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PLASTECH 2022 - „ZNACZENIE NOWOCZESNYCH 
TECHNOLOGII PRZETWÓRSTWA TS DLA ROZWOJU 

PRZEMYSŁU”

Nowoczesna wtryskarka wsparciem dla rozwoju innowacyjnych technologii
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Jak nowoczesna wtryskarka może wspierać rozwój
technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych? 

- Specjalne konstrukcje układów plastyfikacji
- Dobór ślimaków (konstrukcje/pokrycia powierzchni)

- Specjalne konstrukcje układu zamykania
- np. dla realizowania funkcji wtrysku z doprasowaniem
- zmienione gabaryty układu zamykania – wersje XL
- dostosowanie do pracy z formami piętrowymi i TANDEMMOULD

- Specjalne funkcje maszyny
- Możliwość integracji urządzeń peryferyjnych
- Funkcje samo optymalizacji parametrów procesu
- Nadzór nad stanem maszyny CMS
- Nadzór MES - TEMI
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Dobór ślimaka w oparciu o materiał 
z jakiego jest wykonany 
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Dobór ślimaka w oparciu o rodzaj przetwarzanego 
materiału i wymagania procesu



Wittmann Group                                                                                                               Bogdan Zabrzewski / Plastech 2022

Ślimak dla technologii wtrysku
ze spienieniem fizycznym

CELLMOULD
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Parametry układu zamykania wtryskarki 

standard
SmartPower XL 

120

prześwit między kolumnami mm 420 x 420 590 x 540

standard MacroPower XL

prześwit między kolumnami mm 1000 x 850 1120 x 970
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• Centralny nadzór nad pracą urządzeń 
peryferyjnych

• Zapis ustawień parametrów całego procesu 
dla danej formy

• Nadzór MES nad komórką produkcyjną

• Jeden standard podłączenia dla różnych 
urządzeń  

WITTMANN 4.0
Integracja urządzeń peryferyjnych
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FLOWCON Plus
Integracja urządzeń peryferyjnych

Automatyczny przepływomierz o temperaturze medium do 120 C
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Wtryskarka
• Zmiany parametrów
• Temperatury
• Stan techniczny
• …

Forma
• Zmiana temperatury
• Zmiana warunków      

odpowietrzania
• …

Materiał
• Zmiana składu
• Zmiana lepkości
• Dodanie przemiału lub masterbatch
• …

Quality

Nowoczesna kontrola
procesu wtrysku 

Rola technologa?
Czy ta osoba jest jeszcze potrzebna?



UNILOG B8 – wsparcie dla obsługującego
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Instrukcja obsługi
Schematy hydrauliczne, 
Schematy elektryczne, 
Schematy mechaniczne
Lista części zamiennych

Dostępne z poziomu układu 
sterowania wtryskarki
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UNILOG B8 – wsparcie dla obsługującego

Wskazanie zużycia energii
Możliwość prowadzenia korespondencji e-mail 
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HiQ-Melt MMQ (Monitorowanie jakości materiału)

HiQ Melt - jest metodą do monitorowania jakości materiału, poprzez
kontrolowanie energii plastyfikacji. Obliczana jest ona w trakcie procesu
plastyfikacji poprzez pomiar momentu obrotowego ślimaka w stosunku
do przesunięcia ślimaka. Tak obliczona wartość jest wyświetlana na
ekranie panelu operatora i może być monitorowana przez system
sterowania wtryskarki w zadanych przez użytkownika tolerancjach.
Przekroczenie tolerancji (górnej lub dolnej) spowoduje wyświetlenie się
alarmu na panelu operatorskim.
Opcja ta może być wykorzystana do separacji detali – dobry / zły .
HiQ Melt stanowi podstawę dla funkcjonowania pakietu HiQ Flow.
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HiQ-Flow (automatyczna kontrola procesu wtrysku na etapie dozowania i wtrysku) 

HiQ-Flow to oprogramowanie pozwalające na 
wychwycenie zmian procesu wtrysku na etapie 
dozowania i wtrysku w oparciu o pomiar pracy. 

