
Plastifikační jednotka
Vyšší výkonnost, životnost a produktivita vstřikovacích strojů
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To vše záleží na plastifikační jednotce. Neboť na ní závisí jak kvalita, tak i výkonnost moderních 
vstřikovacích strojů. Plastifikační jednotka tedy určuje realizovatelnou kvalitu taveniny, opako-
vatelnost procesu vstřikování a především i životnost a produktivitu stroje.

 �  Nejlepší kvalita taveniny 

Vysoká materiálová a tepelná stálost při různých procesních podmínkách.

 �  Opakovatelnost 

Nejvyšší přesnost. Od vstřiku ke vstřiku.  

Díky vysoce vyvinutým komponentám.

 �  Životnost a produktivita 

Materiály specifické pro dané použití.  

Pro maximální výkonnost.

 �  Vysoká výkonnost a počet výlisků 

Geometrie šneku přizpůsobená zpracovávanému plastu zaručuje  

maximální počty výlisků a výkon.

 �  Nejlepší servis a podpora 

Bezpočet druhů plastů, jejich forem a kombinací i zvyšující se požadavky na výrobky 

a produktivitu vyžadují kompetentní poradenství a podporu.
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Řešení podle jednotlivých tříd materiálů
Optimální provedení pro Vaše plasty

Nejlepší balíček Basic 

Firma ENGEL určuje kritéria z hlediska vysoké hodnoty a kvality. A začíná s tím již v základu. 
Takže již balíček Basic má mimořádně vysokou kvalitu provedení: Jak bimetalový válec, tak 
i prstencový zpětný ventil modifikovaný laserem je již standardní výbavou tohoto balíčku.
To umožňuje celou řadu aplikací, jako například velmi efektivně a ekonomicky vyrábět různé 
spotřební předměty z polypropylenu nebo polystyrenu.

 � nitridovaný šnek – vysoká povrchová tvrdost díky nitridování

 � bimetalový válec – již ve standardu

 � prstencový zpětný ventil modifikovaný laserem – již ve standardu

Pro neplněné termoplasty, například PE, PP, PS.

Všestranný balíček Advanced

Díky procesu kalení a pancéřování šneku dosahují plastifikační komponenty balíčku Advanced 
vysoké odolnosti proti korozi a otěru a dosahují tak dlouhé životnosti.
Tak jsou například velké šneky od průměru 80 mm vyráběny s vysoce kvalitním pancéřová-
ním: Přitom se prostřednictvím plazmového navařování (Plasma-Transfer-Arc-Welding) na po-
vrch navařuje tvrdá slitina o síle mezi 1 až 2 mm. Ochrana proti opotřebení v základu kanálku 
je zajištěna chromovou vrstvou. Chromová vrstva účinkuje navíc jako ochrana proti korozi; 
jako základní materiál je kromě toho použit základní materiál odolný proti korozi.
Typickým znakem výkonu menších šneků do průměru 70 mm je zakalení. Při výrobě šneků je 
chromová ocel kalena vysokým obsahem uhlíku, aby vznikla martenzitická struktura odolná 
proti otěru. 

 � materiál šneku odolný proti otěru a korozi

 � bimetalový válec

 � zpětný ventil modifikovaný laserem

Pro plněné termoplasty se stupněm plnění (skelná vlákna nebo plniva) 
do 30 %, jako například PA.

Výkonný balíček High-Performance

Plastové konstrukční díly, které jsou používány například v prostoru motoru automobilů, splňují 
nejnáročnější požadavky: jsou dimenzovány pro zvýšenou mechanickou pevnost, dlouhou ži-
votnost při vysokých provozních teplotách i pro permanentní kontakt s palivem, olejem a brz-
dovou kapalinou. Přitom musí vykazovat nízkou hmotnost a splňovat požadavky na vysokou 
bezpečnost. Splnění těchto nároků je většinou dosaženo s vysoce plněnými nebo zesílenými 
plasty.
Balíček High-Performance je tou správnou odpovědí na tyto a mnoho dalších podobných 
výzev. Vysoká odolnost proti opotřebení a korozi, robustnost a maximální životnost plastifikač-
ních komponent Vám zajistí motivující ekonomické výhody pro Vaši výrobu produktů vyrábě-
ných vstřikováním.

