessen kontrollálni anélkül, hogy az egyes gépek és berendezések funk-

cionalitásának terjedelmét korlátoznánk. 

Ezen túlmenően az Engel CC300 vezérléséhez olyan kiegészítő szoftvert is kínál, 

amelynek segítségével a fröccsgép monitorán gyorstalpaló oktatást is meg lehet valósí-

tani. Emellett, amikor a gépkezelő a műszakkezdésnél bejelentkezik a rendszerbe, a 

monitoron megjelennek mindazon változtatások, amelyeket legutóbbi tevékenységé-

nek befejezése óta történtek. 

Az algoritmusok uralják a gyártást 

A különböző termékeket gyártó iparágak, és így a műanyag-feldolgozás jövője is 

az informatikai szakemberek kezében van. Ennek egy példáját az Adidas és technoló-

giai partnere az Oechsler cég által kifejlesztett, teljesen automatizált sportcipőgyártás, 

a „Speedfactory” nyújtja. Itt minden folyamat a cipőtervezéstől a berendezések prog-

ramozásáig teljes mértékben digitalizált. 

Azonban nem minden vállalat rendelkezik az ilyen megoldásokhoz szükséges 

pénzügyi és innovációs erőforrásokkal. Egy, a Förderbank Kfw által elvégzett felmérés 

szerint a kis- és közepes vállalkozások csak mintegy negyedrésze volt képes a 2014-

2016 időszak alatt eredményes digitalizációs projekteket megvalósítani. Az ilyen be-

ruházások zöme azonban az informatikai rendszerek korszerűsítésére irányult, és jóval 

kevesebb jutott a termékek, a gyártás és a szolgáltatások digitalizációjára. A legtöbb 

cégnek a napi gondok mellett nem marad ereje, vagy hiányzik dolgozóinak szaktudása 

az ilyen, a jövőt megalapozó fejlesztésekhez. 

A termelékenység biztosítása és növelése céljából a vállalatok előtt alapvetően 

két út áll. Ez egyiket a polimer alapú rendszereket kínáló Rehau cég példája jelenti, 

akik 2017-ben Münchenben hozták létre innovációs laboratóriumukat (Unlimited X), 
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amely új, digitális termékeket, szolgáltatásokat és üzleti modelleket kíván kifejleszteni. 

A másik megoldási típust a megfelelő automatizációs és digitalizációs ismeretekkel 

rendelkező üzleti partner bevonása jelenti. Erre példa a fröccsgépek európai piacveze-

tője, az Engel, amiről már az előzőekben szó esett. A 2018-as év nyarán a 

KraussMaffei cég is megalapította müncheni központjától néhány kilométerre eső 

DDS kreativitás központját (Digital Service Solutions). A DDS feladata, hogy a gép-

gyártó cég portfólióját különféle digitális termelési megoldásokkal és szolgáltatásokkal 

bővítse. Ilyen például a cég E-Service Plattformja,amelyen keresztül a cég ügyfelei 

hozzáférhetnek berendezéseik gépspecifikus dokumentációihoz, a 3D nyomtatású pót-

alkatrészek gyártókhoz közvetlen megrendelési lehetőséggel, stb.  

A termelés hatékonyságának megőrzésére és továbbfejlesztésére irányuló intéz-

kedések a digitalizáció termékeny talaját képezik. Ilyen lehetőséget jelentenek például 

a fröccsgépek és perifériáik működését a távolból, mobil eszközökkel történő megfi-

gyelhetőségére szolgáló rendszerek. A DDS által kifejlesztett Analytix rendszer 

mobilapplikáció formájában telepíthető tabletekre és okostelefonokra. A rendszert ere-

detileg a Netstal cég számára fejlesztették ki, de ma már az összes KraussMaffei gépre 

telepíthető. Valamennyi információt a KraussMaffei saját felhőjében tárolják és azok 

harmadik fél számára hozzáférhetetlenek. Az alkalmazás használata és a hozzáférés 

lehetőségének megadása kizárólag a felhasználó vállalat kezében van és rugalmasan 

alakítható az E-service rendszeren keresztül. 

 A Dr. Boy vállalat is a termelés távfelügyeletére és a digitalizált szolgáltatásokra 

vonatkozó fejlesztéseit mutatta be a Fakuma rendezvényen. Így a kiállításon működő 

összes gépüket rácsatlakoztatták a Pro-SeS vezérlőrendszerre, és így a teljes gyártási 

folyamatot, az alkatrészek kiszállításáig (itt fiktív) ellenőrizni lehetett. Emellett a ter-

méket egy tetszés szerinti adatokat tartalmazó, rányomtatott QR kóddal látták el, 

melynek segítségével az adott alkatrészre vonatkozó összes gyártási adat annak teljes 

élettartama alatt visszakereshetővé vált.  

A cég vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy még amikor az automatizált komp-

lex berendezések integrációjáról és funkcióiról is van szó, az adatok bemutatását egy-

szerűen, könnyen kell az irányításhoz rendelkezésre bocsátani, és a digitalizált rend-

szerek a termelésben nem igényelhetik információs szakemberek állandó jelenlétét. 

Ezért fejlesztették ki a Boy Remote Service (Boy távszolgáltatás) rendszert, melynek 

segítségével a felhasználók a Boy cég központjában ülő szakemberektől azonnal tá-

mogatást kaphatnak termelési problémáik megoldásához. Ehhez akár okostelefonjuk 

kamerája segítségével az interneten át képeket is közvetíthetnek a gép mellől, vagyis a 

Boy szakemberei szinte a felhasználó válla fölött áthajolva láthatja a problematikus 

területet. A verbális kommunikáció egy fejhallgató segítségével történik, de használ-

hatnak kamerával és állítható képernyővel ellátott okosszemüvegeket is, ha pedig a 

hiba elhárításához pótalkatrész beépítésére van szükség, ennek megrendelése sokkal 

gyorsabb, mivel a diagnózis felállításához nincs szükség a cég szerelőjének előzetes 

helyszínre utazására. A rendszer alkalmazásával csökken a termeléskieséséből eredő 

veszteség, sőt az akár távoktatásra is használható. 
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Fontos kérdés a kiberbiztonság 

Mint minden megoldás, a digitalizáció is hordoz magával kockázatokat. Bűnözők 

gyakran indítanak kibertámadásokat a különböző cégek számítógépes rendszerei ellen, 

és a károkozó és kémprogramok folyamatosan fejlődnek. Sajnálatos módon 2018 nov-

ember 21-én a KraussMaffei cég esett egy ilyen támadás áldozatául, melynek követ-

keztében a vállalat egy ideig csak csökkentett kapacitással volt képes folytatni a terme-

lést. Hangsúlyozták azonban, hogy a felhasználók adatainak biztonsága eközben egy 

pillanatig sem volt veszélyben. Noha 100%-os biztonság sohasem érhető el, a cégek-

nek megfelelő szaktudású informatikus szakember(ek)et kell alkalmazniuk, hogy ne 

legyenek teljesen védtelenek a kibertámadásokkal szemben. 

 
Összeállította: Dr. Füzes László 
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