- Automatyczna korekta punktu przełączenia 
na docisk lub ciśnienia docisku

- Korekta jeszcze w czasie trwania danego 
cyklu

- Korekta zmian lepkości materiału lub zmian 
temperatury wykonywana w taki sam 
sposób. 
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HiQ-Flow

Spadek lepkości 
materiału

Produkt zły jakościowo
- przelania, wypływki
- waga poza tolerancją
- wady optyczne
- wymiary poza 
tolerancjami
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HiQ-Cushion (kontrola poduszki resztkowej tworzywa)

HiQ- Cushion funkcja regulacji wielkości poduszki tworzywa.
Funkcja zapewniająca stałą i powtarzalną wielkość poduszki
resztkowej tworzywa.

Wielkość poduszki jest mierzona i w zależności od wyniku pomiaru
funkcja automatycznie reguluje drogę dozowania w kolejnym cyklu.

Warunkiem działania tej opcji jest zainstalowanie opcji HiQ Flow.
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Pakiety technologiczne

HiQ-Metering
Aktywna funkcja kontroli punktu zamknięcia końcówki

Expert Coining
Funkcja wtrysku z doprasowaniem

Expert StepForce
Funkcja wtrysku równolegle z fazą budowania siły zwarcia

Expert Venting
Funkcja odpowietrzania 

Conventional

Closing point

Closing point

HiQ-Metering
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WITTMANN HoloVoice – Sterowanie głosem i  rozszerzona 
rzeczywistość około 1500 typowych zdań lub poleceń głosowych 

Widok „rzeczywistości rozszerzonej” Temperatury stref regulacji cylindra 
wtryskowego, począwszy od temperatury dyszy do temperatury zasilania (od lewej 
do prawej), wyświetlanie i animacja przyszłego przebiegu programu.

Widok formy. Proces 
wtrysku jest przekazywany 
operatorowi za pomocą 
animacji.

Przedstawienie stref 
bezpieczeństwa robota 
3D (stref zakazu jazdy) 
wokół kolumn wtryskarki
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Przykłady nowoczesnych technologii wtrysku
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wtryskarka: EcoPower 240/1100H/130L COMBIMOULD

wypraska: słoik na krem, 4+4-fach

automatyzacja: WITTMANN Robot W842 + W818 

cechy szczególne : materiał bio degradowalny
Technologia IML

• Materiał w 100% naturalny

• W pełni bio degradowalny

• Bez chemicznych dodatków i materiałów zmodyfikowanych GMO

• Materiał nie będący konkurencją dla żywności dla zwierząt 

Przykłady nowoczesnych technologii

ZeroPlast www.zeroplast.com

©ZeroPlast.
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Przykłady nowoczesnych technologii
Kompleksowość wykonania wyrobu

wtryskarka: SmartPower 240 XL
wypraska: część wyposażenia 

wnętrza samochodu,
1-fach, PC/ABS

automatyzacja: WITTMANN Roboter WX142 
Cechy szczególnet: IMD – VARIOFORM

IMD In-Mold Decoration, IMW In-Mold Wrapping
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wtryskarka: MacroPower 1100/12800 
wypraska: element fotela kierowcy,  forma 1-krotna, 
materiał: PP (25% Post-Consumer-

Recycling-Material + 25% Talkum)
automatyzacja: Roboter WX152
cechy szczególne: CELLMOULD®, CMS,

TagTec-Identity Batch
• Identyfikacja detali pozbawionych zewnętrznych cech 

charakterystycznych. à NOWOŚĆ ŚWIATOWA
• System kamer dla prowadzenia identyfikacji Identity Batch
• TEMI+ do zapisu danych procesowych i kontroli jakości
• Zastosowanie pakietów HiQ dla przetwórstwa materiału 

wykorzystującego przemiał. 

Przykłady nowoczesnych technologii
TagTec-Identity Batch

Konsola foteli samochodu Porsche
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Bardzo dziękuję za Państwa 
uwagę

WITTMANN BATTENFELD Polska
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Adamowizna ul. Radziejowicka 108

Tel. +48 22 724 38 07
E-mail: info@wittmann-group.pl

www.wittmann-group.pl
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