 � kalené PM (pomocí práškové metalurgie) ocelové šneky

 � karbidem wolframu (WC) zesílený bimetalový válec

 � zpětný ventil modifikovaný laserem

Pro termoplasty se stupněm plnění nad 30 %, 
například PA s 50 % skelných vláken.
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Řešení díky plastifikační technologii

Geometrie rozhoduje. Zatímco třízónové šneky mají mnohostranné využití, nabízí bariérové 
šneky nejvyšší produktivitu. Firma ENGEL nabízí široký výběr geometrií specifických pro různé 
druhy použití. Ty Vám zajistí nejvyšší výkonnost, motivující kvalitu probarvení a přesvědčivou 
stálost dávkování.

pro Vaše speciální požadavky

Mnohostrannost: Řešení pro zvýšení produktivity

SPS (special purpose screw) – dvouchodé šneky G2.3

Pokračující vývoj v oblasti technologie výroby forem a technologie temperování vede k neustá-
lé redukci doby chlazení i ke zřetelně vyšší produktivitě díky zkrácené době cyklu s paralelními 
pohyby u plně elektrických a hybridních strojů. Dvouchodý šnek zajišťuje nezbytné zvýšení 
výkonu velmi hospodárným způsobem.
Díky své optimalizované vstupní zóně umožňuje dvouchodý šnek vysoký přínos pro střihovou 
energii, takže již před kompresí vznikne vysoké množství taveniny. Za vstupní částí přímo 
naproti prvnímu šneku leží druhý závit šneku a zajišťuje v důsledku toho rovnoměrné rozlo-
žení síly při dávkování, čímž je dosaženo symetrického průběhu tlaku.  Tím lze ve srovnání s 
jednochodým šnekem realizovat výrazně vyšší produktivitu, zejména u technicky náročných 
aplikací. Toto zahrnuje například:

 � technické konstrukční díly z PP

 � tenkostěnné technické konstrukční díly z PP

 � konstrukční díly z nízkohustotního polyoxymetylénu (POM)

Homogennost: Řešení pro přímé probarvení

SMS (standard mixing screw) – mísící šnek s geometrií G13

Pokud musí být vstřikované díly vyráběny v různých barvách, je účelné zabarvit plast barvivem 
přímo ve vstřikovacím stroji. Velmi často se přimíchávají takzvané masterbatches (barevné 
koncentráty), tvořené nosičem a koncentrovanými barevnými pigmenty. Vynikající výsledky 
míchání zajišťuje nejen vhodná geometrie šneku, ale i vhodný nosič barevného koncentrátu.
Mísící šnek s geometrií G13 (SMS) zajišťuje rovnoměrné rozložení barevných pigmentů 
v tavenině.
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Robustnost: Řešení pro vysokou produktivitu, 
vysoký výkon a probarvení

MBS (mixing barrier screw) – bariérový šnek s mísičem a geometrií G16S

Polyolefiny představují při zpracování velkou výzvu, obzvláště je-li vyžadována vysoká produk-
tivita a plast se barví barevným koncentrátem (masterbatch). Řešením jsou bariérové šneky 
s dynamickými mísiči.
Princip technického procesu oddělování pevných částic od taveniny bariérovým závitem za-
jišťuje maximální efektivitu tavení a přídavný dynamický mísič zajišťuje velmi rovnoměrné roz-
ložení barevných pigmentů.

