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V zaključni nalogi je predstavljena problematika flaške za vodo, saj je na trgu veliko
različnih ponudnikov, vsak pa ima svojo šibko točko. Glede na zahteve trga je razvita
popolnoma nova flaška, ki nam omogoča pitje vode kot iz kozarca. Ideja je bila testirana
do prototipa na podlagi tehnologij hitrega prototipiranja. Predstavili smo tudi trenutno
najbolj razširjene tehnologije za hitro prototipiranje, katere se danes uporabljajo tako za
domačo kot tudi industrijsko rabo. Narejen je bil pregled stanja na slovenskem trgu. Iz tega
izhaja ugotovitev, da v Sloveniji obstaja trg za takšen izdelek.
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Abstract
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Prototype innovative bottle for water
Valentin Pogačnik
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This paper presents the issues of a water bottle, as there are plenty providers on the market
each with its own weakness. Considering the market demands, a new bottle that allows us
to drink water as from a glass is developed. The idea was tested all the way to the
prototype based on the technology of rapid prototyping. The most popular technologies for
rapid prototyping used for personal as well as industrial use are also presented in the paper.
The review of the Slovenian market was made and the conclusion is that there is a place in
Slovenian market for such a product.
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1. Uvod
1.1. Ozadje problema
V zaključni nalogi smo se lotili problematike namiznih flašk oz. steklenic za vodo.
Plastične flaške, ki jih danes vidimo na trgu, so zelo cenene in imajo veliko hibo, saj se po
določenem času uporabe stene flaške obarvajo v rjavkasto barvo. To pomeni, da bi morali
plastično flaško menjati na 1–2 leti, če bi želeli imeti vedno čisto in higienično flaško. Pri
steklenih flaškah, ki so prav tako močno zastopane na slovenskem trgu, se omenjeni
problem ne pojavlja, pojavi pa se problem čiščenja. Steklene flaške imajo zožen vrat, kar
pomeni, da jih je v tem predelu zelo težko čistiti, še posebej, če imamo v stekleni flaški
tekočino, kot je npr. smuti. Takšna tekočina je zelo neprijetna za čiščenje, saj pogosto
nekateri koščki sadja ostanejo v steklenici. Zožen vrat steklenice onemogoča učinkovito
čiščenje le-te. Opisati želimo prav tako različne postopke 3D-tiskanja, ki se danes
uporabljajo za hitro prototipiranje. Dandanes želimo dobiti prototip v čim krajšem možnem
času, kar pomeni, da lahko hitro prodremo na trg s pravim izdelkom.

1.2. Cilji
Želimo izdelati prototip steklene flaške, ki bo imela enak premer po celotnem preseku
(votli valj). Steklena flaška mora biti prav tako oblikovno dovršena, zato smo si jo zamislili
v obliki popolnega valja. Flaška bo imela notranji navoj, pokrovček pa zunanjega. Ravno
obratno, kakor je to pri večini današnjih flašk. Prav tako želimo raziskati, koliko je
potencialnih kupcev za takšen izdelek.
Izdelave prototipa smo se lotili s tehnologijo 3D-tiskanja. Ta tehnologija je trenutno ena
najbolj razširjenih tehnologij za hitro in cenovno ugodno prototipriranje izdelkov.
Dolgoročni cilji
Povezati se z enim od slovenskih steklarskih podjetij in naročiti manjšo količino steklenih
flašk ter izdelati orodje za plastično litje pokrovčkov z vsaj štirimi gnezdi.
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2. Teoretične osnove
2.1. Kansei inženiring
V 20. stoletju je bil glavni cilj konstruktorjev izdelati izdelek, ki deluje in je hkrati
funkcionalen. Danes pa je to postalo že samoumevno, saj so skoraj vsi izdelki že dovršeni
do popolnosti [2].
Leta 1970 je profesor Mitsuo Nagamachi z Japonske proučeval kupčev čustveni odziv ob
nakupu izdelka in njegov vtis na lastnosti izdelka. Metoda, ki jo je ustvaril, temelji na
čustvenem odzivu kupca do izdelka in se imenuje »kansei inženiring«. Inženirji vedno več
sodelujejo tudi pri oblikovanju izdelka, saj so ugotovili, da je oblika tudi ena
pomembnejših lastnosti izdelka, ki ga bomo poslali na trg. Kupci so naravnani tako, da
sprejemajo tisto, kar je lepo na izgled, in zavračajo grdo (pojma grdo in lepo sta dokaj
relativna). Izdelki, ki ne vsebujejo kupčevih skritih potreb in ga čustveno ne pritegnejo, ne
dosežejo uspešne prodaje. Vendar pa je treba pri določitvi barve in oblike izdelka gledati
tudi na kulturna ozadja kupca in tako ustreči kupčevim željam [2].
Vizualni izgled izdelka določa, ali bo izdelek uspešen pri prodaji ali ne. Pri nemškem
podjetju Audi raziskave razkrivajo, da 60 % odločitev kupcev za nakup njihovega
avtomobila temelji na dizajnu in ne na tehnološki dovršenosti vozila. Zaradi naših
prirojenih občutkov za oblike in barve so nam nekatere oblike in barve same po sebi
privlačne, kot tudi na primer zlati rez, ki ga poznamo že iz stare Grčije. Številne študije so
pokazale, da imajo ljudje raje zaobljene kot linearne oblike, saj linearne oblike
simbolizirajo nekaj slabega in nevarnega. Prav tako je znano, da imajo ženske raje
organske oblike, moški pa bolje simpatizirajo geometrijske oblike [2].
Kot smo omenili, imajo čustva in asociacije na določeno barvo v vsaki državi drugačne
odzive. V Ameriki modra barva asociira igrače, zdravo prehrano, finančne storitve in
mlečne izdelke. Nasičenost predstavlja odstopanje določene barve od sive. Nasičenost sive
barve ja enaka nič, najbolj nasičene pa so barve v barvnem krogu. V spekter sodijo
kromatične (rdeča, modra, rumena itd.) in akromatične barve (črna, siva, bela). Primarna
barva je sestavljena zgolj iz ene osnovne barve, sekundarne barve so sestavljene iz dveh
barv, terciarne pa iz treh. Barve vplivajo tudi na počutje človeka. Tople barve so rdeča,
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oranžna, rumena, predstavnice hladnih barv pa so modra, vijolična, zelena. Slednje imajo
pomirjajoč učinek [2].

