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ENGEL na targach Elmia Polymer w Jönköping 

Na drodze do samooptymalizującej się 

wtryskarki 

 

Schwertberg/Austria – kwiecień 2022 

Na Elmia Polymer 2022, największych targach specjalistycznych w dziedzinie 

tworzyw sztucznych i przetwarzania gumy w Skandynawii, organizowanych od 

10 do 13 maja w Jönköping, w Szwecji, ENGEL powita zwiedzających w smart 

factory. Producent wtryskarek i rozwiązań systemowych z siedzibą w Austrii i 

własnym oddziałem w Jönköping zaprezentuje nowe, a także już znane i 

cenione produkty ze swojego programu inject 4.0. Poza tym podczas czterech 

dni targowych pojawią się również kwestie energooszczędności i 

automatyzacji procesów wtryskowych. 

 

Na stoisku targowym ENGEL w hali C wszystko kręci się wokół samooptymalizującej się 

wtryskarki. Produkcja wzorcowych detali pokazuje, jak łatwo w pełni wykorzystać potencjał 

wydajności i jakości, który oferuje Przemysł 4.0. W tym celu wtryskarka victory 460/120 jest 

wyposażona w inteligentne systemy asystenckie i włączona do sieci. Dzięki powiązaniom 

sieciowym systemów produkcji, systematycznemu wykorzystywaniu danych maszynowych, 

procesowych i produkcyjnych oraz zastosowaniu inteligentnych systemów asystenckich, 

zwiększa się produktywność, wydajność i jakość wytwarzania. Jednocześnie firma zajmująca 

się przetwarzaniem tworzyw może bardzo elastycznie reagować na coraz szybciej 

zmieniające się wymagania. 

 

Odchylenia są kompensowane, jeszcze zanim powstanie wadliwy detal 

Podczas targów w jednostce sterującej CC300 wtryskarki będzie można zasymulować 

wahania surowca i warunków otoczenia. Zwiedzający targi zobaczą, w jaki sposób maszyna 

wykrywa odchylenia od wartości zadanych i automatycznie reguluje parametry, aby 

niezawodnie zapobiec wadliwym detalom. 
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Trzy systemy asystenckie z serii iQ od ENGEL będą aktywne na targach. iQ weight control 

analizuje przebieg ciśnienia podczas wtrysku i porównuje zmierzone wartości z cyklem 

referencyjnym. Profil wtrysku, punkt przełączenia oraz profil docisku w każdej serii są 

dopasowywane do aktualnych warunków, dzięki czemu objętość wtrysku jest utrzymywana 

na stałym poziomie przez cały czas produkcji. Jednocześnie iQ clamp control oblicza 

parametry wentylacji formy, aby określić optymalną siłę zwarcia i dopasować ją 

automatycznie.  

Trzecim systemem jest iQ flow control, który z pomocą OPC UA łączy w sieć termostaty typu 

ENGEL e-temp z wtryskarką i w ten sposób reguluje prędkość obrotową pomp w 

termostatach zależnie od zapotrzebowania. Efektem jest znaczne zmniejszenie zużycia 

energii. Ponadto wzrasta stabilność procesu termostatowania. e-flomo jest w stanie aktywnie 

regulować różnicę temperatury we wszystkich obiegach i dla każdego z nich automatycznie 

ustawiać niezbędny przepływ.  

 

Minimalizacja strat energii 

Dzięki najnowszej generacji hydraulicznych jednostek wtryskowych, prezentowana na 

targach wtryskarka victory osiąga jeszcze większą precyzję i jeszcze wyższą stabilność 

procesu. Do tego przyczynia się w równym stopniu regulacja temperatury i ciśnienia 

w cylindrze masy wtryskowej. Na etapie projektowania jednostki wtryskowej szczególną 

uwagę poświęcono termostatowaniu trawersy. Zwiększono zakres regulacji temperatury, aby 

w szerokim spektrum materiałów skutecznie wykluczyć lepkość w strefie zasilania 

i pochłanianie wilgoci. Nowa koncepcja minimalizuje straty energii zarówno w przypadku 

chłodzenia, jak i ogrzewania trawersy. Do poprawy regulacji ciśnienia przyczynia się przede 

wszystkim zmodernizowany tłok.  

Wszystkie nowe maszyny victory posiadają w standardzie cenioną serwohydraulikę ENGEL 

ecodrive, która zapobiega ubytkom energii i znacznie redukuje jej zużycie oraz zmniejsza 

ślad węglowy. 

 

Automatyzacja na miarę 

Automatyzacja procesów wtryskowych to kolejny ważny punkt na stoisku targowym ENGEL. 

Wtryskarka victory 120 jest wyposażona w robot liniowy viper 6, zaprojektowany i 
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wyprodukowany przez ENGEL. Wyraźnie widać w niej szczególnie kompaktową konstrukcję 

ze zintegrowanymi układami automatyzacji. Dzięki bezkolumnowej jednostce zamykania 

chwytak robota może sięgać do gniazd formy bezpośrednio z boku, pokonując bardzo krótką 

drogę. Dodatkowo w poszerzonej klatce bezpieczeństwa zintegrowano również w taśmociąg.  

Jako dostawca zintegrowanych i zautomatyzowanych rozwiązań systemowych, ENGEL 

czerpie z szerokiego spektrum robotów, taśmociągów i innych podzespołów peryferyjnych 

własnego projektu i produkcji. Oprócz tego łączy je z rozwiązaniami pochodzącymi z firm 

partnerskich w spójną koncepcję. W północnej Europie ENGEL współpracuje na przykład z 

firmą 3Button Group, która również ma swoją siedzibę w Jönköping. Na targach Elmia 

Polymer, na stoisku ENGEL, 3Button zaprezentuje własny produkt do automatyzacji z 

robotem przegubowym. Dzięki współpracy z lokalnymi partnerami ENGEL zawsze potrafi 

zaprojektować odpowiednie, a przy tym wyjątkowo wydajne i elastyczne rozwiązanie 

systemowe do danego zastosowania wtryskowego.  

ENGEL na targach Elmia Polymer 2022: hala C, stoisko 4:20 

 

 

iQ weight control kompensuje odchylenia procesu – jeszcze zanim powstanie wadliwy detal. Dzięki 
produkcji przykładowych detali, ENGEL wyraźnie pokazuje ogromny potencjał cyfryzacji i powiązań 
sieciowych w osiągnięciu większej wydajności i jakości.  
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Z iQ flow control ENGEL robi milowy krok na drodze do bezpiecznej wymiany danych w smart factory. 
Termostaty e-temp są zintegrowane z jednostką sterującą CC300 wtryskarki przez OPC UA.  

Zdjęcia: ENGEL 

 

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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