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Namen magistrske naloge je predstavitev procesa brizganja plastičnih materialov in razvoj
konstrukcije brizgalnega orodja za končni izdelek, katerega predstavlja zidni vložek.
Zahtevan material izdelka je polipropilen, ki je primeren za preoblikovanje s postopkom
brizganja. Konstrukcija orodja je morala izpolnjevati konstrukcijske zahteve in omogočati
optimalno ter nemoteno delovanje. Izbiro vrste orodja smo določili glede na geometrijo
brizganega izdelka, ekonomski in tehnični kriteriji pa so določali izbiro določenih sistemov
znotraj orodja. V času zasnove konstrukcije orodja je sledila tudi izvedba simulacij
brizganja, s katero smo preverili ustreznost izdelka, orodja in izbranih sistemov.
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Abstract
UDC 621.7:678.027.74(043.2)
No.: MAG II/729

Construction development of multi cavity injection mold for polymers
Jure Bevetek

Key words:

injection molding
injection molds
wall plugs
multi cavity mold
injection molding simulation
slide mold

This work researches the process of plastic injection molding and construction development
of injection mold for final product, which is wall plug. Required material used for the product
is polypropylene, which is suitable for injection molding. The tool construction must meet
all the necessary requirements and ensure optimum and smooth operation. The type of tool
was selected on the basis of products’ geometry, while the choice of certain systems within
the tool was determined by economic and technical criteria. We also included the
implementation of injection molding simulations, in order to verify the suitability of the
product, tool and selected systems.
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1 Uvod
1.1 Ozadje problema
Danes smo v stiku s plastiko tako rekoč na vsakem koraku, saj je prisotna in se uporablja v
vseh panogah industrije, v takšni ali drugačni obliki. Prednost plastičnih mas je v tem, da je
njihova uporaba vsestranska, razlog zato pa je v zelo velikem številu plastičnih materialov z
različnimi mehanskimi, toplotnimi in reološkimi lastnostmi. Zaradi različnih lastnosti,
namenov in potreb po uporabi plastike se je razvilo mnogo postopkov predelave le-te. V
magistrski nalogi se bomo posvetili zgolj eni izmed metod in sicer brizganju plastike.

1.2 Cilji
V magistrski nalogi bo potrebno razviti ustrezno konstrukcijo orodja za brizganje plastičnih
mas za izbran izdelek, katerega predstavlja zidni vložek. Izbiro ustrezne vrste orodja nam bo
določal izdelek sam, pri izbiri posameznih sistemov oziroma podsistemov v brizgalnem
orodju bomo upoštevali tehnične ter ekonomske kriterije. Izdelati želimo kakovostno orodje,
ki bo ustrezalo vsem naročnikovim zahtevam, hkrati pa bo konkurenčno ostalim
proizvajalcem in cenovno ugodno. Poleg tega se bomo pri konstruiranju zavzemali za
čimbolj hitro ter enostavno montažo in demontažo, ter minimalni čas cikla brizganja, kar
bomo dosegli z ustrezno izbiro temperirnega sistema.
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2 Teoretične osnove in pregled literature
2.1 Brizganje plastike
Brizganje plastike je eden izmed najbolj razširjenih postopkov predelave plastičnih mas in
se uporablja predvsem za izdelavo tankostenskih izdelkov. Brizgani izdelki so lahko bodisi
končni izdelki, ki so neposredno namenjeni kupcu oziroma na trg, ali v obliki polizdelkov,
kateri so namenjeni še za nadaljnjo obdelavo. Z omenjenim postopkom lahko izdelamo zelo
kompleksne oblike izdelkov, kateri so lahko različnih velikosti oziroma mas (od nekaj
gramov do več kilogramov), poleg tega lahko hkrati brizgamo več enakih ali različnih
izdelkov v istem orodju, kar imenujemo večgnezdno brizganje [1].
V večini primerov se postopek uporablja za masovno proizvodnjo izdelkov, saj je začetni
vložek, katerega predstavlja nakup brizgalnega orodja, visok. Poleg tega je sama
konstrukcija orodja izdelana s ciljem dolge življenjske dobe, tudi nad 1.000.000 brizgov.
Masovno proizvodnjo omogočata tudi relativno kratek čas celotnega cikla brizganja, ki
lahko znaša od nekaj sekund do nekaj minut, ter izbira večgnezdne konstrukcije orodja. V
precej manjšem obsegu pa se uporabljajo in izdelujejo tudi prototipna orodja. Kot nam že
samo ime pove se slednja uporabljajo za prototipne oziroma maloserijske izdelke. Za ta
orodja je značilna nižja cena, temu primerna je tudi izvedba konstrukcije in izbira
uporabljenih materialov za orodje [1].
Proces brizganja ima v primerjavi s preostalimi postopki predelave plastičnih mas številne
prednosti, kot so: izdelava kompleksnih izdelkov, natančna izdelava z ozkim tolerančnim
območjem, kratek cikel brizganja, brizganje več izdelkov hkrati, ter večkomponentno
brizganje, ki omogoča brizganje enega izdelka v različnih korakih ter z različnimi materiali.
Prednost procesa je tudi v nizkih stroških obratovanja, saj je proizvodnja do neke mere
avtomatizirana, ter majhni količini odpada katerega lahko v večini primerov (ustreznost
materiala) ponovno uporabimo. Sam proces ima tudi nekaj negativnih lastnosti, in sicer velik
začetni vložek, saj je zaradi velikosti in kompleksnosti orodij posledično draga njihova
izdelava, visoke cene brizgalnih strojev, ter drago in zamudno popravilo orodja v primeru
napak konstrukcije ter obrabe ali poškodb delov orodja tekom obratovanja [1], [2].
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2.1.1 Uporabljeni plastični materiali
Beseda plastika ali plastična masa predstavlja vrsto sintetičnih in polsintetičnih organskih
polimerov z visoko molsko maso. Sestavljeni so iz ponavljajočih se monomerov, katere
najpogosteje proizvajamo iz nafte, lahko pa tudi iz naravnih surovin. Pridobivamo jih s
postopkom polimerizacije, pri katerem se izbrani monomeri združijo v večje polimerne
verige z veliko boljšimi mehanskimi lastnostmi. Pri predelavi plastike lahko uporabimo tudi
različne aditive, kateri izboljšajo oziroma spremenijo določene lastnosti polimernih verig
[3], [4].
Za plastične mase obstaja mnogo delitev, ena izmed najbolj osnovnih je tehnološka delitev,
kjer jih delimo na [3]:
‐ termoplaste: sestavljeni so iz linearnih ali razvejanih verig polimerov, pri segrevanju se
zmehčajo in talijo, lahko se reciklirajo in ponovno uporabijo,
‐ duroplaste ali termosete: sestavljeni so iz zamreženih verig polimerov, pri povišani
temperaturi se jim mehanske lastnosti bistveno ne spremenijo, ne moremo jih reciklirati,
‐ elastomere: imajo zamreženo strukturo, so elastični na večjem temperaturnem območju.
Za nas zanimiva pa je tudi delitev glede na urejenost polimernih verig, kjer ločimo [3]:
‐ amorfne polimere: polimerne verige so neurejene, se prepletajo in so mobilne v velikem
temperaturnem območju. Zanje je značilno, da se pri segrevanju le zmehčajo in se ne
talijo,
‐ kristalinične polimere: polimerne verige so urejene in se oblikujejo v lamele ali sferulite.
V primerjavi z amorfnimi se ne mehčajo, mobilnost molekul je omogočena pri segrevanju
nad temperaturo tališča. Pri delno-kristaliničnih polimerih pa je prisotno tako območje
mehčanja kakor tudi točka taljenja, zanje je značilno, da urejenost verig podamo s stopnjo
kristaliničnosti.
Spodaj prikazani sliki 2.1 in 2.2 prikazujeta razliko urejenosti verig med amorfnimi ter
kristaliničnimi polimeri. Med amorfne polimere spadajo duroplasti in elastomeri,
termoplasti pa so lahko ali amorfni ali kristalinični oziroma delno-kristalinični, saj imajo v
trdnem stanju prisotne tako urejene kakor tudi neurejene strukture polimernih verig [3].

Slika 2.1: Neurejene polimerne verige [3]
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Slika 2.2: Urejene polimerne verige [3]
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Proces brizganja plastike je primeren za uporabo številnih polimernih materialov, tako med
termoplasti kakor tudi duroplasti in elastomeri, kar je velika prednost pred ostalimi procesi
predelave polimerov. Vendar se moramo zavedati, da pri omenjenem postopku močno
prevladuje uporaba termoplastov, zato se bomo v nadaljevanju poročila osredotočili zgolj na
brizganje termoplastov, saj se v primerjavi z brizganjem preostalih materialov ločijo tako po
lastnostih, kot tudi po postopkih [3].
Vseh plastičnih materialov ne moremo predelati s postopkom brizganja, saj morajo imeti za
ta namen sledeče karakteristike [3]:
‐ zmožnost deformiranja v željeno obliko izdelka,
‐ zdržati zadostne količine toplote, deformacij in napetosti, ki se pojavijo pri samem
procesu, hkrati pa ohraniti zadostne uporabne lastnosti za določen namen,
‐ zmožnost prenosa toplote v materialu, ki se lahko po preoblikovanju ponovno strdi.

2.1.2 Brizgalni stroji
Brizgalke ali brizgalni stroji so stroji, ki nam omogočajo preoblikovanje surove plastične
mase v željeni končni izdelek, seveda pod pogojem uporabe ustreznih in kakovostnih orodij
za brizganje. Sami stroji morajo biti robustni in kakovostno izdelani, saj pri procesu
brizganja dosegamo tlak tudi do 2500 bar, ter temperature do 350 °C. Namen brizgalnega
stroja je zagotavljanje natančnih in kontroliranih odmerkov polimernih materialov pri
zanesljivi hitrosti brizganja, in zagotavljanje zadostne zapiralne sile na brizgalnem orodju,
ki prepreči odpiranje orodja zaradi visokih tlakov, ki nastopajo pri brizganju [1].
V grobem lahko, glede na namembnost posameznih elementov, brizgalne stroje delimo na
štiri enote. Brizgalna enota zajame material in ga pripravi, ter dostavi tekoči material do
orodja. Poleg tega ima tudi nalogo konstantnega in ustreznega doziranja materiala, ter
brizganja materiala v orodje. Zapiralna enota je namenjena fiksiranju orodja, ter njegovem
odpiranju in zapiranju med delovanjem, pri tem mora omogočati tudi izmet izdelkov. Pri
zaprtem orodju mora enota aplicirati zadostno silo, ki bo preprečila odpiranje oziroma
prelivanje materiala v orodju. Krmiljenje in kontroliranje celotnega sistema omogoča
krmilna enota. Zadnjo enoto predstavlja podnožje stroja, katerega namen je zagotavljati
togost celotnega stroja, poleg tega pa mora omogočati namestitev in fiksiranje preostalih
enot nanj [5].

Slika 2.3: Zapiralna enota [5]

Slika 2.4: Brizgalna enota [5]
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Spodnja slika 2.5 prikazuje brizgalni stroj s posameznimi elementi, ki sestavljajo poprej
omenjene štiri glavne enote [6]:
‐ krmilna enota: predstavlja oznaka 1, ki prikazuje električni ter hidravlični motor, poleg
tega zajema tudi računalnik,
‐ podnožje stroja: predstavlja oznaka 2,
‐ brizgalna enota: sestavljajo jo oznake 3 – polž, 4 – lijak za granulat, 5 – pasasti grelci, ter
6 – brizgalna šoba,
‐ zapiralna enota: sestavljajo jo oznake 7 – nepomična vpenjalna plošča, 9 – pomična
vpenjalna plošča, 10 – zapiralna enota in 11 – izmetalna enota,
‐ oznaka 8 predstavlja brizgalno orodje, ki ni del samega stroja, vendar pa je nujno potreben
za proces brizganja.

Slika 2.5: Stroj za brizganje plastike [7]

Zaradi uporabe različnih materialov in brizgalnih orodij pri brizganju, morajo brizgalni stroji
omogočati tudi nastavljivost določenih parametrov glede na potrebe posameznega procesa.
Nekaj pomembnejših omenjenih parametrov je: ustrezno doziranje materiala, nadzorovanje
temperature materiala v polžu, določanje zadostnega brizgalnega in naknadnega tlaka pri
brizganju ter zapiralne sile orodja, omogočanje nastavitve ustreznega hoda zapiralne in
izmetalne enote, časovna nastavitev posameznih operacij [1].
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2.1.3 Opis postopka brizganja
Postopek brizganja se prične z dodajanjem surovega materiala oziroma surovca, ki je v obliki
granulata, v lijak stroja. Velikost granul je med 1 mm in 3 mm, njihov prenos do lijaka je
bodisi avtomatski s pomočjo polža ali sesalne naprave, lahko pa se material dodaja tudi
ročno. Material nato preide v cilinder s polžem, ki ga nato z rotacijo potiska proti izstopni
šobi. Polž ima z rotacijo, poleg potiskanj, nalogo tudi mešanja materiala, s čimer zagotovi
homogeno strukturo taline. Vzdolž polža so nameščeni grelci, katerih naloga je segrevanje
materiala, ki se pomika proti izstopni šobi. Cilinder vsebuje približno toliko materiala kot ga
je potrebno za 10 brizgov. Seveda pa je količina materiala za en brizg odvisna od brizgalnega
orodja, volumen cilindra pa od uporabljenega stroja. Ko se material v cilindru segreje na
zahtevano temperaturo, katera je odvisna od uporabljenega materiala in izvedbe orodja,
preide v predkomoro, kjer ga nato polž z aksialnim gibom, katerega omogoči hidravlični
motor, potisne skozi šobo stroja v zaprto orodje. Sledi polnjenje kalupa preko dolivne šobe,
katera omogoča neposreden prehod materiala iz brizgalne šobe v orodje. Po zapolnitvi
gravure s tekočo talino sledi naknadni tlak, ki zaradi krčenja materiala ob strjevanju, dodatno
dozira potreben material za zapolnitev. Omenjen naknadni tlak nato deluje do zamrznitve
dolivkov. Sledi odmik polža, ter nadaljnje ohlajanje materiala. Po ohladitvi materiala sledi
odpiranje orodja in izmet strjenih izdelkov. Temperatura materiala pri izmetu je praviloma
tolikšna, da izmet ne deformira ali poškoduje samega izdelka. Po izmetu sledi zapiranje
orodja in ponovitev celotnega cikla brizganja [1], [2].
Za lažjo in slikovitejšo predstavo si oglejmo spodnje slike, katere nazorno prikazujejo zgoraj
opisani postopek brizganja v štirih korakih.

Slika 2.6: Segrevanje materiala [8]

Slika 2.7: Brizganje [8]

Slika 2.8: Naknadni tlak in ohlajevanje [8]

Slika 2.9: Odpiranje orodja in izmet [8]
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2.2 Orodje za brizganje plastike
Brizgalno orodje je osrednji element v procesu brizganja plastike, zato sta kakovostna
konstrukcija ter ustrezna nadaljnja izdelava zelo pomembni. Orodje predstavlja kompleksni
sistem, ki mora izpolnjevati mnoge zahteve procesa brizganja hkrati. Primarna naloga orodja
je, da omogoča ustrezen razvod ter popolno zapolnitev kalupne votline z brizganim
materialom, ki pri tem prevzame njeno obliko. Druga primarna funkcija orodja je učinkovit
prenos toplote z vroče polimerne taline preko kalupa na hladilno tekočino, kar omogoča
hitrejše in enakomernejše brizganje izdelkov. Hladilna tekočina, zaradi najučinkovitejšega
prenosa toplote, neprestano teče skozi hladilni sistem v orodju, katerega predstavljajo za ta
namen izdelane izvrtine. Tretja in hkrati zadnja primarna funkcija orodja pa je, da omogoča
učinkovit in dosleden izmet izdelkov iz orodja, ne da bi pri tem prišlo do prekomernih
obremenitev, tako na izdelku kakor tudi orodju [6].
Orodje je sestavljeno iz številnih elementov ter sistemov, ki omogočajo izpolnjevanje
zahtevanih funkcij postopka brizganja. V grobem ga delimo na dolivni del, ki ima nalogo
usmerjanja taline od šobe brizgalnega stroja vse do kalupa, ter izmetalni del, katerega glavna
naloga je pridržanje strjenega izdelka, in v nekaterih primerih dolivka, med odpiranjem
orodja ter njun brezhiben izmet. Ločnico med omenjenima deloma orodja predstavlja delilna
ravnina, katero se določi na podlagi oblike izdelka. Sama oblika ravnine je lahko poljubna
in se lahko pri kompleksnejših izdelkih tudi večkrat lomi. Vendar pri konstruiranju stremimo
k ravni liniji oziroma ravnini, v kolikor je to le mogoče, saj je nadaljnja izdelava kalupa
precej enostavnejša in hitrejša, poleg tega pa omogoča boljše prileganje obeh delov kalupa,
ter posledično manjšo verjetnost prelivanja orodja [6].
Bolj podrobno lahko orodje razdelimo tudi na posamezne funkcionalne skupine, kot
prikazuje spodnja slika 2.10.