2.2. Pregled konkurence na trgu in njihova
problematika
Po pregledu že obstoječih izdelkov na trgu (spletne trgovine in fizične trgovine) smo prišli
do treh trenutno vodilnih blagovnih znamk na slovenskem tržišču tako med plastičnimi kot
tudi steklenimi flaškami.
Podjetje Equa je slovensko podjetje mladih podjetnic, ki slovi po steklenih flaškah z
dekorativnimi gumijastimi obročki. Podjetje je ustvarilo celotno družino izdelkov, ki so
povezani s pitjem vode. Kot smo že omenili, se njihove flaške težko popolnoma očistijo
oziroma za njihovo čiščenje potrebujemo dodatne pripomočke. Podjetje prav tako ne
poskrbi v zadostni meri za storitve po nakupu. V primeru, da se nam odlomi navoj na
pokrovčku, moramo zamenjati celotno flaško in ne moremo kupiti le pokrovčka.
Podjetje Flaška je bilo nekaj let nazaj vodilno podjetje na področju steklenih flašk za pitje
vode in je imelo tudi integrirano energetsko čiščenje vode. Njihove steklene flaške pa
imajo poleg že večkrat omenjenih slabosti glede širine vratu tudi slabost pri zapiranju
flaške s plutastim zamaškom. V primeru, da je flaška še malo vlažna in jo zapremo, se na
plutastem zamašku pojavi plesen, kar ni prav nič higiensko. Podjetje Flaška je bilo eno
izmed prvih podjetij s takšnim produktom na slovenskem trgu, vendar se ni znalo
prilagoditi zahtevam kupcev. Premalo pa je tudi vlagalo v razvoj novih oblik in tehnologij,
zato se podjetje ni razširilo v vodilno blagovno znamko steklenih flašk na trgu.
Podjetje Aladdin prihaja iz ZDA in ima bogato tradicijo pri izdelovanju izdelkov »Lunch
boxes« in »Coffe mug«. Zadnja leta pa so svojo proizvodnjo usmerili tudi v izdelavo
plastičnih flašk za pitje vode. Imajo dobre postavitve izdelkov v trgovinah, najbrž tudi
zaradi ugodne cene izdelka. Vendar pa imajo slabost, saj so v celoti narejene iz umetne
mase, ki pa se s časom naveže barv in vonjav. To pomeni, da jo je po določenem času treba
zamenjati.

Slika 2.1: Slika steklene flaške podjetja Equa [9].
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Slika 2.2: Slika steklene flaške podjetja Flaška [10].

Slika 2.3: Slika plastične flaške podjetja Aladdin [11].

2.3. Prednosti naše flaške
Kot smo že omenili, želimo izdelati trendovsko stekleno flaško, ki bo enostavna za
čiščenje, v prihodnje pa bo prisotna v vsakem gospodinjstvu. Flaška mora biti izdelana iz
stekla, saj je bolj higiensko in lažje za čiščenje. V flaško bi lahko vstavili žepke, ki bi bili
lahko napolnjeni s čajem, koščki limone itd. Žepki bi imeli perforirano površino, tako bi
omogočili, da voda prehaja v žepek in iz njega, koščki sadja, čaja pa bi obstali v žepku.
Flaška bi lahko prav tako vsebovala plošček, v katerega bi nasuli npr. cedevito. Ta plošček
bi vstavili na dno flaške, nato pa nalili vodo. Tako bi se vsebina v ploščku pomešala z vodo
in dobili bi vodo z okusom. Prednost ploščka v flaški bi bila v tem, da bi z njim lahko
regulirali količino raztopljene snovi. Ko pa bi nalili novo vodo, bi se lahko postopek
ponovil. Princip bi deloval na hitrem tresenju flaške, in sicer ko bi flaško hitro tresli (gor–
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dol), bi se vsebina v ploščku in voda zmešali, tako da bi lahko z enim ploščkom naredili
štiri steklenice pijače z okusom.

2.3.1. Zahteve naše flaške
Prednosti naše flaške so naslednje:









enostavno čiščenje,
atraktivna oblika,
protibakterijsko steklo,
personalizirana oblika s pokrovčkom,
dobro tesnjenje tudi v navpični postavitvi,
možnost: žepek za sadje ali čaj,
možnost: plošček z vsebino (cedevita),
možnost: filtriranje z ogljenim filtrom.

2.4. Kako je ideja nastala
Tudi sami smo uporabljali flaško za pitje vode. Najprej smo si kupili plastično, ki je kmalu
po uporabi začela smrdeti in je dobila rjavkasto obarvane stene, zato smo se kasneje
odločili za nakup steklene flaške. Stekleno flaško smo uporabljali kar nekaj časa, dokler si
nismo začeli pripravljati smutijev ali narezanega sadja za v flaško, kjer se je ponovno
pojavil problem s čiščenjem flaške in odstranitvijo sadja iz nje, ko je bila vsa voda že
popita. Opazovali smo sošolce in ljudi okoli sebe, ki so prav tako uporabljali podobne
flaške, in vsi smo imeli podoben problem. Na trgu smo vedno iskali nekaj unikatnega,
česar nihče drug še ni imel, vendar tega nismo našli. Začeli smo razmišljati o flaški, za
katero bi ljudje prepoznali prednosti in bi bili tako zanjo pripravljeni plačati več, saj je
kakovostnejša od ostalih na trgu, prav tako pa bi jo lahko še personalizirali s posebnimi
pokrovčki (za otroke, športnike, poslovneže itd.).
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3. Konstruiranje izdelka
3.1. Oblika
Flaška je oblikovana po smernicah osnovnega geometrijskega telesa, ki se imenuje valj.
Danes je na trgu poplava takšnih in drugačnih flašk za vodo, vendar so vse nekoliko
popačene oblike, saj se vsi prilagajajo takšnim ali drugačnim ustnikom za pitje. Ko se
usedemo v gostilno in naročimo pijačo v steklenici, vedno dobimo tudi kozarec. Lažje je
piti pijačo iz kozarca, kakor iz ozkega vratu steklenice. Pri oblikovanju naše flaške smo
pomislili tudi na to, zato smo oblikovali flaško, ki nam daje občutek, kot da pijemo vodo iz
kozarca in ne iz flaške.
Vedno več izdelkov na trgu se vrača k osnovnim geometrijam z rahlo zaobljenostjo. Kot
primer si lahko vzamemo tudi novejše modele podjetja Apple. Vsi njihovi novejši modeli
so pravokotne oblike z rahlo zaobljenostjo pri robovih.
Sami smo izredno radi uporabljali steklenico podjetja Voss. Njen osnovni namen je bil le
kot transportna embalaža za vodo z Norveške. Vendar se je zaradi njene enostavne oblike
njena namembnost spremenila iz transportne embalaže v flaško za večkratno uporabo. Še
vedno ima nekatere pomanjkljivosti, ki bi jih lahko rešili z našo obliko.
Pokrovček na vrhu flaške ima ugreznjeni dve luknji, ki nam omogočata lažje odpiranje
flaške. Lahko bi naredili plošček, ki gleda iz pokrovčka, in tako še olajšali odpiranje,
vendar želimo ohraniti enostavno obliko flaške.

3.2. Dimenzioniranje flaške
Flaško je treba narediti ravno pravšnje velikosti, da se uporabniku lepo poda v roko.
Pomemben je tudi volumen flaške, saj moramo v primeru premajhnega volumna flaško
pogosteje polniti, če pa je volumen prevelik, je flaška težka in nerodna za uporabo.
Treba je vzeti razdaljo od sredine dlani do prstanca, saj tako flaško držijo vsaj trije prsti, če
pa bi vzeli razdaljo od sredine dlani do sredinca, pa bi flaško držala le dva prsta. Povprečna
razdalja od sredine dlani do prstanca je 11,43 cm. Dodati je treba še dolžino od sredine
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dlani do palca, ki drži flaško z druge strani. Razdalja do palca pa je v povprečju 7,62 cm,
kar pomeni, da je naš največji obseg oprijema 19,05 cm (11,43 cm + 7,62 cm). Ko
poznamo obseg, lahko iz enačbe za obseg kroga izračunamo premer oprijema [5].
Enačbo le toliko spremenimo, da namesto radija (r) vstavimo d/2. Oznaka O predstavlja
obseg, r predstavlja radij, d predstavlja premer,  predstavlja Pi = 3,14.
𝑶= 𝟐∗𝜫∗𝒓

(3.1)

𝒅= 𝟐∗𝒓

(3.2)