Flexibilita: Řešení pro automobilový průmysl 

UAS (universal automotive screw) – dvouchodý šnek s mísičem G18

Požadavky v automobilovém sektoru vyžadují takový koncept šneků, který umožňuje nejvyšší 
výkon v široké oblasti využití. Díky konceptu dvouchodého šneku je na základě velkého povr-
chu šneku do plastu cíleně přiváděna energie. Následné mísicí a střihové části homogenizují 
taveninu velmi šetrným způsobem. Výsledkem je velmi vysoká produktivita při současně širo-
ké škále využití, zejména v oblasti automobilového průmyslu. 

 � technické konstrukční díly z PC-ABS Blends

 � konstrukční díly z PC-PET

 � nárazník PP-EPDM nebo PP plněný mastkem

Pilovitost: Řešení pro vysokou produktivitu a výkon

UBS (universal barrier screw) – vysoce výkonný bariérový šnek s geometrií G16

Vysoce výkonné stroje, jako např. plně elektrický ENGEL e-motion T, zajišťují nejkratší doby 
cyklů a maximální produktivitu. Například v obalovém průmyslu u výroby těsnicích uzávěrů. 
Nebo v lékařské technice, například při výrobě polystyrenových Petriho misek nebo krevních 
zkumavek. Plastifikační komponenty musí být dimenzovány tak, aby byly dosaženy požado-
vané hodnoty plastifikace a produktivity, a zároveň i optimální kvalita taveniny. A to sice kon-
tinuálně – s maximální mírou stability procesu. S vysoce výkonnými bariérovými šneky nabízí 
firma ENGEL ideální řešení těchto požadavků.

Toto konstrukční provedení šneku se vyznačuje ve srovnání s ostatními vysoce výkonnými 
šneky vysokou univerzálností při současně vysoké efektivitě tavení. Tak mohou být s vysokou 
produktivitou zpracovávány velmi rozdílné plasty (částečně krystalické, amorfní a plastové 
směsi). 

Vždy o krok napřed: vynikající samočisticí schopnost

Na základě zvýšeného stoupání bariérového závitu oproti hlavnímu závitu v bariérové zóně 
byla optimalizována doba prostoje a přívod energie. Mírné změny hloubky závitu a rozteče 
v přechodových částech mezi jednotlivými zónami vedou v součtu ke zlepšení samočisticí 
schopnosti i při vysokém výkonu.

UAS (universal automotive screw)

MBS (mixing barrier screw)

UBS (universal barrier screw)
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Myslet dopředu u zpětných ventilů
tvrdý povrch – houževnaté jádro

Požadavek | Vhodné pro vysoké zatížení

Jen stěží existuje konstrukční díl vstřikovacího stroje, který musí v takové míře 
splňovat nejrůznější požadavky, jako je zpětný ventil: 

Vstřikovací fáze a fáze dotlaku
Z funkčního hlediska zabraňuje tomu, aby docházelo ke zpětnému toku taveniny ve vstřiko-
vací fázi a ve fázi dotlaku. Opakovatelný proces uzavírání na začátku vstřikovacího procesu je 
jedním z nejdůležitějších parametrů pro kvalitu vstřikovaných konstrukčních dílů. V této fázi je 
dynamické zatížení extrémně vysoké – mohou vzniknout tlaky 2400 bar či více.

Fáze plastifikace
V této fázi je zpětný ventil otevřený. Klíčovými faktory jsou zde: co možná nejnižší potřeba 
tlaku při protékání za účelem vysokého výkonu šneku a velmi dobrá schopnost samočištění. 
V obou fázích procesu, tedy při vstřikování a plastifikaci, jsou síly mezi jednotlivými kompo-
nenty velmi vysoké. Tvrdost a houževnatost špicí musí být proto obzvláště vysoká, aby bylo 
dosaženo dlouhé životnosti.

