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Nižji zagonski stroški brizganja novih 
plastičnih delov z računalniško pod-
prtimi analizami

Eno največjih težav pri brizganju izdel-
kov iz plastike predstavlja zvijanje (defor-
macija) izdelka po izmetavanju. Do zvijanja 
prihaja zaradi različnega skrčka. Enoten 
skrček ne povzroča zvijanja, ampak omo-
goča pravilno obliko izdelka, ki je zmanjša-
na za vrednost skrčka. Na skrček izdelka 
vplivajo procesni parametri: temperatura 
brizganja, temperatura orodja, čas in ve-
likost naknadnega tlaka, hitrost brizganja …

Temeljni faktorji, ki poleg procesnih 
parametrov vplivajo na skrček izdelka, so 
volumski skrček, delež kristaliničnosti, re-
laksacija napetosti in orientacija. 

Skrček plastičnega dela nastane zara-
di volumske spremembe materiala, ko se 
hladi od taline do trdnega stanja. Razmerje 
med volumskim skrčkom in linearnim 
skrčkom je odvisno od omejitev orod-
ja (relaksacije napetosti), kristalizacije in 
orientacije. 

Na Tecosu se že 15 let ukvarjamo z 
vzroki zvijanja izdelkov s pomočjo raču-
nalniških simulacij v programskem paketu 
Moldflow (Autodesk Moldflow Insight) ter 
iščemo rešitve za odpravo. 

V prispevku je predstavljen postopek 
odprave deformacije izdelka »pokrov re-
zervoarja avtomata za kavo« podjetja 
BSH HIŠNI APARATI d. o. o. Nazarje, na 
osnovi nasprotne deformacije v orodju za 
brizganje s pomočjo simulacije brizganja. 
Predstavljen je celoten postopek reševanja 
problema: iskanje vzroka za deformacijo 
obstoječega izdelka, optične meritve in pri-
merjave obstoječih izdelkov in rezultatov 
simulacije, poskus zmanjšanja deformacije 
na osnovi procesnih parametrov (hlaje-
nja) ter izdelava nasprotno deformirane-
ga izdelka na osnovi rezultatov simulacije 
z želenimi procesnimi parametri, izdelava 
novega orodnega vložka ter potrditev re-
zultatov v realnem okolju. 

Na Tecosu že 15 let z izkušenimi 
strokovnjaki in vrhunsko pro-
gramsko opremo zagotavljamo 
računalniško podprte analize 
brizganja plastike na najvišjem 
nivoju. Kot razvojni partner z 
lastnimi kapacitetami za valida-
cijo simulacij sodelujemo tudi 
pri razvoju tovrstne programske 
opreme. Analize, ki jih izvajamo 
za najširši spekter polimernih 
materialov, primerih za postopek 
brizganja, vključujejo analizo za-
polnjevanja, napoved orientacije 
vlaken, napoved in kompenzacijo 
deformacij, zračnih žepov, usa-
hlin, linij spoja itd.
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Spoštovani zvesti bralci Tecos novic!
V zadnjem mesecu sem imel pri-