𝑶= 𝒅∗𝜫

(3.3)

𝑶
𝜫

(3.4)

𝒅=

Po izračunu premera oprijema smo prišli do vrednosti 6,06 cm, kar bi bila najbolj
optimalna debelina flaške, vendar moramo upoštevati tudi volumen flaške in njeno višino.
Stremimo k temu, da flaška ni previsoka in ne predebela ter da vanjo spravimo čim večjo
količino tekočine.
Podatki: volumen (V), konstanta Pi (), polmer flaške (r), višina flaške (h).
𝑽 = 𝚷 ∗ 𝒓𝟐 ∗ 𝒉

(3.5)

𝑽
𝚷 ∗ 𝒓𝟐

(3.6)

𝒉=

Višina flaške je priporočljiva nekje med 20 in 25 cm. Volumen flaške naj bi bil med 0,5 in
0,75 l, zato višine nismo še fiksno določili, odvisno je tudi od samega izgleda flaške in
funkcionalnosti. Po izračunih smo ugotovili, da je notranji premer 6,06 cm premajhen, saj
bi v takem primeru morala biti ta flaška zelo visoka. Zato smo se raje odločili za nekoliko
širšo izvedbo z notranjim premerom 74 mm in zunanjim 80 mm v primeru, če upoštevamo
debelino stene 3 mm. S temi dimenzijami dosežemo višino flaške 22 cm in kapaciteto
0,75 l. Prototip flaške bomo izdelali z zgoraj omenjenimi dimenzijami. V primeru
predimenzioniranja flaške se bomo odločili za manjšo kapaciteto, tj. 0,5 litra.

3.3. Konstruiranje navoja
Pri določitvi navoja flaške moramo upoštevati določene pogoje, ki nam jih pogojujejo
materiali, s katerimi bomo delali. Zaradi uporabe stekla kot osnovnega materiala za flaško
vemo, da pri steklu ne moremo izdelati ostrih robov, kot bi to zahtevali navoji: metrski in
cevni. Zato se bolj nagibamo k uporabi neke vrste oblih navojev, saj ne vsebujejo ostrih
prehodov. Vendar pa imajo ti navoji tudi nekaj pomanjkljivosti. Imajo zelo majhno nosilno
površino, zato se uporabljajo le za manjše obremenitve, kot so npr. vretena, ki so
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izpostavljena nečistočam. Prav tako pa takšna vrsta navojev ne zagotavlja dobrega
tesnjenja, kar je pri flaškah eden izmed ključnih pomenov, zato bi to morali rešiti z
dodatnim tesnilom na pokrovčku.
Tako smo uporabili poseben standard (GPI-FM-4007), ki ga je razvil steklarski embalažni
inštitut za zagotavljanje kompatibilnosti pri izmenjavah med proizvajalcem in
uporabnikom. Za konstruiranje navoja smo uporabili velikost 77, ki naj bi bila primerna za
premer d1 74,20 +/– 0,5. Pri koraku 4,24 mm imamo dve možnosti različnih oblik navojev,
A ali B. Navoj tipa A je bolj podoben oblemu navoju, kar pomeni, da ne vsebuje ravnih
površin, ravne površine pa so ključne za dobro tesnjenje. Navoj tipa B pa vsebuje ravne
površine, ki so bolj primerne za tesnjenje. Odločili smo se za uporabo navoja B, saj ima
večjo nosilno površino in bi s tem lahko zagotavljal boljše tesnjenje pred uhajanjem
tekočine iz flaške.
Na sliki 3.4 vidimo, kako prihaja pri nekaterih zamaških do pokanja navojne plastike, kar
povzroči slabše zapiranje flaške in posledično tudi slabše tesnjenje. Problem vidimo tudi v
tem, da ne moremo kupiti le novega pokrovčka, ampak moramo zamenjati celotno flaško.

Slika 3.1: Počen navoj.

3.4. Tesnjenje
Tesnila, ki jih uporabljamo v strojništvu, delimo na dve kategoriji: tesnjenje z dotikom in
tesnjenje brez dotika. Tesnjenje z dotikom pomeni, da se tesnilo dotika vrtečega se dela in
se uporablja za tesnjenje prostorov, kjer je olje pod pritiskom in preprečuje vdor nečistoč v
sistem. Tesnjenje brez dotika je tam, kjer je ohlap med tesnilom in vrtečim se delom. Pri
tesnilih z dotikom prihaja do trenja med tesnilom in vrtečim se delom, kar povzroči izgubo
in obrabo, tesnilo pa se med obratovanjem segreje.
Tesnjenja ne moremo rešiti na tak način, kot ima to rešeno večina flašk, saj ima naša flaška
popolnoma drugačen način zapiranja.
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Poglejmo, kakšen način tesnjenja imajo drugi izdelki: kot prvi primer lahko vzamemo retro
steklenico za pivo, ki je imela na koncu zamaška debelo gumijasto tesnilo, ki se prilagaja
kotu posnetja zamašku. Te steklenice tesnijo še danes, res pa je, da je za njihovo tesnjenje
potrebna kar precejšnja sila zapiranja. Kot drugi primer lahko vzamemo PVC-vodovodne
cevi, ki imajo vgrajena enosmerna tesnila, kar pomeni, da ko cevi združimo eno v drugo in
po njej spustimo vodo, tesni brez uporabe dodatnega tesnilnega materiala [1].
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4. Tehnologija izdelave prototipa
4.1. Splošno o 3D-tisku
Prvi uporabni prototip letala, narejen v celoti s tehnologijo 3D-tiska, se je pojavil leta 2011
in je dosegel hitrost 160 km/h. Imenoval se je SULSA. Prav tako se je v tem obdobju
pojavilo veliko različnih panog, ki so začele uporabljati 3D-tehnologijo. Podjetje Protos je
pričelo s tiskanjem očalnih okvirjev, ki so bili lahko popolnoma prilagojeni kupčevi
ergonomiji glave. Prav tako pa je njihova cena sovpadala s konkurenco [3].
V zadnjih letih je v velikem porastu uporaba 3D-tiskalnikov za domačo uporabo, saj
omogočajo izdelavo nezahtevnih komponent, ki pa so obenem tudi lahko izjemno
uporabne. Nekateri so napovedovali, da bodo do leta 2040 3D-tiskalniki prisotni v vsakem
domu, tako kot laserski ali kapljični tiskalniki. Zagovorniki te ideje so rekli, da se bo to
zgodilo, ko bo cena 3D-tiskalnikov padla pod 350 EUR [3].
Kupci danes želijo vedno več, zato si proizvajalci prizadevajo izdelati nove atraktivne
oblike, ki bi privabile kupce, da kupijo prav njihov izdelek. Ker pa izdelki postajajo vse
bolj kompleksni in personalizirani za vsakega kupca posebej, je uporaba konvencionalnih
metod neuporabna zaradi visokih začetnih stroškov. Zato si pri tem lahko pomagamo s 3Dmodelirniki, ki so nepogrešljivi pri uporabi 3D-tiskalnikov. Kot navajata avtorja T. Muck
in I. Križanovskij v knjigi 3D-TISK, »ena slika pove več kot tisoč besed, pri razvoju
novega izdelka pa prototip v roki pove več kot tisoč virtualnih 3D-modelov« [3].
Za nanašanje materiala je danes najbolj poznan izraz 3D-tiskanje, čeprav se temu v stroki
reče »slojevite tehnologije«, saj se material nanaša v slojih.
Računalnik razdeli naš 3D-model po plasteh in doda koordinate za vsako plast posebej.
Podobno kot pri CNC-strojih se tudi pri 3D-tiskalnikih generira G-koda za pravilen pomik
šobe. Princip je zasnovan na podobnem primeru kakor 2D-tisk v kapljičnih ali laserskih
tiskalnikih, le da pri 3D-tiskalnikih dodamo še tretjo dimenzijo z višino. Za izdelavo
osnovnega telesa krogle bi lahko uporabili tako tehnologijo odrezovanja ali pa dodajalne
tehnologije. V primeru odrezovanja bi za izdelavo nekega izdelka nastalo veliko
odpadnega materiala, pri 3D-tisku pa porabimo le toliko materiala, kolikor ga potrebujemo.
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Zaradi hitrega razvoja materialov, povezanih s tehnologijo 3D-tiska, prihajamo do
področja, ko izraz prototip ni več primeren, saj vse pogosteje s 3D-tiskalniki izdelujemo že
končne izdelke. Tako lahko govorimo o hitrem izdelovanju (RM) in neposrednem
digitalnem izdelovanju (DDM). DDM se največkrat uporablja za izdelovanje
personaliziranih pripomočkov za ljudi s posebnimi potrebami, saj želimo, da se jim
pripomoček čim bolj prilagodi in jih ne ovira med uporabo. Kot odgovor na neko vmesno
stopnjo med hitrim izdelovanjem in neposrednim digitalnim izdelovanjem se je pojavila
hitra izdelava orodij (RT). Posebnost pri hitri izdelavi orodij je, da za izdelavo kalupa
uporabimo kar sam prototip, natisnjen s 3D-tiskalnikom, ali pa s tiskalnikom natisnemo
samo kalup [3].
Ena izmed prednosti je, da ob začetku tiskanja točno vemo, kdaj se bo proces zaključil.
Tako lahko natančno organiziramo potek našega dela. Druga stvar je ta, da za izdelavo še
tako kompleksnega izdelka potrebujemo le računalnik in 3D-tiskalnik. Večino del
opravimo na računalniku, z enakim številom korakov kot pri enostavnem izdelku ali pri
kompleksnejšem izdelku, za razliko od drugih odvzemalnih tehnologij, kjer bi potrebovali
več različnih procesov (vrtanje, brušenje, EDM …), prav tako pa nam bi še nekaj časa
vzelo programiranje vsake naprave posebej.
Nekateri vizionarji pravijo, da bo naslednjo industrijsko revolucijo povzročila 3Dtehnologija tiskanja, ko se bo ta še nekoliko izboljšala do proizvodnih procesov [3].