Řešení
Vysoká kompetence firmy ENGEL v oblasti materiálů vede i u zpětných ventilů k inovativním 
řešením. Tak například modifikace špice zpětného ventilu laserem, patentovaný produkt vyvi-
nutý firmou ENGEL, zajišťuje stálost proti vzniku prasklin a dlouhou životnost. Velká část špicí 
od firmy ENGEL je upravena touto speciálně prospěšnou modifikací laserem. 
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Prstencový zpětný ventil universal-shut UNR9

Vysoce tvrdé materiály s obsahem karbidu jsou řešením pro nejvyšší nároky a nejlépe tak 
splňují velmi náročné požadavky.  Toto provedení je tvořeno laserem modifikovanou špicí, aby 
bylo redukováno opotřebení mezi špicí a blokovacím kroužkem.

Slitina je nanesena pomocí laserové technologie. Tak je zajištěno pyrometalurgické spojení se 
základním materiálem. Díky této technologii může být docíleno velice houževnatého základ-
ního materiálu špice. Výhoda: Špice může pojmout vysoké dynamické zatížení. Blokovací 
kroužek u provedení UNR9 je vyroben z chromové oceli využívající při výrobě práškovou me-
talurgii s velmi vysokou odolností proti otěru a korozi.

Prstencový zpětný ventil opt-shut OPR9

Firma ENGEL vyvinula speciálně pro čiré materiály zpětný ventil OPR9. Ve srovnání se zpět-
ným ventilem UNR9 jsou všechny komponenty typu OPR9 navíc opatřeny vrstvou PVD. Tím 
se ještě více zvyšuje velmi dobrá samočisticí vlastnost zpětného ventilu UNR9.

Prstencový zpětný ventil quick-shut QUR9

Dalším typem prstencového zpětného ventilu, který byl vyvinut speciálně pro vysokorychlostní 
aplikace, je QUR9. Tento ventil se vyznačuje zkráceným zdvihem, jakož i dlouhou životností.

Prstencový zpětný ventil universal-shut UNR9Prstencový zpětný ventil universal-shut UNR9
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Kuličkový zpětný ventil tough-shut TOR10

Čím větší je průměr zpětného ventilu, tím větší výzvou je realizace velmi dobré schopnosti 
uzavírání. Speciálně při výrobě tenkostěnných konstrukčních dílů je nezbytné velmi přesné 
plnění formy. Tyto požadavky mohou být u šneků s větším průměrem nejlépe splněny pou-
žitím kuličkových zpětných ventilů – zejména, pokud za účelem kvality dílu nesmí být po fázi 
dávkování nastaveno snížení tlaku.

Zpětný ventil smart-shut SMR13

Ačkoli moderní elektrické vstřikovací stroje vykonávají pohyby s prokazatelně nejvyšší repro-
dukovatelností, jsou ventily rozhodujícím elementem pro konstantní procesy. S ventily firmy 
ENGEL smart-shut s nuceným uzavíráním jsou výkyvy hmotnosti zredukovány na minimum.
Nové inteligentní řešení ventilu firmy ENGEL smart-shut pracuje následovně: Po procesu dáv-
kování se šnek krátce otočí opačným směrem, díky speciální řídící kulise se blokovací krou-
žek pohybuje ve směru uzavírání. Zpětný ventil je proto zavřen již před vlastním vstřikovacím 
procesem. Výhoda: Zpětný ventil firmy ENGEL smart-shut splňuje Vaše nejvyšší požadavky, 
pokud jde o neměnnost doby uzavírání a hmotnosti vstřiku.

