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MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA 

 
A műanyagok és az okos eszközök 

 
Az okos eszközök számos műanyag alkatrészt tartalmaznak. A sokszor divatcikként 
használt „kütyük” mellett az üzleti életben az okos eszközök tényleges előnyöket kínál-
nak, és egyre nagyobb szerepet játszanak a műanyagok feldolgozásában is, például az 
adagolórendszerek működésében. 
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Az okostelefonok térhódítását követően egyre inkább körülvesznek minket a kü-

lönböző okos eszközök, amelyek számos műanyag alkatrészt tartalmaznak. Ilyenek pl. 
az ember erőnléti és egészségi állapotát mérő és regisztráló eszközök, az Internethez 
kapcsolt berendezések (Internet of Things – IoT), a háztartási eszközök, a még több-
nyire csak kísérleti fázisban lévő önvezető járművek stb. Ezek egy része még kevéssé 
bizonyította hasznosságát, inkább csak a divatos irányzatoknak megfelelni igyekvés 
hozta őket létre. A hálózatba kapcsolt interaktív eszközök a privát használatra szolgáló 
kütyük mellett azonban egyre inkább elterjednek, és hasznos szerepet töltenek be a 
munkahelyeken, a közlekedésben és az infrastrukturális szolgáltatások területén, vagy-
is az élet szinte minden területén. A 2016-os londoni PD+I konferencia jó áttekintést 
adott az itt tapasztalható trendekről. 

Okos eszközök alkalmazása mindennapjainkban 

Több előadó is hangsúlyozta, hogy ha egy eszköz „okos”, még nem jelenti azt, 
hogy értelmes is. Így például létezik olyan eszköz, amelyet a virágcserepekbe dugva 
telefonon értesít, ha ideje locsolni a növényt. Egyes start-up cégeknél a vállalt rövid 
megvalósítási határidő okozza a projekt bukását, másoknál felvásárlásukat követően az 
új tulajdonos mond le a projekt folytatásáról, mint ahogyan az az okos otthonok terén 
működő Revolv cég esetében történt, amelyet a Google holding egyik tagvállalata (az 
Alphabet) vásárolt meg, majd rövid idő után leállította a szolgáltatás támogatását, 
cserbenhagyva a felhasználókat. Az IoT gyakran túlságosan bonyolult megoldásokhoz 
vezet, amit egy olasz szemetesedény fotóján mutattak be. Ennek elromlott érzékelője 
miatt nem nyílt ki a fedél, ezért halomba gyűltek mellette a használt papírtörlők. Az 
ilyen „okos” eszközök ahelyett, hogy egyszerűbbé tennék az életet, inkább megnehe-
zíthetik azt. 

Ugyanakkor az üzleti, kereskedelmi vonalon tényleges előnyei vannak az IoT al-
kalmazásának. Erre jó példa a Bigbelly utcai szemetes konténer, amely az interneten át 
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jelzi a közterület-fenntartó cégnek, ha megtelt, és így csak ilyenkor ürítik ki, miáltal 
közel 75%-os költségmegtakarítás volt elérhető. A mezőgazdasági öntözőrendszerek-
ben – a virágcserepektől eltérően – valóban van létjogosultsága a talaj nedvességtar-
talmának mérésére és az öntözés szükségességére figyelmeztető eszközöknek, ame-
lyek segítségével a termés költséghatékonyságát biztosító, optimális öntözés valósítha-
tó meg. A vezető nélküli traktorok is költségkímélő megoldást kínálnak egyes mező-
gazdasági folyamatokban, amelyeknek már ma is van realitása, szemben a nagy vára-
kozással övezett önvezető közúti járművekkel.  

Egy másik ígéretes terület a hangvezérelt eszközöké, mint amilyen az Amazon 
Echo wifi hangszóró, amelynek vezérléséhez nincs szükség érintőképernyőre. Ez egy-
úttal felhívja a figyelmet a minél egyszerűbb, az emberek ösztönös viselkedését minél 
jobban követő, gyakran az eszköz és az ember párbeszédén alapuló kezelhetőség fon-
tosságára. Különösen fontos ez az idősebb generációk számára, akiket a jelenlegi érin-
tőképernyős, szövegeken és grafikán alapuló megoldások gyakran összezavarnak. 