4.1.1. Prehod iz virtualne oblike v fizično
Postopek prehoda iz virtualne oblike oz. 3D-modela do fizičnega produkta je razdeljen na
šest korakov. Pri prvem koraku izdelamo 3D-model želenega modela (na trgu je veliko
različnih CAD-programov, brezplačnih in plačljivih). Pri drugem koraku je treba datoteko,
ki smo jo zmodelirali, shraniti v datoteko, ki jo lahko prebere naša programska oprema
tiskalnika. V večini primerov gre za datoteko stl. To datoteko lahko odpremo v programski
opremi 3D-tiskalnika, kjer določimo še nekatere parametre, kot so: pozicija izdelka na
delovni mizi, skaliranje izdelka in natančnost tiskanja. Na delovno mizo lahko postavimo
več različnih izdelkov, ti izdelki pa se bodo izdelovali istočasno, na tak način lahko
prihranimo pri času izdelave. To pa pomeni, da bo cena za kos nižja. Nato programska
oprema generira G-kodo, ki je osnova za izdelavo izdelka. V četrtem koraku se tiskalnik
kalibrira, v primeru, da imamo večje število kosov na delovni mizi, tiskalnik išče
optimalne poti za čim hitrejše tiskanje. Peti korak je sam proces 3D-tiskanja (nanašanje
plasti materiala), šesti korak pa je naknadna obdelava.
Kot smo omenili, lahko izdelek zmodeliramo sami ali pa opravimo obratni inženiring. To
pomeni, da s pomočjo 3D-skenerja poskeniramo že obstoječi izdelek. Ta postopek se
velikokrat uporablja v avtomobilski industriji, ko oblikovalci naredijo nov model
avtomobila. Ta je po navadi narejen iz neke vrste gline, katero brusijo in oblikujejo. Ko pa
dobijo želeno obliko, s 3D-skenerjem poskenirajo obliko in jo vnesejo v CAD-program.
Obratni inženiring ni namenjen reprodukciji obstoječih izdelkov, ampak njihovi
izboljšavi [3,4,7].

4.2. Pregled tehnologij
Razdelitev tehnologije si lahko vsak predstavlja nekoliko drugače, saj je na področju 3Dtiska veliko različnih tehnologij in vsakodnevno se pojavljajo nove. Zato lahko razdelimo
tehnologije 3D-tiska na štiri dele [3]:
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1.
2.
3.
4.

tehnologija na osnovi ekstrudiranja materiala,
tehnologija, ki temelji na osnovi fotopolimerizacije,
tehnologija z uporabo materiala v prahu,
tehnologija na osnovi laminacije materiala.

4.2.1. Tehnologija na osnovi ekstrudiranja materiala
S to tehnologijo lahko nanašamo široko paleto materialov: od kovine, polimerov do
keramike in živil. To je najbolj razširjena tehnologija 3D-tiskanja, saj je enostavna in
cenovno dostopna. Najdemo jo v večini 3D-tiskalnikov za domačo uporabo. Poznamo tri
različne načine ekstrudiranja v odvisnosti od materiala, ki ga želimo nanašati, ali gre za
termoplaste, živila ali beton [3,8].

Slika 4.1: Shema ekstrudiranja materiala [3].