Zpětný ventil s více kuličkami clear-shut CLR12

Požadavek při zpracování čirých plastů s vysokými hmotnostmi vstřiku zní: vynikající schop-
nost uzavírání v kombinaci s velmi dobrou schopností samočištění. Pro zajištění vysoké kvality 
vzhledových konstrukčních dílů musí být rychlost vstřikování na počátku vstřikovacího proce-
su velmi nízká, což klade vysoké nároky na schopnost uzavírání zpětného ventilu.
Tyto požadavky jsou nejlépe splněny použitím zpětných ventilů s více kuličkami. Tyto jsou již 
standardně opatřeny chromnitridovou vrstvou. Výhoda: Tato vrstva redukuje tvorbu usazenin 
v oblasti zpětného ventilu a zlepšuje výrazně samočisticí schopnost.
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Perfektní řešení na míru

Stabilní procesy s balíčkem PVC-U

Suchá směs nebo granulát PVC-U, také nazývaný neměkčený PVC, patří k těm třídám plastů, 
které kladou zvláštní požadavky na celý vstřikovací stroj. Menší smyk, vysoké krouticí momen-
ty, jakož i chemická odolnost charakterizují vybavení stroje. S modifikacemi PVC balíčku jsou 
požadavky na vybavení stroje dokonale splněny.

 � korozivzdorný vytlačovací válec se speciálně vyvinutým šnekem (SPG-G3) 

 � provrtané šneky pro instalaci chlazení šneku (od Ø 80 mm)

 � chromované šneky (od Ø 80 mm)

 � těsnění šneku v kanálu šneku

 � vyšší krouticí moment

 � blokování zpětného otáčení

 � program „Předběžného vstřikování"

 � optimální u suchých směsí (SPS-G3-DB)

Vstřikovací stroj firmy ENGEL s PVC balíčkem je vhodný jak pro zpracování 
práškového PVC (takzvaná suchá směs), tak i pro granuláty.

Díky rozsáhlému know-how v oblasti plastifikace získáte od firmy ENGEL na přání optimalizo-
vané plastifikační systémy, které jsou přesně přizpůsobeny Vašim procesním požadavkům.

řešení zaměřená na specifické požadavky zákazníka

Robustní zpracování fluorovaných plastů 

Pro zpracování fluorovaných plastů, například PVDF, ale i PFA, se používají pro všechny kom-
ponenty plastifikační jednotky vysoce korozivzdorné materiály. Vysoce legované materiály na 
bázi niklu zajišťují nejvyšší odolnost proti korozi:

Všechny komponenty jsou tvořeny materiály na bázi niklu

 � bimetalový válec s poniklovaným otvorem plnění

 � pancéřované šneky se zpětným ventilem

 � příruba a tryska
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Technologie, na které se zaměřujeme: 
Balíček pro vzhledové díly

Vzhledové díly s velkými tloušťkami kladou zvláštní nároky na plastifikační jednotku. Jelikož: 
Velké tloušťky znamenají dlouhé časy chlazení, a tím i doby zdržení plastu v plastifikační jed-
notce i v horkém vtoku a ve formě. Obzvláště šetrné natavení a nejkvalitnější homogenizace 
jsou proto předpokladem pro výrobu čoček. 
Použitím optimalizované geometrie šneku a provedením materiálů může být zvětšeno proces-
ní okno pro uživatele. V případě potřeby může být materiál do stroje přiváděn kontrolovaně. 
U této varianty je přísun materiálu při „nedostatečném dávkování“ zvýšen. Tím se snižuje doba 
zdržení, což vede k lepší kvalitě konstrukčního dílu.

 � bimetalový válec s poniklovaným otvorem plnění

 � šneky s vrstvou PVD ve speciální geometrii SPG-G15 pro PMMA

 � šneky s volitelnou vrstvou v třízónové geometrii šneku pro PC

 � prstencový zpětný ventil OPR9 (s vrstvou PVD)

 � proti korozi odolná příruba a tryska

 � provedení posuvné jednotky násypky materiálu s ochranou proti korozi

 � volitelný omezovač dávkování (dávkovač) 

Čisté jako sklo: 
Balíček Glazing

Výroba čirých konstrukčních dílů, jako například výroba plastových zasklení s velkými hmot-
nostmi vstřiku, klade na plastifikační jednotku mimořádné nároky. Předpokladem pro výrobu 
dílů bez šmouh a šlírů a malým vnitřním pnutím je vysoká kvalita taveniny. Navíc je nutno 
u poměrně malých průměrů šneků docílit velkých hmotností vstřiků. 
Řešení čisté jako sklo: Pomocí speciálně vyvinutého balíčku Glazing a optimalizovaného 
plastifikačního šneku s velmi dobrým zpětným odplyňováním mohou být za využití dávkova-
cích vstupů vyráběny velkorozměrové čiré díly pro zasklení až do trojnásobku průměru šneku.