Priključki
na stroj

Vodenje in
centriranje

Sistem
izmetavanja

Dolivni
sistem

Temperirni
sistem

Sistem
gnezd

Slika 2.10: Prikaz funkcionalnih skupin orodja
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Priključke na stroj predstavljata vpenjalni plošči orodja, ki se nahajata na zunanjih straneh
orodja, njihov namen je fiksiranje posameznega dela orodja na vpenjalni plošči stroja. Za
vodenje in centriranje posameznih plošč in elementov skrbi sistem vodilnih stebrov in puš
ter centrirni obroči. Sistem izmetavanja in prenos gibanja sestavljajo razni izmetači,
drsniki in plošče. Nalogo razvod tekočega materiala v orodju ima dolivni sistem, katerega
predstavljajo toplokanalne in hladnokanalne dolivne šobe, glavni in stranski dolivni kanali
ter ustja. Skrb za hlajenje oziroma odvajanje toplote iz kalupa ter preostalega dela orodja
ima temperirni sistem, katerega sestavljajo različni sistemi izvrtin. Sistem gnezd je
sestavljen iz gravurnih plošč oziroma vložkov, ki določajo lego, razporeditev in število
gnezd. Poleg omenjenih funkcionalnih skupin orodje sestavljajo še nekateri drugi sistemi,
kot sta sistema odzračevanja orodja ter normalije [1].

2.2.1 Sistemi orodij
2.2.1.1 Normalije
Sistem normalij predstavlja sistem standardnih delov orodja in zajema elemente dolivnega,
izmetalnega, temperirnega ter sistema vodenja in centriranja, poleg tega pa tudi plošče in
vijake. Zaradi standardiziranih oblik in dimenzij elementov nam torej normalije olajšujejo
izbiro ter izdelavo določenih delov orodja, poleg tega pa sestavljajo ogrodje orodja, kar
predstavlja tudi njegovo osnovo. Spodnja slika 2.11 prikazuje posamezne standardne
elemente ogrodja [2].

Centrirni obroč

Izolirna plošča

Podložna plošča

Priključna plošča

Centrirna puša
Vijak
Vodilni steber
Oblikovna plošča
Vodilna puša
steber
Vijak
Podložna plošča
Distančna letev

Vračalna plošča

Priključna plošča

Snemalna plošča

Centrirni obroč

Izolirna plošča

Slika 2.11: Standardno ogrodje brizgalnega orodja
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Pri izbiri normalij za določeno orodje konstrukteriji izberejo potrebne elemente in njihove
dimenzije glede na zahteve izdelka, števila gnezd v orodju in ostale uporabljene sisteme v
orodju ter omejitve izbranega brizgalnega stroja [2].

2.2.1.2 Sistem gnezd
Sistem gnezd določa število gnezd ter njihovo razporeditev po gravurnem vložku. Določa se
ga v samem začetku razvoja orodja, saj njegova izbira vpliva na nadaljnjo določanje
dolivnega sistema ter tipa in velikosti orodja [2].
Na določitev števila gnezd vplivajo predvsem ekonomski kriteriji, kateri določajo število
gnezd na podlagi razmerja med stroški orodja, brizgalno sposobnostjo orodja in končno ceno
izdelka. Pomembna kriterija sta tudi zahtevano letno število izdelkov ter limitni stroški
posameznega izdelka. Poleg tega ne smemo pozabiti tudi na tehnične zmožnosti izdelave
posamezne orodjarne, predvsem v smislu velikosti in zahtevnosti izdelave orodja [2].
Pri razporeditvi gnezd moramo paziti na simetrično razporeditev ter enako dolge in hkrati
čim krajše poti toka mase, v kolikor je to le mogoče. Simetrična razporeditev gnezd omogoča
enakomerno porazdelitev sil v orodju, kar zagotavlja poleg manjših obremenitev v
posameznih elementih tudi ustrezno tesnjenje orodja. Poleg tega je pri določanju
razporeditve potrebno upoštevati tudi nadaljnjo izbiro najprimernejših ter najučinkovitejših
dolivnih in temperirnih sistemov [2].

Slika 2.12: Uravnoteženi dolivni sistemi [9]
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Slika 2.13: Neuravnoteženi dolivni sistemi [9]
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2.2.1.3 Dolivni sistem
Glavna naloga dolivnega sistema je razvod raztaljenega materiala preko dolivne strani
orodja, do votline kalupa oziroma gnezda. Dolžina kanalov mora biti čim krajša, saj nam
zmanjšuje padec brizgalnega tlaka, ter povečuje odvod toplote iz taline, kar lahko povzroči
predčasno strjevanje materiala v kanalih [2].
Dolivne sisteme v glavnem delimo glede na temperaturni režim in sicer na [2]:
‐ hladnokanalne dolivne sisteme,
‐ toplokanalane dolivne sisteme.
Hladnokanalni dolivni sistem
Pri orodjih s hladnokanalnim sistemom so kanali vdelani neposredno v plošče orodja, v
katerih se po zapolnitvi kalupa material strdi. Posledično moramo strjeni material izmetati
skupaj z izdelki, kar povzroča odvečni material, ki ga v primeru uporabe termoplastov lahko
ponovno uporabimo in predelamo [2].
Hladnokanalni dolivni sistem sestavljajo številni elementi, katere s skupno besedo označimo
kot dolivek. Posamezni elementi dolivka so prikazani na spodnji Sliki 2.14 [2].

1 – dolivni kegelj,
2 – glavni dolivni kanal,
3 – stranski dolivni kanal,
4 – prehodni kanal z ustjem,
5 – dolivna odprtina,
6 – celoten dolivek,
7 – izdelek,
8 – celoten ulitek.
Slika 2.14: Elementi hladnokanalnega dolivnega razvoda [2]
Skozi dolivni kegelj vstopa talina iz šobe brizgalnega stroja v orodje. Imenujemo ga tudi
stožčasti dolivek, saj ima obliko stožca, kar omogoča lažje snemanje iz orodja. Konec
dolivnega keglja predstavlja začetek glavnega dolivnega kanala, kjer pride do razvoda
materiala. Namen glavnega dolivnega kanala je omogočanje enakomernega nadaljnjega
razvoda taline v stranske oziroma razdelilne kanale. Ti kanali so manjšega preseka, njihov
namen je usmerjanje taline materiala v prehodni kanal z ustjem. Omenjeni kanal je zelo
kratek, presek kanala pa se močno zmanjša, kar povzroči povišano temperaturo in tlak v
materialu na prehodu skozi dolivno odprtino, onemogoča strjevanje materiala na ustju, ter
lažji pretok materiala in bolj učinkovito zapolnjevanje kalupne votline. Pri orodjih z le enim
gnezdom, ki je pozicioniran na sredini orodja, lahko celoten hladnokanalni dolivni sistem
predstavlja zgolj dolivni kegelj ali poleg njega še ustje [2].
Hladnokanalni sistemi se nadaljnje delijo glede na uporabljeno vrsto dolivka, primeri katerih
so prikazani in opisani v preglednici 2.1.
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Preglednica 2.1: Vrste dolivkov [1], [2], [10]

vrsta dolivka
paličasti
dolivek

točkasti čelni
dolivek

primer

lastnosti
Uporaba: za enognezdna orodja s
cilindričnimi ali simetričnimi izdelki,
za težko tekoče mase, primerno za
debelostenske izdelke
Prednosti: enostavna izdelava, kratka
pot toka taline, dobra zapolnitev
Slabosti: vidno dolivno mesto, dodatno
delo z odstranitvijo dolivka
Uporaba: za večgnezdna orodja s
tri-ploščnim sistemom
Prednosti: avtomatsko trganje dolivka
Slabosti: velik odpad materiala in drago
orodje

filmski
dolivek

Uporaba: za velike ploščate izdelke
Prednosti: hitro in enakomerno
polnjenje, brez linij spajanja, dobra
kvaliteta površin
Slabosti: odstranjevanje dolivka in
obdelava dolivnega mesta

stranski
osnovni
dolivek

Uporaba: za nizke škatlaste izdelke
Prednosti: enostavna izdelava, možnost
spreminjanja dimenzij ustja
Slabosti: odstranjevanje dolivka, vidno
mesto dolivka

obročni
dolivek

Uporaba: za cilindrične izdelke
Prednosti: brez linij spajanja
Slabosti: nepredvidljiv in neenakomeren
pretok materiala, zahtevna izdelava

tunelski
dolivek

Uporaba: za večgnezdna orodja, manjše
izdelke z možnostjo polnjenja s strani
Prednosti: avtomatsko trganje izdelka,
enostavna izvedba
Slabosti: velike strižne sile ter izgube
tlaka brizganja

12

Teoretične osnove in pregled literature

Poleg določanja vrste dolivkov je pri izbiri hladnokanalnega dolivnega sistema potrebno tudi
ustrezno oblikovanje in dimenzioniranje dolivnih ter razdelilnih kanalov. Na določitev
velikosti kanala vplivajo številni parametri, kot so na primer volumen izdelka, debelina sten,
masa, pot toka materiala, upor taline, površina, celotni volumen, toplotne izgube, izgube
zaradi trenja, čas hlajenja, količina odpada, proizvodni stroški ter vrsta orodja. Pri tem si
prizadevamo za čim krajšo ter čim hitrejšo pot z minimalno izgubo toplote, enakomerno
polnjenje vseh gnezd in dolivka, čim ožji kanal, ki zagotavlja brezhibno polnjenje in čim
manjše razmerje med površino in obsegom [1].
Pri izbiri oblike kanalov se odločamo med tremi standardnimi oblikami presekov. Najbolj
idealno obliko preseka dolivka imajo okrogli kanali, saj imajo optimalni oblikovni faktor,
ki predstavlja razmerje med obsegom in površino preseka, kar omogoča minimalno hlajenje
materiala in izgube zaradi trenja. Slaba lastnost okroglih kanalov pa je v izdelavi, saj je
potrebno izdelati kanale v obeh polovicah kalupa, ti pa se morajo ustrezno ujemati med
seboj. Alternativne izbire presekov kanalov so parabolični kanali, ki so lažji za izdelavo,
vendar imajo slabši oblikovni faktor, poleg tega imajo večji odpad ter večje izgube toplote,
in trapezni kanali, katerih lastnosti so še nekoliko slabše od paraboličnih [10], [11].

Slika 2.15: Okrogli kanal

Slika 2.16: Parabolični kanal

Slika 2.17: Trapezni kanal

Pri izbiri dolivnega sistema trenutno na trgu močno prevladujejo hladnokanalni sistemi.
Prednosti omenjenih sistemov so predvsem v enostavnem razvoju ter izdelavi in so v
primerjavi s toplokanalnimi sistemi tudi cenovno ugodnejši. Poleg tega je za sistem značilno
enostavno vzdrževanje in nezahtevno upravljanje, omogoča tudi enostavno spremembo
barve uporabljenega materiala ter čiščenje in odklop s stroja, saj po izmetu v orodju material
ne ostaja [10].
Glavno slabost hladnokanalnih sistemov predstavlja ravno dolivek, kateri potrebuje dodatno
ločevanje od izdelkov in ga je potrebno, v kolikor je to mogoče, ponovno predelati, kar
prinaša dodatne stroške procesa. Poleg tega se pri predelavi materiala njegove lastnosti
nekoliko spremenijo, zaradi česar je omejena količina dodanega ponovno predelanega
materiala [10].
Hladni dolivni sistemi se uporabljajo v vseh vrstah orodij, kateri so predstavljeni v
prihajajočem poglavju. Pri orodjih s hladnokanalnimi sistemi ločimo 2 vrsti, in sicer dvoploščno ter tri-ploščno orodje, katerih glavna razlika je v skupnem oziroma ločenem izmetu
dolivka ter izdelkov [10].
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Toplokanalni dolivni sistem
Toplokanalni dolivni sistem lahko smatramo kot podaljšek brizgalne šobe stroja v orodju.
Namen toplokanalnih dolivnih sistemov je segrevanje taline materiala, vse od vstopa v
dolivni sistem orodja, do njenega izstopa iz sistema in vstopa v kalupno votlino. Gretje taline
omogočajo grelni elementi, ki so prisotni v sistemu. Toplokanalne dolivne sisteme delimo
glede na uporabo razvodnega bloka in glede na izvedbo gretja [2], [10].
Tako delimo toplokanalne sisteme na sisteme z razvodnim blokom ter brez razvodnega
bloka. Razvodni blok predstavlja sistem razvodnih kanalov, ki povezujejo dolivno odprtino,
preko katere material vstopa v orodje, s toplimi šobami in se uporablja v primeru
večgnezdnih ali enognezdnih orodij z več dolivnimi mesti. Sistemi brez razvodnega bloka
so uporabni v orodjih, pri katerih topla šoba brizga material neposredno v gnezdo [2], [10].

Slika 2.18: Razvodni blok z grelci in toplimi šobami [12]

Toplokanalne sisteme dalje delimo tudi glede na izvedbo gretja toplih kanalov, in sicer na
sisteme z izolirnimi kanali, zunanjim gretjem, notranjim gretjem in kombinirane oziroma
delne toplokanalne sisteme [10].

Slika 2.19: Sistem z izolirnimi kanali [10]
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Slika 2.20: Sistem z notranjim gretjem [10]
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Slika 2.21: Sistem z zunanjim gretjem [10]

Slika 2.22: Delni toplokanalni sistem [13]

Toplokanalni sistem z izolirnimi kanali za delovanje ne uporablja nobenih dodatnih
grelcev v sistemu, saj strjevanje materiala v dolivnih kanalih preprečujejo velike dimenzije
samih kanalov. Brizgani material se strdi zgolj na obrobju kanalov, kar predstavlja dodatno
izolacijsko plast in zmanjša izgube toplote, to pa omogoča materialu v sredini kanalov, da
ostane tekoč. Tak sistem se uporablja predvsem za tankostenske izdelke s kratkim ciklom
brizganja, saj s konstantnimi ponavljajočimi ciklusi brizganja onemogočajo strjevanje jedra
dolivnih kanalov [10].
Toplokanalni sistemi z notranjim gretjem in toplokanalni sistemi z zunanjim gretjem
se med seboj razlikujejo v načinu delovanja in gretja toplih šob. Prednost toplih šob z
notranjim gretjem je predvsem v gretju konice šobe, s čimer omogočamo lažji pretok
materiala. Negativna lastnost omenjenega sistema pa je notranji grelec v šobi, ki omejuje
pretok materiala skozi šobo in povzroča padec tlaka v sistemu. Prednost toplih šob z
zunanjim gretjem je v okroglem preseku kanalov, ki potujejo skozi šobo sistema, saj
omogočajo najmanjši padec tlaka izmed vseh dolivnih sistemov. Glavni slabosti sistema z
zunanjim gretjem pa sta zahtevno dodatno izoliranje grelnih šob, zaradi prevoda toplote v
hladni del orodja in nagnjenost sistema k prelivanju ali puščanju materiala [10].
Posebnost delnih toplokanalnih sistemov je v vsebovanju toplokanalnih in hladnokanalnih
elementov sistemov. Kot prikazuje slika 2.22 sistem vsebuje grelne tople šobe, katere
segrevajo material vse do prehoda v sistem dolivkov, ki ga nato razpelje do posameznih
gnezd. Sistemi se uporabljajo v primeru večjih večgnezdnih orodji [10].
Prednosti toplokanalnih dolivnih sistemov so v hitrejšem ciklu brizganja, pri izmetu ni
odpada v obliki dolivka, zaradi česar hkrati porabimo tudi manj materiala, energije v obliki
toplote in časa, potrebnega za ohlajanje. Sistem omogoča tudi konsistentno temperaturo
materiala, katero tekom procesa neprestano nadzorujemo in reguliramo ter avtomatizacijo
procesa. Poleg naštetega potrebuje sistem manjše zaporne sile in nižji tlak brizganja v
primerjavi s hladnokanalnimi sistemi [10].
Slabosti omenjenega sistema so visoka cena, drago ter zamudno vzdrževanje in popravljanje
v primeru zastojev ali poškodb. Upravljanje s sistemom je zahtevno in zahteva delo
strokovnjakov, težave predstavljata tudi tesnjenje ustij in material, ki ostane v orodju po
prenehanju delovanja. Poleg tega potrebujemo veliko prostora za vgradnjo sistema, katerega
naknadno ni mogoče spremeniti [10].
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2.2.1.4 Temperirni sistem
Temperirni sistem sestavljajo izvrtine v ploščah in vložkih orodja, po katerih se med
delovanjem pretaka določen medij. Namen sistema je torej hlajenje oziroma temperiranje
orodja z odvajanjem toplote preko temperirnega medija in s tem posledično zmanjševanje
časa hlajenja. V nekaterih primerih se sistem uporablja tudi za gretje sistema, kadar je
dovedena količina toplote s talino materiala v orodju premajhna in je potreben dodatni dovod
toplote. Taki temperirni sistemi dodatno vsebujejo električne grelce v sistemu, ki skrbijo za
gretje medija [2].