Ekstrudiranje termoplastov je izumilo podjetje Stratasys in ga poimenovalo FDM, kar v
prevodu pomeni modeliranje s spajanjem. Ker pa je ta okrajšava zaščitena s strani podjetja
Stratasys, se na trgu pojavljajo vedno nova imena, kot sta PJP in FFM. Kadar uporabljamo
termoplast, lahko uporabimo izraz ekstrudiranje termoplastov.
Material, ki se uporablja pri tej tehnologiji, je običajno navit na kolutu. Ta material nato
pripeljemo do ekstrudirne glave, kjer se zmehča in je primeren za nanašanje. Zmehčani
(poltekoči) material nanašamo na predhodni sloj nanesenega materiala. V primeru, da
želimo natisniti zahtevnejše izdelke, ki vsebujejo tudi previsne elemente, je treba ustvariti
podporne stebričke, ki preprečujejo, da bi se material pogreznil.
3D-tiskalniki se ločijo tudi po velikosti izdelka, ki ga je možno izdelati v enem kosu, temu
pravimo tudi delovni volumen. Tiskalniki za domačo uporabo imajo delovni volumen okoli
12,7 x 12,7 x 12,7 cm, kar zadošča za izdelavo manjših izdelkov za domače potrebe.
Industrijski tiskalniki pa imajo večji delovni volumen 91,4 x 61 x 91,4 cm. Tiskalniki se ne
ločijo le v volumnu, odvisno je tudi, katero vrsto materiala lahko ekstrudiramo z
določenim tiskalnikom. Tiskalniki za domačo uporabo imajo manjši nabor različnih
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termoplastov in manjše število ekstrudirnih glav kot industrijski. Po navadi imajo dve
ekstrudirni glavi, v določenih primerih pa lahko tudi tri ali celo štiri.
V zadnjem času se je zelo razširilo ekstrudiranje kompozitnih termoplastov, kar pomeni, da
lahko natisnemo izdelek z imitacijo lesa ali kamna. Prvi je to izdelal Kaiu Parthyju in
ugotovil, da lahko barvo lesa spreminjamo s temperaturo ekstrudirne glave, pri kamnu pa
lahko s tem parametrom uravnavamo hrapavost [3,8].
Prav tako poznamo tudi ekstrudiranje kovine, ki se imenuje tehnologija modeliranja s
spajanjem slojev kovin FDMm. Pogoj pri tej tehnologiji je, da ima kovina temperaturo
taljenja pri manj kot 300 C, to pa lahko dosežemo z različnimi zlitinami. Do tega
zaključka je prišel Jorge Mreles z univerze v Teksasu [3].
Na univerzi v Cranfieldu so se poslužili nove tehnologije, ki temelji na žično-obločnem
dodajanju materiala in nosi prav tako podobno ime žično-obločno dodajalno izdelovanje –
WAAW, kjer s pomočjo ekstrudirne glave talijo tanko titanovo zlitino in jo v slojih
nanašajo na predhodni nanos. Takšna tehnologija ima izredno velik potencial v
avtomobilski in letalski industriji [3].
Pri tehnologiji na osnovi praškastega materiala gre lahko za kovinski ali keramični prašek.
Kot vezivo se velikokrat uporablja kar vosek v razmerju 40 % voska in 60 % osnovnega
materiala (kovina, keramika). Vendar pa je izdelek, ki je vezan le z vezilnim materialom,
precej krhek, zato ga je treba utrditi. To storimo tako, da najprej s povišano temperaturo
odstranimo vosek, nato pa ga izpostavimo visoki temperaturi 1000 C za nekaj ur. Pri tem
moramo upoštevati, da se bo izdelek nekoliko skrčil [3,8].
Pri ekstrudiranju betona imamo to prednost, da ga ni treba predhodno segrevati. Uvedba
3D-tiskalnikov v gradbeništvo bi pomenila veliko sprememb. Lahko bi izdelali bolj
kompleksne oblike, ki do sedaj niso bile izvedljive. Prav tako bi lahko prihranili pri
debelini sten zaradi izolacije, saj s posebnimi prekati med stenami lahko zmanjšamo
izgube toplote pri manjši debelini sten. Na univerzi v južni Kaliforniji so izvedli prvo
tiskano steno. Tehnologijo so poimenovali izdelovanje kontur in sten. V podjetju WinSun
so konec aprila 2014 predstavili hiše, izdelane s 3D-tiskalnikom, površine 200 m2, ki naj bi
bile cenovno zelo ugodne, in sicer 4800 EUR/kos, kar znese 24 EUR/m2, cena klasične
gradne hiše pa se danes giblje 300–500 EUR/m2. Za gradbeni material so uporabili
mešanico cementa, steklenih vlaken in odpadnega gradbenega materiala [3].
Med prvimi ekstrudiranimi živili je bila čokolada zaradi njenih odličnih lastnosti taljenja in
strjevanja. Uporablja se podoben postopek kot pri ekstrudiranju termoplastov, in sicer
čokolado segrejemo v šobi, da se zmehča, in jo nato nanesemo na površino. Tako se je leta
2012 prvič pojavila natisnjena čokolada.
Danes pa lahko tiskalnik za tiskanje hrane kupimo tudi že sami. Podjetje Natural Machines
je predstavilo tiskalnik Foodini 3D, ki omogoča pripravo in tisk različnih živilskih past [3].

4.2.2. Tehnologija na osnovi fotopolimerizacije
Ta vrsta tehnologije temelji na tekočem materialu, ki se imenuje fotopolimer. S pomočjo
UV-laserja strdimo prvo plast in postopek ponavljamo za vsako plast posebej. Prva
tehnologija, ki je temeljila na fotopolimerizaciji, je bila stereolitografija, ki jo je izumilo in
patentiralo podjetje 3D Systems. Poimenovali so jo stereolitografske naprave – SLA [3,6].
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Slika 4.2: Shema procesa fotopolimerizacije [3].

Naprave, ki delujejo na tej vrsti tehnologije, označimo s kratico SL ali SLA. Za strjevanje
fotopolimera uporabljamo računalniško voden UV-laser, ki strjuje material sloj za slojem.
Posodica s fotopolimerom se pomika navzdol in tako gradimo sloj za slojem, pri izdelavi
kompleksnejših oblik pa prav tako uporabljamo podporni material. Izdelane kose je treba
očistiti s topilom, nato pa še topilo odstraniti z vodo. Prav tako je treba izdelek izpostaviti
UV-svetlobi, da se utrdi. Izdelki, narejeni s tehnologijo fotopolimerizacije, imajo veliko
bolj gladke stene kakor izdelki, narejeni z ekstrudiranjem. Podjetje 3D Systems ima
največji industrijski tiskalnik s tehnologijo fotopolimerizacije. Tiskalnik se imenuje
ProXTM 950 in ima delovni volumen velikosti 150 x 75 x 55 cm. Prav tako se ponaša z
izredno tanko debelino slojev od 0,05 do 0,15 mm [3,6].
Fotopolimerizacijska tehnologija vstopa tudi v naš dom. Podjetje Asiga je leta 2011
izdelalo namizni SL-tiskalnik. Podjetje Formlabs pa je leta 2013 na trg pripeljalo Form 1,
danes je na voljo tudi njegova novejša različica Form 1+, ki se ponaša s hitrejšim tiskanjem
in močnejšim virom UV-svetlobe, kar pomeni, da lahko nanaša sloje v debelini od 0,025
do 0,2 mm. Delovni volumen je nekoliko okrnjen in znaša le 12,5 x 12,5 x 16,5 cm. Ta
vrsta tiskalnikov ni tako razvita za domačo uporabo, saj jo zaznamujejo visoka cena
aparata, višja cena fotopolimera in njegova toksičnost. Omenjena vrsta tiskalnika
(Form 1+) ima tako imenovano obrnjeno stereolitografijo, kar pomeni, da se delovna
plošča pomika navzgor med nanašanjem slojev. Nekoč so bili fotopolimerni materiali zelo
krhki in nezanesljivi, danes pa je kemija toliko napredovala, da omogoča gradnjo
fotopolimerov najrazličnejših lastnosti, od različnih trdot do gumenih fotopolimerov. Prav
tako lahko s posebnimi fotopolimeri izdelamo tudi nakit ali zobne proteze. 2PP je oznaka
za dvofotonsko polimerizacijo, ki naj bi bila tudi tehnologija prihodnosti, saj ima visoko
ločljivost, od 100 do 200 nm, hitrost izdelave pa je 250-krat hitrejša od SL-tehnologije
[3,6].
Pri DLS-tehnologiji ali tehnologiji projekcijskega digitalnega procesiranja svetlobe se
fotopolimer utrjuje s pomočjo digitalnega projektorja, ki zagotavlja utrjevanje celotnega
sloja in izredno natančnost. Ta vrsta tiskalnikov se lahko uporablja tako za prototipe kot za
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končne izdelke. Slovensko podjetje 3Way je izdelalo DLP-tiskalnik z zelo dobro
natančnostjo in hitrostjo do 30 min./cm. Delovni volumen tiskalnika znaša 54 x 96 x
100 mm in debelina sloja od 0,02 do 0,1 mm [3].
Kapljično nanašanje je tehnologija, kjer fotopolimer nanašamo na površino s pomočjo
tiskalne glave in ga nato utrdimo z UV-svetlobo. Tehnologijo so poimenovali »PolyJet«.
Prav tako imajo tudi v tem primeru nekatera podjetja zaščitena imena za to vrsto
tehnologije. Tehnologija PolyJet Matrix, ki je v lasti podjetja Stratasys, omogoča tiskanje
več različnih materialov hkrati, kar predstavlja veliko prednost na trgu [3].