ložnost veliko časa prebiti v krogu 
razvojnikov, raziskovalcev in znan-
stvenikov tako iz držav, ki beležijo 
gospodarsko rast kot tudi iz držav, 
v katerih so glavna tema varčevalni 
ukrepi. Povsem v nasprotju z aktu-
alnim vzdušjem v Sloveniji nihče ni 
izpostavljal težkih časov za raziskave 
in razvoj. Osrednja tema je bila izme-
njava idej za nove projekte in obliko-
vanje konzorcijev bodisi za prijavo na 
letošnje nacionalne razpise, na med-
narodne programe, kot so EUREKA, 
MANUNET, MNT-ERA.NET in zadnje 
razpise v okviru 7. OP. Razlog za ta-
kšen optimizem ni brez osnove, saj 
tudi države z najstrožjimi varčevalni-
mi ukrepi, kot je Grčija, zagotavljajo 
sredstva za raziskave in razvoj ter so-
delovanje v mednarodnih programih. 
V nasprotju s tem lahko npr. na spletni 
strani programa EUREKA pri Slove-
niji najdemo naslednje obvestilo »Due 
to the current financial and budgetary 
situation in Slovenia there will be no 
EUREKA call in 2012«. Žal je takšno 
obvestilo v povezavi s Slovenijo mogo-
če najti tudi pri drugih nacionalnih in 
mednarodnih programih. Takšno sta-
nje za Slovenijo ni dobro, saj se poleg 
zmanjšane raziskovalno-razvojne ak-
tivnosti izgubljajo tudi vezi z vodilnimi 
mednarodnimi konzorciji, ki so se obli-
kovali v preteklih letih in ki bodo imeli 
ključno vlogo v prihajajočem Obzorju 
2020. Tudi v Sloveniji se morajo najti 
sredstva za vlaganja v raziskave in ra-
zvoj. Le tako bomo lahko sledili doga-
janju v ostalih državah Evropske unije.
dr. Janez Marko Slabe, direktor, tecoS
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Slika 1: Odstopanje pokrova rezervoarja od rezer-
voarja

Podjetje BSH hišni aparati iz Nazarij je 
za »pokrov rezervoarja avtomata za kavo«  
naročilo orodje na kitajskem. Pri prevze-
mu brizganih testnih polizdelkov so se po-
kazale težave z neujemanjem pokrova re-
zervoarja in z rezervoarjem. Deformacija 
pokrova je bila prevelika, tako da je med 
pokrovom in rezervoarjem nastalo preve-
liko odstopanje – reža (slika 1), kar z estet-
skega stališča ni bilo sprejemljivo. 

 V tem trenutku smo se vključili v anali-
zo vzroka zvijanja in iskanje rešitve.

iskanje vzroka deformacije izdelka

Vzrok in odpravo deformacije izdelka 
smo iskali s pomočjo računalniških simula-
cij brizganja, kar je najhitrejši in najcenejši 
način za analizo vseh faktorjev, ki vplivajo 
na zvijanje izdelka. Metoda preizkusov in 
popravki na dejanskem orodju so v takšnih 
primerih lahko zelo dragi ter dolgotrajni. 

Na podlagi vseh pridobljenih podatkov 
s strani BSH (3D-modela izdelka, material 
izdelka: SAN in konstrukcije orodja) se je 
izvedla simulacija brizganja. Njen namen 
je bil popis dejanskega stanja in predvsem 
ujemanje z rezultati realnega brizganega 
izdelka, ki smo ga dobili. Da bi dobili čim 
bolj stvarne rezultate, smo izvedli popolno 
analizo (hlajenje, polnjenje in naknadni 
tlak ter zvijanje in krčenje), kar pomeni, da 
smo z metodo končnih elementov popisali 
celoten izdelek (dvognezdno orodje) ter 
orodje skupaj z dolivnim in temperirnim 
sistemom (slika 2). 

Problem prve analize je bil, da nismo 
dobili procesnih parametrov, s katerimi je 
bil izdelan izdelek, ki smo ga dobili iz BSH, 
zato je bila primerjava rezultata  simulacije 
z realnim stanjem slaba, temeljila je lahko 

le na poskusnih procesnih parametrih. 
BSH je zato zahteval izdelavo novih kosov 
ter procesne parametre, s katerimi so bili 
kosi izdelani. Meritev odstopanj realnega 
izdelka od rezultatov simulacije se je izva-
jala z optičnim 3D-digitalizatorjem ATOS II. 

