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IZVLEČEK
Namen magistrske naloge je raziskati načine za uporabo modularnih principov v oblikovanju,
ki bi z vključevanjem strategij trajnostnega oblikovanja omogočili izdelavo tržno zanimivih,
okolju prijaznih torb. Inovativen način sestavljanja manjših modulov v večje površine brez
šivanja, zgolj s prepletanjem zavihkov, je omogočil uporabo tudi najmanjših tekstilnih
ostankov v fazi proizvodnje. Zmanjševanje količine odpadkov je pomemben vidik
trajnostnega oblikovanja, saj ima modna industrija zaradi hitre proizvodnje in prekomerne
potrošnje velik negativni vpliv na okolje. Modularna zasnova torb dopušča serijsko izdelavo,
hkrati pa z možnostjo prilagajanja izdelkov znotraj serije omogoča zadovoljevanje različnih in
spreminjajočih se zahtev kupcev.
Pri izdelavi vzorčne kolekcije sem uporabila inovativen postopek računalniško podprtega
načrtovanja in konstruiranja (CAD/CAM) v povezavi s tehnogijo za hitro prototipiranje, kar do
sedaj še ni bilo uporabljeno pri izdelavi torb. Projekt obravnava aktualne izzive trajnostnega
oblikovanja z raziskovalnim in k inovacijam naravnanim pristopom. Kombinacija modularne
zasnove v povezavi z uporabo sodobne tehnologije in upoštevanjem principov trajnostnega
oblikovanja ponuja številne možnosti za ustvarjanje tržno zanimivih, okolju prijaznih,
uporabnih in potrebam kupcev prilagojenih izdelkov.

Ključne besede:
modularnost, trajnostno oblikovanje, računalniško podprto načrtovanje in konstruiranje
(CAD/CAM), množinsko prilagajanje, torbe
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ABSTRACT
The purpose of the master's thesis titled »Handbag collection made of modular units« is to
explore ways of using modular principles in design, which would, by integrating sustainable
design strategies, allow for the production of commercially attractive, eco-friendly bags. An
innovative way of assembling small modules into larger areas without sewing, simply by
interlocking tabs and slots, has made it possible to use the smallest textile pieces in the
production phase. Reducing the amount of fabric leftovers is an important aspect of
sustainable design, as the fashion industry has a significant negative impact on the
environment due to the rapid production and excessive consumption. Modular design
enables a serial production of bags, and with the possibility of adapting products within the
series it allows to meet the different and changing customer demands.
In the manufacture of sample collection, I used an innovative method of computer-aided
design and engineering (CAD / CAM) in conjunction with the technology of rapid
prototyping, which has not yet been used in the manufacture of bags. The project addresses
the current challenges of sustainable design with research and innovation-oriented
approach. The combination of modular design in conjunction with the use of modern
technology and respect for the principles of sustainable design offer numerous possibilities
for creating marketable, environmentally friendly and useful products tailored to the needs
of customers.

Keywords:
modularity, sustainable design, computer aided design and engineering (CAD/CAM), mass
costumization, bags
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POVZETEK
V prvem delu magistrske naloge sem opisala razvoj tako uporabe kot razumevanja modula in
modularnosti skozi čas ter preučevala možnosti in vzroke za uporabo modularnih principov v
proizvodnji in oblikovanju.
Izvor besede modul izvira iz latinske besede “modulus”, ki pomeni merilo dolžine. Blatne
opeke, s katerimi so gradili sofisticirane templje in hiše v Grčiji, Mezopotamiji in v Egiptu,
predstavljajo prve ročno izdelane gradnike oziroma serijsko proizvedene module. V obdobju
Bauhausa je nemški arhitekt Walter Gropius združil idejo standardizacije s prilagodljivo
zasnovo in industrijsko proizvodnjo v gradbeništvu ter tako ustvaril kompleksne montažne
bivalne enote. Definicija modula kot industrijskega objekta pa postane s pojavom
informacijske tehnologije nepopolna, saj so lahko moduli tudi nematerialni, kot npr.
programski moduli in moduli znanja. Ulrich in Tung (1991) koncept modularnosti povezujeta
s funkcionalnostjo, vendar se pri definiciji osredotočata predvsem na različne tipe
modularnih struktur, saj je modularnost relativna lastnost, ki se navezuje na strukturo
sistema. Definicija modula tako ne more izhajati zgolj iz značilnosti posamezne enote, ampak
ga lahko kot takega definiramo le v odnosu do sistema, kateremu pripada. Razdelitev na šest
različnih tipov modularnih struktur (izdelki si komponente delijo, izdelki si izmenjujejo
komponente, izdelano po meri, sekcijska modularnost, linijska modularnost, raznovrstna
modularnost) je danes nepopolna, saj ne vključuje novega tipa modularnih struktur, ki se je
pojavil z razvojem CAD/CAM tehnologij. Dodaten tip predstavlja »generativni« modul, ki
ponuja možnost diferenciacije v posamezni seriji.
Vzroki za uporabo modularnih principov v proizvodnji so predvsem povečanje
konkurenčnosti preko povezovanja koristi standardizacije in racionalizacije s prilagodljivostjo
in prožnostjo, kar omogoča izdelavo številnih različic izdelkov ter sočasno optimizacijo in
racionalno porabo sredstev.
S kombinacijo posameznih modulov lahko zagotovimo večje število različnih izdelkov, kar
omogoča lažje prilagajanje specifičnim zahtevam kupcev. Podjetje z uporabo že preverjenih
rešitev zmanjšuje tveganje in potrebne investicije za razvoj novih izdelkov ter zagotavlja
učinkovitejši nadzor proizvodnih postopkov. Modularna zasnova prinaša koristi tudi
uporabnikom, saj lahko (nekaterim) modularnim izdelkom z zamenjavo sestavnih delov na
enostaven način spremenimo funkcionalnost in/ali zunanji videz glede na spreminjajoče se
potrebe, v namene estetskih posodobitev ali za ustvarjanje oblikovnih variacij. Enostavno
sestavljanje in razstavljanje zagotavlja boljše servisne storitve in lahko tako pozitivno vpliva
na podaljšanje življenjske dobe izdelkov, kar je pomembna strategija trajnostnega
oblikovanja.
Zaradi hitre in učinkovite proizvodnje ter prekomerne potrošnje ima modna industrija
uničujoče posledice na okolje. Vsako leto odvržemo več ton tekstilnih odpadkov in veliko
v

izdelkov pristane na odlagališčih pred iztekom življenske dobe. S perečimi težavami se
spopadajo različne strategije trajnostne mode, vendar je za doseganje ciljev trajnostnega
razvoja potreben celosten pristop, ki poleg okoljskih vidikov upošteva tudi socialno
odgovornost in gospodarsko vzdržnost.
Oblikovalec mora ustvariti življenjski krog, v katerem so vhodni dejavniki (materiali in
energija) ter izhodni dejavniki (emisije in odpadki) minimalni. V fazi proizvodnje je potrebno
z energijsko učinkovito proizvodnjo ohranjati vire, z uporabo okolju prijaznih materialov in
proizvodnih postopkov zmanjšati onesnaževanje ter z zagotavljanjem dobrih delovnih
pogojev poskrbeti za vzpostavitev etičnih vrednot za vse sodelujoče v industriji. V fazi
distribucije lahko negativne vplive na okolje omeji lokalna proizvodnja in bližina proizvodnih
obratov, premišljeno načrtovanje pa lahko zmanjša potrebo po embalaži ali omogoča njeno
ponovno uporabo. Rezultati prizadevanj okoljsko zavednih oblikovalcev kljub temu ne
morejo popraviti škode, ki jo v veliki meri povzroča tudi netrajnostna potrošnja. Prekomerno
trošenje je še posebej izrazito na področju modnih izdelkov, ki so zaradi vse nižjih cen in
raznolike ponudbe široko dostopni. Odgovorno ravnanje kupcev je ključnega pomena tudi v
fazi vzdrževanja in zavrženja izdelkov. S ponovno uporabo, predelavo, posodobitvami in
servisnimi storitvami lahko izdelkom podaljšamo življenjsko dobo in tako preprečimo, da bi
predčasno pristali na odlagališčih.
Opisala sem tudi programe in postopke za računalniško podprto konstruiranje (CAD) in
proizvodnjo (CAM), ki skupaj s popolnoma avtomatiziranim in v celoti računalniško
krmiljenim CNC laserskim rezalnikom omogočajo avtomatizacijo proizvodnje ter večjo
možnost prilagajanja zahtevam naročnikov. Programsko opremo CAD (grafični vmesnik
Rhinoceros) in laser sem uporabila pri načrtovanju in proizvodnji kolekcije torb iz modularnih
enot – Modulart.
V eksperimentalnem delu sem raziskovala tipe (osnovnih) likov, ki omogočajo pravilno
tlakovanje, preizkušala kako oblika zavihkov vpliva na izgled modularne površine in s
testiranjem iskala optimalno debelino, togost in strukturo materialov, primernih za
sestavljanje z zatikanjem. Z upoštevanjem pravil geometrije in simetrije sem oblikovala
module, ki zaradi sistematizirane razporeditve zarez in lukenj v materialu omogočajo
sestavljanje brez šivanja ali lepljenja, zgolj s prepletanjem zavihkov.
Oblikovala sem dve kolekciji torb, ki se med seboj razlikujeta glede na uporabljen tip
modularnosti. Torbe iz serije »Re-peat« so sestavljene z uporabo popolnoma enakih
modulov. Izdelki si v tem primeru komponente delijo oziroma souporabljajo. Po potrebi
lahko posamezne module dodajamo ali odvzemamo in s tem spreminjamo velikost in obliko
torb ter tako že z uporabo enega samega modula, z variacijami v številu ali topologiji,
ustvarimo, tako funkcionalno kot vizualno, popolnoma različne izdelke. Pri izdelavi torb sem
uporabila sekundarne surovine - manjše tekstilne ostanke iz proizvodnje, ki sem jih s
kaširanjem zlepila v stabilnejše kompozite, primerne za izdelavo torb.
vi

