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Pomiar poboru mocy elektrycznej ogrzewania wtryskarki 
 
 
Adnotacja  
 
Pomiar porównawczy poboru mocy elektrycznej ogrzewania cylindra wtryskarki Engel 3200 z izolacją 
termiczną oraz bez izolacji termicznej.  
Ogrzewanie cylindra wtryskarki jest podzielone na dwie sekcje. Mierzono prąd i napięcie wszystkich 
trzech faz ogrzewania elektrycznego w stanie ustabilizowanym, zawsze przez jedną godzinę dla każdej 
sekcji. Pobór mocy urządzenia określono jako sumę średnic arytmetycznych poboru mocy 
elektrycznej w obydwu sekcjach. Pomiar przeprowadzono najpierw z zainstalowaną izolacją termiczną 
cylindra a następnie (po ustabilizowaniu) bez izolacji termicznej. Zmierzone wartości poboru mocy 
urządzenia z izolacją i bez izolacji porównano.  
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1. Wstęp  
 W pomieszczeniach hali produkcyjnej zleceniodawcy mierzono pobór mocy elektrycznej 
ogrzewania cylindra wtryskarki Engel 3200 w stanie ustabilizowanym, najpierw z zainstalowaną 
izolacją termiczną cylindra a następnie bez tej izolacji. Pobór mocy określono jako sumę poborów 
mocy wszystkich trzech faz ogrzewania.  
 Określone pobory mocy porównano i określano wpływ izolacji termicznej na pobór mocy 
elektrycznej ogrzewania wtryskarki.  
 
2. Opis pomiaru   

Wtryskarka Engel 3200 znajduje się w hali produkcyjnej zleceniodawcy w Libáni. Pracuje w 
trybie automatycznym na linii produkcyjnej. Cylinder wtryskarki jest ogrzewany na całej długości 
elektrycznymi elementami grzewczymi podłączonymi do przemiennego napięcia trójfazowego 400 V. 
Ogrzewanie podzielone jest na dwie sekcje z samodzielnymi stycznikami, sterowanymi niezależnie. 
Jako sekcja 1 jest oznaczona ta, która jest zasilana z pierwszego w kolejności stycznika (15-K02), na 
maszynie bliżej wyjścia (rys. 1).  

Podczas pomiaru maszyna pracowała w niezmiennym trybie. Kilkakrotnie w ciągu 
prowadzenia pomiaru zmierzono temperaturę na powierzchni cylindra (izolacji termicznej) na 
początku obydwu sekcji dotykowym termometrem termoparowym.  

Prąd mierzono przy pomocy czujników kleszczowych dla każdej fazy jednej sekcji i w celu 
zweryfikowania zachowania drugiej sekcji równocześnie mierzono także prąd jednej z faz drugiej 
sekcji. Napięcie mierzono na zaciskach przewodów paskowych bezpośrednio przy pomocy analizatora 
pomiarowego.  
Pobór mocy obliczono na podstawie wzoru:  

 
3 fazy 

 
2.1 Warunki pomiaru   
Typ maszyny: ENGEL Duo 16050/3200  
Numer fabryczny: 155727  
Rok produkcji: 2005  
Produkowana wypraska: boczna część obudowy wewnętrznej bagażnika Škoda Octavia MPV, lewa 
czarna część  
 
2.2 Miejsca pomiaru  
1) stycznik 15-K02 – faza L 1 -L 3  
2) stycznik 15-K03 – faza L 1 -L 3  
3) początek sekcji 1 – pomiar temperatury  
4) początek sekcji 2 – pomiar temperatury  
 
2.3 Zastosowane czujniki  
1) czujnik kleszczowy prądu CHAUVIN ARNOUX typ E3N  
2) czujnik kleszczowy prądu CHAUVIN ARNOUX typ E3N  
3) czujnik kleszczowy prądu CHAUVIN ARNOUX typ E3N  
4) czujnik kleszczowy prądu CHAUVIN ARNOUX typ E3N  
5) termometr AMR Therm 2220-4  
  
2.4 Przyrządy pomiarowe  
1) Analizator pomiarowy DEWE 5000  
Analizy dokonano przy pomocy oprogramowania FlexPro wersja 7.  
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Pomiar temperatury sekcji 1 
Pomiar temperatury sekcji 2 
 

Rys. 1: Miejsca pomiaru temperatury na cylindrze wtryskarki 
 

 
Rys. 2: Widok ogólny stanowiska pomiarowego. 
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Rys. 3: Pomiar napięcia, faza L1 biała, faza L2 czerwona, faza L3 niebieska 

 
Rys. 4: Kleszczowe czujniki prądu 
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3. Sposób przeprowadzenia pomiaru i analiza wyników  
Najpierw mierzono prąd i napięcie wszystkich trzech faz na sekcji ogrzewania 1.  Równocześnie 
mierzono też prąd fazy L1 drugiej sekcji. Pomiar rozpoczęto o godz. 9:32, czas pomiaru wynosił 61 
minut. Po zakończeniu pomiaru sekcji 1 w ten sam sposób przeprowadzono pomiar sekcji 2, czyli 
prądu i napięcia wszystkich trzech faz oraz prądu fazy L1 pierwszej sekcji. Pomiar sekcji 2 rozpoczął 
się o godz. 10:37, czas pomiaru 100 minut, w tym ruch maszyny od 22. do 58. minuty był wstrzymany 
ze względu na przerwę obiadową. Ten czas nie jest uwzględniony w analizie. Podczas tych pomiarów 
na cylindrze wtryskarki zainstalowana była izolacja termiczna.  