Prve simulacije so ugotovile glavni 
vzrok deformacije izdelka in vpliv proce-
snih parametrov na velikost deformacije. 
Vzroki za deformacijo izdelka, ki jih pri-
kaže računalniški program Moldflow, so: 
orientacija, površinski skrček, hlajenje in 
efekt vogala. Glavni vzrok za deformacijo 
pokrova, ki ga je prikazala simulacija, je 
bil skrček (slika 3.2). Enakomerno hlajenje 
(temp. vode 50°C) in orientacija zmanjšu-
jeta deformacijo. 

Glavni vzrok deformacije (skrček) bi 
lahko zmanjšali z odebelitvijo roba izdelka, 
kar pa bi povzročilo neestetsko ujemanje 
pokrova z rezervoarjem in možnost estet-
skih napak (posedenost).  

z višanjem naknadnega tlaka se je de-
formacija izdelka zmanjševala, ni pa je bilo 
mogoče odpraviti. 

Preverjanje ujemanja simulacije z 
realnim stanjem

Po prijetju štirih novih vzorcev (5, 6, 11, 
12) in procesnih parametrov smo izvedli 
simulacijo za preverjanje ujemanja z re-
alnimi izdelki. Vzorce smo med sabo tudi 
primerjali in ugotovili, da prihaja do razlike 
med gnezdoma orodja in izdelki (slika 6, 
tabela 1). 

Iz meritev smo sklepali, da vzorca 11 in 
12 nista bila narejena z enakimi procesnimi 
parametri kot vzorca 5 in 6.

Temperiranje orodja je bilo neenako-
merno (brizgalna stran 25°  C, izmetalna 
stran 60° C), da bi zmanjšali deformacijo, 
vendar je bila deformacija izdelka še vedno 
prevelika in nesprejemljiva za kupca. 

Rezultate simulacije smo primerjali z 
vzorci (slika 7 in tabela 3). 

opis problematike izdelka in 
iskanje vzroka

nadaljevanje s prve strani

Slika 2: Računalniški model orodja
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Slika 3.1: Deformacija izdelka v Z-smeri 

Slika 3.2: Vzroki za deformacije
Slika 4: Odebelitev roba izdelka za 0,5 mm – spre-
memba deformacije

tabela 1: razlika med vzorci - meritev

Izdelek Razlika v deformaciji med vzorci

5, 6 0,43 mm

11, 12 0,23 mm

5, 11 1 mm

6, 12 0,61 mm

tabela 2: Procesni parametri simulacije

Material: SAN Luran 368 R BASF

Temperatura orodja: Voda BS: 25° C, IS: 60° C

Temperatura brizganja: 230° C

Čas polnjenja: 2 s

Naknadni tlak: preklop 98 % 4 s – 600 barov

Čas cikla 45 s

tabela 3: razlika med vzorci in simulacijo (izdelka A, B)

Simulacija - izdelek Razlika v deformaciji

A - 5 0,38 mm

B - 5 0,41 mm

A - 6 0,46 mm

B – 6 0,54 mm

A - 11 0,62 – 0,81 mm

Simulacija je pokazala dobro ujemanje z realnim stanjem (slika 7). ker nam z različnim 
temperiranjem ni uspelo zmanjšati deformacije v tolikšni meri, da bi bila sprejemljiva za 
kupca (poseg v drastično spremembo robov ni bil dovoljen), smo se odločili za nasprotno 
deformacijo izdelka. Nasprotno deformacijo modela smo naredili za optimalne parametre 
brizganja izdelka (enakomerno temperiranje, optimalen naknaden tlak).

izdelava nasprotno deformiranega 
modela

V tabeli 4 so prikazani želeni parametri 
brizganja, za katere smo izvedli simulaci-
jo in izdelali nasprotno deformiran CAD-
model. Parametre smo določili skupaj s 
tehnologi iz BSH.

Na osnovi rezultatov simulacije – STL 
– nasprotno deformiranega modela smo 
izdelali nasprotno deformiran CAD-model 
izdelka s pomočjo vzvratnega inženirstva.

Nasprotno deformiran CAD-model smo 
izdelali z maksimalnim odstopkom 0,06 
mm od rezultata simulacije nasprotne 
deformacije. 