2.2.1.5 Sistem odzračevanja
Sistem odzračevanja je še eden izmed pomembnejših sistemov v orodju in ima velik vpliv
na videz in kvaliteto brizganega izdelka. Naloga sistema je odvod zraka, ki se nahaja v
kalupni votlini med polnjenjem, saj onemogoča popolno zalivanje gnezda in povzroča
dodaten upor talini, za kar zahteva višji tlak pri polnjenju. Neustrezno odzračevanje sistema
nakazujejo ožigi na izmetanih izdelkih ali prelivanje taline, kar je lahko posledica prevelikih
kanalov. Pri načrtovanju in izdelavi odzračevalnih rež in kanalov moramo biti pazljivi, saj
moramo omogočiti le odvod zraka, ne pa tudi materiala. Dimenzije in oblikovne izvedbe
sistema se določajo glede na uporabljeni material, volumen ter obliko izdelka, volumen
dolivka in velikost tlaka na mestih odzračevanja [2].

2.2.2 Materiali orodij
Pri določitvi materala za posamezne elemente orodja obstaja velika možnosti izbire, ta pa je
odvisna od zahtev orodja. Večino uporabljenih materialov predstavljajo razne zlitine, kot
naprimer železove, bakrove, aluminijeve, magnezijeve, titanove in druge. Za določene
elemente se uporablja tudi karbidne trdnine in mešanice z epoksi smolo [2].
Najbolj pogosto uporabljen material za izdelavo orodij je železova zlitina ali jeklo, saj
poznamo veliko različnih vrst jekel z različnimi lastnostmi, zaradi česar jih lahko
uporabljamo za različne namene in komponente. V orodjarski industriji se uporabljajo skoraj
vse vrste jekel, vse od osnovnih konstrukcijskih jekel, jekel za nitriranje, cementiranje,
poboljšanje, do različnih vrst orodnih jekel. Glavne prednosti jekel so visoka temperatura
tališča, majhen temperaturni raztezek, visoka trdota in žilavost, dobra obrabna in korozijska
odpornost, relativno lahka obdelava in ugodna cena [2].
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2.2.3 Vrste orodij
Brizgani plastični izdelki so si med seboj različni tako po obliki in velikosti, kakor tudi po
namembnosti in uporabljenem materialu. Vse omenjene lastnosti imajo za posledico
izdelavo različnih brizgalnih orodij, ki se delijo glede na način izmeta izdelkov, mehanizme
snemanja izdelkov, število delilnih ravnin in izbiro dolivnega sistema [1].
Referenčni oziroma osnovni primer orodja
predstavlja normalno ali osnovno orodje.
Izvedba orodja je enostavna, z eno delilno
ravnino in prav tako le eno smerjo translacije
elementov orodja. Uporabljen je hladnokanalni
dolivni sistem, izmet izdelkov pa vršijo palični ali
patronasti izmetači. Orodje je primerno za
izdelke brez previsnih mest [1].
Slika 2.23: Osnovno orodje

Glede na vrsto izmeta se od osnovnega orodja ločita snemalno ter odtrgalno orodje.
Snemalno orodje je v principu delovanja enako
normalnemu orodju, le izmet oziroma snemanje
izdelkov vrši snemalna plošča namesto samih
izmetačev. Orodje je prav tako primerno za
izdelke brez previsnih mest [1].

Slika 2.24: Snemalno orodje

Odtrgalno orodje imenujemo tudi tri-ploščno
orodje. Od osnovnega orodja se poleg načina
snemanja razlikuje tudi po številu delilnih ravnin,
saj je za omenjeno orodje značilno, da vsebuje
dve delilni ravnini, kar omogoča ločeno snemanje
dolivka in izdelka. Tudi postopek odpiranja
orodja je nekoliko spremenjen, saj poteka
stopenjsko. Orodje je primerno za postopke pri
katerih je potrebno dolivek od izdelka ločiti že pri
izmetu [1].
Slika 2.25: Odtrgalno orodje [11]
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Glede na uporabljene mehanizme pri snemanju izdelkov ločimo drsniško, čeljustno in
odvijalno orodje.
Drsniško orodje ima le eno delilno ravnino,
samo odpiranje orodja pa se vrši v glavni ter
dodatno v prečni smeri, kar omogočajo poševni
drsniški stebri. Orodje je primerno za izdelke s
previsnimi mesti ali z zunanjimi navoji [1].

Slika 2.26: Drsniško orodje

Čeljustno orodje ima prav tako le eno delilno
ravnino. Orodje se odpira v glavni ter dodatno v
prečni smeri, kar omogočajo čeljustni elementi.
Ti med seboj drsijo po poševni ravnini, s čimer
hkrati tudi kompenzirajo stranske sile. Orodje je
primerno za izdelke s previsnimi mesti,
podolgovate in široke oblike [1].

Slika 2.27: Čeljustno orodje

Odvijalno orodje ima vgrajen mehanski pogon,
ki je bodisi v kombinaciji zobnikov in zobate
letve ali v obliki navojnega vretena. Sistem tako
omogoča hkratno rotacijo vijačnega jedra pri
translatornem odpiranju orodja. Orodje je
primerno za izdelke z notranjim navojem [1].

Slika 2.28: Odvijalno orodje
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Glede na število delilnih ravnin v orodju ločimo že omenjeno odtrgalno orodje ter etažno
orodje.
Kot pove že samo ime, ima etažno orodje več
delilnih ravnin oziroma etaž, na katerih so
razporejena gnezda ter dolivni sistem, kar
omogoča znatno povečanje produktivnosti pri
relativno majhni povečavi orodja. Posebnost
omenjenega orodja je tudi ta, da izmet poteka na
obeh straneh orodja, torej na izmetalnem in
dolivnem delu [1].
Slika 2.29: Etažno orodje

Orodja delimo tudi glede na vrsto dolivnega sistema in sicer na hladnokanalna in
toplokanalna orodja, katere smo prikazali in predstavili že v predhodnem poglavju 2.2.1.3.
Poleg vseh naštetih vrst orodja ločimo tudi tako imenovana posebna orodja. Ta
predstavljajo različne kombinacije poprej naštetih in opisanih sistemov. Uporabljamo jih v
primerih, kadar nam izdelek onemogoča uporabo le ene vrste orodja, ali pa le-ta ni
optimalna. Velikokrat so za določen izdelek možne različne izvedbe posebnih orodij, pri tem
je naloga konstrukterja ustrezna oziroma optimalna izbira kombinacije vrst orodij [1].
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3 Metodologija raziskave
3.1 Splošen postopek razvoja konstrukcije osnovnega
brizgalnega orodja
Preden lahko pričnemo z brizganjem željenih izdelkov, je potrebno razviti primerno
brizgalno orodje. Brizgalna orodja morajo biti ustrezno izdelana, saj moramo z njimi doseči
naročnikovo zahtevano kakovost izdelka. Proces konstruiranja ima tako glavno vlogo pri
doseganju merskih, oblikovnih, vizualnih, mehanskih, optičnih in drugih zahtev izdelka.
Postopek ustreznega konstruiranja je sestavljen iz več ključnih predpisanih korakov, katerih
se moramo držati v pravilnem zaporedju. Spodnja slika 3.1 predstavlja shematski prikaz
sosledja korakov, ki so potrebni pri izdelavi osnovnega orodja. Pri tem se je potrebno
zavedati, da je v nekaterih primerih enostavneje in bolj smotrno zamenjati katerega izmed
korakov. V primeru izbire katere izmed preostalih poprej omenjenih vrst orodja, se potek
konstruiranja nekoliko spremeni, saj različna orodja vsebujejo in potrebujejo različne
elemente ter sisteme za delovanje, zaradi česar so potrebni dodatni in ustrezno uvrščeni
vmesni koraki v procesu razvoja.
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Slika 3.1: Koraki pri razvoju osnovnega orodja

Tekom procesa konstruiranja orodja moramo sprejeti številne kompromise in potencialna
tveganja z izbiro elementov. V splošnem težimo k izdelavi manjših ter enostavnejših orodij,
ki so tudi manj zahtevna za uporabo in izdelavo. Vendar moramo zagotoviti zadovoljivo
robustnost orodja, da med delovanjem ne pride do dragih ter zamudnih okvar in zastojev. Po
drugi strani pa orodij ne smemo predimenzionirati, saj to vodi v izjemno velika, draga in
neučinkovita orodja.
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3.1.1 Zahteve izdelka
Začetni korak pri konstruiranju orodja je temeljit pregled in analiza izdelka. Pri izdelku
moramo preveriti konstrukcijo, katera mora ustrezati zahtevam in omejitvam tehnike
brizganja.
Pri konstruiranju oziroma analizi končnega modela izdelka moramo tako biti pozorni na
sledeče lastnosti:
‐ izbira ustreznega materiala,
‐ skrček materiala,
‐ določanje debeline sten,
‐ prehodi med stenami različnih debelin,
‐ zaokrožitve vogalov ter krivin,
‐ možnost pretoka mase.
Za prepoznavanje in odkrivanje morebitnih nepravilnosti si pomagamo z raznimi
simulacijami brizganja, vendar v industriji, predvsem v manjših in slabše razvitih podjetjih,
to še ni postala stalna praksa. Razlog tiči najverjetneje v dragih računalniških programih za
izvajanje simulacij, pomankanju znanja v podjetjih na področju simulacij, ter dodatnih
stroškov in porabljenega časa za razvoj orodja. Čeprav ravno slednja omenjena dejavnika
prihranimo z izvajanjem simulacij in sicer na račun nadaljnjih nepotrebnih optimizacij ter
popravkov orodja in izdelka.

3.1.2 Lastnosti brizgalnega stroja
Za ustrezno konstrukcijo orodja je potrebno poznati tudi zahteve ter omejitve brizgalnega
stroja, na katerem bo delovalo, saj je od njega odvisna zasnova orodja. Določene morajo biti
priključne mere stroja, območje delovanja stroja, način izmeta in centriranja, velikost
centrirnih priključkov, vrste priključkov za temperiranje, hidravlične in pnevmatske pomike
ter priključke za krmiljenje in nadzor orodja.

3.1.3 Zahteve orodja
Pod zahteve orodja spadajo v glavnem zahteve naročnika, katere se morajo pri konstruiranju
dosledno upoštevati. Pri tem je potrebno definirati:
‐ vrsto orodja: prototipno za manjše serije ali produkcijsko orodje za velike serije,
‐ tehnične možnosti izdelave: sem spadajo predvsem fizične zmožnosti izdelave
orodjarne,
‐ način delovanja orodja: določitev avtomatskega, polavtomatskega ali ročnega načina
dela, ter naknadne obdelave izdelka,
‐ ekonomske kategorije: življenjska doba, število kosov, čas ciklusa.
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3.1.4 Začetni koraki konstruiranja orodja
Ko imamo definirane vse navedene zahteve, lahko pričnemo z razvojem orodja. Prvi in zelo
pomemben korak je določitev delilne ravnine, saj lahko z napačno izbiro le-te precej otežimo
tako nadaljnje delo, kot tudi izdelavno samega orodja. Določitev delilne ravnine ima tudi
vpliv na izbiro vrste orodja, poleg tega definira ločnico med izmetalnim ter dolivnim delom
orodja.
Sledi izbira vrste orodja (poglavje 2.2.3), katero določata oblika izdelka in njegov položaj
glede na delilno ravnino ter določitev števila gnezd. Če le-ta ni bila definirana s strani
naročnika, jo lahko izračunamo na podlagi preostalih podanih parametrov orodja. Gnezda je
nato potrebno ustrezno pozicionirati in razporediti po gravurnem vložku oziroma plošči.
Temu koraku je primerno nameniti malce več pozornosti in razmisleka, saj neposredno
vpliva na velikost in obliko dolivnega sistema, kar pa nadaljnje na izdelovalne in proizvodne
stroške.
Naslednji korak pri konstruiranju je izdelava modelov gravurnih vložkov glede na velikost,
število in razporeditev gnezd ter vrsto orodja. Pri nekaterih izvedbah orodij, kot so odvijalno
orodje ali orodje s stranskimi pomiki, moramo v tem koraku upoštevati še dodatne elemente,
ki omogočajo ustrezno delovanje orodij. Tu pa lahko prihaja že do kompleksnih konstrukcij
modelov in zahtevnem medsebojnem prilagajanju komponent.
Nato sledi izbira ter izdelava dolivnega sistema, pri čemer si pogosto pomagamo tudi s
preračuni stroškov orodja in izdelkov ter časa brizgalnega cikla. V zadnjem koraku je
potrebno določiti le še temperirni sistem, ki bo omogočal odvod ustrezne količine toplote.

3.1.5 Konstruiranje dolivnega dela orodja
Po zaključenem razvoju gravurnih elementov lahko nadaljujemo s konstruiranjem dolivne
strani orodja, katero se konstruira okoli poprej izbranega dolivnega sistema. Prvi korak pri
tem je izdelava modela oblikovne oziroma gravurne plošče. Dimenzije plošče določimo na
osnovi dimenzij gravurnega vložka, dolivnega sistema in dovoljene velikosti orodja.
Podoben postopek nato ponovimo pri izdelavi modela vpenjalne plošče, kjer moramo
dodatno upoštevati pozicijo centrirnega obroča. Poleg tega je potrebno omogočiti ustrezno
pritrditev plošče na brizgalni stroj. Na koncu sledi še izbira centrirnega obroča, glede na
zahteve in omejitve brizgalnega stroja ter sestav modelov izdelanih elementov, pri čemer
uporabimo različne izvedbe vijačnih elementov in zvez ter vodil.
V kolikor je možno uporabimo pri izbiri dimenzij plošč standardne velikosti, katere lahko
naročimo pri številnih proizvajalcih in so posledično cenovno ugodnejše. Pomembno je tudi,
da smo pri konstruiranju plošč natančni in pazljivi pri medsebojnem ujemanju ter
kompatibilnosti s preostalimi elementi orodja.
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3.1.6 Konstruiranje izmetalnega dela orodja
Postopek je v nekaterih korakih precej podoben kot pri dolivnem delu orodja. Tukaj
pričnemo z določitvijo mest in načina izmeta ter izbiro izmetalnih elementov. Pri tem
moramo paziti, da uporabimo zadostno število ustrezno nameščenih izmetačev tako na
območju gnezd kakor tudi dolivka. Saj se nemalokrat zgodi, da je izmet neuspešen ravno
zaradi premajhnega števila ali neustrezne lege izmetačev. Paziti je potrebno tudi na ustrezno
lokacijo izmetačev glede na izdelek, saj so odtisi le-teh vidno opazni. Poseben primerek
orodja pri tem je tri-ploščno ali odtrgalno orodje, ki potrebuje dve vrsti izmetačev, in sicer
eno za dolivek ter drugo za izdelke.
Kakor pri dolivnem delu tudi pri izmetalnem sledi izdelava modela gravurne plošče, vendar
moramo tu dodatno upoštevati in izdelati izvrtine za izmetače. Nato prav tako sledi
konstruiranje vpenjalne plošče izmetalnega dela ter dodatnih distančnih letev, katerih naloga
je omogočanje potrebnega hoda izmetnim elementom.
V sledečem koraku je potrebno dokončati sistem izmetavanja z izdelavo modela snemalne
in vračalne plošče, katere določimo na osnovi predhodno izbranih elementov sistema. Zaradi
velikih sil, prisotnih pri procesu brizganja, in relativno majhnih premerov izmetačev, se v
praksi velikokrat dodatno uporabi podporne stebre ter vodila pri izmetalnem sistemu. V
zadnjem koraku sledi še izbira vodilnih elementov ter vijakov za medsebojno pritrditev
elementov izmetalnega dela orodja.

