
 

  

 

Informacja | dla prasy 

ENGEL AUSTRIA GmbH | A-4311 Schwertberg | Tel.: +43 (0)50 620 0 | Faks: +43 (0)50 620 3009  

sales@engel.at | www.engelglobal.com 

 

1 

 

iQ hold control: nowy system asystencki  

wartości zadanej skraca wzorcowanie 

Optymalny czas docisku na jedno kliknięcie 

 

Schwertberg/Austria – czerwiec 2022 

Rodzina produktów iQ firmy ENGEL powiększa się na targi K 2022. iQ hold 

control to system asystencki wartości zadanej, który automatycznie określając 

optymalny czas docisku, oszczędza wiele czasu technologom procesu.  

 

W procesie wtryskiwania czas docisku należy do parametrów mających wpływ na jakość. 

Dlatego po zamontowaniu formy ustawia się go indywidualnie i z reguły określa empirycznie. 

To tak zwane określanie punktu krzepnięcia wymaga nie tylko czasu, ale też dużo surowca, 

gdyż później trzeba wtryskiwać wiele detali i analizować je w laboratorium jakości. Nowy 

system asystencki docisku od ENGEL zdejmuje z pracowników produkcji ten obowiązek i 

oszczędza dzięki temu czas i materiał.  

Podstawą automatycznych obliczeń czasu docisku jest z jednej strony wentylacja formy, a z 

drugiej pozycja ślimaka plastyfikującego. iQ hold control analizuje obie wielkości procesowe i 

przez sterownik wtryskarki CC300 proponuje optymalny czas docisku już po kilku cyklach. 

Kiedy ustawiacz formy zatwierdzi wartość, można od razu rozpocząć produkcję.   

Czas docisku określany jest obiektywnie, dlatego także mniej doświadczeni technolodzy 

procesu mogą jednym kliknięciem dopasować parametr procesu przy zmianie partii. Kolejny 

wzrost wydajności pojawia się, gdy automatycznie określony optymalny czas docisku jest 

krótszy niż ten ustawiony na początku. W takich przypadkach skraca się czas cyklu. A poza 

tym spada zapotrzebowanie na energię. 

 

Produkcja wtyczek ujawnia sposób funkcjonowania systemów iQ 

Osoby odwiedzające targi K 2022 na stoisku ENGEL mogą zobaczyć nowe oprogramowanie 

iQ hold control w akcji. Na całkowicie elektrycznej wtryskarce e-mac produkowane są wtyczki 

do elektroniki samochodowej. Maszyna jest wyposażona we wszystkie systemy asystenckie 
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dostępne w programie inject 4.0 od ENGEL. Można je aktywować i dezaktywować 

pojedynczo, dzięki czemu zwiedzający mogą na żywo śledzić sposób działania systemów. 

Staje się przy tym jasne, jak duże korzyści w codziennej, pełnej wyzwań pracy z 

wtryskarkami przynoszą już pojedyncze rozwiązania iQ. Eksperci ENGEL prezentują różne 

scenariusze, dotyczące między innymi wyższej energooszczędności czy stałej jakości detalu, 

nawet jeżeli surowiec ulega wahaniom jakości.  

 

Wykorzystanie pełnego potencjału 

Aby móc wypróbować we własnym zakładzie, jaki dodatkowy potencjał wydajności i jakości 

można wykorzystać dzięki systemom asystenckim, ENGEL oferuje wszystkie systemy iQ, w 

tym także nowy iQ hold control, w wersji testowej już teraz. Przez pewien określony czas w 

sterowniku maszyny aktywuje się pełna wersja wybranego systemu asystenckiego.  

Nową usługą iQ boost, ENGEL wspiera swoich klientów przy wyborze, implementacji i 

użytkowaniu inteligentnych systemów asystenckich. W ofercie znajdują się różne pakiety, 

które obejmują na przykład webinary, szkolenia w siedzibie klienta, doradztwo w zakresie 

technologii procesu i testy w zakładzie pilotażowym ENGEL. Dzięki iQ boost, ENGEL ułatwia 

swoim klientom wykorzystanie całego potencjału cyfrowych możliwości.  

ENGEL na targach K 2022: hala 15, stoisko C58 
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Często optymalny czas docisku jest krótszy, niż ten 
ustawiony na początku. W takich przypadkach 
skraca się czas cyklu. 

Zdjęcie: 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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