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ENGEL i Koch rozszerzają zastosowanie OPC UA  

na dozowniki i mieszalniki granulatu 

Wygodniejsze mieszanie i dozowanie 
 

Schwertberg/Austria – kwiecień 2022 

ENGEL AUSTRIA i Werner Koch Maschinentechnik stawiają kolejny milowy 

krok na drodze komunikacji w kwestiach OPC UA dla branży wtryskiwania. 

Producent wtryskarek wspólnie z producentem urządzeń peryferyjnych 

zaprojektowali interfejs OPC UA do połączenia mieszalników i dozowników 

materiałów termoplastycznych z wtryskarkami.  

 

Urządzenia dozujące i mieszające od Koch już teraz można zintegrować ze sterownikiem 

CC300 wtryskarek ENGEL poprzez OPC UA i uruchamiać je na panelu obsługi wtryskarek. 

Struktura OPC UA, ukierunkowana na serwis, niezależna od platformy i dowolnie 

skalowalna, oferuje dużą elastyczność, a także wysoki stopień bezpieczeństwa danych. Ten 

model komunikacji zyskuje coraz większą popularność w przemyśle wtryskowym i staje się 

standardem.  

 

Mniejsze ryzyko błędów 

Do dzisiaj w wielu zastosowaniach proporcje materiału bazowego, dodatków i barwników 

ustawia się wciąż ręcznie. Z reguły potrzebne jest do tego dodatkowe urządzenie przy 

wtryskarce. Integracja dozowników i mieszalników ze sterownikiem maszyny ma tę zaletę, że 

przy mocowaniu formy zestaw danych o detalu, a także recepturę przesyła się bezpośrednio 

do dozownika, a stosunek mieszania ustawiany jest automatycznie. Procesem dozowania 

steruje się centralnie przez jednostkę sterującą maszyny, a więc dodatkowy pulpit 

sterowania okazuje się zbędny. Również komunikaty alarmowe dozownika i mieszalnika 

wyświetlają się na panelu CC300 wtryskarki. W rezultacie dla pracowników produkcji 

dozowanie staje się wygodniejsze, a ryzyko błędów przy wpisywaniu danych spada. 
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Wspólne przechowywanie danych procesowych ułatwia poza tym śledzenie partii 

produkcyjnej.  

 

Sieć OPC UA się rozrasta 

Poprzez OPC UA wtryskarki ENGEL mogą się już obecnie komunikować z całą gamą 

urządzeń peryferyjnych. Należą do nich termostaty, gorące kanały czy systemy dozowania 

LSR, dla których istnieją też rekomendacje EUROMAP. Teraz jako nowość dochodzą do 

tego dozowniki i mieszalniki do termoplastów. Dzięki standardowym interfejsom komunikacja 

między maszynami różnych producentów w ramach gniazda produkcyjnego jest znacznie 

łatwiejsza. Dlatego ENGEL, razem z innymi firmami z branży tworzyw sztucznych, mocno 

angażuje się na rzecz standaryzacji. 

 

Produkcja wtryskowa mówi językiem OPC UA. ENGEL i Koch za pomocą 
OPC UA umożliwiają teraz także integrację dozowników i mieszalników ze 
sterownikiem wtryskarek. 

Zdjęcie: ENGEL 
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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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