Po zakończeniu pomiarów z zainstalowaną izolacją personel techniczny użytkownika 
urządzenia zdemontował izolację termiczną cylindra wtryskarki. Pomiary na maszynie pozbawionej 
izolacji rozpoczęto po ustabilizowaniu się stanu i przeprowadzono w trybie analogicznym do 
uprzednio opisanego. Pomiar wszystkich trzech faz sekcji 1 oraz fazy L1 sekcji 2 rozpoczęto o godz. 
13:15 godz., dane rejestrowano przez 61 minut. Pomiar trzech faz w sekcji 2 oraz fazy L1 w sekcji 1 
rozpoczęto o godz. 14:20, trwał 61 minut.  

Podczas pomiaru kilkakrotnie zmierzono temperaturę na początku sekcji 1 i sekcji 2.  
Na izolacji w obydwu miejscach temperatura mieściła się w zakresie od 38 do 50° C. Temperatura 
bezpośrednio na powierzchni elementów grzewczych bez izolacji termicznej mieściła się w zakresie 
od 147 do 183° C. Temperatura powietrza otoczenia wynosiła 24° C.  
 
4. Wyniki pomiarów  
Ze zmierzonych przebiegów napięcia i prądu wynika, iż tryb ogrzewania sterowany jest dla każdej 
fazy osobno, mianowicie za pośrednictwem wielkości amplitud prądów poszczególnych faz, które są 
przez pewien okres czasu stałe, oraz za pośrednictwem czasu trwania tych okresów. Przebiegi napięcia 
i prądu są harmoniczne, z przesunięciem fazowym 120 ° (rys. 5).   

 
Prąd L1 [A] 
Prąd L2 [A] 
Prąd L3 [A] 
  
Napięcie L1 [V] 
Napięcie L2 [V] 
Napięcie L3 [V] 
Czas [dzień godz.:min:sek] 
 

Rys. 5: Przebiegi napięcia i prądu jednej sekcji ogrzewania cylindra wtryskarki 
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Przebiegi całkowitego poboru mocy elektrycznej (wszystkich trzech faz) dla obydwu sekcji 
ogrzewania pokazano na rys. 6. Zilustrowane dane uśredniono blokowo przez liczbę punktów 
odpowiadającą jednemu taktowi roboczemu maszyny (1 min. 25 s). Oś czasu jest przeliczona na 
minuty od początku pomiaru. Przebiegi poboru mocy urządzenia z izolacją i pozbawionym izolacji są 
odróżnione kolorowo na jednym wykresie. Z rysunku wynika, iż pobór mocy w trakcie pomiaru był 
we wszystkich przypadkach stosunkowo dobrze ustabilizowany. W celu kontroli ustabilizowanego 
stanu w trakcie pomiaru w jednej sekcji zilustrowano także pobór mocy jednej z faz drugiej sekcji, 
który mierzono równocześnie, dzięki czemu można obserwować ustabilizowany. Na podstawie 
porównania wykresów przebiegów poboru mocy ogrzewania cylindra z izolacją i cylindra 
pozbawionego izolacji widać, iż pobór mocy urządzenia wyposażonego w izolację termiczną jest 
znacznie niższy.  

 
Pobór mocy sekcji 1 [W] 
Pobór mocy sekcji 2 [W]  
Pobór mocy 1 fazy  
sekcja 1 [W] 
Pobór mocy 1 fazy  
sekcja 2 [W] 
Czas [min] 
Rys. 6: Przebieg poborów mocy ogrzewania wtryskarki (na czerwono bez izolacji, na zielono cylinder 

wyposażony w izolację) według sekcji 
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Podstawowe wartości statystyczne poboru mocy ogrzewania cylindra wyposażonego w 
izolację termiczną i pozbawionego izolacji podano w tabeli 1:  
 Z izolacją [kW] Bez izolacji [kW] 
Średni pobór mocy 1. sekcji 3,20  5,74 
Średni pobór mocy 2. sekcji 10,87  14,48 
Średni całkowity pobór mocy 14,07  20,22 

Rozrzut poboru mocy 1. sekcji 0,78  3,21 
Rozrzut poboru mocy 2. sekcji 2,86  0,84 
 
Tab. 1: Podstawowe wartości statystyczne poboru mocy ogrzewania cylindra wtryskarki   
 
 
oraz wzajemne porównanie poboru mocy ogrzewania cylindra wyposażonego w izolację i 
pozbawionego izolacji podano w tabeli 2:  
 Absolutne  

[kW] 
Względne  
[%] 

Różnica średnich wartości 
poboru mocy w 1. sekcji 

2,55  44,4 

Różnica średnich wartości 
poboru mocy w 2. sekcji  

3,61  25,0 

Różnica całkowitych średnich 

wartości poboru mocy  

6,16  30,5 

Tab. 2: Podstawowe porównanie poborów mocy ogrzewania cylindra wtryskarki z izolacją i bez 

izolacji  

 
gdzie wartości względne podano w odniesieniu do urządzenia bez izolacji.  
  
5. Wnioski końcowe  
 

Na podstawie porównania poboru mocy elektrycznej ogrzewania cylindra maszyny 
wtryskowej Engel 3200 w zakładzie Magna Exteriors & Interiors (Bohemia), s. r. o. w Libáni z 
zamontowaną izolacją termiczną oraz bez izolacji termicznej w czasie prowadzonych pomiarów 
zgodnie z założeniami i pomiarami użytkownika urządzenia wykazano oszczędność 6,1 kW, co 
stanowi obniżenie poboru mocy w stosunku do urządzenia bez izolacji o 30 %.  

Pomiary urządzenia z izolacją i bez izolacji odbywały się przez jedną godzinę dla każdej z 
dwóch sekcji ogrzewania. W tym czasie maszyna pracowała bez przerwy z wyjątkiem przerwy 
obiadowej, której nie uwzględniono w wynikach.  