Balíček Glazing zahrnuje delší plastifikační jednotku s poměrem délky vůči průměru 25. Pan-
céřovaný a chromovaný šnek je vybaven stříhacím dílem a zajišťuje velmi dobré vlastnosti 
samočištění.

Navíc je balíček vybaven i ventilem s více kuličkami CLR12 a korozivzdorným čelem, přírubou 
optimalizovanou pro průtok i příslušným provedením trysky.

Výhody balíčku Glazing pro zpracovatele:

 � velmi dobrá kvalita taveniny

 � konstrukční díly čiré jako sklo
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Rychlá záležitost s balíčkem těsnicích uzávěrů 

Maximální rychlost, dynamika a výkon: Plastifikační jednotky speed firmy ENGEL jsou 
skrz naskrz dimenzovány na trvale vysoký výkon. Rychle se otáčející šneky, krátké zdvihy 
a rychlé, precizní vstřikování; všechny systémové komponenty odolají i těm nejnáročnějším 
nárokům a jsou tak speciálně určeny pro intenzivní zatížení v obalovém průmyslu. 
Vysoce pevné materiály spolu se sofistikovanými geometriemi bariérových šneků s poměrem 
D/P až do 28 zaručují nejvyšší výkony. Volitelný mísič poskytuje nejlepší homogenitu a probar-
vení. Kuličkový zpětný ventil zajišťuje rychlý a precizní proces vstřikování.

 � vysoká produktivita při zpracování homogenní taveniny

 � vysoký výkon dávkování

 � optimalizovaná geometrie šneku a jeho povrchová úprava pro HD-PE s MFR < 1 – 15

 � zpětný ventil pro velmi vysokou produktivitu

Pěněno s lehkostí: technologie foammelt (MuCell®)

Precizní lehčené díly z mikropěnových struktur lze spolu s firmou ENGEL vyrábět dle principu 
MuCell® technologií foammelt. Hnací plyn (dusík nebo oxid uhličitý) se přitom kontrolovaně 
vstřikuje do taveniny a intenzivním mícháním se smíchává do homogenního roztoku polymeru 
a plynu.  Teprve po vstřikování do dutiny formy následuje proces napěnění. Vznikne ucelená 
pěnová struktura tvořená kompaktní povrchovou vrstvou a napěněným jádrem. Šnek je vy-
baven účinným mísícím dílem, který homogenizuje směs plastu a plynu, tím se optimalizuje 
rozložení plynu a v důsledku toho i napěnění. 
Plastifikační jednotky se vyznačují vybavením jedním až dvěma injektory plynu a mají procesní 
délku s poměrem D/P do 28. Druhý ventil umístěný v přední třetině zabraňuje zpětnému toku 
plynu a zajišťuje tak velmi stabilní proces. 

 � základní balíček pro neplněné plasty

 � balíček Advanced pro plastové materiály s 35 % skelných vláken

 � volitelně se dvěma injektory

 �  se specifickými zpětnými ventily pro technologii Mucell  

(mikrobuněčné pěnové tvarování)

MuCell® je registrovaná ochranná známka společnosti Trexel, Inc.
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Krátký přehled plastifikačních jednotek

