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Nowy dwustopniowy proces firmy ENGEL  

zwiększa wydajność recyklingu  

Bezpośrednie przetwarzanie  

recyklatu PET w formie płatków  

 

Schwertberg/Austria – czerwiec 2021 

Nowa technologia ENGEL umożliwia przetwarzanie odpadów z tworzyw 

sztucznych w postaci płatków przez wtryskiwanie od razu po przemiale. 

Ponieważ pominięto cały etap procesu, czyli granulację, innowacja ta znacząco 

podnosi efektywność kosztową recyklingu tworzyw sztucznych. W ramach e-

sympozjum 2021, które będzie się odbywać na żywo w dniach od 22 do 24 

czerwca, ENGEL po raz pierwszy zaprezentuje profesjonalistom z branży nowy 

dwustopniowy proces i jego olbrzymi potencjał. Również jeśli chodzi o 

wytwarzanie gabarytowych i grubościennych wyprasek o wysokich masach 

wtrysku, nowy proces przynosi wiele korzyści. 

 

Kluczem do skrócenia procesu recyklingu jest separacja procesów plastyfikacji i 

wtryskiwania jako dwóch niezależnych od siebie, ale bardzo dobrze do siebie dopasowanych 

etapów technologicznych. Na pierwszym etapie surowy materiał, na przykład płatki PET 

pochodzące z punktów zbiórki surowców wtórnych, jest topiony w standardowym ślimaku 

plastyfikującym. Stopione tworzywo jest przekazywane do drugiego ślimaka, gdzie w drugim 

etapie technologicznym jest wtryskiwane w gniazdo. Dwustopniowy proces technologiczny 

umożliwia integrację strony wtrysku wtryskarki oraz filtra stopionego tworzywa i zespołu 

odgazowującego, dzięki czemu z zanieczyszczonych płatków PET uzyskuje się wyroby o 

niezmiennie wysokiej jakości.  

Innowacja ta stanowi kolejny wkład ENGEL w budowanie gospodarki obiegu zamkniętego 

dla tworzyw sztucznych. Granulacja recyklatu jest energochłonnym procesem, który wymaga 

też z reguły dodatkowych nakładów logistycznych. Możliwość eliminacji tego etapu poprawia 

bilans CO2, a ponadto znacznie obniża koszty recyklingu.  
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Wzrost wydajności – także w przypadku bardzo dużych wyprasek 

Alternatywą dla zastosowania ślimaka wtryskowego jest połączenie używanego do topienia 

tworzywa ślimaka plastyfikującego z agregatem tłokowym. W tym wariancie dwustopniowy 

proces nadaje się nawet do przetwarzania bardzo dużych mas wtrysku (do 160 kg) przy 

stosunkowo niskim ciśnieniu wtrysku. Dwustopniowy proces pozwala na większą 

kompaktowość konstrukcji linii i redukuje średni koszt całkowity produkcji w stosunku do 

standardowej, jednoetapowej technologii plastyfikacji i wtrysku.  

W celu wyeliminowania typowych dotychczas niekorzystnych cech tłokowych agregatów 

wtryskowych przy zmianach materiału, ENGEL stworzył tłok o nowej konstrukcji. 

Zoptymalizowana z punktu widzenia reologicznego końcówka tłoka poprawia równomierność 

opływu, umożliwiając w ten sposób szybszą zmianę materiału i koloru. 

Typowe zastosowania tej konstrukcji to produkcja pojemników, palet, a także dużych 

kształtek. Już od masy wtrysku równej 20 kg wydajność przerobu znacznie wzrasta dzięki 

rozdzieleniu procesów plastyfikacji i wtrysku.  

 

 

Celem innowacji jest bezpośredni przetwarzanie recyklatu PET w 
formie płatków, pochodzących na przykład z punktów zbiórki surowców 
wtórnych, bez konieczności granulacji bezpośrednio w ramach wtrysku.  

Zdjęcie: iStock 
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ENGEL AUSTRIA GmbH 

ENGEL jest jednym z wiodących przedsiębiorstw w dziedzinie produkcji maszyn do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych. Grupa ENGEL oferuje obecnie wszystkie moduły technologiczne do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych z jednego źródła: wtryskarki do tworzyw termoplastycznych 
i elastomerów oraz technikę automatyzacji, przy czym również pojedyncze komponenty są 
konkurencyjne i odnoszą sukcesy na rynku. Dziewięć zakładów produkcyjnych w Europie, Ameryce 
Północnej i Azji (Chiny, Korea), a także oddziały i przedstawicielstwa w ponad 85 krajach stanowią 
gwarancję, że firma ENGEL oferuje swoim klientom optymalne wsparcie na całym świecie, 
umożliwiając im konkurencyjność i odnoszenie sukcesów przy wykorzystaniu nowych technologii oraz 
najnowocześniejszych urządzeń produkcyjnych. 

Kontakt dla dziennikarzy: 
Ute Panzer, dyrektor działu marketingu i komunikacji, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria,  
Tel.: +43 (0)50/620-3800, Faks: -3009, E-mail: ute.panzer@engel.at  

Susanne Zinckgraf, Manager Public Relations, ENGEL AUSTRIA GmbH,  
Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria 
PR-Office: Theodor-Heuss-Str. 85, D-67435 Neustadt/Germany,  
Tel.: +49 (0)6327/97699-02, Faks: -03, E-mail: susanne.zinckgraf@engel.at 

Kontakt dla czytelników: 
ENGEL AUSTRIA GmbH, Ludwig-Engel-Straße 1, A-4311 Schwertberg/Austria, 
Tel.: +43 (0)50/620-0, Faks: -3009, E-mail: sales@engel.at 

Informacja prawna: 
Wymienione w tej informacji prasowej nazwy użytkowe, nazwy handlowe, nazwy towarów itp., również 
bez szczególnego oznakowania, mogą być markami i jako takie podlegać ochronie prawnej.  
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