Pri oblikovanju torb iz kolekcije »Trans-form« sem uporabila »generativni modul«, ki
omogoča možnost diferenciacije v posamezni seriji. Inovativen postopek ustvarjanja
trodimenzionalnih form s kombinacijo generativnega oblikovanja in modularne zasnove še ni
bil uporabljen za izdelavo torb. V postopku oblikovanja sem z geometrijskim tlakovanjem
najprej ustvarila generično modularno mrežo ter jo nato z uporabo računalniškega programa
preslikala oziroma mapirala na izbrano trodimenzionalno formo. Sprva med seboj enaki
moduli, so se po mapiranju deformirali in razlikovali glede na položaj (enote) na objektu.
Vsako posamezno enoto sem potem znova sploščila v dvodimenzionalno obliko, primerno za
rezanje z laserjem. Izrezane ploske module sem nato po točno določenem zaporedju združila
in tako sestavila torbo. Generativno oblikovanje nam zgolj s spremembo izvorne kode ali
parametrov dopušča številne diferenciacije v posamezni seriji ter tako omogoča hitro
raziskovanje oblikovalskih možnosti in variacij.
Vzorčna kolekcija mi je ponudila idealno platformo za raziskovanje številnih možnosti in
priložnosti, ki jih ponuja kombinacija modularnosti in generativnega oblikovanja. Inovativna
konceptualna zasnova ponuja priložnost in temelj za nadaljnje raziskovanje možnosti
uporabe modularnih struktur, predvsem na področju trajnostnega oblikovanja. Projekt tako
ne samo želi, ampak zahteva interdisciplinaren pristop ter sodelovanje s strokovnjaki in
ustvarjalci iz različnih področij, ki bi lahko princip uporabili in/ali še nadgradili.
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1. UVOD
V magistrski nalogi bom raziskovala možnosti in priložnosti, ki jih ponuja uporaba
modularnih principov pri načrtovanju in proizvodnji, s poudarkom na iskanju rešitev za
oblikovanje okolju prijaznih izdelkov. Preučila bom različne strategije trajnostnega
oblikovanja, ki lahko z upoštevanjem celotnega življenjskega cikla proizvoda omogočajo
zmanjševanje negativnega vpliva novih izdelkov na okolje. Cilj naloge je oblikovati kolekcijo
inovativnih torb iz modularnih enot, za izdelavo katerih bi lahko uporabili tudi sekundarne
surovine - tekstilne ostanke.
Zaradi hitre proizvodnje in prekomerne potrošnje ima modna industrija uničujoče posledice
na okolje. Vsako leto na odlagališčih pristane več ton tekstilnih odpadkov. Namen
raziskovalno eksperimentalnega dela je bil na podlagi raziskave obstoječih načinov
oblikovanja in proizvodnje najti alternativne načine za ustvarjanje trajnostnih modnih
izdelkov, ki bi hkrati omogočali serijsko proizvodnjo ter personalizacijo izdelkov z namenom
prilagajanja željam in potrebam uporabnikov.
Modularnost omogoča racionalizacijo in optimizacijo proizvodnih procesov, sočasno pa
dopušča ustvarjanje širokega spektra raznovrstnih izdelkov. Prednosti modularne zasnove so
izkoristili številni oblikovalci in podjetja, ki učinkovito izkoriščajo potencial, ki ga prinaša
povezava standardizacije s koristmi fleksibilnih in prilagodljivih struktur. Pri raziskovanju sem
našla veliko vizualnega gradiva ter praktičnih primerov modularnega oblikovanja, vendar me
je, glede na zelo razširjeno uporabo tega principa v praksi, presenetilo površno
obravnavanje oziroma pomanjkanje strokovnega gradiva na temo. Namen naloge je bil zato
jasneje opredeliti pojma modula in modularnosti ter raziskati možnosti in vzroke za uporabo
teh principov v oblikovanju.
Posebej bom izpostavila prednosti, ki jih ima modularna zasnova v vseh fazah načrtovanja
trajnostnih izdelkov. Opisala bom programe, postopke in stroje, ki omogočajo hitrejšo in bolj
učinkovito proizvodnjo ter oblikovanje inovativnih trodimenzionalnih (modularnih) form.
Pridobljeno znanje bom izkoristila in praktično uporabila pri oblikovanju kolekcije torb. V
namene realizacije bo nujno upoštevanje in povezovanje znanj iz področja modnega in
industrijskega oblikovanja s CAD/CAM postopki, tehnologijo za hitro prototipiranje, načeli
trajnostnega razvoja in oblikovanjem za okolje.
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2. TEORETIČNI DEL

2.1.

MODULARNO OBLIKOVANJE

2.1.1. ZGODOVINA MODULARNOSTI
Prvi strukturni elementi zgodnje monolitske, nemodularne gradnje so bili zgrajeni iz enotnih
masivnih kamnitih »blokov«. Samo nekaj stoletij kasneje so graditelji in obrtniki začeli
razmišljati o razdelitvi strukturnih elementov na manjše, za uporabo lažje in enostavnejše
elemente. »Blatne opeke« (ang. mudbricks) so tako postale prve ročno izdelane enote za
»serijsko proizvodnjo«, s katerimi so gradili sofisticirane templje in hiše v Grčiji,
Mezopotamiji in v Egiptu. (2) (Slika 1 in Slika 2)

Slika 1: Ročno izdelovanje blatnih opek (vir 59)

•

Slika 2: Mezopotamija (današnji Irak): Zigurat iz
blatnih opek (vir 60)

Modul kot merska enota dolžine, oziroma standardizirana meritev

Izvor besede modul izvira iz latinske besede “modulus”, ki pomeni merilo dolžine (ang.
measure of length). Že v času rimskega imperija je Marcus Vitruvius Pollio (80-70 p.n.š.-15
p.n.š.) v knjigi “Ten books on Architecture” modul opisal kot standardizirano merilo, ki
zagotavlja prava razmerja.(1) Pri analizi dorskega sloga v Parthenonu Vitruv uvede pojem
modula kot najmanjše možne enote, v kateri še lahko prepoznamo vsak element templja.
Kot navaja Asterios Agkathidis v knjigi Modular Structures in Design and Architecture, je
modul merilo, ritem, s pomočjo katerega lahko razložimo celotno zgradbo.(2)
Modularne gradnje so se skozi čas, še posebej pa v obdobju industrializacije, pospešeno
razvijale, saj z razdelitvijo strukturnih elementov omogočajo hitrejšo, lažjo in cenejšo
izdelavo, transport in montažo objektov.
•

Modul kot (industrijski) gradnik

V obdobju Bauhausa (1919-1933) je nemški arhitekt Walter Gropius prvič združil idejo
standardizacije s prilagodljivo zasnovo in industrijsko proizvodnjo v gradbeništvu.
Posamezen modul (Baukasten) so predstavljale ločene montažne bivalne enote (npr. kuhinja,
kopalnica, soba…) Modularni sistem bi preko kombinacije in izmenjave različnih gradnikov
omogočal ustvarjanje raznovrstnosti ter serijsko proizvodnjo stanovanj. (Slika 3) Namen
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gradnikov - modulov je bil predvsem racionalizacija in optimizacija procesov v gradbeništvu
preko standardizacije in uporabe montažnih elementov ali polizdelkov (ang.
prefabrication).(1) Kljub temu, da je bil projekt, glede na čas v katerem je nastal, tehnološko
preveč zahteven in v praksi zato ni bil izveden, pa je bil Gropiousov koncept uporabe
standardiziranih enot ključnega pomena pri razvoju modularnih sistemov v prihodnosti. (64)

Slika 3: Walter Gropious: kombinacije montažnih elementov - modulov (kuhinja, kopalnica…) za
oblikovanje raznovrstnih bivalnih enot, l.1923 (vir65)

V tem času funkcionalnost gradnika še ni bila neposredno povezana s pojmom modula,
ampak je le tega definirala predvsem geometrija vmesnika. (1) Modul ostaja standardno
merilo, ki omogoča številne variacije osnovnih gradnikov.
•

Standardizirane modularne konstrukcije

V 40tih letih 20 stoletja sta nemška arhitekta Walter Waschmann in Walter Gropius razvila
prvi sistem montažne gradnje. Uporaba standardiziranih kompozitnih lesenih plošč (ang.
general panel system), ki jih je bilo mogoče z uporabo univerzalnih patentiranih kovinskih
vmesnikov poljubno sestavljati, je omogočala hitro in masovno proizvodnjo hiš. (Slika 4)
Čeprav je imel ta sistem številne tehnične pomanjkljivosti, zaradi revolucionarnega koncepta
standardiziranih modularnih konstrukcij predstavlja pomemben mejnik v razvoju serijske
proizvodnje in gradnje.(61) Homogen, identičen modul, katerega zlahka reproduciramo z
obstoječo tehnologijo, ima tudi danes še vedno velik vpliv na arhitekturno gradnjo.
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Slika 4: Konrad Waschmann in W. Gropious : montažna hiša (vir 62)

•

Modul kot “funkcionalni element” znotraj celote

Koncept modula (Baukasten), kot ga je predstavil Bauhaus, razumevanju in pomenu modula
v sodobnem času ne ustreza popolnoma, saj ne definira funkcije posameznega gradnika
znotraj sistema. Novejša definicija zahteva, da modul ni zgolj sestavni del, ampak
funkcionalni element končnega izdelka. (1) Po tej definiciji je lego kocka bolj gradnik kot
modul, saj kljub temu, da ji standardizirani vmesnik omogoča kombinacijo z ostalimi gradniki,
ne vsebuje zadostne količine funkcionalnosti v primerjavi s celoto, katere del je. (1)
•

Modularnost kot relativna lastnost izdelka

Ulrich in Tung (1991) koncept modularnosti povezujeta s funkcionalnostjo, vendar v
nasprotju z definicijo, ki sta jo postavila Pahl in Beitz (1988), ne opisujeta individualnih
lastnosti modula, ampak se osredotočata predvsem na različne tipe modularnih struktur. V
tem primeru modularnost izdelka zahteva podobnost med fizično in funkcionalno strukturo
ter upravljanje interakcij med posameznimi moduli. Modul tako ni več zgolj gradnik, ampak
omogoča razlago modularnosti tudi v elektromehanskih in elektronskih izdelkih. Kljub temu,
da je ta bolj abstraktna definicija manj omejujoča, pa se modul še vedno dojema predvsem
kot fizičen objekt. (1)
•

Nematerialni moduli

V času razvoja informacijske tehnologije je postala definicija modula kot fizičnega objekta
neustrezna. Koncept modularnosti se zaradi številnih koristi, ki jih prinaša, uspešno uporablja
pri programiranju, saj omogoča lažje upravljanje s kompleksnimi sistemi in racionalizacijo
delovnih nalog. Programski moduli niso fizični objekti in njihovih vmesnikov ne moremo
opisati z geometrijo. Bolj odprta definicija opredeljuje modul kot samostojno strukturno
funkcionalno enoto.
•