3.1.7 Zaključek konstruiranja orodja
V zaključku razvoja je potrebno le še sestaviti do sedaj skonstruirane dele in omogočiti
zaklep orodja. Potrebno je torej izdelati skupni sestav vseh uporabljenih elementov in
sistemov iz dolivnega ter izmetalnega dela orodja, kar omogočajo vodilni in centrirni
elementi. Nato je potrebna izdelava ustreznega zaklepa orodja, ki onemogoča odpiranje
orodja, kadar ni v delovanju. Pri izvedbi zaklepa lahko uporabimo številne različne zaklepne
elemente, še najbolj pogosto uporabljen je transportni most, ki poleg zaklepnega predstavlja
tudi transportni element.
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3.2 Razvoja konstrukcije 32 gnezdnega brizgalnega
orodja
Osrednji del naše magistrske naloge predstavlja razvoj 32 gnezdnega brizgalnega orodja ter
z njim povezana izdelava 3D CAD modelov izbranih elementov in sistemov. Tekom razvoja
smo dosledno upoštevali procesne korake opisane v poglavju 3.1. Za konstruiranje smo
uporabili modelirnik Solidworks – 2017.

3.2.1 Zahteve izdelka
Izdelek, za katerega je zahtevan razvoj konstrukcije orodja, predstavlja zidni vložek, ki se
uporablja za privijačenje pločevinskih vijakov velikosti ϕ8. Dimenzije izdelka znašajo
62,52 mm × 14,22 mm × 15,38 mm in ima volumen 2615 mm3. Zahtevan material za
brizganje je polipropilen z gostoto 905 kg/m3.

Skala (60 mm)

Slika 3.2: CAD model zidnega vložka

Končni 3D CAD model zidnega vložka je kreiral naročnik sam, vendar je kljub temu
potreben celovit pregled modela. Kot smo že omenili, je pri pregledu izdelka potrebno
preveriti njegovo ustreznost oziroma zmožnost izdelave izdelka s tehnologijo brizganja.
Kot običajno nam je naročnik, poleg samega modela izdelka, poslal tudi tehnične zahteve
izdelka, katerim mora končni izdelek ustrezati – preglednica 3.1.
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Preglednica 3.1: Konstrukcijske zahteve izdelka

X
X
X
X

X
X
X
X
X

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Zahteve izdelka
delitev izdelka po dogovoru
dovoljena zamaknitev delitve oblike po risbi
površine brez sledi dolivka
dolivna točka poglobljena
mesta izmetal po risbi
snemalni (livarski ) koti po dogovoru
znak za regeneracijo
oznaka izdelka po risbi
oznaka materiala
zaščitni znak izdelka
datumski žig
zaporedna številka orodja in št. gnezda
vidne površine estetsko dovršene
posebne merske zahteve po risbi
prevzemne mere po risbi
izdelek po izmetavanju brez deformacij
brez vidnih poti tečenja in vtisov izmetal
delilne ravnine brez srhov in ostrih robov

OPOMBE

PREVERIL

Legenda: X konstrukcijske zahteve, katere je pri izdelavi orodja potrebno upoštevati

Naročnik nam je pri tem podal tudi tehnični list za uporabljeni material, katerega lastnosti
so podane v preglednici 3.2.
Preglednica 3.2: Lastnosti brizgalnega materiala – polipropilen, proizvajalec Borealis z oznako
BD310MO

Lastnosti materiala
Gostota
Skrček
Temperatura primerna za brizganje
Pretok taline (230 °C/2,16 kg)
Upogibni modul elastičnosti
Modul elastičnosti (50 mm/min)
Natezna deformacija pri tečenju (50 mm/min)
Natezna napetost pri tečenju (50 mm/min)
Charpy-jeva udarna žilavost, z zarezo (23 °C)
Charpy-jeva udarna žilavost, z zarezo (-20 °C)

Vrednosti
905 kg/m3
1–2%
230 – 260 °C
0,8 g/min
1300 MPa
1400 MPa
6%
28 MPa
9 kJ/m2
4 kJ/m2

Najpomembnejšo lastnost za konstrukterje predstavlja skrček materiala, saj podaja približno
oceno deformacij materiala pri ohlajanju, zato ga je pri razvoju orodja obvezno potrebno
upoštevati. Na količino skrčka vpliva predvsem debelina stene izdelka in sicer debelejša kot
je stena, večji bo skrček, poleg tega bo posledično potreben tudi daljši čas ohlajanja.
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Spodnja slika 3.3 prikazuje izdelek v vzdolžnem prerezu in označeno maksimalno ter
povprečno debelino stene izdelka, kateri znašata 3,63 mm ter 2,02 mm,. Na podlagi
dobljenih izmer debeline sten smo se odločili za upoštevanje vrednosti skrčka 1 %, saj so
stene v povprečju relativno tanke.

Skala (40 mm)

Slika 3.3: Vzdolžni prerez modela izdelka

Kot smo že omenili, je pri pregledu izdelka potrebno preveriti tudi njegovo ustreznost
oziroma zmožnost izdelave izdelka s tehnologijo brizganja. Za izbran izdelek lahko trdimo,
da je primerno oblikovan, saj prehodi med stenami različnih debelin niso pravokotni, s čimer
omogočajo lažji pretok materiala ter zapolnitev robov. Prav tako ni velikih razlik med
debelinami sten, ustrezno je tudi oblikovanje robov vložka, saj so primerno zaokroženi.

3.2.2 Lastnosti uporabljenega brizgalnega stroja
Izbrani brizgalni stroj s strani naročnika je Krauss Maffei KM 130 – 380 CX, katerega
prikazuje spodnja slika. Gre za nemški brizgalni stroj, ki vsebuje hidravlično izvedbo
zapiralne enote, in omogoča popolno avtomatizacijo procesa brizganja od zapiranja orodja
in brizganja, do izmeta ter robotskega prevzema izdelkov. Tehnični podatki stroja so podani
v preglednici 3.3.

Slika 3.4: Brizgalni stroj Krauss Maffei KM 130 – 380 CX [14]
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Preglednica 3.3: Tehnični podatki brizgalnega stroja Krauss Maffei KM 130 – 380 CX [15]

Zapiralna enota
Zaporna sila:
1300 kN
Maksimalna odpiralna sila orodja:
70 kN
Odpiralna sila gibljive plošče:
35,4 kN
Zapiralna sila gibljive plošče:
31,4 kN
Dimenzije vpenjalnih plošč stroja (dolžina x širina):
840 mm × 840 mm
Razdalja med vodilnimi stebri (dolžina x širina):
530 mm × 530 mm
Maksimalni hod orodja:
600 mm
Minimalna velikost orodja:
300 mm
Maksimalni hod:
900 mm
Hod hidravličnega izmetača:
150 mm
Izmetalna sila naprej/nazaj:
22,6 kN / 9,9 kN
Brizgalna enota
Premer polža:
40 mm
Razmerje med dolžino in premerom:
23
Brizgalni tlak:
186 MPa
Volumen brizga:
201 cm3
Masa brizga:
183 g
Brizgalna hitrost:
377 cm3/s
Hitrost polža:
390 l/min
Maksimalna hitrost plastificiranja:
25 g/s
Tlak v šobi:
50 kN
Električna in hidravlična oprema
Normalna kapaciteta motorja črpalke:
18,5 kW
Zmogljivost ogrevanja:
8,12 kW
Število nastavljivih con gretja:
5
Frekvenca suhega cikla:
1700 1/h
Čas suhega cikla:
2,1 s
Kapaciteta rezervoarja:
489 l
Dimenzije in masa
Dimenzija brizgalnega stroja:
4,30 m × 1,6 m × 2,1 m
Celotna masa stroja:
5600 kg
Maksimalna teža orodja:
1485 kg
Preostale lastnosti stroja
Pnevmatski ventil 3 na premični plošči
Mehanski robotski vmesnik v skladu z EURO 18
Povečan hladilnik olja za dovod vode z najvišjo temperaturo 31°C
Tlačni akumulator za povečano vbrizgalno kapaciteto in neodvisne premike izmetačev
2-kratni hidravlični sistem vlečenja
8 kontrolnih vezij za toplokanalne šobe
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3.2.3 Zahteve orodja
Skupaj z zahtevami končnega produkta in lastnostmi določenega materiala ter brizgalnega
stroja nam je naročnik posredoval tudi tehnične zahteve orodja.
Preglednica 3.4: Naročnikove zahteve orodja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Zahteve orodja
OPOMBE PREVERIL
ohišje po dogovoru (Hasco/Meusburger)
gravura v vložkih
izolacijske plošče na izmetalni in dolivni strani
ustrezen temperirni sistem - intenzivno
hlajenje orodja, gravurnih vložkov in drsnikov
kritični elementi orodja zamenljivi
vsaka polovica orodja na dvigalu v navpični legi
- balansirano orodje
očesni vijaki za dvigovanje orodja
32 gnezdno orodje
razporeditev gnezd – simetrično
ločen izmet dolivka in izdelkov
izmetani dolivek primeren za robotski prevzem
na delitvi orodja in med ploščami
zareze za ročno odpiranje z vzvodi
vsi zunanji robovi orodja posneti 2/45°
simetričen dolivni sistem z enako dolgo potjo
tečenja do vseh gnezd
oznake vstop in izstop vode označeni
ob
(oznake V1 / I1; V2 / I2)
priključkih
priložiti elektrode, šablone in modele ter
ostalo tehnično dokumentacijo
napisna plošča
slika spodaj
minimalna zahteva materiala orodja:
plošče: jekla 1.1730,
vložki za gnezda: jekla 1.2343

Slika 3.5: Napisna plošča orodja
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3.2.4 Koraki razvoja konstrukcije orodja
3.2.4.1 Določitev delilne ravnine in vrste orodja
Kot smo predhodno že omenili, predstavlja določitev oziroma definiranje delilne ravnine
prvi in hkrati zelo pomemben korak konstruiranja, saj vpliva na nadaljnjo izbiro in razvoj
orodja. Na slikah 3.2 in 3.3 lahko opazimo, da je izdelek v notranjosti votel in ima številne
utore ter rebra vzdolž celotne dolžine. Poleg tega vsebuje oblika izdelka dva jezička, katera
lahko pri določeni izbiri lege delilne ravnine predstavljata nezaželena previsna mesta.
Po temeljitem pregledu izdelka smo določili najustreznejšo lego delilne ravnine, katero
predstavlja ravno XY ravnina izdelka, ki je hkrati tudi simetrijska ravnina izdelka, in je
prikazana na spodnji sliki 3.6.

Skala (50 mm)

Slika 3.6: Lega delilne ravnine

Na podlagi definiranja lege delilne ravnine in same oblike izdelka sledi določitev vrste
orodja. Odločili smo se za drsniško orodje z eno delilno ravnino ter osnovnim, dvoploščnim
načinom izmeta izdelkov. Za izbiro drsniškega mehanizma snemanja izdelkov smo se
odločili, ker omogoča izdelavo votlih izdelkov, poleg tega pa omogoča v našem primeru
precej enostavno izvedbo. Slednji kriterij je poleg ekonomičnosti vplival tudi pri izbiri
števila delilnih ravnin ter načina izmeta izdelkov.
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3.2.4.2 Izdelava modela gnezda
Po izbiri lege delilne ravnine in vrste orodja smo začeli s konstruiranjem kalupa ter
stranskega jedra. Modele omenjenih elementov smo izdelali s pomočjo funkcije cavity,
katera izdela negativ izdelka na željenem mestu izbranega modela. Slika 3.7 prikazuje
ekspandiran prikaz sestava izmetalnega in dolivnega dela kalupa, stranskega jedra ter
izdelka. Dimenzije stranskega jedra so ϕ15 mm × 80 mm, posamezen kalup pa meri
70 mm × 20 mm ×10 mm.

Skala (90 mm)

Slika 3.7: Sestav izdelka, kalupa in stranskega jedra

V tem koraku je pomembna ustrezna določitev širine posameznega gnezda ter izdelava
oblikovno ustreznega sestava kalupa in stranskega jedra.

3.2.4.3 Izdelava gravurnih vložkov
Izdelane enognezdne kalupe je v naslednjem koraku potrebno ustrezno razporediti in združiti
v dolivni oziroma izmetalni vložek. Zaradi zahtevanega stranskega vleka ter enakomerne
porazdelitve obremenitev v orodju smo se odločili za izbiro simetričnih oblik vložkov. Pri
dimenzioniranju vložkov je bilo potrebno določiti ustrezno širino in s tem omogočiti dovolj
prostora za nadaljnje apliciranje dolivnega sistema. Glede na velikost vložkov je bilo
potrebno določiti tudi zadostno debelino, ki bo preprečevala nastanek nezaželenih
deformacij tekom njihove izdelave ali med procesom brizganja. Tako smo določili končne
dimenzije vložkov 400 mm × 240 mm × 66 mm, pri čemer znaša razmik med skrajnima
točkama sosednjih gnezd 4,6 mm in 84,9 mm med nasprotnima gnezdoma. Izbran material
za izdelavo je legirano orodno jeklo z oznako 1.2343 oziroma X37CrMoV5 in trdoto med
44 HRC in 46 HRC, ki je primerno za delo v vročem.
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Spodnja slika prikazuje model dolivnega in izmetalnega vložka, katera sta v trenutni fazi še
enaka. Na sliki lahko opazimo tudi že izdelana utora, katera predstavljata naležno mesto
drsnikov stranskega vleka, katerih izdelava konstrukcije sledi.

Skala (400 mm)

Slika 3.8: Osnovna oblika modela dolivnega ter izmetalnega vložka

3.2.4.4 Izdelava in izbira preostalih elementov gravurnega sestava
Po zaključeni izdelavi modelov vložkov ter njihovih končno določenih dimenzijah smo
nadaljevali z izdelavo elementov potrebnih za gravurni sestav. Tako je sledila izdelava
modela stranskega drsnika, katerega naloga je zagotavljanje translatornega gibanja stranskih
jeder pred in po izmetu izdelkov ter njihovo ustrezno pozicioniranje.
Dolžino in višino stranskih drsnikov smo določili na podlagi modelov že izdelanih vložkov
in za to izdelanih naležnih mest. Širino drsnikov pa smo določili glede na globino utora
stranskih jeder, izbiro dimenzij stebrnih vodil in določitvijo naklona vodilnih izvrtin. Pri
določanju naklona vodilnih izvrtin je potrebna dodatna pozornost, saj lahko z določitvijo
premajhnega kota precej povečamo orodje, zaradi potrebe po daljših vodilnih stebrih. Po
drugi strani pa prevelik naklon povzroči večje obremenitve vodilnih elementov, kar lahko
pripelje do obrabe, neustreznega delovanja in celo do porušitve vodil.
Slika 3.9 prikazuje izdelan model stranskega drsnika, katerega dimenzije znašajo
356 mm × 100 mm × 50 mm, z naklonom ležišča vodil ter zadnje stranice 22°. Izbrana vrsta
materiala je legirano orodno jeklo z oznako 1.2083 oziroma X40Cr14 s trdoto med 53 HRC
in 56 HRC, ki je primerno za delo v hladnem. Na modelu lahko opazimo tudi utore za zatiče,
katerih namen je natančno določati pozicijo stranskih jeder in preprečiti njihovo rotacijo ter
translacijo. Na drsniku je izdelan tudi utor za vodenje drsnika, ki se nahaja na sredini
spodnjega dela ter stranska vodilna rebra.
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Skala (300 mm)

Slika 3.9: Model stranskega drsnika

Nato je sledila izdelava drsne plošče in vodilnih letev za stranski drsnik, katerih naloga je
vodenje stranskega drsnika. Na dimenzije in obliko elementov so posredno vplivale
predhodno določene dimenzije modela stranskega jedra ter dolžina izdelka, za katero se
mora drsnik pomakniti pri izmetu. Izdelani modeli drsne plošče in vodilnih letev so dimenzij
392 mm × 170 mm × 30 mm ter 170 mm × 26 mm × 25 mm in so prikazani na sliki 3.10.
Predviden material za izdelavo elementih je legirano orodno jeklo 1.2550 ali 60WCrV7.