4.2.3. Tehnologija z uporabo praškastega materiala
Pri tej tehnologiji lahko uporabljamo širok nabor različnih materialov, kot so steklo,
polimer, keramika, kovina itd. Spajanje teh materialov lahko poteka na več različnih
načinov [3]:
1. uporaba tiskalne glave za nanašanje veziva,
2. uporaba visokih toplotnih virov, kakor so laserji,
3. usmerjanje praškastega materiala v laserski snop.
Pri tiskanju z nanašanjem lepila za vsako plast posebej lepilo ali vezivo nanašamo s
pomočjo tiskalne glave. Kot osnovni material lahko uporabimo polimere, kovine, mavec in
celo živila [3]:







tisk predmetov z mavcem,
tisk predmetov s kovinami,
tisk predmetov s keramiko,
tisk predmetov s steklom,
tisk predmetov z živili,
tisk peščenih kalupov.

V naslednjem postopku uporabljamo visoko količino svetlobne energije, ki jo usmerimo v
eno točko in tako zmehčamo osnovni material. Tehnologija se imenuje lasersko sintranje in
je bila razvita sredi 80. let na univerzi v Teksasu [3].
Pri selektivnem laserskem sintranju uporabljamo laserski žarek. S to tehnologijo lahko
spajamo veliko različnih materialov, posebej dobro se spajajo polimeri, najlon, steklo in
kovina. Vendar je treba pri tem nekatere praške predhodno prevleči s plastjo materiala, ki
ima nižjo točko tališča. Vedno bolj je razširjen material alumide, to je polimer, ki vsebuje
delce aluminija [3].
Pri taljenju z elektronskim snopom nam že ime pove, da bomo prašek talili s pomočjo
elektronskega snopa. Proces se izvaja v vakuumu, da ne prihaja do interakcij med
elektroni, in zagotavlja visoko ločljivost. Izvaja se v treh prehodih, tako da prvi prehod
ogreje material, drugi prehod stali zunanjo plast, tretji prehod pa stali preostali del
materiala. Ta vrsta tehnologije je v letalski in vesoljski industriji prisotna veliko bolj kot
lasersko sintranje. Prav tako je primerna za izdelavo različnih implantatov v medicini, saj
ima zelo visoko trdoto [3].
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Slika 4.3: Shema procesa z uporabo praškastega materiala in nanašanjem veziva [3].

Tu uporabljamo praškaste materiale, ki jih skozi šobo usmerjamo v območje laserskega
snopa. Tehnologijo imenujemo tudi lasersko navarjanje. Vsako podjetje je razvilo svojo
različico laserskega navarjanja. Med bolj znanimi je podjetje Optomec s tehnologijo LENS
[3].
Osnovni materiali so predvsem nerjavna jekla, baker, nikelj, kobalt, aluminij in titan.
Proces se dogaja v komori, napolnjeni z argonom, saj ta preprečuje kontaminacijo izdelka
in njegovo oksidacijo. Omenjena vrsta tehnologije se predvsem uporablja na področju
letalske in orožarske industrije, kjer poskušajo z dodajanjem materiala obnoviti obrabljene
dele [3].

4.2.4. Tehnologija, osnovana na laminaciji materiala
Tehnologija, ki se je prva pojavila in je delovala na principu laminacije materiala, se je
imenovala tehnologija nalaganja krojenih plasti LOM. Gre za hibridno tehnologijo, kar
pomeni, da se material tako dodaja kot tudi odvzema. Vendar pa ima slabo lastnost, da se
odstranjeni material ne more ponovno uporabiti. Kot osnovni material uporabljamo papir,
polimere ali kovinske folije. Material se na delovno ploščo dovaja v zvitku, ki ima izjemno
adhezivno spodnjo stran, ali pa mu pomagamo z dodajanjem lepila. Ko je plast osnovnega
material prevlečena, z ogretim valjem pod pritiskom povaljamo, tako da se površini
sprimeta. Ko se ogreti valček odmakne, z laserjem izrežemo konturo predmeta. Miza se za
debelino folije premakne navzdol in ponovimo postopek. Ta LOM-tehnologija je danes
redka [3].
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Slika 4.4: Shema procesa z laminacijo materiala [3].

Ko je tehnologija LOM že skoraj zamrla, sta jo podjetji Mcor in Solido 3D ponovno
obudili. Podjetje Mcor je izdelalo tiskalnik, ki za plasti uporablja A4-format lista. S tem
dokazujejo, da je njihova tehnologija prijazna do okolja in je razgradljiva. Vendar pa so
izdelki omejeni na velikost A4-formata, kar znaša 256 x169 x 150 mm. Prav tako so
tiskalniku dodali tiskalno glavo, ki omogoča nanašanje barve na posamezne plasti. Pri
podjetju Solid 3D pa so razvili tiskalnik, ki za osnovni material uporablja PVC-folijo.
Tiskalnik je namenjen za domačo uporabo in tehta le slabih 45 kg. Uporablja se predvsem
za izdelavo konceptnih prototipov, maket in umetniških eksponatov. Izdelki, izdelani z
LOM-tehnologijo, se lahko uporabijo tudi za izdelavo kalupov za kasnejše ulivanje
kovin [3].

4.3. Podjetje 3D Systems
Podjetje že več kot 30 let izdeluje 3D-tiskalnike in pri tem poskuša čim bolj zmanjšati
razmik med idejo in realizacijo. Svojim uporabnikom želijo nuditi rešitev z izkušnjami in
tokom dela, tako lahko rešijo svoje oblikovne in tudi inženirske probleme [13].
Ideja se je rodila soustanovitelju podjetja 3D Systems Charlesu Hullu leta 1983. Leto
kasneje je izdelek tudi patentiral in ga poimenoval Stereolithography Apparatus (SLA). 3D
Systems prav tako postane leta 1986 prvo podjetje 3D-tiska [13].
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Slika 4.5: SLA-patent (Charls Hull) [13].

4.4. 3D-tiskalnik Projet 3510
V laboratoriju LABOD so nam predstavili profesionalni 3D-tiskalnik Projet 3510 blagovne
znamke 3D Systems. Ponaša se z 10-krat hitrejšim tiskanjem in 2,5-krat večjim volumnom
kot konkurenčni 3D-tiskalniki. Tiskalnik uporablja tehnologijo Multi-Jet, saj s tem
dosežemo robustne, trpežne in kakovostne plastične izdelke. Tiskalnik ima tudi možnost
nadzora in upravljanja prek tablice ali pametnega telefona. Za tiskanje se uporablja
material VisiJet M3, ki se nato utrdi z UV-svetlobo, možna je uporaba različnih barv in
različnih trdnosti. Za podporo se uporablja beli vosek, ki se po končanem procesu tiskanja
odstrani. Cena takšnega modela se giblje med 70.000 in 100.000 EUR.