Pokrov rezervoarja (BSH), stanje pred ...

... in po kompenzaciji deformacije.
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končni rezultat

Po izdelavi novih orodnih vložkov na 
osnovi nasprotne deformacije in opravlje-
nih preizkusih na stroju z želenimi parame-
tri smo lahko potrdili obliko izdelka. Izdelek 
je sedaj v predpisanem tolerančnem polju 
(slika 9).

Nasprotna deformacija orodja je na-
vadno zadnja rešitev za zmanjšanje ne-
želene deformacije izdelka. Predhodno s 
pomočjo simulacije preizkusimo vse druge 
možnosti (sprememba procesnih parame-
trov, debelin, mesta dolivanja …) in če ne 
najdemo rešitve, se odločimo za ta korak. 
Izdelava nasprotne deformacije orodja na 
osnovi rezultatov simulacije je odvisna od 
vhodnih podatkov (priprave simulacijskega 
modela, tipa mreže, materialnih podatkov, 
procesnih parametrov) ter seveda dobre-
ga poznavanja omejitev programskega 
paketa za simulacijo. kompenzacija defor-
macij izdelka v orodju s pomočjo simulacij 
v evropskem orodjarskem sektorju postaja 
skoraj nuja, če želimo konkurirati orodjar-
jem s kitajske. 
 andreJ GloJek, tecoS, 

 iGor Žibret, bSH HiŠni aParati d.o.o. 
nazarJe

tabela 4: Procesni parametri simula-
cije za izdelavo nasprotne deformacije

Material: SAN Luran 368 R 
BASF

Temperatura 
orodja:

Voda BS: 50° C, IS: 
50° C

Temperatura 
brizganja:

230° C

Čas polnjenja: 2,2 s

Naknadni tlak: preklop 98 % 5 s – 
500 barov

Čas polnjenja + 
naknadnega tlaka 
+ hlajenja

28 s

Slika 6: Razlika med vzorcema 5 in 11 Slika 7: Ujemanje simulacije z realnim izdelkom 
(A- izdelek 5)

Slika 5: Vpliv procesnih parametrov na deformacijo (vpliv naknadnega tlaka)

Slika 9: Pokrov rezervoarja pred deformacijo in po njej
Slika 8: Deformacija pokrova – osnova za izdelavo 
nasprotne deformacije
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Naravoslovne in 
tehniške vede so 
prihodnost

V razvojnem centru Tecos se zaveda-
mo, da je krepitev znanja, prenos znanja 
med generacijami in vzdrževanje moč-
nega strokovnega jedra v gospodarskih 
organizacijah ključnega pomena za ohra-
njanje in povečevanje konkurenčnosti or-
ganizacije ter njene dodane vrednosti. Na 
Tecosu tako strokovno kot tudi osebnostno 
izpopolnjujemo nove mlade raziskovalce, 
ki se srečujejo z različnimi izzivi na podro-
čjih njihovega raziskovalnega dela, ter jim 
zagotavljamo raznoliko delo z najboljšimi 
slovenskimi in tujimi strokovnjaki na mul-
tidisciplinarnem področju razvoja izdelkov 
in materialov ter na področju optimiranja 
tehnoloških procesov. zaradi tega si pri-
zadevamo za ponovni zagon uspešnega in 
dolgoletnega programa »Mladi raziskovalci 
iz gospodarstva«, ki je v preteklosti šte-
vilnim MSP-jem in tudi velikim podjetjem 
omogočil pridobiti vrhunske strokovnjake. 

V začetku lanskega leta sta se razvojne-
mu centru pridružila dva mlada raziskoval-
ca iz gospodarstva, Vesna Žepič, doktor-
ska študentka interdisciplinarnega študija 
Bioznanosti, ter Jan Sluga, ki podiplom-
ski doktorski študij nadaljuje na ljubljanski 
Fakulteti za strojništvo.