Skala (400 mm)

Slika 3.10: Sestav drsne plošče in vodilnih letev

V naslednjem koraku je sledila izbira in izdelava preostalih elementov in standardnih delov
orodja, potrebnih za izdelavo gravurnega sestava. Še pred sestavom vseh že izdelanih in
določenih elementov je bilo potrebno določiti ustrezen sistem dolivanja in temperiranja.
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3.2.4.5 Izbira dolivnega in temperirnega sistema
Pri izbiri dolivnega sistema je bilo potrebno najprej določiti vrsto uporabljenega sistema. V
ta namen smo ovrednotili tehnične in ekonomske kriterije posameznega sistema, na podlagi
česar smo nato izbrali za naš primer najprimernejšega in ga v nadaljevanju dokončno
definirali in prilagodili za potrebe našega orodja. Odločali smo se med dvema vrstama
dolivnih sistemov, in sicer med hladnokanalnim in toplokanalnim sistemom.
Za vsak izbran sistem smo določili oceno izpolnjevanja za nas pomembnih tehničnih
kriterijev. Vsakemu kriteriju smo določili utež glede na njegovo pomembnost. Nato smo
vsak sistem ocenili z oceno od 1 do 5, glede na učinkovitost izpolnjevanja obravnavanega
kriterija, pri čemer pomeni ocena 1 zelo slabo, ocena 5 pa odlično.
Preglednica 3.5: Tehnični kriteriji dolivnih sistemov

Tehnični kriterij
Zahtevnost izdelave
Zahtevnost obratovanja in
vzdrževanja
Čas cikla brizganja
Količina odpada – dolivk
Možnost reguliranja parametrov
sistema
Možnost reguliranja parametrov
posameznega gnezda
Zahtevnost popravila v primeru
zastoja
Čas potreben za izvedbo popravila
Skupaj
Normirana vrednost

Utež Faktor Hladnokanalni Toplokanalni
(1-5) uteži dolivni sistem dolivni sistem
3
0,10
4
2
4

0,13

5

3

5
5

0,17
0,17

1
1

5
4

4

0,13

1

5

3

0,10

1

4

3

0,10

4

2

3
30

0,10
1

5
2,53
0,51

2
3,57
0,71

Po določitvi vseh uteži in ocenitvi vrednosti posameznih tehničnih kriterijev smo za vsak
sistem sešteli vrednosti ocen pomnoženih z utežjo kriterija, katere smo v naslednjem koraku
tudi normirali.
Na enak način smo nato ocenili tudi ustreznost izbranih sistemov glede na ekonomske
kriterije, kjer smo ocenjevali sisteme glede na stroške, ki se pojavijo tekom izdelave in
nadaljnjega obratovanja orodja. Izbrani kriteriji, njihove uteži in dobljene ocene so prikazani
v preglednici 3.6, pri čemer predstavlja ocena 1 najvišje, ocena 5 pa najnižje stroške.
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Preglednica 3.6: Ekonomski kriteriji dolivnih sistemov

Ekonomski kriterij
Stroški izdelave
Stroški vzdrževanja
Stroški obratovanja
Stroški popravil
Stroški izdelave izdelka
Skupaj
Normirana vrednost

Utež
(1-5)

Faktor
uteži

3
4
5
3
5
20

Hladnokanalni
dolivni sistem

0,15
0,20
0,25
0,15
0,25
1

Toplokanalni
dolivni sistem

5
4
2
5
2
3,30
0,66

1
2
5
2
4
3,10
0,62

Dobljene vrednosti tehničnih in ekonomskih kriterijev vrednotenih dolivnih sistemov so
grafično prikazane na spodnji sliki 3.11. Iz dobljenih rezultatov lahko ugotovimo, da ima v
našem primeru hladnokanalni sistem nekoliko boljšo oceno ekonomskih kriterijev, vendar
pa se skupna ocena kriterijev toplokanalnega sistema bolj približa idealni premici, zaradi
česar smo se odločili za izbiro slednjega.

Vrednotenje dolivnih sistemov
1

Ekonomski kriterij

0,8

Idealno

0,6

Hladnokanalni
dolivni sistem

0,4
Toplokanalni
dolivni sistem

0,2
0
0

0,2

0,4
0,6
Tehnični kriterij

0,8

1

Slika 3.11: Grafični prikaz vrednotenja dolivnih sistemov
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Kot smo omenili že v poglavju 2.2.1.3, poznamo več različnih vrst toplokanalnih sistemov,
a je v našem primeru ustrezen zgolj delni toplokanalni sistem, ki vsebuje grelne šobe, poleg
tega pa tudi dolivek, ki je del hladnokanalnega sistema. Osnovni toplokanalni dolivni sistem
v našem primeru ne pride v upoštev zaradi prostorne stiske, ki nam onemogoča uporabo
grelne šobe v vsakem gnezdu.
Po izbiri vrste toplokanalnega dolivnega sistema je sledila določitev števila toplih šob in s
tem povezano velikostjo oziroma volumnom dolivka. Odločitev smo podali na osnovi bolj
natančnega vrednotenja ekonomskih kriterijev, katerega preračuni sledijo v nadaljevanju.
Pri končni določitvi dolivnega sistema nismo upoštevali tehničnih kriterijev, saj izbiramo
zgolj med različnimi izvedbami iste vrste sistema.
Izbirali smo med tremi različicami sistema in sicer 4, 8 in 16 toplimi šobami. Za vsak sistem
je bilo potrebno izdelati ustrezen model dolivka, za katere smo nato lahko določili maso ter
volumen in posledično med seboj primerjali stroške. Na spodnjih slikah so prikazani vsi trije
primeri dolivkov, na katerih so poleg zapisani tudi njihovi volumni in mase. Pri vseh
izvedbah smo uporabili iste oblike tunelskih dolivkov in enake premere dolivnih kanalov,
kateri se pri vsakem razvodu, od izhoda iz dolivne šobe do gnezda, zmanjša njihov premer.
Poleg tega smo upoštevali tudi zahtevo naročnika, ki narekuje, da mora biti izmetani dolivek
v enem kosu, ki je primeren za robotski prevzem.

𝑉4 = 29.473 mm3
𝑚4 = 26,67 g

Skala (300 mm)

Slika 3.12: Model dolivka dolivnega sistema s štirimi toplimi šobami

𝑉8 = 23.551 mm3
𝑚8 = 21,31 g

Skala (300 mm)

Slika 3.13: Model dolivka dolivnega sistema z osmimi toplimi šobami
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𝑉16 = 21.776 mm3
𝑚16 = 11,56 g

Skala (300 mm)

Slika 3.14: Model dolivka dolivnega sistema s šestnajstimi toplimi šobami

Izmetani dolivek pri procesu brizganja ne predstavlja vedno tudi odpada, saj se ga lahko
predela v granule materiala in ponovno uporabi, v kolikor lastnosti in zahteve izdelka to
dovoljujejo. Pri tem se lahko uporabi do največ 20 % ponovno predelanega materiala, saj se
mu mehanske lastnosti pri ponovni predelavi nekoliko poslabšajo. Za izračun količine
odpada materiala smo potrebovali še skupen volumen oziroma maso vseh 32 izdelkov, ki
znašajo V32 izd = 83.680 mm3 oziroma m32 izd = 75,75 g.
Delež izmeta pri posameznem sistemu tako znaša:
‐ 35,3 % v primeru sistema s štirimi toplimi šobami, kar predstavlja 15,3 % odpada,
‐ 28,2 % v primeru sistema z osmimi toplimi šobami, kar predstavlja 8,2 % odpada,
‐ 15,3 % v primeru sistema s šestnajstimi toplimi šobami, kar predstavlja 0 % odpada.
Pri tem smo prevzeli, da lahko uporabimo do 20 % ponovno predelanega materiala, saj
mehanske lastnosti izdelka niso izrednega pomena pri njegovi uporabi. Delež materiala nad
20 % pa smatramo kot odpad, čeprav se ga lahko uporabi pri drugih procesih, ki uporabljajo
enak material, ali pa se ga proda.
Nato je sledil preračun stroškov odpadnega materiala, katerega smo preračunali na celotno
življenjsko dobo orodja, ki znaša n = 1.000.000 ciklov. Ceno uporabljenega material nam je
podal naročnik in znaša Cm=1,4 €/kg. Preračune stroškov odpada popisuje spodnja
enačba (3.1), kjer predstavljata oznaki mi maso dolivka v kilogramih in oi delež odpada
posameznega sistema.
𝒔𝐨,𝒊 = 𝒎𝒊 ∙ 𝒐𝒊 ∙ 𝒏 ∙ 𝑪𝐦

, 𝒊 = 𝟒, 𝟖, 𝟏𝟔

Tako smo dobili vrednosti predvidenih stroškov materialnega odpada, ki znašajo:
‐ 𝒔𝐨,𝟒 = 𝟓. 𝟕𝟏𝟐, 𝟕 €,
‐ 𝒔𝐨,𝟖 = 𝟐. 𝟒𝟒𝟔, 𝟒 €,
‐ 𝒔𝐨,𝟏𝟔 = 𝟎 €.
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Specifična toplota cp [kJ/kgK]

Poleg stroškov odpada smo upoštevali tudi stroške porabljene električne energije pri
segrevanju in taljenju materiala dolivka. Pri tem je bilo najprej potrebno določiti količino
energije potrebne za segrevanje polipropilena s sobne temperature do 230 °C, kolikor
predlaga proizvajalec materiala v primeru brizganja. Za določitev omenjenega smo
potrebovali graf, ki prikazuje specifično toploto v odvisnosti od temperature, saj vemo, da
se le-ta spreminja pri naraščanju temperature – slika 3.25.

Temperatura T [°C]
Slika 3.15: Grafični prikaz specifične toplote v odvisnosti od temperature polimernih materialov
[16]

Za izračun potrebne energije za segrevanje materiala je bilo potrebno izračunati specifično
entalpijo, katere vrednost dobimo z integriranjem krivulje specifične toplote, ki je funkcija
temperature (na sliki 3.15 označeno s PP).
𝑻𝒌

𝒉𝐬𝐞𝐠 = ∫ 𝒄𝒑 (𝑻) 𝒅𝑻

(3.2)

𝑻𝒛

Za določitev funkcij krivulj smo si pomagali z odčitavanjem točk z grafa, katere smo nato
povezali in s tem približno rekonstruirali obliko krivulje. Na dobljene krivulje smo nato
predpisali trendne linije s pomočjo programa Excel. Tako dobljenim linijam smo lahko
predpisali enačbe, katere popisujejo njihovo obliko. Ker je sama oblika krivulje precej
zahtevna in je ni mogoče popisati z le eno enačbo, smo jo razdelili na štiri odseke in vsakemu
predpisali svojo trendno linijo, kot prikazuje slika 3.16.
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Slika 3.16: Grafični prikaz rekonstrukcije krivulje specifične toplote

Sledil je izračun določenih integralov dobljenih enačb funkcij v izbranih območjih. Tako
smo dobili vrednost potrebne količine toplote za segrevanje enega kilograma polipropilena
iz 25 °C na 230 °C, ki znaša – hseg = 600,2 kJ/kg.
Dobljeni vrednosti specifične entalpije je bilo za izračun celotne vrednosti potrebne toplote
segrevanja in taljenja potrebno prišteti še vrednost specifične latentne toplote, ki je potrebna
za prehod materiala iz trdnega v tekoče agregatno stanje in znaša qt = 71,4 kJ/kg. Če torej
seštejemo dobljena rezultata, dobimo vrednost celotne potrebne toplote na kilogram
materiala, ki znaša – hcel = 671,6 kJ/kg.
Za izračun stroškov porabljene električne energije pri segrevanju in taljenju materiala
dolivka smo nato potrebovali še ceno električne energije, ki znaša Cel= 0,022 €/MJ oziroma
Cel= 0,08 €/kWh za industrijske obrate po podatkih Ministerstva za infrastrukturo.
Pri izračunih smo upoštevali še 5 % izgubo toplote v okolico, 3 % odpada, 10 % amortizacijo
in 100 % izkoristek grelcev.
𝒔𝐞𝐥,𝒊 = 𝒉𝐜𝐞𝐥 ∙ 𝒎𝒊 ∙ 𝒏 ∙ 𝑪𝐞𝐥 ∙ (𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟓 + 𝟎, 𝟎𝟑 + 𝟎, 𝟏)
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, 𝒊 = 𝟒, 𝟖, 𝟏𝟔 (3.3)

Metodologija raziskave

Z uporabo enačbe (3.3) smo dobili predvidene stroške potrebne električne energije za
segrevanje in taljenje dolivkov v 1.000.000 ciklih in znašajo:
‐ 𝒔𝐞𝐥,𝟒 = 𝟒𝟔𝟗, 𝟕 €,
‐ 𝒔𝐞𝐥,𝟖 = 𝟑𝟕𝟒, 𝟕 €,
‐ 𝒔𝐞𝐥,𝟏𝟔 = 𝟐𝟎𝟑, 𝟔 €.
Zadnji strošek pri izbiri najustreznejšega dolivnega sistema predstavlja strošek nakupa
celotnega sistema, ki zajema grelne šobe, razvodni blok in vse potrebne elemente za
delovanje. Pri določitvi omenjenih stroškov smo se obrnili na proizvajalca in dobavitelja
toplokanalnih dolivnih sistemov, katerega predstavlja mednarodno podjetje HRSflow. Ti so
nam podali sledeče okvirne cene celotnih sistemov:
‐ 𝒔𝐭𝐝𝐬,𝟒 = 𝟓𝟓𝟎𝟎 €,
‐ 𝒔𝐭𝐝𝐬,𝟖 = 𝟗𝟕𝟎𝟎 €,
‐ 𝒔𝐭𝐝𝐬,𝟏𝟔 = 𝟏𝟖𝟏𝟎𝟎 €.
Za izračun celotnih stroškov in izbiro najustreznejšega sistema je bilo nato potrebno dobljene
stroške posameznega sistema sešteti:
‐ 𝒔𝐜𝐞𝐥,𝟒 = 𝟏𝟏𝟔𝟖𝟐, 𝟒 €,
‐ 𝒔𝐜𝐞𝐥,𝟖 = 𝟏𝟐𝟓𝟐𝟏, 𝟏 €,
‐ 𝒔𝐜𝐞𝐥,𝟏𝟔 = 𝟏𝟖𝟑𝟎𝟑, 𝟔 €.
Na podlagi dobljenih vrednosti stroškov smo se odločili za izbiro delno toplokanalnega
sistema s štirimi toplimi šobami, saj predstavlja najmanjše stroške pri izdelavi in delovanju
za naročnika orodja.
Za pridobitev modela sistema je bilo potrebno podjetju posredovati natančne informacije o
pozicijah šob, materialu in volumnu brizganja ter okvirno velikost orodja. Na spodnji sliki
lahko opazimo, da sistem vsebuje tudi razvodni oziroma topli blok, kateri je nujno potreben
za nepomično vpetje in natančno določanje lege grelnih šob. Poleg tega pa ima nalogo tudi
enakomernega in simetričnega razvoda raztopljenega materiala do grelnih šob.
Grelec bloka

Vstopna šoba

Grelne šobe
Razvodni blok
Skala (400 mm)

Slika 3.17: Toplokanalni dolivni sistem
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Sledila je določitev temperirnega sistema gravurnih delov, katerega glavna naloga je hlajenje
gnezd in vložkov. Odločili smo se za temperiranje dolivnega in izmetalnega vložka, z
izvedbo šestih simetričnih izvrtin premera ϕ8 mm. Pri tem smo po tri izvrtine povezali med
seboj z dodatno izvrtino ϕ10 mm, s čemer smo omogočili skupni vhod in izhod hladilnega
medija.