Modul kot »nosilec znanja« (ang. know-how)

Rešitve določenega problema, ki so se skozi čas izkazale za uspešne, predstavljajo neke vrste
modul znanja, ki ga lahko oblikovalec uporabi pri načrtovanju novega izdelka. Podjetje lahko
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tako z uporabo že razvitih (spo)znanj in izkušenj (ang. know-how) prihrani čas in denar, sicer
potreben za razvoj ter si tako zagotovi strateško prednost.
•

Modul kot razred/kategorija – »generativni modul«

Danes, v digitalni dobi, nam vse bolj prisotna in dostopna CAD/CAM tehnologija, tako v
oblikovanju kot v proizvodnji, dopušča drugačno percepcijo modularnosti. Računalniško
podprto načrtovanje (ang. CAD) že več kot 20 let dopolnjuje in/ali nadomešča tradicionalne
pristope in postopke oblikovanja ter proizvodnje. (2)
Modul industrijske dobe je produkt monotone serijske proizvodnje, medtem ko modul
digitalne dobe lahko vključuje tudi možnost diferenciacije v posamezni seriji. (2) Modul v tem
primeru predstavlja neke vrste razred oziroma kategorijo, ki definira njegove elemente,
topološke odnose in stopnjo »svobode«. Naloga oblikovalca ni več toliko osredotočena na
oblikovanje posameznega modula, ampak mora ustvariti ta razred oziroma kategorijo (ang.
class). Oblikovalsko metodo, pri kateri rezultat oziroma izdelek (slike, zvok, arhitekturni
modeli, animacije…) nastane kot posledica niza pravil ali algoritma, imenujemo generativno
oblikovanje (ang. generative design). Največ generativnega oblikovanja temelji na
parametričnem modeliranju, navadno s pomočjo računalniškega programa, ki omogoča hitro
raziskovanje oblikovalskih možnosti in variacij. (Slika 5) (69)

Slika 5: Generativno oblikovanje s pomočjo računalniškega programa - shematičen prikaz procesa
načrtovanja genarativnih izdelkov (vir 69)

Primer uporabe modula kot kategorije oziroma digitalnega modula je projekt »Minimal
complexity« romunskega arhitekta. Vlad Tenu je razvil modularno organsko strukturo,
sestavljeno s kombinacijo 16 različnih modulov, ki omogočajo ustvarjanje neskončnega
števila različic objektov, katerih porozna lupina se organsko razširja v prostor. (Slika 6) V
nasprotju s pristopi s predefinirano topologijo, ta pristop simulira proces rasti z uporabo
ponavljajočih se elementov. (Slika 7) Kompleksna geometrijska struktura je sestavljena iz
zgolj 16 različnih komponent, ki na površini ustvarjajo modularni “celični vzorec”.
Sprememba izvorne kode ali parametrov dopušča številne diferenciacije v posamezni seriji
ter tako omogoča hitro in učinkovito sprotno ocenjevanje funkcionalnih in estetskih
vrednosti posameznih variacij strukture.
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Slika 6: Vlad Tenu: digitalna ilustracija zasnove
modularnega objekta, projekt: Minimal complexity
(Lit.vir.53)

Slika 7: Vlad Tenu: sestavljanje modularnega
“celičnega” vzorca s pomočjo 16 različnih enot,
projekt:Minimal complexity (Lit.vir.36)

2.1.2. MODUL IN MODULARNOST
Definicija in vloga modula se je, zaradi spreminjajočih se zahtev in napredka tehnologije,
skozi čas spreminjala. Na začetku je bil določen s svojim fizičnim obstojem (ang. physical
presence), s pojavom informacijske tehnologije pa postane definicija modula kot objekta,
gradnika nepopolna, saj je lahko modul tudi nematerialen. Številni avtorji, ki so poskušali
opisati njegov pomen, uporabljajo različne pristope pri razlagi ter definiciji modula in
modularnosti. Medtem, ko se nekateri osredotočajo predvsem na individualne lastnosti
modula in njegove strukture in funkcionalnosti, se drugi bolj posvečajo različnim tipom
modularnih struktur. (1) Prav tako raznovrstna in kompleksna, kot je uporaba modularnosti,
je tudi opredelitev tega pojma, pri definiciji katerega je potrebno upoštevati različne
dejavnike in kontekste, v katerih se pojavlja.
MODUL
Modul je bistvena, samostojna in neodvisna funkcionalna enota izdelka, kateremu pripada.
Ima standardizirane vmesnike in medsebojno delovanje, ki omogočajo sestavljanje
raznovrstnih izdelkov preko kombiniranja posameznih enot.(1)
Kljub temu, da je modul samostojna enota, pa nikoli ne deluje samostojno. Kot modul ga
lahko opredelimo zgolj v odnosu do večje, »med seboj podobne«(ang.self-similar) strukture,
kateri pripada. Celota se pojavi kot rezultat medsebojnega delovanja in interakcije
posameznih elementov. Interakcija in odziv (povratna informacija) lahko delujejo dvosmerno
– od celote k posamezni komponenti in obratno. (2)
Glede na kompleksnost ločimo mikro in makro module. Makro moduli so sklopi, ki jih lahko
še nadalje razgradimo v posamezne komponente, mikro moduli pa so samostojne in
enostavne komponente, ki jih ni mogoče nadalje deliti. (19)
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MODULARNOST
Modularnost je lastnost sistema glede na strukturo in funkcionalnost. Opredeljena je kot
relativna lastnost strukture izdelka v primerjavi s celotno strukturo. Ocena modularnosti je
odvisna od značilnosti modula, predvsem pa od strukture sistema, kateremu (ta) pripada.(1)
Posamezen modul poseduje ločen, specifičen del celotnega nabora funkcij, medtem ko je
funkcionalnost v nemodularnih izdelkih razporejena po celotnem izdelku. (1)
Tri pomembne značilnosti modularnosti so: neodvisnost komponent znotraj modula glede na
zunanje komponente, podobnost elementov znotraj posameznega modula ter pomanjkanje
podobnosti elementov modula z zunanjimi komponentami. (14)
Subjektivna – relativna ocena modula(rnosti)
Ocena modularnosti izdelka ne more biti absolutna. Lahko ga zgolj označimo kot bolj ali manj
modularnega v primerjavi z drugimi izdelki. Modularnost je relativen koncept, saj je vsak
objekt do neke stopnje, pa čeprav zgolj na molekularni (atomski) ravni, modularen. (14)
Modularnost je lastnost, ki se navezuje na strukturo sistema. Definicija modula tako ne more
izhajati zgolj iz značilnosti posamezne enote, ampak ga lahko kot takega definiramo le v
odnosu do sistema, kateremu pripada. (Tabela 1) Ta definicija vodi do paradoksa, saj se vloga
posamezne enote lahko iz gradnika spremeni v modul, ne da bi se pri tem kakorkoli
spremenile njene fizične lastnosti. (1)
Praktični primer: Imamo radio, ki je sestavljen iz polnilca, ojačevalca in prejemnika. Te
posamezne enote med seboj niso zamenljive in torej niso moduli, ampak zgolj sestavni deli.
V primeru, da na primer vključimo dodaten polnilec, pa to vpliva na status prvotnega
polnilca, ne da bi se pri tem njegove značilnosti spremenile. Polnilec tako iz sestavnega dela
postane modul, saj je samostojna funkcionalna enota, ki je zamenljiva. Spremeni se torej
njegova vloga znotraj celotnega sistema, kar vpliva na njegovo definicijo. (1)
IZ VIDIKA MODULA

IZ VIDIKA IZDELKA

IZ VIDIKA SISTEMA

Samostojna
funkcionalna enota

Samostojna
funkcionalna enota s
točno določenimi
vmesniki in
medsebojnim
delovanjem

Samostojna funkcionalna enota s
točno določenimi vmesniki in
medsebojnim delovanjem. Princip
kombiniranja omogoča ustvarjanje
raznolikosti.

Tabela 1: Subjektivna ocena modularnosti (povzeto po vir 1, str 11)
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Percepcija, kaj je komponenta, modul ali izdelek, je odvisna od zornega kota. (1)
Poenostavljeno lahko to razložimo na primeru kolekcije oblačil. Posamezni kos, na primer
torbica ali oblačilo, je samostojen izdelek. Oblikovalec pri načrtovanju celotne silhuete lahko
izbira med različnimi torbicami in oblačili, ki tako dobijo vlogo modula. Celotna silhueta pa je
ena od komponent v kolekciji oblačil.
Modularna struktura
je struktura, ki vsebuje samostojne funkcionalne enote (module) s standardiziranimi
vmesniki in medsebojnim delovanjem glede na zahteve sistema. Zamenjava posameznega
modula omogoča novo variacijo izdelka.
Modularni sistemi
Modularni sistemi omogočajo ustvarjanje raznovrstnih kombinacij in izmenjav modulov, pri
čemer morajo imeti uporabljeni moduli standardizirane vmesnike in medsebojno delovanje.
(1) V primerjavi z nemodularnimi sistemi, pri katerih so funkcije izdelka razdeljene med
posameznimi enotami, ki skupaj opravljajo določeno nalogo, so pri modularnih sistemih
funkcije neposredno povezane z moduli, med katerimi se lahko zgodijo le vnaprej določene
interakcije na točno določenih vmesnikih.
Modularna arhitektura
Arhitektura izdelka je sistem, ki določa, kako so funkcionalni elementi izdelka urejeni po
sklopih ter definira interakcijo med posameznimi sklopi. Uporablja se za opisovanje strukture
modularnega sistema v odnosu do družine izdelkov. (1)
Modularni izdelki
Pojem označuje izdelke, naprave in komponente, ki izpolnjujejo različne funkcije s
kombinacijo ločenih modulov. (19) Značilnost modularnih izdelkov je, da so sestavni
elementi organizirani v podskupine s podobnimi funkcijami. Interakcije med posameznimi
podskupinami so minimalne. Nasprotje modularnim so celostni, nemodularni (ang.integral)
izdelki, pri katerih so posamezni elementi neločljivo povezani med seboj ter ne morejo
delovati neodvisno od celote. (14) Razlika med obema tipoma izdelkov je izrazita pri
fotoaparatih. Manjši kompaktni fotoaparati so običajno nemodularni, medtem ko
profesionalni fotoaparati uporabniku z zamenjavo objektiva, bliskavice in drugih komponent
omogočajo nadgrajevanje osnovnega modela ter prilagajanje funkcij glede na potrebe.
Modularne komponente
so sestavni deli, katerih funkcionalne, prostorske in druge značilnosti ustrezajo specifičnim
zahtevam določenega modularnega izdelka. S kombinacijo različnih ustreznih modularnih
komponent lahko ustvarimo veliko število različnih izdelkov. Vsak posamičen modularni
8

izdelek sestavljajo različne, točno določene kombinacije posameznih komponent, ki dajejo
končnemu izdelku specifične funkcije, značilnosti in delovanje. (17)
Vmesniki in medsebojno delovanje modularnih sistemov
Zahteva po zamenljivosti oziroma ustvarjanju raznolikosti s pomočjo kombiniranja, zahteva
točno določeno porazdelitev funkcionalnosti ter standardizirane vmesnike.(1)Le upoštevanje
skupnih in točno določenih standardov omogoča kompatibilnost posameznih modulov.(1)
Vmesniki (ang. interfaces) so povezovalni elementi med posameznimi moduli.
-

funkcionalni vmesniki – sledijo porazdelitvi funkcionalnosti
mehanski vmesniki (priključki , vtičniki, površine…)
elektronski vmesniki (komunikacije, signali,…)
vmesnik kot programska koda