Preglednica 4.1: Lastnosti 3D-tiskalnika Projet 3510.

Parameter
Velikost tiskalnika
Teža tiskalnika
Velikost tiskalnega objekta
Resolucija
Natančnost
Povezava s tablico/pametnim telefonom
E-poštno obvestilo
Material za tiskanje

Material za podporo
Pakiranje materiala

Vrednost
749 x 1194 x 1511 mm
323 kg
298 x 185 x 203 mm
32 mikronov
0,025–0,05 mm na 25,4 mm
Da
Da
VisiJet M3-X
VisiJet M3 Black
VisiJet M3 Crystal
VisiJet M3 Proplast
VisiJet M3 Navy
VisiJet M3 Techplast
VisiJet S300
2 kg (možno vstaviti dve kartuši)
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Napajanje
Omrežje
Zmogljivost uporabnikove opreme
Operacijski sistem uporabnikove opreme
Datoteke za branje
Delovna temperatura
Glasnost
Certifikat

200–240 V, 50 Hz, 10 A
10/100 Enthernet
1,8 GHz, 1 GB RAM ali višje
Windows XP professional, Windows Vista,
Windows 7
STL in SLC
18–28 C
>65 dBa pri srednjem delovanju ventilatorja
CE

4.5. Modeliranje 3D-modela
Za modeliranje smo uporabili študentsko različico modelirnika Solidworks 2016. Najprej
smo modelirali pokrov z navojem, ki bo narejen iz plastike. Nato sledi še modeliranje
steklenice, ki bo v proizvodnem procesu izdelana iz stekla, za izdelavo prototipa pa bo
natisnjena v 3D-tiskalniku. Izdelava navoja je bil najtežji del, saj ni bilo dovolj, da
naredimo vijačnico in po njej povlečemo profil, potrebno je bilo tako na začetku kot tudi
na koncu vijačnice navoj zožiti, če želimo narediti lepo in natančno prehajanje pri
privijanju in odvijanju pokrova. Globina notranjega navoja na flaški mora biti dovolj
globoka, da je pokrovček popolnoma vzporeden z zgornjim robom flaške. Navoj smo
izdelali po standardu GPI-FM-4007.
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5. Praktični del
5.1. Raziskava trga v Sloveniji
Slovenija ima okoli 2.065.000 prebivalcev. Naši kupci so ljudje, stari med 18 in 45 let, kar
na Statističnem uradu Republike Slovenije pomeni 743.414 ljudi. Glede na izkušnje
uporabnik zamenja plastične flaške nekoliko prej, približno na 2 leti, steklene flaške pa
nekoliko kasneje, približno na 5 let. Našega tržnega deleža na trgu še ne moremo določiti,
saj še nismo prisotni na trgu, zato so ti izračuni zgolj informativne narave. Takšno analizo
lahko izvedemo na več načinov, in sicer z anketo, fizično na papirju ali virtualno prek
interneta ali družabnih omrežij. Pri anketi imamo cilj, da dosežemo čim večje število
anketirancev in čim širše področje glede starosti, izobrazbe, socialnega področja in spola.
Lahko se poslužimo tudi telefonskega izpraševanja, kjer iz telefonskega imenika kličemo
naključne osebe in jim zastavimo nekaj kratkih vprašanj. Takšno raziskavo trga lahko
naredimo sami, vendar pa bo tako natančna in podrobna. Lahko se odločimo, da to nalogo
opravi kdo namesto nas. Veliko podjetij, tako slovenskih kot tudi tujih, se ukvarja z
raziskavo trga na različnih področjih, eno izmed večjih svetovnih podjetij za raziskavo trga
je GfK [12].
Našo raziskavo trga smo naredili kar sami s pomočjo socialnih omrežij, kjer smo prav tako
ugotovili območje starosti kupcev in kdo pravzaprav bi kupil naš izdelek. Tako smo prišli
do podatka, da bi našo flaško kupilo 10 % anketirancev, kar nam pove, da bi lahko na leto
prodali okoli 14.000 flašk. Predpostavili smo, da ima vsaka oseba le eno flaško.

Preglednica 5.1: Delež potencialnih kupcev.

Prebivalci
2.065.000
743.414
148.682

Delež
18–45 let
0,2 (5 let)
0,1 (10 %)

Potencialne stranke
743.414
148.682
14.868
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Število potencialnih strank potrebujemo zato, da lahko določimo teoretične dohodke in iz
tega vidimo, ali se nam finančno investicija v takšen projekt izide. Od tukaj naprej je to
naloga ekonomistov, da naredijo preračun, strojniki pa smo jim dolžni posredovati vse
potrebne informacije glede stroškov.
Izdelki, ki imajo večjo procentualno razliko med LC in MPC, so pogosto bolj prodajani ob
predpostavki, da sta končna cena in funkcija, ki jo opravljata, enaki. Izdelki v današnji
industriji imajo MPC šestkratnik LC, saj si morajo skozi to razliko pokriti vse dodatne
stroške, ki nastanejo neposredno pri prodaji takšnega izdelka.

5.2. Izdelava prototipa
Izdelave prototipa smo se lotili tako, da smo najprej natisnili le zgornji del flaške (navoj) in
pokrovček. Tako smo prihranili material v primeru, če prvi prototip ne bi bil uspešno
izdelan. Cena materiala, ki smo ga uporabili pri izdelavi našega prototipa, je bila
0,11 EUR/g. Teža celotne flaške in pokrovčka je znašala 140 g, kar bi v evrih predstavljalo
15,4 EUR na prototip, vendar nismo imeli nobenega zagotovila, da bo ta primeren. Naša
možnost zgornjega dela flaške in pokrovčka pa je imela 47 g, kar znaša 5,17 EUR.

Slika 5.1: Prvi prototip.

Prvi prototip je bil neuspešen, saj nismo upoštevali toleranc, ki jih uporablja 3D-tiskalnik.
Tako smo iz računalniške dimenzije pokrovčka 74 mm v praksi dobili velikost 74,5 mm.
Dobili smo pokrovček in navoj, ki se nikakor nista ujemala zaradi pretesnega ujema, zato
smo morali brusiti notranji navoj po celotnem obodu, da bi povečali toleranco med
pokrovčkom in flaško. Vendar to še ni bilo dovolj, zato smo se odločili za povečanje
navojnih utorov na flaški.
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Slika 5.2: Z rdečo barvo so na pokrovčku označena področja povišanih tlakov.

Nato smo pokrovček pobarvali z bravo in ga zaprli. Tam, kjer se je barva na navoju najbolj
prijela, smo vedeli, da prihaja do povečanih kontaktnih tlakov. Po končanih posegih sta se
pokrov in navoj flaške lepo zapirala. Tako smo lahko imeli izhodišče za popravljanje 3Dmodela v modelirniku Solidworks. Drugi prototip je bil že narejen po zahtevanih merilih.
Pokrovček se je lepo zaprl, ko je prišel do konca navoja, je bila višina flaške in pokrovčka
enaka, kar je bil tudi naš cilj.
Kot tretji prototip (končni) pa smo izdelali flaško v celoti in pokrovček. Ker je bila delovna
višina 3D-tiskalnika premajhna, smo jo morali pomanjšati, tako da je tretji prototip izdelan
v merilu 4 : 5.
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Slika 5.3: 3D-model flaške.

Slika 5.4: Fizični model flaške v razmerju 4 : 5.