Izhodna
izvrtina

Sistem
temperiranja

Vhodna
izvrtina
Skala (250 mm)

Slika 3.18: Temperirni sistem v dolivnem vložku

Poleg omenjenega dela sistema smo se odločili tudi za izvedbo temperiranja stranskih jeder
preko drsnih vložkov, ki bo imel glavno vlogo pri hlajenju izdelkov, saj se elementi nahajajo
v središču gnezd, kar bo omogočalo hiter in učinkovit odvod toplote. Pri določanju načina
temperiranja smo bili zaradi prostorne stiske omejeni z izbiro sistema, saj smo imeli le
možnost uporabe standardnih medeninastih temperirnih fontan. Sistem hlajenja stranskih
jeder z vsemi elementi prikazuje slika 3.19, delovanje uporabljenih elementov pa slika 3.20.

Skala (200 mm)

Slika 3.19: Temperirni sistem stranskih jeder
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Skala (60 mm)

Slika 3.20: Delovanje temperirnega sistema
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3.2.4.6 Gravurni sestav
V naslednjem koraku je sledil sestav vseh izdelanih in izbranih elementov in sistemov.
Sestav vsebuje tudi vse potrebne centrirne ter vodilne elemente, vijake in izbrane elemente
temperirnega sistema, pri čemer so vsi uporabljeni elementi standardnih oblik in velikosti.
Slika 3.21 prikazuje model delno transparentnega sestava, kar omogoča prikaz in pozicijo
posameznih uporabljenih elementov. Mere sestava znašajo 580 mm × 400 mm × 300 mm,
skupna masa pa 138,4 kg.

Kroglični
zapahi

Temperirni
priključki

Vijaki

Centrirni
elementi

Zaporne
ploščice

Vodilni
stebri

Skala (500 mm)

Slika 3.21: Gravurni sestav
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3.2.4.7 Sestav dolivne strani orodja
Po dokončanem sestavu gravurnih elementov je sledila izdelava sestava dolivne strani orodja
skupaj z vsemi potrebnimi elementi. Pričeli smo z izdelavo modela okvirne plošče, katerega
smo prilagodili glede na do sedaj že izdelane elemente. Mere okvirne plošče niso standardne
in znašajo 496 mm × 465 mm × 116 mm. Razlog za to je v omejenih dimenzijah priključkov
vpenjalne plošče brizgalnega stroja. Material uporabljen za izdelavo plošče je jeklo 1.2312,
oziroma 40CrMnMoS8-6, ki ima dobre obdelovalne lastnosti in trdoto 51 HRC. Slika 3.22
prikazuje model okvirne plošče, na kateri so označene funkcije posameznih delov.

Izvrtine
za vodila

Izvrtine za
tople šobe

Izvrtine za
stranske stebre

Naležno
mesto drsnika

Izvrtine
temperirnega
sistema

Sedež
vložka
Skala (500 mm)

Slika 3.22: Okvirna plošča dolivne strani

Sledila je konstrukcija vmesne plošče, katero smo upoštevali zaradi uporabe toplokanalnih
elementov dolivnega sistema. Vmesna plošča deluje kot distančnik med okvirno in
vpenjalno ploščo in mora kompenzirati za debelino toplega bloka. Višina plošče znaša
66 mm, dolžina in širina pa sta enaki okvirni plošči, kakor tudi vrsta uporabljenega materiala.

Kanal za
kabel

Izvrtine
za vodila

Izvrtine
za vijake
Mesto za
pritrditev
konektorja

Prostor za
topli blok
Skala (500 mm)

Slika 3.23: Vmesna plošča
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Za izdelavo sestava dolivne strani je bilo potrebno izdelati tudi vpenjalno ploščo, katere
namen je pritrditev dolivnega dela orodja na brizgalni stroj. Pri izdelavi modela smo
upoštevali tudi lego centrirnega obroča in pozicije priključnih izvrtin stroja, katere nam je
posredoval naročnik. Mere plošče na sliki 3.24 znašajo 596 mm × 465 mm × 36 mm, izbran
material za izdelavo pa je konstrukcijsko jeklo 1.1730 ali C45U, s trdoto 58 HRC.

Skala (600 mm)

Slika 3.24: Vpenjalna plošča dolivne strani

Nato je sledila še izdelava modela izolirne plošče, katere namen je izolacija stika med
orodjem in strojem. Debelina plošče znaša 8,5 mm, dolžina in širina pa sta enaki vpenjalni
plošči. Izolirna plošča je narejena iz sintetične smole, ojačane s steklenimi vlakni. Toplotna
prevodnost materiala znaša 0,17 W/mK.

Skala (600 mm)

Slika 3.25: Izolacijska plošča dolivne strani
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Po izdelanih ploščah dolivnega dela orodja je sledila še izbira ustreznih veznih, centrirnih,
vodilnih in drugih standardnih elementov, nato pa smo vse omenjene elemente združili v
skupni sestav. Pri tem smo dodali tudi elemente gravurnega sestava, ki so del dolivne strani
orodja. Mere dolivnega dela orodja znašajo 596 mm × 510 mm × 415 mm, skupna masa pa
379,0 kg.

Priključki
za vodo

Konektor
z ohišjem

Centrirni
element

Vodilni
stebri

Skala (500 mm)

Slika 3.26: Sestav dolivnega dela orodja

3.2.4.8 Sestav izmetalne strani orodja
Pri razvoju izmetalnega dela orodja upoštevamo približno enak postopek kot pri dolivnem
delu. Konstruiranje pričnemo z določitvijo lege in velikosti izmetačev na izmetalnem
gravurnem vložku, glede na velikost in obliko gnezd in dolivka. Iste pozicije izmetalnih
elementov se nato prenesejo tudi na okvirno ploščo, katera je naslednja v vrsti za
konstruiranje. Kakor pri dolivni okvirni plošči moramo tudi pri izmetalni izdelati ustrezno
prilagajoče se utore ter mesta za vodilne in centrirne elemente. Slika 3.27 prikazuje model
izmetalne okvirne plošče, pri kateri so zunanje mere in izbran material za izdelavo enaki,
kot pri dolivni okvirni plošči.
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Izvrtine
za vodila

Izvrtine za
izmetače

Utor za
stranske stebre

Naležno mesto
drsne pločše

Izvrtine
temperirnega
sistema

Sedež
vložka
Skala (500 mm)

Slika 3.27: Okvirna plošča izmetalne strani

V naslednjem koraku je bila potrebna izdelava izmetalnega paketa, ki je sestavljen iz
snemalne in vračalne plošče, kateri fiksirajo izbrane izmetače. Sestav vsebuje tudi številne
standardne elemente, kot so podporni stebri, vodilni elementi, vijaki in podložke. Dimenzije
celotnega sestava merijo 465 mm × 320 × mm × 202 mm. Izbran material plošč in podpornih
stebrov je konstrukcijsko jeklo 1.1730 oziroma C45U, pri izmetačih pa smo uporabili jeklo
za delo v hladnem z oznako 1.2516 ali 120WV4 in površinsko trdoto 60 HRC.

Izmetalni trni

Vračalna
plošča

Podporni
stebri

Snemalna
plošča
Skala (500 mm)

Slika 3.28: Sestav izmetalnega paketa

Na osnovi določene velikosti izmetalnega paketa in njegovega hoda pri izmetu smo
nadaljevali s konstruiranjem, kjer je sledila izdelava modelov distančnih letev, katerih namen
je omogočanje translatornega gibanja izmetalnega paketa. Izdelana modela distančnih letev
na sliki 3.29 sta zrcalna in popolnoma simetrična. Zunanje mere posameznega modela
znašajo 465 mm × 86 mm × 86 mm, med seboj pa sta razmaknjeni za 324 mm.
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Skala (500 mm)

Slika 3.29: Distančni letvi

Sledila je še izdelava modelov vpenjalne ter izolirne plošče, za izdelavo katerih smo izhajali
kar iz že narejenih modelov na dolivni strani. Saj so modeli podobni tako po uporabljenem
materialu izdelave, kakor tudi po oblikah in merah.

Skala (600 mm)

Skala (600 mm)

Slika 3.30: Vpenjalna plošča izmetalne strani

Slika 3.31: Izolacijska plošča dolivne strani

Enako kot pri dolivnem delu orodja je sedaj sledila le še ustrezna izbira standardnih oblik
vijakov, centrirnih, vodilnih in drugih elementov ter izdelava sestav izmetalne strani orodja,
katerega prikazuje slika 3.32. Zunanje mere sestava znašajo 596 mm × 510 mm × 415 mm,
skupna masa pa 403,4 kg.
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Vijaki

Vodila

Priključki
za vodo

Izmetalni
paket
Skala (500 mm)

Slika 3.32: Sestav izmetalnega dela orodja

Po dokončanem sestavu izmetalnega dela orodja je sledilo združenje dolivne in izmetalne
strani orodja ter izdelava modela transportnega mostu, ki služi kot zaklepni element, saj
preprečuje odpiranje orodja, hkrati pa omogoča enostaven transport orodja. Model celotnega
orodja je prikazan v poglavju 4.1.
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4 Rezultati
4.1 Sestav orodja in prikaz delovanja
Kot smo že predhodno omenili, je bila za dokončanje konstrukcije orodja sedaj potrebna le
še združitev dolivnega in izmetalnega dela orodja ter izdelava modela transportnega mostu.
Pri slednjem je pomembna predvsem ustrezno določena pozicija vpetja vijakov, saj mora
sovpadati s težiščem posamezne strani orodja, kar omogoča tudi ločen in enostaven transport
posameznega sklopa.
Slika 4.1 prikazuje celovit sestav razvite konstrukcije orodja za brizganje polimerov. Skupna
masa orodja znaša 787,3 kg in meri 596 mm v dolžino, 530 mm v širino in 481 mm v višino.

Skala (600 mm)

Slika 4.1: Sestav brizgalnega orodja
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Izbrana vrsta orodja, ki smo ga izbrali glede na obliko izdelka in položaj delilne ravnine, je
drsniško orodje, pri katerem se med odpiranjem orodja hkrati izvajata dva translatorna
gibanja. Delovanje izdelane konstrukcije orodja prikazujejo spodnje slike, skupaj s pomiki
oziroma smermi delovanja sil, katere so prisotne v določenem delu procesa brizganja. Zaradi
boljše preglednosti smo uporabili prikaz vertikalnega odpiranja orodja, a moramo vedeti, da
je orodje namenjeno zgolj horizontalnemu brizganju. Poleg tega je primerno omeniti še
dejstvo, da je dolivna stran orodja vpeta v nepomično vpenjalno ploščo stroja, kar pomeni,
da gibanje v celoti vrši izmetalni del orodja.

Slika 4.2: Zaprto orodje

Slika 4.3: Odprto orodje

Slika 4.4: Izmet izdelkov in dolivka

Slika 4.5: Vrnitev izmetalnega paketa

Postopek brizganja se prične pri zaprti poziciji orodja, z brizganjem tekoče polimerne taline
v orodje. Orodje ima nespremenjen položaj vse dokler se izdelki v gnezdih ne ohladijo na
primerno temperaturo za izmet. Nato sledi odpiranje orodja s pomikanjem izmetalnega dela
v horizontalni smeri, kar povzroča hkratno gibanje drsnika v prečni smeri preko stranskega
stebra. Pri tem je pomembno, da je pomik drsnika in stranskih jeder zadosten, saj se morajo
slednja popolnoma iztakniti iz gnezd oziroma izdelkov. Sledi izmet strjenih izdelkov in
dolivnih kanalov s horizontalnim pomikom izmetalnega paketa. Po izmetu se v začetni
položaj najprej povrne izmetalni paket, nato pa še preostali del orodja.
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4.2 Uporabljeni sistemi v orodju
V predhodnem poglavju 3.2.4 smo opisali, razvili in prikazali uporabljene elemente
posameznih sistemov v orodju, vendar nismo prikazali delovanja celotnih sistemov v
dokončanem orodju. Slika 4.6 tako prikazuje dolivni sistem, torej celoten razvod dolivnih
kanalov, vse od vstopne točke taline materiala, do njegove izstopne točke iz ustja dolivka.
Zaradi boljše preglednosti smo pri prikazu uporabili poenostavljen model elementov
toplokanalnega sistema.

Razvod toplokanalnega
dolivnega sistema

Razvod hladnokanalnega
dolivnega sistema

Skala (300 mm)

Slika 4.6: Uporabljen dolivni sistem

Zgornja slika prikazuje delovanje celotnega sistema oziroma potek razvodnih kanalov v
toplem bloku ter dolivek. Poleg tega je razvidna tudi ločnica med hladnokanalnimi in
toplokanalnimi elementi dolivnega sistema. Celoten sistem smo zasnovali tako, da se pri
vsakem razvodu premer kanala nekoliko zmanjša. To je pomembno, saj na ta način
preprečimo prezgodnje ohlajanje taline v kanalih.
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Poleg sistema, ki je namenjen gretju materiala v orodju smo uporabili tudi temperirni sistem,
ki ima nalogo hlajenja orodja in brizganega materiala. Sestavlja ga več med seboj povezanih
ali posameznih kanalov, kateri so namenjeni za pretok hladilnega medija, ki bo v našem
primeru voda. Temperiranje smo izvedli v okvirnih ploščah in vložkih dolivne ter izmetalne
strani, kjer smo določili velikost izvrtin ϕ10 mm in ϕ8 mm, poleg tega pa tudi v drsnikih in
stranskih jedrih z uporabo hladilnih fontan in sistemom kanalov velikosti ϕ3 mm ter ϕ4 mm.

Skala (250 mm)

Slika 4.7: Potek temperirnih kanalov

Naslednji uporabljen sistem v orodju je bil sistem izmetavanja, katerega delovanje smo
prikazali že na slikah 4.4 in 4.5. Sistem v celoti sestavlja izmetalni paket, katerega glavni
elementi so vračalna in izmetalna plošča ter izmetalni trni. Na sliki 4.8 je prikazan celotni
sistem skupaj z izdelki in dolivkom, pri katerem lahko opazimo tudi poglobitve, katere imajo
nalogo pridržanja dolivka na izmetalni strani orodja pri njegovem odpiranju. Čelna površina
izmetalnih trnov dolivka je ravna, izmetalni trni izdelkov pa imajo prevzeto obliko izdelka,
saj želimo gladko površino izdelka, brez sledi trnov.



Izmetalni
trni dolivka



Skala (300 mm)

Slika 4.8: Sistem izmetavanja
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Izmetalni
trni izdelkov

Rezultati

Pri konstruiranju orodja smo za ustrezno pozicioniranje plošč in preostalih elementov med
seboj uporabili tudi sistem elementov za vodenje in centriranje. Uporabljene elemente
omenjenega sistema prikazuje spodnja slika, ki vsebuje tudi poenostavljen prikaz izdelanega
modela orodja.

Centrirna
puša

Centrirni
obroč
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Slika 4.9: Sistem vodilnih in centrirnih elementov

Poleg vseh naštetih sistemov smo med razvojem konstrukcije orodja upoštevali tudi
potrebno zračnost vložka, ki preprečuje nastanek mehurčkov v izdelku. Sistem zračenja
predstavljajo zelo plitki kanali, globine 20 μm, ki omogočajo izpust ujetega zraka v kalupni
votlini in hkrati preprečujejo prehod taline materiala. V našem primeru smo sistem izdelali
na stranskih jedrih in drsnikih, saj predvidevamo, da bo to mesto, glede na mesto dolivanja,
zadnje zapolnjeno in bodo tam prisotne največje količine ujetega zraka. Izdelan sistem
zračenja je prikazan na sliki 4.10.

Skala (60 mm)

Slika 4.10: Prikaz sistema zračenja
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4.3 FMEA
4.3.1 Teoretično ozadje
FMEA oziroma analiza možnih okvar in njihovih posledic je iterativni proces, ki analizira
potencialne okvare in šibke točke konstrukcije, sistema ali procesa, njihov učinek in vzrok
za nastanek ter način preprečevanja in detekcije. Namen metode je torej preventivno
zagotavljanje in izboljšava kakovosti. Na izvedbo ima glaven vpliv vodstvo podjetja, ki
definira vse parametre, omejitve, cilje in izbrano skupino za izvajanje metode [17], [18].
Časovno izvajanje FMEA je odvisno od izbrane vrste analize, pomembno pa je, da je
izvedena kar se da hitro, saj omogoča nadzor in oceno učinkovitosti produkta ali sistema.
Izbira ustrezne vrste metode je odvisna od naših potreb in želja. Poznamo več različnih vrst
FMEA metod, in sicer [17], [18]:
‐ DFMEA ali FMEA konstrukcije, ki se uporablja pri razvoju komponent in podsestavov,
‐ PFMEA ali FMEA procesa, ki se uporablja pri nadzoru procesa,
‐ FMEA sistema, ki se osredotoča na globalne funkcije sistema.
Pri izvajanju katerekoli vrste FMEA metode je pomembno, da se neprestano posodablja ter
izboljšuje, poleg tega mora odražati tudi vse izvedene konstrukcijske spremembe [18].