Carliss Y. Baldwin in Kim B. Clark sta v knjigi »Design rules« na primeru računalniške
industrije prikazala številne koristi modularno zasnovanih izdelkov. Nujen predpogoj pa je
upoštevanje »pravil oblikovanja«, ki določajo arhitekturo, vmesnike, interakcijo med
posameznimi moduli ter standardizirane preizkuse sistema, s pomočjo katerih lahko
preverimo učinkovitost in kompatibilnost posameznih modulov.(70) Ta pravila morajo
upoštevati tako oblikovalci, kot proizvajalci, trgovci in tudi uporabniki. Upoštevanje
določenih standardov in pravil tako na primer omogočajo kupcu, da kupi posamezne
sestavne dele računalnika pri različnih proizvajalcih, ter jih po svojih željah in potrebah
sestavi v funkcionalno celoto.
2.1.2.1.

TIPI MODULARNIH STRUKTUR

Avtor Joseph Pine je v knjigi »Mass costumization« (množinsko prilagajanje) teoretično
dopolnil koncept modularnosti, ki sta ga postavila Ulrich in Tung ter za opisovanje
modularnih struktur določil šest različnih tipov: (Slika 8)
-

izdelki si komponente delijo – souporaba (ang. component sharing modularity)

-

izdelki si izmenjujejo komponente (ang. component swapping modularity)

-

»izdelano po meri« (ang. cut-to fit)

-

sekcijska modularnost (ang. section modulariti)

-

»linijska modularnost« (ang. bus mudularity)

-

raznovrstna modularnost (ang. mix modularity)
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Slika 8: Različni tipi modularnih struktur. (vir 67)

•

Izdelki si komponente delijo – souporaba (ang. component sharing modularity)

Souporaba določenega funkcionalnega modula v različnih tipih izdelkov omogoča stroškovno
učinkovit razvoj raznovrstnih in potrebam trga prilagojenih izdelkov. (67) Komponenta je
lahko modularna iz vidika proizvajalca ali uporabnika. Izmenjava komponent, kot je na
primer motor, ki ga vgradijo v različne mehanske naprave, omogoča poenostavitev procesov
v dobavni verigi. Hitrejši in ekonomsko varčnejši postopki ponujajo priložnost za razvoj
večjega števila različnih izdelkov, večjo konkurenčnost in potencialni trg. (Slika 9)
Koristi modularne zasnove so nepogrešljive pri profesionalnih fotoparatih ter računalnikih.
Posamezne komponente (objektiv, bliskavica, USB, matična ali grafična plošča…) so
zasnovane tako, da jih lahko vgradijo ali dodajo različnim modelom/tipom izdelka istega ali
celo različnih proizvajalcev. (Slika 10)

Slika 10: Posamezen modul (motor, podvozje…) je
vgrajen v različne avtomobile. Kombinacije komponent
omogočajo ustvarjanje različnih tipov vozil (vir 71)

Slika 9: posamezne komponente - moduli
Zrcalnorefleksnega fotoaparata: objektivi,
bliskavica, polnilec…) (vir 67)
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•

Izdelki si izmenjujejo komponente (ang. component swapping modularity)

Z uporabo tega principa modularnosti lahko na učinkovit način personaliziramo in tako
povečamo dodano vrednost tudi masovno proizvedenim izdelkom. Veliko primerov dobre
prakse najdemo v grafičnem oblikovanju. Oblikovalec ustvari predlogo (ang.template), ki
določa temeljne vizualne značilnosti izdelka (npr. spletna stran, vizitke…), uporabnik pa lahko
v to »šablono« vstavi svoje elemente (fotografije, besedilo) ter tako izdelek personalizira. Na
podoben način omogočajo diferenciacijo izdelkov tudi tiskarne, ki na generičen, masovno
proizveden izdelek (majica, skodelica, razglednica…) natisnejo motiv po želji naročnika. V
nasprotju z izdelki, ki si komponente delijo, pri tem tipu modularnosti vrednost ne izhaja iz
osnovnega izdelka, ampak iz tega, kar osnovi dodamo. (67)
Tudi sama sem ta princip modularnosti uspešno uporabila pri načrtovanju multifunkcionalne
torbe Smart, ki poleg izredne funkcionalnosti uporabniku ponuja tudi neskončne možnosti
oblikovnih različic. Poklopec je na torbo pritrjen z deljivo zadrgo in ga lahko zato snamemo in
zamenjamo. Na ta način lahko videz torbe neprestano spreminjamo in dajemo torbi
popolnoma nov in drugačen izgled. (Slika 11)

Slika 11: Torba Smart : zamenjava poklopca, ki je na torbo pripet z deljivo zadrgo, omogoča uporabniku
personalizacijo in spreminjanje videza torbe.

•

Izdelano po meri (ang. cut-to fit)

Gre za tip modularnosti, kjer osnovni izdelek, ki je funkcionalen v različnih velikostih,
prilagodimo željam uporabnika. Kupcu ponudimo variacijo ali kos tega izdelka, ki ustreza
njegovim potrebam. V to kategorijo spadajo oblačila narejena po meri, saj oblikovalec/šivilja,
nek obstoječ kroj – modul, prilagodi meram stranke. (Slika 12) Dober primer so tudi mila
Lush, saj stranki od velike celote odrežejo in ponudijo kos željene velikosti. (Slika 13)

11

Slika 12: Gradacija osnovnega kroja omogoča
prilagajanje različnim velikostnim številkam. (vir 72)

•

Slika 13: Lush: stranki odrežejo željen kos
celote – mila. (vir 67)

sekcijska modularnost (ang. section modularity)

Sekcijska modularnosti uporabniku omogoča, da iz kompleta delov sestavi celoto, izdelek pa
nato preuredi, če je potrebno. Primer dobre prakse uporabe tega principa je modularno
pohištvo Futura. Oblikovalec Niko Kralj je razvil sistem modularnih plošč, iz katerih je
mogoče s pomočjo običajnih vijakov sestaviti najrazličnejše izdelke: pohištvo, svetila, igrače,
razstavne panoje in celo nosilne konstrukcije. Potrošniku daje možnost, da si sam po svoji
kupni moči, potrebah in iznajdljivosti ustvarja, dokupuje, dograjuje in stalno spreminja svoje
bivališče. Dograjevanje in permanento spreminjanje rešitev omogoča točno določen sistem
mer in velikosti elementov ter dosledno upoštevanje osne modularne prostorske mreže.(68)
Sistem, ki želi zadovoljiti želje po ekskluzivnosti, hkrati pa ostaja izrazito industrijski, je bil
zasnovan tako, da bi ga bilo mogoče izdelovati s pomočjo računalniško vodene proizvodnje.
(Slika 14)
Multifunkcionalna torba Smart, ki sem jo oblikovala v okviru svoje diplomske naloge prav
tako omogoča uporabniku prilagajanje funkcionalnosti izdelka glede na potrebe. Žepe pod
poklopcem, ki so na osnovo torbe pritrjeni s stiskači, lahko sname in uporabi kot samostojne
enote – manjše torbice. Osnovni način nošenja velike torbe je s pasom čez ramo, s
kombinacijo števila in vrste žepov ter različnim načinom zapenjanja pasu pa lahko torbo
spremenimo tudi v nahrbtnik, pasne torbice, malo ramensko torbico in zapestno denarnico.
(Slika 15)

Slika 15: Prikaz različnih možnosti uporabe ter
načinov nošenja multifunkcionalne torbe Smart.
Avtor: Neli Š.

Slika 14:Niko Kralj: modularno pohištvo Futura (vir 68)
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•

linijska modularnost (ang. bus modularity)

Modularna arhitektura linijske modularnosti omogoča povezovanje raznolikih skupin
komponent ter hkrati ohranja nadzor nad končnim izdelkom.(67) Koristi, ki jih prinaša ta
sistem so učinkovito uporabljene pri različnih delih strojne opreme računalnika. Uporabnik
lahko poljubno sestavlja in kombinira posamezne funkcionalne elemente med seboj ter si
tako ustvari namizni računalniški sistem glede na svoje potrebe.

Slika 16: namizni računalniški sistem : ekran, modem, miška, zvočniki, tiskalnik, tipkovnica…

•

Raznovrstna modularnost (ang. mix modularity)

S sestavo oziroma kombiniranjem dveh ali več samostojnih izdelkov dobimo nov izdelek z
višjo dodano vrednostjo.(67) Oblikovalec Saša J. Machtig je leta 1966 zasnoval kultni kiosk
K67, ki je postal tudi del stalne razstave oblikovanja in arhitekture 20. stoletja newyorškega
muzeja moderne umetnosti MoMa. Zaradi svoje enotne ter izčiščene vizualne podobe se
kiosk uspešno integrira v različna urbana okolja. Premišljena funkcionalna zasnova omogoča
prileganje različnim kontekstom ter tudi številne in raznolike funkcije. (73) Posamezen modul
se lahko uporabi samostojno ali sestavi v večje sisteme ter uporabi kot informacijsko
stojnico, manjšo bivalno enoto ali lokal, kopirnico, cvetličarno…(Slika 17)
Modularne sisteme razvija in trži tudi slovensko podjetje Trimo. Njihov proizvod, Konhiša,
delo arhitekta Jureta Kotnika, je modularna hiša, ki omogoča celo paleto različnih prostorskih
rešitev, ki jih lahko praktično sami realiziramo v enem dnevu. (Slika 18) Modularne enote
omogočajo hitro in ekonomično gradnjo raznovrstnih arhitekturnih ambientov. Zaradi
individualnosti rešitev in fleksibilnosti zasnov dobro pokrivajo nekatere tržne niše
stanovanjske gradnje.