Živimo v eri bioznanosti
Vesna Žepič prihaja iz Tržiča. 

Diplomirala je na ljubljanski Biotehniški fa-
kulteti, sedaj pa  je študentka doktorskega 
interdisciplinarnega študija Bioznanosti, 
znanstvenega področja les in biokompoziti 
na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fa-
kultete univerze v Ljubljani. Raziskovalno 
delo, ki ga mlada raziskovalka sedaj iz-
vaja v okviru razvojnega centra Tecos, je 

osnovano na kreiranju naprednih bioraz-
gradljivih nanokompozitnih materialov, za 
katere pravi: »Biološko razgradljivi polimeri 
imajo visok tržni potencial na področju bi-
oplastike, vendar pa v primerjavi s sinte-
tičnimi polimeri nekatere njihove lastnosti 
omejujejo njihovo uporabo v širšem aplika-
tivnem spektru. Po drugi strani so se nano 
ojačitve izkazale kot učinkovito sredstvo za 
izboljšanje takšnih negativnih lastnosti bi-
orazgradljivih polimerov. Na področju na-
notehnologije so nanofibrilirana celulozna 
vlakna (NFC), pridobljena iz lesne celuloze, 
v zadnjih desetletjih pritegnila ogromno 
pozornosti, tako na akademskem kot indu-
strijskem znanstveno raziskovalnem po-
dročju. uporaba ojačitvenih nanostruktur 
spremeni mehanske lastnosti (bio)polimer-
ne matrice na veliko učinkovitejši način, kot 
je to doseženo v običajnih mikro ali makro 
kompozitnih materialih. Izboljšane lastnosti 
končnih nanokompozitnih materialov izha-
jajo iz visokih vrednosti za Youngov modul 
kristaliničnenanofibrilirane celuloze, ki je 
potencialno močnejša od jekla in dosega 
137 GPa, primerljiv z Youngovim modulom 
za kevlar vlakna. zaradi lahke strukture 
in visoke trdnosti bionanokompoziti iščejo 
svojo aplikativno vrednost tudi kot sestavni 
deli v vesoljski in avtomobilski industriji, v 
navtiki in na ostalih industrijskih področjih, 
kjer je zaželena korozijska odpornost.«

razvoj ustreznega informa-
cijskega sistema je strateškega 
pomena 

Jan Sluga prihaja iz Ljubljane, kjer je 
obiskoval osnovno šolo in gimnazijo, študij 
pa je nadaljeval na ljubljanski Fakulteti za 

strojništvo, smer Mehatronika, mikrome-
hanski krmilni sistemi in avtomatizacija. 
Diplomiral je na temo logističnega podsi-
stema v eksperimentalni avtonomni celici 
(EAC). Želja po nadaljevanju izobraževanja 
s tega področja ga je vodila do razvojnega 
centra Tecos, kjer so našli skupni jezik za 
sodelovanje na raziskovalnem področju in-
dustrijsko produktno storitvenih sistemov. 

»V razvojnem centru Tecos imam mo-
žnost sodelovanja in dodatnega izpopol-
njevanja znanja na multidisciplinarnem 
področju z najboljšimi slovenskimi in tujimi 
strokovnjaki na področju orodjarstva (ra-
zvoj izdelkov, orodij in optimiranje tehnolo-
ških procesov). Namen mojega raziskoval-
nega dela je zasnovati informacijski sistem 
za mrežo orodjarn, ki bo podpiral uvedbo 
industrijsko produktno storitvenih sistemov 
in povezal vse deležnike v dobaviteljski ve-
rigi, t.j. ponudnike (orodjarne) z njihovimi 
odjemalci in dobavitelji. Potrebno bo razviti 
in povezati informacijski sistem za podpo-
ro sodelovanja specializiranih orodjarn v 
mreži, tako na tehničnem kot tudi poslov-
nem področju. z ustreznim informacijskim 
sistemom bo mogoče osnovati učinkovi-
to mrežno orodjarsko okolje za podporo 
orodjarnam in njihovim odjemalcem pri 
razvoju, izdelavi, uporabi in vzdrževanju 
industrijskih orodij po principu industrij-
sko produktno storitvenih sistemov, kar je 
strateškega pomena za panogo.«
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Pomembni  
dogodki