Standardní
aplikace 

Vysoce výkonné 
aplikace 

Typ

Šneky 
pro 

univerzální použití
GPS

Standardní 
mísicí 
šnek
SMS

Univerzální
šnek pro 

použití pro 
automobilové 
komponenty

UAS

Univerzální 
bariérový 

šnek
UBS

Mísicí  
bariérové 

šneky
MBS

Geometrie G1 G13 G18 G16/G11 G10/16S

Délka D/P (poměr 
délky šneku vůči 
jeho průměru)

 do 24 do 28

Šneky ø < 90 S1 S8 S10 S8 S8

Šneky ø > 80 S6 S4V S23 S4V S4V S13

Válce M3 M3 M9 M3 M3 M3 M3

PE

PP

PP-EPDM  
PPT

PS

SAN

TPE

PBT

PET • • • • • • •

PA • • • •

ABS

směs ABS
směs PPE
ASA

PC • • • • • • • • • • • • •

COC • • •

směsi PC

PVC měkčený

POM • • • • • • • •

PPS • • •

LCP

Vysokoteplotní plasty • • • • •

Speciální
aplikace

Geometrie
Šnek pro speciální aplikace 

SPS

Geometrie G1
G1+ 
LGF

G3 G5 G6 G7 G9 G12 G15 G2.3

D/P (poměr 
délky šneku vůči 
jeho průměru)

do 25

Šneky ø < 80
S9 S8 S8 S10 S1 S8 S10 S10 S10 S1CrN

∆
S8

Šneky 
ø ≥ 80

S4V S4V S6 S4V S4V S4V

Válce M3 M3 M3 M3 M9 M3 M3 M9 M3 M9 M3 M3 M3

Fluorované plasty

PP

PP + LGF

PA

PA + LGF

PVC neměkčený

PVC-C

Duromer •

BMC •

Elastomer • • • • • • •

LSR, LIM • •

PIM •

PC v •

PMMA

POM

PBT

Bez obarvení

Podíl skelných vláken ≤ 30 %

podle podílu probarvení a typů plastů

Jedná se zde pouze o výňatek z celého portfolia produktů firmy ENGEL pro plastifikační systémy. 
Další varianty jsou k dispozici na vyžádání.

Balíčky materiálů (viz strana 4)

Balíček Basic
S1: Nitrační ocel zušlechtěná a nitridovaná plazmou
S6: Pancéřované šneky, tepelně zušlechtěná ocel, nitridovaná plazmou
M3: Bimetalový válec

Balíček Advanced
S4V:  Pancéřované šneky, tepelně zušlechtěná ocel pro  

zpracování plastů, chromovaná
S8: Ocel pro práci za studena s vysokým obsahem chromu, vytvrzená
S13: Pancéřované šneky, tepelně zušlechtěná ocel, chromovaná
M3: Bimetalový válec 

Balíček High-Performance
S10: Šneky ze slinuté PM oceli 
S23: Šneky potažené karbidem wolframu
M9: Bimetalový válec s karbidem wolframu

CrN: S chromnitridovou vrstvou∆

 Podíl skelných vláken > 30 % 

  Probarvení bez  
skelných vláken

  Požadováno přizpůsobení specifické podle 
zákazníka a/nebo odlišný výběr komponentů.

  •
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ENGEL Způsobilost k řešení

Historie plastů je historií rychlých změn.

Nároky na plastifikační jednotky se neustále zvyšují. Aby mohly být tyto nároky splněny, vy-
žadují plasty se speciálními vlastnostmi použití stále novějších aditiv nebo jiných přísad. Nižší 
hmotnost konstrukčních dílů, nižší materiálové náklady, vyšší pevnosti i neustále se měnící 
rámcové podmínky jsou motivací nepřetržitého vývoje. Ve jménu zvyšování produktivity musí 
být tyto nové plasty rychleji a v nejvyšší kvalitě zpracovávány na moderních vstřikovacích stro-
jích. Tyto faktory vedou k vyššímu zatížení všech komponent plastifikační jednotky.