Slika 17: 3D print maketa kioska K67 (vir 73)

Slika 18: Trimo : Konhiša, oblikovalec Jure Kotnik:
modularne prostorske rešitve (vir 74)
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•

dodaten tip: »generativna« modularnost

Danes je razdelitev modularnih struktur na šest različnih tipov pomanjkljiva, saj ne vključuje
novega tipa modularnih struktur, ki se je pojavil z razvojem CAD/CAM tehnologij. Kot navaja
Asterios Agkathidis v knjigi Modular Structures in Design and Architecture, se modul nove,
digitalne dobe razlikuje od svoje »analogne identitete», saj v nasprotju s klasičnim modulom
»industrijske dobe«, ki je produkt monotone serijske proizvodnje, omogoča možnost
diferenciacije v posamezni seriji. Oblikovalec v procesu tako imenovanega generativnega
načrtovanja in oblikovanja ne oblikuje končnega izdelka neposredno, ampak ustvari
kategorijo, običajno v obliki algoritma, ki definira osnovne parametre, topološke odnose ter
»stopnjo svobode« oziroma možnost za variacije spremenljivk. Digitalna orodja in
interdisciplinarni vmesniki omogočajo obogatitev modula s številnimi parametri. Sprva
generičen sistem začne tako pridobivati individualne karakteristike in posebnosti. Značilnosti
so določene individualno za vsak posamezen modul.(2) Končni rezultat je računalniška
interpretacija izvorne kode, oblikovalec pa lahko s spreminjanjem parametrov ustvari
neskončno število variacij izdelka.
Izvrsten primer uporabe možnosti, ki jih ponuja »generativna modularnost« je delo
oblikovalskega para, ki ustvarja pod imenom »Nervous system«. Z uporabo generativnih
metod oblikovanja ustvarjata interaktivne in odprte sisteme, ki z uporabo algoritmičnih in
fizikalnih orodij omogočajo oblikovanje nešteto različnih inovativnih produktov. Namesto
končnega izdelka uporabniku omogočajo, da si z uporabo interaktivne spletne aplikacije sam
oblikuje in personalizira izdelek ter ga nato s pomočjo 3D tiskalnika tudi materializira.
Kolekcija »Radiolaria«, navdihnjena z biologijo, se zgleduje po medsebojno povezanim
omrežjem celic. Uporabnik lahko z uporabo spletne aplikacije manipulira, deformira in
preoblikuje osnovno šesterokotno mrežo. Vsaka linija znotraj mreže deluje kot vzmet, ki ob
premiku povleče za seboj sosednje linije. Osnovno mrežo lahko razdelimo na manjše enote
ali dodamo nove sile, ki vplivajo na strukturo mreže. Tehnološko napredna programska
oprema tako omogoča popolnoma nov način »množičnega prilagajanja« izdelkov, saj si lahko
uporabnik sam ustvari popolnoma unikaten izdelek. V podjetju lahko virtualno ustvarjeno
ogrlico, uhane ali zapestnico s pomočjo 3D printerja natisnejo in pošljejo kupcu. (Slika 19)
»Kinematics« je napreden sistem »4D« tiskanja, ki omogoča ustvarjanje kompleksnih,
zložljivih, tridimenzionalnih oblik, sestavljenih iz zgibnih modulov. Kljub temu, da je vsaka
unikatna komponenta toga, pa skupaj tvorijo dinamično, prožno, tkanini podobno strukturo.
(Slika 20)
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Slika 19: Nervous system: kolekcija unikatnih
uhanov »Radiolaria« ustvarjena s pomočjo
interaktivne spletne aplikacije (vir 76)

2.1.2.2.

Slika 20: Nervous system »Kinematics« : virtualna
simulacija obleke, sestavljene iz zgibnih modulov, ki
jo lahko natisnemo s pomočjo 3D printerja. (vir 75)

MODULARNOST GLEDE NA MOŽNOST RAZSTAVITVE

Princip modularnosti implicira na možnost razstavitve sistema, vendar se modularni izdelki
med seboj razlikujejo glede na trud in znanje, ki ga je potrebno pri tem vložiti.
a) uporabnik lahko sam razstavi izdelek (ang. user-level decomposable)
Gre za izdelke, katerih posamezne sestavne dele (module) je mogoče enostavno, brez
posebnih orodij ali zahtevnih navodil, razstaviti ali zamenjati, ne da bi pri tem poškodovali
posamezen modul ali celoten izdelek. (14) Te vrste izdelki omogočajo in predvidevajo
razstavitev izdelka na posamezne module med vsakodnevno uporabo v namene nadgraditve,
popravila, posodobitve ali spremembe funkcionalnosti izdelka. Primer: zamenjava baterij v
digitalnem fotoaparatu ali rezila v multipraktiku.
b) izdelek lahko razstavi vzdrževalec (ang. maintainer level decomposable)
Gre za izdelke, katerih module se lahko odstrani in zamenja, ne da bi poškodovali modul ali
katere koli druge komponente, vendar zahteva osnovno usposabljanje, orodja in/ali
primerno delovno okolje. (14) Te vrste izdelki predvidevajo razstavitev izdelka v primeru
okvare, zahtevane posodobitve in v namene vzdrževanja izdelka. Potekajo izven običajne
operativne uporabe. Primer: zamenjava pnevmatik na vozilu.
c) Izdelek lahko razstavi proizvajalec (ang. manufacturer level decomposable)
Module je mogoče odstraniti in zamenjati, ne da bi poškodovali modul ali katere koli druge
komponente, vendar je za to potrebno intenzivno izobraževanje in usposabljanje ter visoko
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specializirana orodja in delovno okolje.(14) Izdelke lahko razstavi le proizvajalec v namene
obnove, popravila ali posodobitve. Primer: popravilo pokvarjenega računalnika.
d) Nerazstavljivi izdelki (ang. non-decomposable)
Gre za izdelke, pri katerih modulov ni mogoče odstraniti ali zamenjati, ne da bi zlomili ali
poškodovali druge sestavne dele.
2.1.3. VZROKI ZA UPORABO MODULARNOSTI
Proizvodna industrija je pod velikim pritiskom, saj se mora v času hitrega napredka
tehnologije hitro prilagajati novim zahtevam in potrebam trga. Kot navaja Chun-Che Huang
(2000) je v tržno naravnanem okolju hitrost ključnega pomena za uspeh in proizvajalci
morajo biti sposobni zagotoviti visoko kakovostne izdelke po dostopnih cenah. Izdelki
postajajo vse bolj kompleksni in njihova izdelava zahteva znanje velikega števila visoko
usposobljenih strokovnjakov. Naraščajo tudi zahteve po personaliziranih in zahtevam kupcev
prilagojenih izdelkov, ki postajajo vse pomembnejša tržna niša prihodnosti. (17)
Proizvodnja velike količine različnih izdelkov z omejenimi resursi je velik izziv. Pahl in Beitz
(2006) ugotavljata, da v času, ko podjetja težijo k racionalizaciji svojih proizvodnih
zmogljivosti ter si hkrati prizadevajo, da bi trgu ponudili široko paleto izdelkov, prihaja
modularnost v središče pozornosti(19). Modularni izdelki in fleksibilni proizvodni procesi so
bistvenega pomena za učinkovito ter prilagodljivo proizvodnjo, saj omogočajo izdelavo
izdelkov, ki ustrezajo različnim in spreminjajočim se zahtevam kupcev. (20)
Ulrich in Tung sta bila prva med raziskovalci, ki sta preučevala koristi modularne zasnove za
obvladovanje kompleksnih sistemov in nasprotujočih si zahtev. Pojem modularnosti sta
uporabila za opisovanje organiziranosti posameznih enot znotraj sistema. (14) Modularnost
naj bi (Miller in Edgard, 1998), preko povezovanja standardizacije in racionalizacije s
prilagoditvijo in fleksibilnostjo, omogočala izdelavo raznolike in široke palete izdelkov s
kombinacijo manjšega števila modulov. (1)
Modularnost je sredstvo za obvladovanje kompleksnosti izdelka z urejanjem komponent v
hierarhično neodvisne sklope, ki služijo doseganju skupnega cilja.(14) Modularni konstrukti
so se v arhitekturi pojavili že pred stoletji, saj z ločevanjem posameznih enot v samostojne in
od celote neodvisne sklope, zagotavljajo hitrejšo, lažjo in cenejšo izdelavo, transport in
montažo. (2) Modularnost prinaša številne koristi tako proizvajalcem kot uporabnikom.
VZROKI ZA UPORABO PRINCIPOV MODULARNOSTI V PROIZVODNJI
Temeljni motivi, ki spodbujajo uporabo modularnih principov v proizvodnji so predvsem
povečanje konkurenčnosti preko povezovanja koristi standardizacije in racionalizacije s
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prilagodljivostjo in prožnostjo, kar omogoča izdelavo številnih različic izdelkov ter sočasno
optimizacijo in racionalno porabo sredstev.
e) Množinsko prilagajanje - ustvarjanje raznovrstnosti
»Množinsko prilagajanje je način organizacije proizvodnega procesa, ki združuje prednosti
montažne, množinske in maloserijske proizvodnje.« (142) V nasprotju z množično
proizvodnjo (ang. mass production), ki izhaja iz predpostavke, da »ena dimenzija ustreza
vsem«, je cilj množinskega prilagajanja (ang. mass costumization) razvoj, proizvajanje in
trženje cenovno dostopnih vendar raznolikih izdelkov, ki zadovoljujejo individualne,
specifične potrebe kupcev.(66) Uporaba modularnih principov podjetju omogoča ustvarjanje
raznovrstnosti. Preko kombinacije posameznih modulov kupcu zagotovimo večje število
vizualno različnih izdelkov (ang. external variety) ter se na ta način prilagodimo njihovim
specifičnim zahtevam. Kljub številnim prednostim modularne zasnove pa lahko dodatne
variacije podražijo proizvodne procese, številne funkcije in možnosti pa niso nujno koristne
tudi za uporabnika ali ga celo ovirajo pri uporabi osnovne namembnosti izdelka.
f) Izkoriščanje podobnosti – optimizacija procesov in učinkovito izkoriščanje virov
Standardizacija procesov ter ponovna, oziroma bolj učinkovita uporaba virov (moduli znanja,
ang. »know-how«) zaradi poznavanja in upoštevanja že pridobljenih znanj ali orodij omogoča
hitrejše in učinkovitejše delo. Z uporabo že preverjenih rešitev zmanjšuje tveganje ter
»notranje raznolikosti« (ang. internal variety), ki negativno vplivajo na učinkovitost
proizvodnega procesa in nimajo pozitivnega vpliva na vrednost za uporabnika. (1)
g) Zmanjševanje kompleksnosti
Razdelitev kompleksnih sistemov na manjše neodvisne enote zagotavlja učinkovitejši nadzor,
boljše upravljanje ter večjo jasnost proizvodnih postopkov. Razdelitev nalog omogoča tudi
lažje razumevanje in upravljanje v primerjavi s kompleksnimi strukturami. Vsako posamezno
enoto lahko vzporedno razvija ločena skupina oblikovalcev, module pa se lahko ločeno
testira. Pri razvoju oblikovalcu tako ni nujno potrebno razviti celotnega zapletenega sistema,
ampak lahko pri načrtovanju uporabi tako fizične module kot module znanja. Na ta način
lahko pospeši razvoj in se posveti specifičnim zahtevam ter izboljšavam posamezne enote, ki
jo razvija. (1)
2.1.4. PREDNOSTI IN SLABOSTI MODULARNIH IZDELKOV
Zasnova modularnih izdelkov zahteva večji začetni napor, saj je potrebno določiti primerne
vmesnike in zasnovati arhitekturo izdelka. Smith (2009) ugotavlja, da je nadaljnji razvoj
izdelka nato enostavnejši, saj sledi že določenim osnovnim principom. Pri kompleksnih
izdelkih običajno različne skupine ljudi oblikujejo in načrtujejo posamezne module, ki
sestavljajo izdelek. (14) Posamezen modul je na nek način samostojen izdelek, ki ga lahko
testiramo tudi neodvisno od celote (npr. avtomobilski motor). Neodvisni moduli omogočajo
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proizvajalcem, da svojim strankam ponudijo širšo izbiro ter v nekaterih primerih tudi
možnost personalizacije izdelkov. Serijsko proizvedene module se lahko sestavlja v končne
izdelke glede na zahteve trga ali posameznega kupca.
Peter Pearce (1980) je mnenja, da so modularni izdelki običajno okolju bolj prijazni. Z
zgledovanjem po principih, značilnih za naravne procese, ki ohranjajo materialne in
energetske vire z uporabo modularnih komponent, lahko opazno zmanjšamo negativne
vplive na okolje že v fazi proizvodnje.(101) Večja transformabilnost in prilagodljivost pa ima
številne okolju prijazne učinke tudi v fazi uporabe in zavrženja. V sedemnajstem stoletju je
bila pogosta uporaba snemljivih rokavov, ki so jih ločeno pritrdili na steznik, kar je damam
omogočalo, da so s preprosto menjavo ustvarile več različic svojih oblačil, poleg tega pa je
»modularna zasnova« omogočala enostavnejše vzdrževanje, pranje in popravilo. (98)
Modularna zasnova omogoča spreminjanje in prilagajanje izdelka spreminjajočim se
potrebam uporabnikov, kar lahko zmanjša možnost za predčasno zavrženje izdelka.
Modularno zasnovan izdelek lahko po končani življenjski dobi razstavimo na posamezne
sestavne dele ter jih na odlagališče odnesemo ločeno, glede na vrsto materiala ter čas
razgradnje. Neuporabne in pokvarjene dele lahko zamenjamo z novimi ter na ta način izdelku
podaljšamo življenjsko dobo.
Ločevanje komponent v neodvisne module olajšuje nadgradnjo izdelka in omogoča
specializacijo posameznih skupin ali podjetij, ki ustvarjajo izdelek. Ustvarjalcem tako ni
potrebno poznati delovanja celotnega sistema in oblikovati izdelka od začetka do konca
ampak se lahko posvetijo posameznim nalogam, ki jih najbolje obvladajo. Kljub koristim, ki
jih ta sistem prinaša, pa Fleming in Sorenson (2001) ugotavljata, da ima lahko prevelika
specializacija tudi pomanjkljivosti. Kombiniranje posameznih modularnih enot je enostavno,
vendar pogosto delujejo manj učinkovito na sistemski ravni, poleg tega pa tak način dela
zmanjšuje možnosti za velike inovacije. (18)
2.1.4.1.