Na sejmu LOS 2012 je Tecos primarno predsta-
vljal 3D optično digitalizacijo, vzvratno inženirstvo 
in meritve. V drugi polovici leta bomo lahko ponu-
dili tovrstne storitve z najnovejšo in najzmogljivejšo 
opremo dostopno na tržišču.

Delavnica na temo idej za nove EU 
projekte, ki so jo organizirali na inštitutu Fra-
unhofer IWU v Chemnitzu v Nemčiji, je potekala 
v znamenju izmenjave idej in oblikovanja konzor-
cijev za prihajajoče razpise v okviru 7. OP. Orga-
nizatorju je poleg močne mednarodne zasedbe 
uspelo zagotoviti zelo učinkovito izmenjavo pro-
jektnih idej, informacij o sodelujočih institucijah 
in posameznikih ter pridobivanje novih kontaktov 
in sklepanje novih partnerstev.

ICMC 2012, ki je v odlični organizaciji inštituta Fraunhofer IWU in akad. prof. dr. Reimunda Neugebau-
erja potekal v Chemnitzu v Nemčiji, je privabil številne udeležence iz Evrope in drugih delov sveta. Osrednja 
tema letošnjega ICMC je bila učinkovita izraba resursov v proizvodnih procesih. Dogodka se je kot član 
mednarodnega programskega odbora udeležil tudi direktor Tecosa dr. Janez Marko Slabe.

Izobraževanja
datum naslov predavatelji lokacija

17. 5. 2012 Napake pri brizganju Boštjan Šmuc GEBERIT/Ruše

24. 5. 2012 Kompozitni materiali in tehnologije predelave janez Navodnik TECOS Celje

7. 6. 2012 Ekstruzija, pihanje in termoformiranje plastike janez Navodnik TECOS Celje

13. - 15. 6. 2012 Delavnice: 3D-konstruiranje orodij za plastiko Sebastijan kotnik VŠTP/Slovenj Gradec

6. 9. 2012 Vodenje, zaklepanje, temperiranje in odzračevanje  
orodij za brizganje Sebastijan kotnik TECOS Celje

20. 9. 2012 Mikropreoblikovanje karl kuzman TECOS/Celje

4. 10. 2012 Avtomatizirana strega in montaža Niko Herakovič FS/Ljubljana

18. 10. 2012 Prototipne tehnologije in maloserijska proizvodnja Igor Drstvenšek TECOS Celje

22. 11. 2012 Nanomateriali janez Navodnik TECOS/Celje

13. 12. 2012 Orodje za preoblikovanje pločevine na splošno Sebastijan kotnik TECOS/Celje

za prijavo na izobraževanje in dodatne informacije se obrnite na Špelo Bordon (spela.bordon@tecos.si, 03 426 46 09). Več informacij o 
aktualnih izobraževanjih lahko dobite tudi na spletni strani www.tecos.si, kjer lahko opravite tudi on-line prijavo.

t: (03) 490 09 20 
info@tecos.si
www.tecos.si

Izdaja: RAzVOjNI CENTER ORODjARSTVA SLOVENIjE – TECOS, kidričeva ulica 25, 3000 Celje, glavni in odgovorni urednik: 
dr. janez Marko Slabe, uredniški odbor: Samo Gazvoda, Aleš Hančič in Lucija Gornjak (FIT MEDIA d.o.o.), fotografije k član-
kom: arhiv TECOS, lektoriranje in oblikovanje: FIT MEDIA d.o.o., tisk: SCHWARz PRINT d.o.o., naklada: 550 izvodov, april 2012.
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