Fontos, hogy az „okos” eszközöket „bölcsebbé” is tegyük, ami különösen elő-
nyös az önvezető járművek területén. Ez ahhoz hasonló jelenség, mint ami a kezdő 
autóvezetők tanulási folyamatára jellemző, akik a vezetői engedély megszerzésekor 
még nem képesek a forgalom minden szereplője által esetenként előforduló mozgáso-
kat jól áttekinteni, mint például amikor egy kisgyerek próbál átkelni az utcán. Vagyis a 
technológiát integrálni kell a társadalmi szokásokkal és kultúrával, ha hatékonyan kí-
vánjuk az „okos” eszközöket alkalmazni.  

Okos eszközök a műanyag-feldolgozásban 

Ugyanakkor az okos eszközök egyre nagyobb szerepet játszanak a műanyagok 
feldolgozásában is. Az adagolóberendezések a legtöbb kompaundáló, extrúziós és 
fröccsöntő üzemben nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a gyártás költséghatékony-
ságának és egyenletes minőségének biztosításában. Ma már szinte minden hatékony 
üzemben a tömegveszteség mérésén alapuló, tömeg szerinti adagolóberendezéseket 
alkalmaznak. E berendezéseknél is nagyon fontos az adatok gyűjtése és továbbítása, 
amelyeket integrálni kell az üzem egészét kontrolláló rendszerbe. Az adagolóberende-
zések kiválasztásakor a pontosság fontos szempont, bár a mai modern készülékeken ez 
már nehezen növelhető: ha egy berendezés képes egy komponensből 1% (m/m) meny-
nyiséget ±0,1% pontossággal adagolni, a pontosság további növelésének kevés gya-
korlati haszna van. Miután a komponensek adagolása a gyártási folyamat bemenetét 
alkotja, pontosságának alapvető hatása van a termék minőségére.  

A modern üzemvezetés valamennyi folyamat nagyszámú adatának gyűjtésén és 
feldolgozásán alapul. Az IoT lehetővé teszi a folyamatot ellenőrző mérnökök számára, 
hogy mobil készülékeikkel is nyomon kövessék a gyártási folyamatokat és szükség 
esetén beavatkozzanak azokba. Ezáltal is növelik a termelés biztonságát és maximali-
zálják a vevői elégedettséget. Az IoT valós idejű és kiterjedt körű adatokat szolgáltat.  

Az IoT paradigmaváltást okozhat abban, ahogyan az üzemi felhasználók köl-
csönhatásba lépnek az adatokkal. A gyártóberendezések korábban is rengeteg valós 
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idejű adatot generáltak az üzemi szakemberek számára, de azt már rájuk bízták, milyen 
gyakran ellenőrzik és használják ezeket az adatokat. Az IoT alkalmazása ezzel szem-
ben lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megjelöljék mi a fontos számukra, és 
a rendszer akkor szolgáltat számukra információt, amikor az releváns. Az egyes fel-
használók kiválaszthatják, mely adatcsoportok a legfontosabbak számukra, például egy 
karbantartó riasztást kaphat a berendezés egyes állapotainak megváltozásakor, míg az 
anyagellátásért felelős szakember értesül az adott időszakban felhasznált anyagok 
mennyiségéről.  

Az IoT drámai változásokat teremt abban, ahogyan az egyes berendezések egy-
mással és az üzemi szakemberekkel kommunikálnak és adatot cserélnek. Az Ethernet 
hálózatra, az ipari hálózatokra és az internetre csatlakozás lehetősége révén szinte 
bármilyen eszközzel kapcsolatba léphetnek. Mindez felhasználható a költségek csök-
kentésére, a használat, a karbantartás és az integráció megkönnyítésére. 

A Conair cég az 2006-ban bevezetett ControlWorks nevű, üzemszintű kontrol 
platformjának egy új generációját dobta piacra 2015-ben. A rendszer képes monitoroz-
ni és távirányítással szabályozni a műanyag-feldolgozó berendezéseket. Az új változat 
lehetővé teszi, hogy egyszerre több berendezést figyelhessenek meg és a tetszés szerin-
ti mélységig „áshassanak le” az egyes gépek adataiban. A rendszer az adatok tárolását 
és visszakereshetőségét is biztosítja. A cég kereskedelmi forgalomban kapható tabletek 
alkalmazásával oldja meg az ember-gép közötti kapcsolatot, ezáltal elkerülhető a min-
den egyes gépre telepített drága érintőképernyők használata. A kellő jogosultsággal 
rendelkező alkalmazottak megfelelően beprogramozott tabletjük segítségével bármely 
üzemi berendezés adatait leolvashatják, és ha kell, módosíthatják is azokat. 