PREDNOSTI IN SLABOSTI IZ VIDIKA PROIZVAJALCEV

Eden izmed najbolj pogostih razlogov za uporabo modularnega pristopa je omogočiti široko
paleto izdelkov s kombinacijo manjših sestavnih delov in komponent. (17) Proizvajalci
uporabljajo princip modularnosti z namenom povečanja preglednosti, zmanjševanja
kompleksnosti, boljše organizacije ter večje fleksibilnosti.
PREDNOSTI
*povzeto po vir 17: C.C. HUANG: Overview of Modular Product Development
•

ekonomija obsega

Peter Pearce v svoji knjigi »Structure in Nature is a Strategy for Design« (Strukture v naravi
kot strategije za oblikovanje) oblikovalcem priporoča zgledovanje po naravi, ki na vseh
ravneh gradi hitre in prilagodljive mehanizme, ki ohranjajo materialne in energetske vire z
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uporabo modularnih komponent, z namenom učinkovite izrabe energije.(101) Princip
»minimalni vložek za maksimalni izkoristek» je še posebej značilen za modularne strukture.
Posamezen modul lahko uporabimo v velikem številu med seboj različnih izdelkov. Stroški
proizvodnje običajno padajo sorazmerno s količino, zato jih lahko na ta način opazno znižamo.
•

večja možnost sprememb izdelka ali komponent

Vsak posamezen modul ima točno določene značilnosti in način delovanja. Spremenimo,
nagradimo ali zamenjamo ga lahko neodvisno od ostalih modulov, pod pogojem, da ne
spreminjamo specifičnih lastnosti, ki omogočajo medsebojno povezovanje in delovanje
modulov med seboj.
•

množinsko prilagajanje (ang. mass customization) - večja raznovrstnost izdelkov

S kombinacijo različnih modulov lahko izdelamo veliko število med seboj zelo različnih si
izdelkov. Povezava prednosti standardizacije s koristmi, ki jih prinaša fleksibilna in
prilagodljiva struktura, omogoča možnost personalizacije izdelkov in prilagajanje željam in
potrebam uporabnikov.
•

preprostejša nadgradnja, vzdrževanje in popravilo izdelkov

Modularna zasnova omogoča, da pokvarjene ali zastarele komponente odstranimo,
zamenjamo ali nadgradimo ločeno, neodvisno od celotnega izdelka. Lažja razstavitev
zagotavlja boljšo popravljivost ter omogoča daljšo življenjsko dobo izdelkov. Enostavna
razstavljivost ponuja okolju prijazne rešitve tudi v fazi zavrženja izdelka. Kupca, ki se je
naveličal izdelka (in njegovih modularnih variacij) spodbudimo, da ga vrne v servisni center.
Ponudnik storitev lahko:
•

razstavi izdelek na posamezne module ter jih, če so v dobrem stanju, ponovno uporabi v
novih izdelkih
dobro ohranjene module lahko proda kupcem, ki želijo svoje izdelke posodobiti
s kombinacijo starih (vrnjenih, zavrženih) in dodajenjem novih modulov ustvari nove
unikatne izdelke
zadovoljevanje raznovrstnih potreb kupcev

Modularna zasnova omogoča hitrejše, cenovno ugodnejše ter učinkovitejše zadovoljevanje
heterogenih ter neprestano spreminjajočih se zahtev trga.
•

ločevanje nalog

Standardizacija vmesnikov (ang.interfaces) in modulov omogoča ločeno načrtovanje
posameznih proizvodnih procesov. Kot trdi Linde Pearce lahko na ta način poenostavimo
kompleksne procese ter simultano izvajamo več različnih nalog. (5) Pri kompleksnih sistemih
se lahko naloge razdelijo med skupine. Posamezen modul lahko oblikujejo ločene skupine
oblikovalcev, tudi če ne poznajo strukture ali delovanja celotnega sistema.
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•

Krajši dobavni časi

Standardizirani moduli omogočajo proizvajalcem, da v krajšem času naredijo izdelek po
zahtevah kupca, saj jim ni potrebno ustvariti celotnega izdelka od začetka do konca, ampak
lahko uporabijo že preverjene in delujoče komponente ter jih sestavijo v končni izdelek.
•

optimizacija proizvodnje in virov

Modularnost pri oblikovanju izdelkov omogoča podjetju boljše izkoriščanje tehnoloških
zmožnosti ter hitrejše reagiranje na razvijajoče se tržne priložnosti preko kombiniranja
posameznih enot, modularnih inovacij in sodelovanja z zunanjimi izvajalci (ang. outsourcing).
(4) Standardizacija zmanjša potrebo po razvoju novih komponent za vsak nov izdelek,
optimizacijo proizvodnje pa omogoča tudi povečanje količine proizvedenih enot.
SLABOSTI
Posamezna značilnost modularnosti lahko pomeni prednost ali slabost za proizvajalca ali
uporabnika. Ocena koristi in pomanjkljivosti modularnih izdelkov je tako relativna in odvisna
od različnih dejavnikov in konteksta.
•

težje prilagoditve

Prilagoditve specifičnim zahtevam uporabnikov so lahko otežene, saj je potrebno pri izdelavi
modularnih izdelkov upoštevati točno določene zakonitosti – pravila oblikovanja, ki
omogočajo medsebojno delovanje posameznih modulov.
•

manj inovacij

Večje spremembe izdelka so manj pogoste, saj je razvoj (novih) modularnih izdelkov in/ali
komponent zahteven in dolgotrajen proces. Značilnosti posameznih modulov so točno
določene, saj morajo ustrezati zahtevam modularne arhitekture, ki omogoča pravilno
medsebojno delovanje in povezovanje modulov med seboj. Tak sistem lahko ovira večje
inovacije, saj je potrebno pri oblikovanju in izdelavi modulov upoštevati točno določene
zakonitosti, ki ne dopuščajo večjih odstopanj.
•

zahtevnejši proces oblikovanja

Modularne enote močno določajo tehnične značilnosti in končno obliko izdelka, kar, kot
ugotavljata Pahl in Beitz (1998), lahko oblikovalca ovira pri ustvarjalnem procesu in
uresničevanju zamisli, saj se mora podrejati določenim pravilom in zahtevam ter upoštevati
standardizirana merila. (19)
•

zmanjšanje dobička

Modularni izdelki lahko vplivajo na zmanjšanje potrošnje, saj imajo običajno daljšo
življenjsko dobo. Izdelki, ki so tudi multifunkcionalni in zadovoljujejo več različnih potreb
kupca, prav tako lahko znižajo potrebo po nakupu več različnih izdelkov. Iz okoljskega vidika
je znižanje potrošnje sicer dobrodošlo, vendar pa ima lahko za podjetje negativne
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ekonomske posledice. Karrel (2011) meni, da lahko podjetje morebitne izgube zaradi
zmanjšanja prodaje nadomesti z uvedbo sistema servisnih storitev. (96)
2.1.4.2.