4.3.2 Izvedba analize
V našem primeru smo se odločili za izbiro FMEA konstrukcije, saj želimo zagotoviti
kakovost in oceniti učinkovitost izdelanega brizgalnega orodja v procesu brizganja. Izvedba
analize je prikazana v preglednici 4.1.
Analizo smo pričeli s pregledom konstrukcije in določanjem možnih kritičnih elementov.
Nato je pri vsakem sledila identifikacija potencialnih vrst in učinkov okvar ter ocena stopnje
resnosti učinkov okvar. Stopnjo resnosti S smo ovrednotili z vrednostmi od 1 do 10, pri
čemer predstavlja ocena 10 najslabši učinek. Sledila je določitev potencialnega vzroka
okvare ter ocena verjetnosti realizacije potencialnih vrst okvar O. Oceno verjetnosti smo
ravno tako ovrednotili s številčno vrednostjo med 1 in 10, pri čemer 10 pomeni zelo visoko
verjetnost realizacije okvare. Nato smo določili še načine kontrol posameznih okvar in
ocenili njihovo verjetnost odkrivanja D, pri kateri smo ponovno številčno vrednotili
verjetnost z oceno med 1 in 10, kjer predstavlja vrednost 1 skoraj sigurno verjetnost odkritja.
Sledil je izračun indeksa kritičnosti potencialnih učinkov okvar, ki je definiran kot produkt
vseh ocen, kot to prikazuje enačba (4.1). Na koncu analize pa je bilo potrebno določiti še
priporočene ukrepe posamezne okvare.
𝑹𝑷𝑵 = 𝑺 ∙ 𝑶 ∙ 𝑫

(4.1)

Na podlagi upoštevanja priporočenih ukrepov posamezne okvare sledi nato ponoven izračun
RPN faktorja, pri katerem upoštevamo na novo določene vrednosti faktorjev S, O in D.
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Preglednica 4.1: FMEA konstrukcije orodja
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Preglednica 4.2: Predloge vrednotenja ocen posameznih faktorjev pri FMEA analizi [18]

Pri vrednotenju ocen faktorjev S, O in D smo si pomagali z navodili iz preglednice 4.2.

Na osnovi dobljenih rezultatov FMEA analize, prikazanih v preglednici 4.1, smo lahko
določili kritične potencialne vrste okvar. Te so razvrščene glede na vrednosti indeksa
kritičnosti potencialnih učinkov okvar. Tako lahko zaključimo, da je v našem primeru
potencialno najbolj kritično delovanje temperirnega sistema, pri katerem je pomembno čim
hitrejše in enakomerno hlajenje brizganih izdelkov ter celotnega orodja.
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4.4 Simulacija brizganja polimerov
4.4.1 Osnove in priprava analiz
Računalniške simulacije brizganja se uporablja za izračune približkov realnih rezultatov
procesa. Delujejo na osnovi reševanja niza predpisanih enačb in pripadajočih robnih
pogojev, ki predstavljajo matematični model procesa. Pri tem je pomembno, da so izbrani
robni pogoji čim boljši približek realnim parametrom procesa, saj od njih zavisi točnost
dobljenih rezultatov. Z ustrezno uporabo analiz lahko znatno vplivamo na stroške orodja,
čas brizganja in celotnega cikla, ter porabo materiala.
V našem primeru smo za izvajanje simulacij uporabili računalniški program Autodesk
Moldflow Insight – 2016, za katerega je potek priprave simulacij opisan v nadaljevanju.
Potek priprave in izvedbe analiz brizganja polimerov je sestavljen iz več korakov. Na
začetku je potrebno definirati vrsto mreženja modela, kjer imamo na izbiro:
‐ midplane oziroma srednjo ravnino, ki skozi sredino debeline modela izdelka napne
novo ravnino, katero nato mreži s tri-vozliščnimi, trikotnimi elementi. Slednji pri
preračunih upoštevajo tudi debelino sten. Uporablja se za tankostenske izdelke z
enakomerno debelino sten,
‐ dual domain oziroma dvojna domena, ki mreži površino modela izdelka s trivozliščnimi, trikotnimi elementi. Pri analizi modela je njegov volumen predstavljen s
plastmi, katere se pri preračunih upoštevajo skozi debelino. Uporablja se na pretežno
tankih izdelkih, s prisotnimi mesti odebelitve,
‐ 3D mesh oziroma 3D mreža, ki mreži izdelek po celotnem volumnu s štiri-vozliščnimi,
tetraedričnimi elementi. Uporablja se za izdelke z debelejšo steno in kompleksno obliko.
Po izbiri vrste mreženja sledi določitev globalne dolžine stranice mrežnih elementov ali
global edge length, katero nastavimo glede na velikost našega modela in potrebo po gostoti
mreže. Sledi generiranje mreže, za katero je nato priporočeno preveriti kvaliteto. V primeru,
da kakovost generirane mreže ni primerna, preverimo ustreznost našega modela in
zmanjšamo vrednost globalne dolžine stranice, s čimer bomo zgostili mrežo elementov in
bo omogočen boljši popis mreženja modela.
Ko zaključimo s kreiranjem kakovostne mreže, sledi določitev vrste analize, kjer imamo na
voljo:
‐ cool analysis ali analiza hlajenja, ki se uporablja za analizo pretoka toplote,
‐ fill analysis ali analiza polnjenja, ki se uporablja za analizo pretoka polimernega
materiala,
‐ pack analysis ali analiza pakiranja, ki se uporablja za analizo materiala pri delovanju
naknadnega tlaka,
‐ warp analysis ali analiza deformacij, ki se uporablja za analizo deformacij izdelka po
ohlajanju.
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Po izbranih vrstah analize sledi določitev brizgalnega material, mesta brizganja ter dolivnega
in temperirnega sistema. Pri izbiri vrste dolivnega sistema imamo na voljo hladnokanalne in
toplokanalne elemente, katere modele lahko izdelamo in mrežimo sami, ali pa izberemo
prevzete elemente, katerim lahko naknadno spreminjamo lastnosti. Podobno situacijo
imamo tudi pri izbiri temperirnega sistema, kjer lahko izbiramo med različnimi vrstami
elementov in njihovimi lastnostmi. Na koncu priprave analize določimo še vse potrebne
vrednosti parametrov brizganja in željene parametre reševanja analize.

4.4.2 Izvedba analiz z rezultati
Pri izvedbi analiz nismo upoštevali celotne konstrukcije orodja, kajti nekateri elementi, kot
na primer ogrodje orodja in sistem vodenja ter izmetavanja, nimajo velikega vpliva na potek
procesa brizganja. Tako smo za analizo uporabili zgolj poenostavljene modele vložkov ter
uporabljen temperirni in dolivni sistem. Ker je za natančen popis celotnega procesa brizganja
32 izdelkov hkrati potrebno precejšne število elementov, kar močno vpliva na potreben čas
izvajanja in preračunavanja simulacije, smo se odločili za izvedbo treh različnih analiz.
V prvi analizi smo upoštevali brizganja vseh 32 izdelkov hkrati, vendar smo pri tem precej
poenostavili model izdelka. Na njem smo se znebili vseh zarez, utorov in preostalih delov,
ki za natančnejši popis z metodo končnih volumnov zahtevajo veliko število elementov.
Hkrati smo obdržali približne mere, debelino sten in volumen izdelka, s čimer smo zagotovili
manjše razlike robnih pogojev procesa.

Skala (60 mm)

Slika 4.11: Poenostavljen model izdelka

Skala (60 mm)

Slika 4.12: Primerjava modelov izdelka

Nato je sledila izvedba simulacije enognezdnega brizganja, kjer smo ponovno uporabili
poenostavljen model izdelka. Pri izvedbi simulacije nismo upoštevali celotnega dolivnega
sistema, temveč le izbrano mesto ustja dolivka, saj smo potrebne rezultate sistema pridobili
pri prejšnji analizi. Poleg tega nismo upoštevali celotnega temperirnega sistema, temveč
zgolj hlajenje stranskih jeder, saj smo predvidevali, da predstavlja ta del sistema glavni
element za odvod toplote iz gnezd. Namen izvedbe omenjene analize je bil zgolj zaradi
zmožnosti primerjanja dobljenih rezultatov analiz, katerih razmerja smo lahko nato aplicirali
na rezultate zadnje analize in tako dobili relativno dober približek parametrov in rezultatov
61

Rezultati

procesa z uporabo dejanskega modela izdelka. Določeni robni pogoji procesa so bili v obeh
primerih analize enognezdnega brizganja enaki.
Pri vseh izdelanih analizah smo upoštevali celoten proces brizganja in hkrati upoštevali vse
štiri vrste analiz, pri čemer smo za izračun hlajenja procesa upoštevali FEM metodo.
Uporabljen brizgalni material je bil polipropilen proizvajalca Borealis Europe, s komercialno
oznako BD310MO, katerega lastnosti so bile shranjene že v programski knjižnici in so se
ujemale z lastnostmi materiala, podanega s strani naročnika orodja. Prav tako smo pri vseh
simulacijah kot temperirni medij upoštevali vodo.

4.4.2.1 Rezultati 1 in 32 gnezdne analize
Kot smo že omenili smo v obeh analizah uporabili poenostavljene modele izdelkov in
vložkov ter pripadajočih dolivnih in temperirnih sistemov. Zaradi enostavne oblike modela
izdelka z relativno tankimi stenami (glede na dolžino izdelka) smo za vrsto mreženja
upoštevali dual domain, z velikostjo globalne dolžine stranic mrežnih elementov 1 mm.
Preostale uporabljene parametre in lastnosti brizganja za 32 gnezdno brizganje vsebuje
preglednica 4.3.
Preglednica 4.3: Uporabljene lastnosti in parametri analize
Lastnosti analize
Vrsta mreže
Število mrežnih
elementov
izdelkov
Število mrežnih
elementov vložkov
Vrsta analize
Material polimera
Material kalupa
Število dolivnih
mest
Dolivni sistem
Temperirni sistem
Hladilni medij
Lastnosti medija

Dual Domain
290.904

Parametri brizganja
Temperatura taline

230 °C

Temperatura izdelka pri
izmetu

100 °C

Vrsta analize hlajenja
Temperatura kalupa
Cool + Fill + Pack+ Warp Čas odprtega orodja
BD310MO
Kontrola polnjenja
jeklo
Stopnja zamrznjenosti
izdelka pri izmetu
4
Začetek delovanja
naknadnega tlaka
kombiniran
Čas naknadnega tlaka
12 × hladilni kanal ϕ8,
32 × hladilna tulka ϕ2,6 Velikost naknadnega
tlaka
voda
5.032.944

Re = 20.000
T = 20 °C

Upoštevanje raztezka
kalupa

Steady state
40 °C
5s
Avtomatično
100 %
95 % zapolnjenost
10 s
80 % brizgalnega
Da

Pripravo prve analize prikazuje slika 4.13, na kateri so označeni tudi vhodi temperirnega in
dolivnega sistema.
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Slika 4.13: Priprava analize

Na podlagi dobljenih rezultatov prve analize, ki so prikazani v nadaljevanju poročila, smo
določili vrednosti vhodnih parametrov analize enognezdnega brizganja in so vpisani v
preglednici 4.4, izdelano pripravo pa prikazuje slika 4.14.
Preglednica 4.4: Uporabljene lastnosti in parametri enognezdne analize
Lastnosti analize
Vrsta mreže
Število mrežnih
elementov
izdelkov
Število mrežnih
elementov vložkov
Vrsta analize
Material polimera
Material kalupa
Število dolivnih
mest
Dolivni sistem
Temperirni sistem
Hladilni medij
Lastnosti medija

Dual Domain
8.500

Parametri brizganja
Temperatura taline

230 °C

Temperatura izdelka pri
izmetu

100 °C

Vrsta analize hlajenja
Temperatura kalupa
Cool + Fill + Pack+ Warp Čas odprtega orodja
BD310MO
Kontrola polnjenja
jeklo
Stopnja zamrznjenosti
izdelka pri izmetu
1
Začetek delovanja
naknadnega tlaka
brez
Čas naknadnega tlaka
1 × hladilna tulka ϕ2,6
Velikost naknadnega
tlaka
voda
128.000

qv = 0,7 l/min
T = 20 °C

Upoštevanje raztezka
kalupa

Steady state
30 °C
10 s
Avtomatično
100 %
95 % zapolnjenost
20 s
80 % brizgalnega
Da
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Skala (70 mm)

Slika 4.14: Priprava analize posamičnih gnezd

Po ustrezno izdelanih pripravah analiz je sledila njuna izvedba. Ker smo v obeh analizah
uporabili precej poenostavljen model izdelka, so bili za nas uporabni le določeni dobljeni
rezultati – vrednosti časa brizganja in ohlajanja ter porazdelitev temperatur v izdelku in
kalupu. Poleg omenjenih veličin nas je pri analizi procesa brizganja 32 izdelkov zanimala
tudi ustreznost delovanja dolivnega in temperirnega sistema.
Sliki 4.15 in 4.16 prikazujeta rezultate poteka brizganja v časovni odvisnosti. Okvirna
vrednost časa brizganja 32 izdelkov znaša 2,4 s, pri čemer potrebuje talina približno 0,6 s,
da prispe do kalupa. To pomeni, da za polnenje gnezd potrebuje le okoli 1,8 s, kar potrjujejo
tudi rezultati enognezdne analize. Na podlagi rezultatov, prikazanih na sliki 4.15, lahko
potrdimo tudi ustreznost delovanja dolivnega sistema.

2,438

1,829

1,219

0,6096

0,000
[s]

Skala (300 mm)

Slika 4.15: Čas polnjenja 32 gnezd
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1,823
1,368
0,9117
0,4558
0,000
[s]
Skala (70 mm)

Slika 4.16: Čas polnjenja 1 gnezda

Poleg rezultatov časa polnjenja kalupa je za nas pomembna tudi količina časa, ki je potrebna
za hlajenje izdelkov in dolivka, katere moramo pred izmetom ohladiti na 100 °C. Dobljene
rezultate analiz prikazujeta sliki 4.17 in 4.18. Opazimo lahko, da se dobljeni rezultati za čas
hlajenja izdelka ujemajo in znašajo približno 5 s, na mestih kjer je debelina sten 1,5 mm,
oziroma 20 s, na sprednjem delu izdelka, katerega debelina sten znaša 3 mm. Glavni razlog
za tako velike razlike je, poleg razlike v debelini sten, v slabšem odvodu toplote, saj je
neposredno hlajenje stranskih jeder v tem delu onemogočeno. Največ časa za hlajenje, in
sicer kar 50 s, pa potrebuje osrednji del dolivka, kjer nastopi prvi razvod dolivnega sistema
in je premer kanalov največji – 6,5 mm.

50,00

38,84

27,67

16,51

5,349
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Skala (300 mm)

Slika 4.17: Čas, potreben za dosego ustrezne temperature celotnega izmeta
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20,61
16,64
12,68
8,707
4,738
[s]
Skala (70 mm)

Slika 4.18: Čas, potreben za dosego ustrezne temperature izmeta izdelka

Slika 4.19 prikazuje učinkovitost hladilnega sistema. Prikazani rezultati potrjujejo naše
domneve, saj je sistem hlajenja stranskih jeder glavni odjemalec toplote iz gnezd. Glavna
naloga prečnih kanalov pa je temperiranje preostalih elementov in območij vložkov.
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Slika 4.19: Učinkovitost hladilnega sistema

Poleg učinkovitosti hladilnega sistema so za ustrezno delovanje sistema pomembne tudi
razlike v temperaturi hladilnega medija, ki med vhodom in izhodom ne sme presegati 4 °C.
Dobljeni rezultati, prikazani na sliki 4.20, potrjujejo ustreznost izbranega dolivnega sistema,
saj se temperatura hladilnega medija spremeni zgolj za 1 %. Glavni razlog za tako majhne
spremembe v temperaturah je v razvejanosti in obliki sistema. Saj ne vsebuje ovir, katere bi
drastično vplivale na hitrost medija ali njegov pretok, in s tem omogoča hitro kroženje ter
ustrezen odvod toplote.
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20,22

20,16

20,11

20,05

20,00
[°C]

Skala (300 mm)

Slika 4.20: Temperatura hladilnega medija

Pri procesu brizganja je pomembna tudi razporeditev toplote v vložkih in mesta lokalnih
toplih točk, ter povprečne vrednosti temperature, katere se morajo, po podatkih izdelovalca
izbranega brizgalnega materiala gibati med 20 °C in 40 °C. Slika 4.21 prikazuje željene
rezultate, kjer lahko opazimo, da so na koncu stranskih jeder prisotni lokalni presežki
toplotne energije, vendar povprečne temperature ne presegajo zgornje dovoljene vrednosti.