Tým St. Valentin firmy ENGEL, kompetentní  za vše, týkající se šneků, je organizační jednotkou 
nesoucí odpovědnost jak za funkčnost, tak i metody výroby plastifikačních jednotek.
V procesu Concurrent Development jsou zohledňovány všechny relevantní požadavky. Tým 
odborníků z oblasti metalurgie, svařovací technologie, reologie, technologie plastů, konstruk-
ce a výrobní technologie zpracovává nové koncepty šneků. Neustálá zlepšování ve výrobě 
a zabezpečení procesu jsou pro tento tým stejně důležitá jako výzkum komplexních fyzikálních 
a chemických procesů. 

Důsledná a úplná elektronická integrace (CAx) dat do konstrukčního a výrobního procesu je 
nezbytným předpokladem pro neměnnou vysokou kvalitu konstrukčních dílů. Náš tým pod-
pory poskytuje našim zákazníkům podporu na nejvyšší úrovni a pomáhá při úspěšné realizaci 
projektů.
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Podpora orientovaná na řešení s flexibilní kompetencí

Tým firmy ENGEL specializovaný na podporu v oblasti plastifikace poskytuje zákazníkům pod-
poru přímo na místě, nebo prostřednictvím údržby na dálku ve všech otázkách týkajících se 
plastifikace. Ať už se jedná o změny výrobků, změnu zpracovávaného plastu nebo o optimali-
zaci výkonu – tým expertů je Vám k dispozici, aby Vám pomohl při optimalizaci Vašich procesů 
či řešení problémů. Velmi zkušení kvalifikovaní odborníci specializovaní na zpracování plastů 
disponují metodami a měřicími nástroji pro provedení rychlé analýzy problému a přijetí vhod-
ných opatření. Ekonomické rozbory jsou přitom stejně důležité jako technická řešení.
Ve spojení s vývojem a výrobou lze provádět přizpůsobení specifická pro zákazníka velmi 
rychle. Flexibilita s kompetencí – kreativita a rychlost při realizaci – to můžete očekávat od 
týmu specializovaného na podporu v oblasti plastifikace.

Svoje požadavky adresujte, prosíme, svému kontaktnímu partnerovi přímo v místě, 
nebo nám je zašlete prostřednictvím naší webové stránky www.engelglobal.com.

Firma ENGEL disponuje velmi dobře vybavenou laboratoří, aby mohla provádět 
přesný výzkum procesů, materiálů a plastů. Kromě standardního vybavení dobré la-
boratoře pro výzkum materiálů, sahajícího od vybavení pro výzkum metod testování tvrdosti 
přes přípravné a leptací techniky až po nejrůznější světelný mikroskopický výzkum, dispo-
nuje laboratoř rovněž rastrovacím elektronovým mikroskopem, přístrojem pro interferometrii 
v bílém světle a tribometrem. To umožňuje našim metalurgům zkoumat chemické složení 
a mikrostruktury našich kovových materiálů, trojdimenzionálně měřit vysoce kvalitní povrchy 
plastifikačních komponent a charakterizovat kluzné vlastnosti. 
Tým kvalifikovaných odborníků stanovuje reologické parametry, které tvoří základ pro simulaci, 
dimenzování a optimalizaci plastifikačních komponent.

Moderní laboratoř

Vlastní zkušebna šneků

V úseku vývoje je pro nás rezervován vlastní vstřikovací stroj pro vývoj materiálů a geometrie 
plastifikačních šneků, mísičů a zpětných ventilů. Rozsáhlý systém senzorů v oblasti válce 
umožňuje nahlédnout do plastifikační jednotky a přesně analyzovat proces plastifikace a vstři-
kování.
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Informace, vlastnosti produktů a obrázky obsažené v této brožuře slouží výhradně jako nezávazné a technické orientační pomůcky. Technické změny 
a chyby tisku a sazby vyhrazeny. Přetisk, i pouze v podobě výňatků, pouze s výslovným svolením společnosti ENGEL AUSTRIA GmbH.