PREDNOSTI IN SLABOSTI IZ VIDIKA UPORABNIKOV IN KORISTI ZA OKOLJE

PREDNOSTI
•

boljše servisne storitve

Modularna zasnova izdelka omogoča enostavno sestavljanje in razstavljanje. Pokvarjene ali
odrabljene dele lahko zamenjamo z novimi, ne da bi pri tem vplivali na (poškodovali) celoten
izdelek. Poleg lažjega popravila, zamenljivost delov pri nekaterih izdelkih omogoča tudi
spremembo funkcionalnosti in oblikovne variacije. Vse te lastnosti lahko opazno podaljšajo
čas uporabe izdelkov in zmanjšajo možnost, da bi izdelki pred iztekom svoje »obratovalne
dobe« pristali na odlagališču.
•

možnost spreminjanja izdelka

Spremenljivost izdelkov omogoča premišljeno oblikovana struktura, ki temelji na kombinaciji
prednosti standardizacije s prilagodljivostjo in prožnostjo, ki jo omogoča uporaba
modularnih komponent in temelji na upoštevanju principov simetrije, mozaičnosti (ang.
tesselation) in geometrije. (3) Izdelkom lahko z zamenjavo sestavnih delov na enostaven način
spremenimo funkcionalnost in/ali zunanji videz (izgled). Multifunkcionalni modularni izdelki
uporabniku omogočajo, da z variacijami enega izdelka zadovolji več (različnih) potreb ter
tako (potencialno) znižajo potrošnjo. Premišljena struktura nekaterih modularnih izdelkov, z
uporabo prilagodljivega jedra in izmenljivih delov, uporabniku nudi možnost oblikovnih
transformacij. Oblikovne posodobitve lahko dajo izdelku »novo življenje«, saj omogočajo rast
in spremembe skozi čas. Možnost preoblikovanja(transformacije), dodelave ter estetskih ali
funkcionalnih sprememb modularnih izdelkov, omogoča posodobitve izdelka glede na
potrebe in želje uporabnikov. Na ta način lahko opazno podaljšamo življenjsko dobo izdelkov
ter zmanjšamo možnost za predčasno zavrženje, kar so pomembni principi trajnostnega
oblikovanja.
•

možnost personalizacije izdelka

Masovni, med seboj podobni si izdelki, ne morejo zadovoljiti specifičnih potreb vseh kupcev.
Kombinacija prednosti standardizacije s koristmi fleksibilnih in prilagodljivih struktur ponuja
priložnost za personalizacijo izdelkov in prilagajanje potrebam uporabnikov. Nekateri
modularno zasnovani izdelki uporabniku omogočajo, da si iz ponujenih sestavnih delov sestavi
končni izdelek po svojih željah. Tudi masovno proizveden izdelek lahko z izmenjavo komponent
in dodajanjem elementov po lastni izbiri personalizira. Kupec tako ni zgolj pasivni sprejemnik,
ampak izdelek aktivno sooblikuje. Personalizacija omogoča prilagoditev izdelka glede na
spreminjajoče se potrebe uporabnikov, v namene estetskih posodobitev ali ustvarjanja
unikatnih oblikovnih variacij. K uporabniku usmerjene oblikovalske prakse poudarjajo pomen
vključenosti in sodelovanja potrošnikov v oblikovalskem procesu.
21

Eunsuk Hur je k soustvarjanju modularnih tekstilnih »struktur« spodbudila obiskovalce svoje
razstave. Standardizirani moduli, ki slonijo na uporabi geometrije in simetrije, so
obiskovalcem omogočali ustvarjanje raznovrstnih kombinacij in estetskih variacij. Koncept
soustvarjanja pri oblikovanju (ang. co-design) predvideva, da aktivno sodelovanje
uporabnikov pri oblikovanju sproži večje zadovoljstvo in emocionalno navezanost
uporabnika na izdelek, kar naj bi pripomoglo k podaljšanju življenjske dobe izdelka. (3)
•

dolga življenjska doba in trajnostna potrošnja

Pri izdelkih, ki jih lahko uporabnik sam spreminja in preoblikuje, je izrazito poudarjeno
doživetje pri (u)porabi izdelka (ang. user engagement). Hur in Thomas (2011) ugotavljata, da
je modularna zasnova idealna platforma, ki omogoča soustvarjanje izdelkov in ustvarjanje
prilagodljivih produktov z namenom povečanja vrednosti izdelka v očeh uporabnika in
podaljšanja življenjske dobe. Aktivno soustvarjanje in izkustvena (upo)raba izdelkov ponuja
tudi priložnost za ozaveščanje uporabnikov o pomenu upoštevanja celotnega življenjskega
izdelkov. (3)
Mugge Ruth (2009), ki je v svoji doktorski disertaciji raziskovala pomen in vzroke za čustvene
vezi (povezave) potrošnika in izdelka, meni, da lahko personalizacija izdelka pozitivno vpliva
na emocionalno navezanost uporabnika z objektom, ki ga pomaga soustvarjati ter tako
posledično zmanjša možnost za predčasno zavrženje. Podaljševanje življenjske dobe izdelkov
je ena od oblikovalskih strategij za doseganje trajnostne potrošnje (103). Kot v svoji doktorski
disertaciji navaja Koo (2012), lahko modularni in transformabilni izdelki, ki spodbujajo
potrošnike k aktivnemu preoblikovanju in/ali soustvarjanju, pozitivno pripomorejo k
trajnostni potrošnji tudi v primeru, da se kupec ne zaveda ali ne kaže zanimanja za okolju
prijazne prakse in izdelke.(104)
SLABOSTI
Rezultati raziskave R. J. Smith-a (2009) o vplivu modularnih izdelkov na uporabniško izkušnjo
kažejo, da nekateri uporabniki ocenjujejo, da so ne-modularni izdelki enostavnejši za
uporabo, bolj vzdržljivi in lažji za vzdrževanje.(14) Nekateri modularni izdelki so, v primerjavi z
nemodularnimi, (ang. integral products) večji in težji. Poleg tega Pahl in Beitz (1998)
opozarjata, da so lahko določene značilnosti in funkcije modularnih izdelkov slabše in manj
učinkovite v primerjavi z izdelki, ki so namenjeni izvedbi točno določenih specifičnih nalog.(19)
Wolters (2002) v svoji raziskavi kot morebitno slabost modularnih izdelkov izpostavi tudi
dejstvo, da so si modularni izdelki, ki temeljijo na uporabi enakega sistema oziroma
arhitekture, med seboj zelo podobni. Razlikovanje med številnimi variacijami izdelka, ki jih
ustvarimo z zamenjavo posameznih komponent med seboj, je lahko za kupca težavno,
posamezne različice pa ne prinašajo pričakovanega funkcionalnega ali vizualnega učinka. (130)
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Kritično ovrednotenje
Pri ocenjevanju prednosti in pomanjkljivosti modularnih izdelkov moramo upoštevati
različne tipe modularnih struktur ter »stopnjo modularnosti« oziroma, če so izdelki
razstavljivi na ravni uporabnika ali proizvajalca. Mugge Ruth opozarja na morebitne
pomankljivosti izdelkov, ki potrošniku omogočajo personalizacijo. V namene transformacije
mora uporabnik vložiti čas in trud, kar ima lahko negativne posledice na uporabniško
izkušnjo ter uporabnika odvrne od uporabe izdelka. (103) Morebitne prednosti modularne
zasnove so tako odvisne od koristi, ki jih transformacija izdelka prinaša uporabniku ter
količine truda potrebnega za doseganje pričakovanih rezultatov.
Raziskava Roberta Joseph Smitha (2009) o pomenu in vplivu modularnih izdelkov na
uporabniško izkušnjo je pokazala, da uporabniki ne-modularne izdelke ocenjujejo kot
enostavnejše za vzdrževanje, kar je bilo v nasprotju s pričakovanji. Modularni izdelki naj bi
bili zaradi lažje razstavljivosti lažje popravljivi. Avtor raziskave predvideva, da je rezultat
posledica dejstva, da ne-modularne izdelke v primeru poškodbe običajno hitreje zavržemo,
saj jih sploh ne popravljamo in servisiramo.(14)
Kritično je potrebno oceniti tudi predvidene pozitivne vplive na okolje, ki naj bi jih zaradi
enostavnejšega sestavljanja in razstavljanja prinašala modularna zasnova. Predvideni
pozitivni učinki na trajnostno potrošnjo predvidevajo specifičen način odziva uporabnikov.
Kljub temu, da zamenljivost delov omogoča lažjo popravljivost in boljše servisne storitve, so
morebitne koristi odvisne od potrošnikovih navad. Potrebno bi bilo raziskati ali se kupci tudi
v praksi obnašajo v skladu s predvidevanji - izdelek spreminjajo in popravljajo ter mu tako
zagotovijo daljšo življenjsko dobo.
Multifunkcionalna in transformabilna torba, ki sem jo oblikovala v okviru svojega
diplomskega dela, uporabniku omogoča enostavno spreminjanje funkcije in izgleda.
Snemljive žepe lahko po želji uporabi kot samostojne enote in na ta način ustvari šest variacij
torbe ter tako z enim izdelkom zadovolji različne potrebe. Zamenljiv poklopec, ki je na torbo
pripet z deljivo zadrgo, pa dopušča nešteto oblikovnih različic. Kljub številnim priložnostim za
preoblikovanje in prilagajanje spreminjajočim se potrebam so kupci torbe redko izkoristili
potencial, ki ga ponuja modularna zasnova. Povprečen uporabnik je kljub številnim
ponujenim možnostim kupil le dva poklopca. Vzrok je lahko morebitna previsoka cena,
nedostopnost ponudbe, pomanjkanje časa in/ali zanimanja za možnost personalizacije.
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3. TRAJNOSTNO OBLIKOVANJE
Najpogosteje citirana definicija trajnostnega razvoja pravi, da trajnostni razvoj omogoča
zadovoljevanje potreb sedanjega človeškega rodu, ne da bi pri tem ogrozili možnost
prihodnjih rodov, da zadovoljijo svoje potrebe. (112) Strategija trajnostnega razvoja obsega,
bolj dosledno po Vrhu Združenih narodov 2005, tri stebre: gospodarski razvoj, socialni razvoj
in varstvo okolja. (114) V primerjavi z »zelenim razvojem«, ki daje prednosti okoljskim
problemom/vidikom, zagovorniki trajnostnega razvoja v namene doseganja splošne trajnosti
zahtevajo upoštevanje širšega družbenega »okolja«. »Trije ključni vidiki trajnostnega razvoja
so mnogokrat poimenovani tudi kot ljudje, planet in dobiček in so temeljni vidiki prenovitve
proizvodov.« (142)
•