36,21

32,20

28,19

24,18

20,17
[°C]

Skala (300 mm)

Slika 4.21: Povprečna temperatura orodja
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Rezultati

Na koncu si poglejmo še rezultate 32 gnezdne analize, katere je bilo potrebno upoštevati za
ustrezno ujemanje pogojev procesa pri izvedbi enognezdnih analiz. Slika 4.22 prikazuje
temperaturo čela toka taline v procesu brizganja, kjer lahko opazimo, da talina vzdržuje
začetno vrednost temperature vse do vhoda v gnezda. Slika 4.23 pa nam podaja vrednosti
pretoka hladilnega medija, pri katerih nas zanima predvsem najmanjša vrednost pretoka
medija pri vhodu v hladilne elemente stranskih jeder.

230,1

225,4

220,8
230,0 °C
216,1

211,5
[°C]

Skala (300 mm)

Slika 4.22: Temperatura čela toka taline

7,635

5,869

4,103

2,338

0,5720
[l/min]
0,7 l/min
Skala (300 mm)

Slika 4.23: Pretok hladilnega medija
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Rezultati

4.4.2.2 Rezultati analize brizganja pravega modela izdelka
Pri pripravi analize smo upoštevali enake parametre procesa kot pri analizi enognezdnega
brizganja z uporabo poenostavljenega modela izdelka, s to razliko, da smo pri tej analizi
upoštevali drugo vrsto mreže – 3D mesh, saj bi popis modela s katero koli drugo metodo
podal neustrezne rezultate, in za globalno dolžino stranic mrežnih elementov upoštevali
velikost 0,5 mm.
Preglednica 4.5: Uporabljene lastnosti in parametri analize
Lastnosti analize
Vrsta mreže
Število mrežnih
elementov
izdelkov
Število mrežnih
elementov vložkov
Vrsta analize
Material polimera
Material kalupa
Število dolivnih
mest
Dolivni sistem
Temperirni sistem
Hladilni medij
Lastnosti medija

Parametri brizganja

3D Mesh

Temperatura taline

230 °C

596.757

Temperatura izdelka pri
izmetu

100 °C

Vrsta analize hlajenja
Temperatura kalupa
Cool + Fill + Pack+ Warp Čas odprtega orodja
BD310MO
Kontrola polnjenja
jeklo
Stopnja zamrznjenosti
izdelka pri izmetu
1
Začetek delovanja
naknadnega tlaka
brez
Čas naknadnega tlaka
1 × hladilna tulka ϕ2,6
Velikost naknadnega
tlaka
voda
746.868

qv = 0,7 l/min
T = 20 °C

Upoštevanje raztezka
kalupa

Steady state
30 °C
10 s
Avtomatično
100 %
95 % zapolnjenost
20 s
80 % brizgalnega
Da

Skala (70 mm)

Slika 4.24: Priprava analize
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Rezultati

Pri rezultatih zadnje analize, kjer smo upoštevali dejanski model izdelka in poenostavili
oziroma izvzeli dolivni in del temperirnega sistema, nas je zanimal predvsem potek polnjenja
kalupa in možne napake, katere lahko nastanejo med procesom.
Slika 4.25 prikazuje rezultate časa polnjenja celotnega gnezda. Opazimo lahko, da je potek
zmeren, kar predstavlja enakomerno polnjenje, hkrati pa je proces dokaj hiter – 1,3 s. Če
dobljene rezultate primerjamo z rezultati analize s poenostavljenim modelom izdelka, lahko
opazimo, da so prisotne precejšne razlike v času polnjenja, saj razlika znaša 0,5 s. Na tej
primerjavi lahko torej opazimo, kako velik pomen ima oblika izdelka pri brizganju, saj so
preostali uporabljeni parametri procesa popolnoma enaki.
1,291
0,9680
0,6454
0,3227
0,000
[s]
Skala (70 mm)

Slika 4.25: Čas polnjenja gnezda

Poleg časa polnjenja smo med rezultati analize dobili tudi izračune časa ohlajanja izdelka.
Kot lahko razberemo iz slike 4.26, naj bi se večina izdelka ohladila na temperaturo 100 °C
v približno 10,0 s, za ohladitev okolice mesta brizganja pa bi potreboval še dodatne 3,3 s.
13,32
10,00
6,690
3,376
0,0615
[s]
Skala (70 mm)

Slika 4.26: Čas ohlajanja izdelka
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Rezultati

Rezultati analize so nam podali tudi razporeditev toplote in povprečne vrednosti temperatur
med procesom – slika 4.27. Povprečna temperatura kalupa naj bi sodeč po rezultatih analize
znašala okoli 30 °C, pri čemer bi znašla temperatura na najbolj toplem mestu 38,4 °C, na
najbolj hladnem pa okoli 21,5 °C. Opazimo lahko, da se rezultati analize v primerjavi z
rezultati prikazanimi na sliki 4.21, delno ujemajo, saj je potek razporeditve toplote precej
podoben, medtem ko vrednosti temperatur malce odstopajo.
38,42
34,20
29,98
25,77
21,55
[°C]
Skala (70 mm)

Slika 4.27: Povprečna temperatura kalupa

Če primerjamo še razporeditve temperatur čela toka taline, katerih rezultate prikazujeta
sliki 4.22 in 4.28, lahko prav tako opazimo manjše razlike v temperaturnih vrednostih, ki
znašajo dobra 2 %, razporeditev toplote pa je precej podobna.

230,3
226,6
222,9
219,3
215,6
[°C]
Skala (70 mm)

Slika 4.28: Temperatura čela toka taline
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Rezultati

Rezultati analize brizganja so nam, poleg lastnosti samega procesa, podali tudi morebitna
mesta napak na brizganih izdelkih. Slika 4.29 prikazuje možne lokacije posedanja materiala
in predvidene velikosti pojava. Vzroki za pojav posedenosti se skrivajo v neustrezno
nastavljenih parametrih procesa, kot so tlak in hitrost brizganja, naknadni tlak, čas hlajenja,
temperaturi taline in kalupa. Iz rezultatov lahko razberemo, da se posedenost pojavi na
mestih brez posebnega funkcionalnega pomena za sam izdelek, poleg tega pa je velikost
pojava precej majhna, saj znaša maksimalna vrednost le okoli 0,22 mm.

0,2285
0,1714
0,1143
0,0571
0,0000
[mm]
Skala (70 mm)

Slika 4.29: Ocena velikost posedenosti materiala

Med morebitne napake procesa brizganja spadajo tudi zračni mehurčki, kateri se pojavijo
kot posledica zajetega zraka v talini. Na njihov nastanek lahko, poleg zajetja zraka med
prehodom taline do gnezda, vpliva tudi oblika izdelka oziroma gnezda, za katero velja, da
naj nebi vsebovala ostrih prehodov in robov ter velikih preskokov v debelini sten. Rezultati
analize prikazujejo, da je majhna verjetnost nastanka zračnih mehurčkov, saj imajo vsa
možna mesta njihovega nastanka približno 50 % verjetnost. Na sliki 4.30 lahko opazimo
tudi, da so možne lokacije zračnih mehurčkov ravno na prehodih in robovih izdelka, čeprav
ne vsebuje ostrih robov in prehodov.

1,000
0,8750
0,7500
0,6250
0,5000

Skala (70 mm)

Slika 4.30: Verjetnost nastanka in lokacije zračnih mehurčkov
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Rezultati

Med pomembnejšimi napakami procesa, ki vplivajo na mehanske lastnosti izdelka, so tudi
hladni spoji. Ti nastanejo na stiku čel tokov taline in povzročajo slabe spoje. Iz rezultatov
analize, prikazanih na sliki 4.31, lahko opazimo precejšne število možnih hladnih spojev na
izdelku. Ti so posledica oblike izdelka, saj vsebuje številne prekinitve, kar povzroča razvod
taline med brizganjem. Ocenjujemo, da predvidena mesta hladnih spojev za namembnost
uporabe izdelka niso kritična in v njih, pri uporabi, hkrati ne nastopajo kritične velikosti
obremenitev, poleg tega je pri uporabi vložek iz zunanje strani omejen z luknjo v zidu, kar
zmanjšuje natezne obremenitve v izdelku.

Skala (70 mm)

Slika 4.31: Morebitna mesta hladnih spojev

Na koncu lahko preverimo še velikosti deformacij oziroma skrčkov izdelka, ki nastanejo po
njegovi ohladitvi. Rezultati analize, prikazani na sliki 4.32, podajajo velikost deformacij
izdelka glede na izhodiščno točko, katero predstavlja njegovo težišče. Vrednost deformacij
po dolžini izdelka tako znaša okoli 0,46 mm, kar predstavlja 0,75 % skrček, po širini izdelka
pa so opazne minimalne razlike. Pri razvoju konstrukcije orodja smo skalirali model izdelka
za faktor 1,01, s čemer smo upoštevali 1 % skrček. Glede na to, da je proizvajalec materiala
predpostavil vrednost skrčka med 1 % in 2 %, naj bi po dobljenih rezultatih analize prišlo
do manjših odstopanj, ki pa za funkcionalnost izdelka nimajo velikega pomena.
0,2642
0,1988
0,1334
0,0680
0,0026
[mm]
Skala (70 mm)

Slika 4.32: Skrčki po ohladitvi izdelka
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5 Diskusija
Predstavljeni rezultati prikazujejo končni sestav izdelane konstrukcije orodja in njegovo
delovanje, pri čemer so predpisani tudi potrebni hodi posameznih sistemov ali delov orodja
za njegovo ustrezno delovanje. V posebnem poglavju smo prav tako predstavili tudi vse
uporabljene sisteme v orodju in prikazali njihovo delovanje, s čimer smo potrdili ustreznost
njihove izbire.
Za dokončano konstrukcijo orodja smo nato izvedli analizo FMEA, katere rezultati so nam
podali oceno kritičnosti potencialnih vrst okvar. Pri dobljenih rezultatih je izstopala
potencialna okvara oziroma neustreznost izbranega temprerirnega sistema, katero
predstavlja neustrezno in neenakomerno hlajenje, njen učinek pa povzroča deformacije
končnega izdelka. Kot vzrok za omenjeno okvaro smo predvideli neustrezno izbran in
dimenzioniran sistem, katerega bi lahko preverili s testnim brizganjem. Ker pa orodje še ni
v fazi izdelave, smo preverjanje opravili z izvedbo simulacije.
Na koncu je sledila še izvedba simulacije brizganja, s katero smo želeli preveriti ustreznost
delovanja celotnega procesa za dobljen model izdelka in potrditi ustreznost izbranih, ter
izdelanih elementov in sistemov. Dobljeni rezultati so potrdili oblikovno ustreznost modela
izdelka, čeprav prikazujejo možne napake v procesu, le-te nimajo velikega vpliva na
funkcionalnost in namembnost uporabe izdelka. Z rezultati analize 32 gnezdnega brizganja
smo potrdili tudi ustreznost delovanja izbranega dolivnega in temperirnega sistema, saj
zagotavljata ustrezen razvod taline brez predčasnega ohlajanja v fazi polnjenja in vzdržujeta
temperaturo kalupa in ostalih elementov znotraj predpisanih vrednosti. Na podlagi dobljenih
rezultatov analiz lahko določimo tudi okviren časovni potek posameznih delov cikla, če pri
tem upoštevamo sorazmerno odvisnost vrednosti rezultatov med analizami, ki so upoštevale
dejanski in poenostavljen model izdelka. Predvidena vrednost časa faze polnjenja naj bi tako
znašala okoli 21,9 s, pri čemer naj bi polnjenje dolivka znašalo 0,6 s, izdelkov 1,3 s,
preostalih 20 s pa predstavlja čas delovanja naknadnega tlaka. Čas faze ohlajanja naj bi
znašal 50,0 s, kar je enako vrednosti rezultata 32 gnezdne analize s poenostavljenim
modelom izdelka, saj potrebuje največ časa za hlajenje dolivek, ki je oblikovno enak
uporabljenemu. Za predviden čas odpiranja in zapiranja orodja ter vmesnega izmeta izdelkov
in dolivka ter njegov robotski prevzem, pa smo upoštevali 10 s, kar smo podali že pri
določanju parametrov analiz. Predvidena vrednost celotnega časa cikla naj bi tako znašala
okoli 81,9 s, pri tem pa je potrebno razumeti, da bo pri dejanskih vrednosti najverjetneje
prišlo do odstopanj, saj rezultati simulacij predstavljajo zgolj približke realnih vrednosti.
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6 Zaključki
Skozi magistrsko nalogo smo razvili konstrukcijo orodja za brizganje polimerov. V procesu
konstruiranja smo se držali določenega vrstnega reda in smernic izdelave brizgalnih orodji.
Za izdelano orodje smo nato izvedli FMEA konstrukcije in simulacijo brizganja, ter tako
preverili ustreznost izbranih elementov in sistemov. Naš doprinos v magistrski nalogi je
opisan v sledečih oštevilčenih točkah.
1) Razvili smo konstrukcijo 32 gnezdnega orodja za brizganje polimerov, na osnovi
dobljenega 3D modela izdelka in naročnikovih zahtev. Pri tem smo pokazali posamezne
korake razvoja orodja in opisali njihov namen.
2) Pokazali in utemeljili smo izbiro uporabljenih sistemov v orodju ter prikazali njihovo
delovanje.
3) Izvedli smo FMEA analizo konstrukcije za celoten sestav orodja in s tem preverili
kritičnost potencialnih učinkov okvar izbranih elementov. Navedli smo tudi načine
kontrole posamezne okvare ter priporočene ukrepe v primeru nastanka katere izmed
potencialnih vrst okvar.
4) Izvedli smo tri različne simulacije brizganja polimerov za izdelano konstrukcijo orodja.
Pri analizah smo upoštevali le elemente in sisteme, za katere smo predvideli, da imajo
precejšen vpliv na proces brizganja.
5) Dobljeni rezultati analiz prikazujejo, da so izbrani elementi in sistemi v orodju ustrezni,
kakor tudi model končnega izdelka.
6) Izdelali smo sestavno risbo celotne konstrukcije orodja in delavniške risbe vseh
nestandardnih delov uporabljenih elementov. Nekatere izmed njih so tudi priložene v
Prilogi A, kot dokazilo o pristnosti izdelave.
Na osnovi dobljenega modela izdelka smo razvili konstrukcijo 32 gnezdnega orodja za
brizganje polimerov in opisali njegovo delovanje. Za izdelano orodje smo nato izvedli
analizo možnih okvar in njihovih posledic in s tem izračunali kritičnost potencialnih učinkov
okvar. Izvedli smo tudi računalniške simulacije poenostavljenega procesa brizganja za
izdelano orodje, s čimer smo preverili ustreznost izdelka ter izbranih elementov in sistemov.
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Predlogi za nadaljnje delo
Za nadaljnje delo bi bilo smiselno primerjati dobljene rezultate analiz procesa brizganja z
dejanskimi rezultati procesa po izdelavi orodja. Za natančen prikaz razlik bi bilo pri tem
potrebno upoštevati enake pogoje in parametre procesa. Poleg tega bi lahko upoštevali še
bolj gosto mreženje modelov v simulacijah, kolikor bi bilo to možno, in hkrati izvedli tudi
optimizacijske analize. Na podlagi dobljenih rezultatov pa bi nato popravili posamezne
elemente oziroma uporabljene sisteme v orodju.
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Priloga A
‐
‐
‐
‐

Delavniška risba vpenjalne plošče dolivne strani,
delavniška risba vmesne plošče dolivne strani,
delavniška risba okvirne plošče dolivne strani,
delavniška risba stranskega drsnika.
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