A minél kiterjedtebb adatgyűjtés, az adatok egyszerű áttekintése és felhasználása 
alapvető fontosságú a gravimetrikus adagolórendszerekbenl (is), segítségükkel növel-
hető az anyagfelhasználás hatékonysága. A kis és közepes cégeknek viszonylag olcsó 
és nem túl bonyolult adatforgalmi rendszerekre van szükségük, míg a nagy vállalatok 
olyan rendszereket igényelnek, amelyek segítségével az adatok birtokában még jobban 
optimalizálhatják anyagfelhasználásukat.  

A műanyag-feldolgozók számára egyre inkább fontos, hogy az adagoló-
berendezések valós idejű adatai mellett a korábbi értékek (pl. a beállított értékekhez 
viszonyított tényleges arányok grafikonja) gyorsan és egyszerűen visszakereshetők 
legyenek. Például, ha minőségi reklamáció érkezik, képesnek kell lenni arra, hogy 
megnézzék, az adott tételnél helyes arányban keverték-e be az egyes adalékokat. Az 
élelmiszeripari csomagolásokban az adalékok megfelelő adagolása alapvető fontossá-
gú. Egyes cégek minőségbiztosítási rendszerükben ma már a gyártás közben begyűjtött 
adatokkal váltják ki a termék mintavételen alapuló, utólagos minőségellenőrzését. 

A Coperion K-Tron cég ActiFlow technológiája az érzékelők adatai és a vezérlő-
rendszer kombinációjával hoz létre „okos” adagolót. E rendszernek különösen a nehe-
zen mozgó, beboltozódásra hajlamos adalékok alkalmazásakor van nagy jelentősége. 
Ha az anyag beboltozódik, a tömegmérő rendszer érzékeli az anyagáram elakadását. 
Ekkor az ActiFlow kontroller növeli a vibráció intenzitását az etetőtölcséren, hogy a 
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beboltozódott „kupola” beomoljon, és az anyagáramlás folytatódhasson. Ha az anyag-
áramlás újra a normális szintre emelkedik, a vibrációt a rendszer csökkenti.  

A cég újabban egy másik „okos” érzékelő- és vezérlőrendszert is bevezetett: az 
elektronikus nyomáskompenzációt (EPC). Erre (1. ábra) a zárt rendszerben működő 
gravimetrikus adagolókban van szükség, ahol az etetőtölcsérben (vagy betápláló cső-
ben) bekövetkező nyomásváltozás helytelen jelet generálhat a tömeg értékére. Az EPC 
érzékeli a levegő nyomásának megnövekedését az etetőben, és ennek megfelelően 
módosítja a mérleg jelét, hogy a hibát kompenzálja. Ez a rendszer előnyösebb, mint a 
hagyományos mechanikus nyomást kompenzáló rendszerek, mivel pontosabb és meg-
bízhatóbb, emellett olcsóbb és könnyebben beépíthető.  
 

 
 

1. ábra Az elektronikus nyomáskompenzáció (EPC) elvi vázlata egy gravimetrikus 
adagoló rendszernél. Forrás: Coperion K-Tron 

 
 

Az adatforgalom lehetőségeinek jobb kihasználása mellett új műszaki megoldá-
sok is segítik az adalékanyagok hatékonyabb bekeverését. Így például a Riverside 
Global cég RGInfin folyékony színezékek hordócsere nélküli adagolását megoldó, 
2016-ban piacra dobott rendszere csökkenti a hordócserék miatti állásidőt és az ilyen-
kor fellépő átmeneti állapot következtében keletkező selejt mennyiségét, továbbá fe-
leslegessé teszi a színezékhordókban a festék szintjének ellenőrzését. Ez a megoldás a 
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többféle színezéket használó üzemekben emellett kiküszöböli az időnként emberi hi-
bából bekövetkező anyagcsere-veszteséget is. A cég szivattyúval ellátott zárt tartá-
lyokban szállítja a folyékony színezékeket, miáltal elkerülhető az anyag mozgatása 
közben a kiömlés, illetve a hordók bekötésekor az esetleges szivárgás. A központi tar-
tály szerepét ellátó edényből az egyes gépek saját tartályai automatikusan feltöltődnek, 
és a központi tartályból egyszerre akár több feldolgozógép is kiszolgálható.  

 
Összeállította: Dr. Füzes László 
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