Za izdelavo prototipa s 3D-tiskalnikom je najprej treba iz modelirnika izvoziti datoteko v
format stl. Za programsko opremo smo v našem primeru uporabili 3DWox Desktop, v ta
program smo vnesli osnovne lastnosti za izdelavo izdelka, kot so hitrost, velikost,
orientacija izdelka in pozicija. Ko smo določili te parametre, nam je program generiral Gkodo, po kateri je tiskalnik začel izdelovanje izdelka. V zadnjem koraku smo izvedeli tudi
dve zelo pomembni informaciji, in sicer koliko materiala bomo porabili za izdelavo
takšnega izdelka in čas tiskanja izdelka. Tako je tiskanje našega zadnjega prototipa trajalo
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30 ur in 45 minut. Čas se je nekoliko podaljšal, vsaj smo med parametri nastavili fini
način, tako smo dobili lepše prehode in boljšo natančnost. Pri tem pa smo porabili 112 g
materiala. Istočasno smo tiskali tako pokrovček kot tudi flaško, zato so ti podatki navedeni
za obe komponenti.

Slika 5.5: Program 3DWOX Desktop.

5.3. Proizvodni načrt
Za proizvodnjo steklenih flašk se je treba dogovoriti s steklarskim podjetjem v Sloveniji,
saj bi imeli tako nizke stroške transporta (Steklarna Hrastnik, Steklarna Rogaška itd.).
Predati bi jim morali naše modele flaške, kjer bi na podlagi analiz ugotovili, ali je takšno
flaško z danimi dimenzijami izvedljivo izdelati z njihovo steklarsko tehnologijo, in če ne,
kaj bi bilo treba spremeniti, da bi se lahko flaška izdelala. Morali bi dobiti čim več ponudb
od čim več steklarn in tako primerjati njihove procese izdelave ter končno ceno izdelka.
Zavedamo se, da večje število flašk bomo naročili, manjša bo nabavna cena flaške na kos,
vendar moramo ob tem tudi upoštevati, koliko časa bomo flaške imeli na zalogi, zato je
količina naročenih flašk ali katerega drugega izdelka kompromis med ceno in obratom.
Tukaj se tudi pojavi vprašanje glede izdelave modelov za pihanje stekla. Glede na to, da tu
ne gre za velike količine, bi po vsej verjetnosti morali takšne stroške izdelave modela kriti
sami. Preden pa bi se spustili v proizvodnjo, bi bilo treba opraviti tako imenovano nulto
serijo. S temi izdelki bi ugotovili, ali je proces izdelave korekten, in tako bi lahko opravili
nekatera testiranja.
Za proizvodnjo plastičnega pokrovčka potrebujemo orodje za plastično litje. Za izdelavo
takšnega orodja bi potrebovali tudi načrt orodja, katerega nam lahko izdela konstruktor (če
imamo znanje, ga lahko izdelamo tudi sami). Nato dobimo orodjarja, ki nam bo izdelal
želeno orodje po načrtu. Izdelava takšnega orodja lahko traja od 1 do 4 mesece, odvisno od
števila gnezd in zasedenosti orodjarja, zato je ta korak treba načrtovati dovolj zgodaj. Za
naš primer bi izdelali orodje na 4 gnezda, kar pomeni, da bo v enem zapiralnem ciklu
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naredil 4 pokrovčke. S tem nekoliko podaljšamo čas brizganja in ohlajanja, čas odpiranja
in izmeta pa ostaja enak. Ko imamo orodje izdelano, ga preizkusimo tako, da izdelamo
nulto serijo in preverimo, ali so dimenzije pokrovčkov znotraj naših toleranc, ki smo jih
podali. Pri orodju za plastično brizganje so tudi zelo pomembne zapiralne površine, saj ne
želimo, da bi se plastika prelivala tam, kjer se dve površini stikata.
Ko smo zadovoljni z nulto serijo in je orodje popravljeno, če je to potrebno, poiščemo
podjetje, ki ima brizganje plastike za svojo osnovno dejavnost, in se dogovorimo za letno
količino odkupa pokrovčkov (lahko tudi sami kupimo stroj za brizganje plastike, če imamo
sredstva in znanje). V Sloveniji imamo precej veliko plastičnih podjetij, ki opravljajo to
vrsto storitev, zato iskanje takšnega partnerja ne bi smelo biti večji problem. Prav tako kot
pri flaškah tudi tu cena na kos pada s količino.
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6. Rezultati
V naši zaključni nalogi smo prišli do ugotovitev, da je zunanji premer flaške 8 cm preširok
za uporabo. Zato bi bilo treba volumen flaške zmanjšati na 0,5 litra in posledično bi tako
dobili tudi manjši premer flaške. Vendar je naša skalirana verzija v razmerju 4 : 5 že kar
dober približek, kakšna bi morala biti v resnici. Navoj med flaško in pokrovčkom lepo
teče, brez zatikanja. Pri zapiranju flaške začutimo, ko dosežemo skrajno točko navoja. Pri
tem pa se flaška in pokrovček ne zagozdita in ju je še vedno moč odpreti s pomočjo dveh
prstov. Načina tesnjenja flaške na prototipu nismo mogli enakovredno oceniti, ker
prototipa flaške nismo mogli izdelati iz stekla, saj je tesnjenje med gladkimi površinami,
kot sta steklo in guma, boljše kakor med grobimi, npr. tiskana PLA-plastika. Uvoz (stl)
datoteke v programsko opremo računalnika je dokaj enostaven in prijazen za uporabnika.
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7. Diskusija
Uporaba 3D-tiskalnikov za hitro prototipiranje je smiselna za boljšo vizualizacijo izdelka,
vendar je odvisno, koliko denarja smo pripravljeni odšteti za 3D-tiskalnik. Tukaj velja
znan pregovor »malo denarja, malo muzike«. Najbolj razširjeni so tako imenovani namizni
3D-tiskalniki, vendar z njimi lahko tiskamo le ABS- in PLA-material. Ti so cenovno
dostopni vsakemu gospodinjstvu. Če pa želimo izdelati izdelek, pri katerem so glavnega
pomena materiali, moramo uporabiti kompleksnejše 3D-tiskalnike, ki nam omogočajo
tiskanje želenega materiala. 3D-tiskalniki so primerni za hitro izdelavo prototipov, vendar
da bi ti izdelki nadomestili prvotne izdelke, kakršne poznamo danes, se še dolgo ne bo
zgodilo, saj je čas tiskanja dolgotrajen, materiali za izdelavo pa so zelo dragi.
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8. Zaključki
1) Zasnovali smo nov tip flaške za vodo.
2) Izdelali smo prototip pokrovčka.
3) Izdelali smo prototip flaške.
4) Ocenili smo število potencialnih kupcev.
Ugotovili smo, kako delujejo 3D-tiskalniki in kakšen je proces za izdelavo prototipa z
njimi. Dimenzionirali smo flaško glede na ergonomijo človekove roke in naredili
raziskavo, koliko ljudi bi pravzaprav kupilo našo flaško.
Predlogi za nadaljnje delo
Predlog na nadaljnje delo je izdelati flaško iz stekla in ugotoviti stroške izdelave. Prav tako
bi bilo treba izdelati načrt orodja za plastično brizganje pokrovčka s tesnilom.
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10. Priloga
Delu prilagamo tudi delavniško risbo flaške, kot prilogo A in delavniško risbo pokrovčka,
kot prilogo B.
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