okoljska trajnost

V namene doseganja okoljske trajnosti je potrebno zmanjševanje negativnih vplivov na
okolje vseh poslovnih dejavnosti v celotni dobavni verigi ter z ozaveščanjem in podporo
(investicijami) spodbujati k trajnostni potrošnji in rabi tudi potrošnike.
•

socialni razvoj – družbeno-politična trajnost

Skrb za povečanje blaginje ljudi, ki sodelujejo v modni industriji. Borba proti brezvestnemu
izkoriščanju poceni delovne sile ter prizadevanje za izboljšanje delovnih pogojev in
življenjskih razmer ljudi. (113)
•

gospodarski razvoj – gospodarska vzdržnost

Dobre namere brez učinkovitega poslovnega načrta hitro propadejo. Strategija trajnostnega
razvoja zahteva izdelke in storitve, ki so kakovostni in okolju prijazni, izpolnjujejo potrebe
trga ter pri tem ne zanemarjajo potreb potrošnika. (113)
Bistvo trajnostnega oblikovanja je integracija trajnostnih parametrov v oblikovalski proces.
Kot navaja Krajnc (2014) je namen »eko-dizajna« zmanjšati vpliv proizvoda na okolje v
njegovem celotnem življenjskem ciklu. V procesu razvoja proizvodov je poleg tradicionalno
upoštevanih dejavnikov (stroški, kakovost itd.), potrebno upoštevati tudi dodatni dejavnik
vplivov na okolje. (142) Z analizo obstoječega stanja je potrebno oceniti vplive, ki jih ima
izdelek na okolje ter na podlagi ugotovitev izpostaviti šibke točke, na podlagi katerih lahko
oblikujemo cilje ter poiščemo možne rešitve.
Čeprav je za doseganje trajnostnih ciljev nujno sodelovanje tako proizvajalcev kot
potrošnikov in vlad, je vloga oblikovalca ključnega pomena. Velika večina okoljskih vplivov
proizvoda je namreč določena v zgodnjih fazah razvoja izdelka in vpliva tudi na pozneje
nastale vplive na okolje. (142) Trajnostno oblikovanje tako zahteva upoštevanje celotnega
okoljskega življenjskega cikla. Oblikovalec ne oblikuje le izdelka, temveč ustvarja njegovo
celotno življenjsko pot.
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3.1.

MODA IN TRAJNOSTNI PRINCIPI

Moda je polna nasprotij. Je hkrati trenutna in ciklična, nanaša se na preteklost ter hkrati
stalno stremi v prihodnost, omogoča izražanje lastne identitete ter hkrati označuje
pripadnost skupini. (109) Kawamura (2011) ugotavlja, da je iz sociološkega vidika oblačilo
materialni objekt, medtem ko lahko modo razumemo kot nematerialni koncept, ki se
manifestira skozi oblačila. (124)
Leta 1932 je Bernard London v New Yorku objavil besedilo »Ending the Depression Through
Planned Obsolescence«, v katerem je predstavil načrt za poživitev gospodarstva v času velike
depresije. Vlada naj bi odredila zakonsko predpisano zastarelost oz. dolžino življenjske dobe
izdelkov in tako spodbudila potrošnjo. (110) Koncept načrtovane zastarelosti je tesno
povezan s pojmom mode oziroma je njen ključen element. Kot navaja Kawamura (2005) so
»spremembe in potreba po novem v samem centru mode.« (124) Modni sistem omogoča in
spodbuja hitro menjavanje oblačil, ki jih običajno odvržemo še pred iztekom njihove
življenjske dobe. Tak način spodbuja kupce k prekomerni potrošnji, povečan obseg
proizvodnje pa ima tudi številne negativne posledice na okolje.
Po podatkih ameriške agencije za varstvo okolja EPA (Environmental Protection Agency) je
bilo v letu 2012 samo v Združenih državah Amerike ustvarjenih 14,3 milijona ton obutve,
oblačil in drugih tekstilnih odpadkov. (133) Reciklira, ponovno uporabi ali donira se relativno
majhen procent – zgolj 15% vseh ostankov, zaradi česar na odlagališčih zgolj v ZDA pristane
več kot 12 ton oblačil in drugih tekstilnih odpadkov. (133) Kot navaja Lucy Siegle je
povpraševanje po rabljenih oblačilih, razen v primeru izbranih (ang.vintage) dragocenih
kosov, zanemarljivo, saj so nova oblačila cenovno enako dostopna. Na odlagališčih tako
pristane tudi veliko potencialno še uporabnih izdelkov, saj jih potrošniki zavržejo veliko pred
zaključkom obratovalne življenjske dobe. (108)
Kljub spremembam na mikro ravni zaradi ozaveščenega eko dizajna so pozitvni učinki teh
pobud včasih neopazni, saj se količina odpadkov in onesnaževanje neprestano stopnjujejo
zaradi nenadzorovane rasti potrošništva. Sočasno z razvojem eko mode je potrebno krepiti
mednarodne mehanizme za nadzor globalnih vplivov potrošništva ter ozaveščati kupce o
možnostih za okolju prijazne nakupne odločitve.
Anu Corin (2013) se v članku »Why should I create anything?« (Čemu sploh karkoli ustvariti?)
upravičeno sprašuje o smiselnosti ustvarjanja novih, tudi okolju prijaznih izdelkov. Če je
zmanjševanje potrošnje eden ključnih principov za doseganje trajnosti, je oblikovalec, ki
nenehno ustvarja nove izdelke, del problema in ne rešitve. (96) Kot oblikovalka se je
neuspešno trudila oblikovati popolnoma trajnostna oblačila, vendar je spoznala, da je
nemogoče ustvariti okoljsko popolnoma neoporečen izdelek, saj kot tak lahko obstaja zgolj
na idejni ravni. Posamezen izdelek ne more biti ali ustvariti trajnosti. Trajnostni razvoj je
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proces, izdelek pa je samo eden od elementov tega procesa, v katerem pa morajo svojo
odgovornost poleg oblikovalcev prevzeti tudi proizvajalci, potrošniki in vlade.
3.1.1. HITRA MODA
Začetki hitre mode (ang.fast fashion) segajo v čas konec 90- tih let prejšnjega stoletja, ko so
blagovne znamke začele iskati načine za povečevanje dobičkov. Globalizacija in odpiranje
mej so omogočili podjetjem, da so svojo proizvodnjo selili v države v razvoju, kjer je bila
delovna sila opazno cenejša. Velike trgovske verige so tako kupcem lahko ponudile modna
oblačila po znatno nižjih cenah, kar je spodbudilo tudi druge, bolj prestižne blagovne
znamke, k preselitvi proizvodnje na vzhod.(107)
Običajno so modne hiše predstavile dve kolekciji letno, vendar so zaradi konkurence s strani
velikih trgovskih verig, ki so kupcem neprestano ponujale nova poceni oblačila, začele
proizvajati vse več kolekcij, da bi obdržali stranke tudi med sezonami. Na trg so prišla poceni
oblačila, ki posnemajo zadnje modne trende in so dostopna skoraj vsakomur. Kolekcije se
menjujejo vedno pogosteje in blagovne znamke tekmujejo med seboj, katera bo ponudila
bolj modna in cenovno dostopnejša oblačila.
Povečevanje potrošnje oblačil ima opazne posledice tudi za okolje. Po navedbah spletnega
portala za etično modo »Ethical fashion forum« je življenjska doba oblačil vse krajša in letno
se samo na britanskih odlagališčih nabere 1,2 milijona ton oblačil. (107) Okolju škodljiva so
tako naravna kot sintetična vlakna. Umetni materiali imajo izredno dolgo dobo razkrajanja,
medtem ko se npr. pri razpadu volnenih oblačil proizvaja metan, ki prispeva k globalnemu
segrevanju. (107)
Lucy Siegel kljub vsemu meni, da se razmere spreminjajo in da se bo moda upočasnila, saj
cena dela tudi na vzhodu, predvsem na Kitajskem, narašča, sočasno pa se viša tudi življenski
standard v državah na razvoju, zaradi česar bo njihova potreba po izvozu in odvisnost od
zahodnega trga manjša. (111) Pomanjkanje vode bo sprožilo povišanje cen proizvodnje
bombaža. Hkrati narašča tudi cena nafte, kar bo vplivalo na podražitev proizvodnje poliestra,
na uporabi katerega večinoma sloni hitra moda in višanje cen letalskega in ladijskega
transporta, od katerega je odvisna modna industrija. Sieglova predvideva, da bo moda v
prihodnosti lahko hitra in draga ali poceni, vendar počasna. (111) Za doseganje meril
trajnostnega razvoja se bodo parametri modnega sveta morali spremeniti. Kreativnost in
inovativne rešitve svetu mode ne bi smele biti tuje in sedaj je čas za uvedbo novih strategij,
ki bi imele dolgoročno ugodnejše vplive na okolje ter spodbujale drugačno potrošniško
miselnost, ki kvaliteto ceni bolj od kvantitete.
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3.1.2. TRAJNOSTNA – »EKO« MODA
Trajnostna moda (ang. sustainable fashion) je del celostne in veliko širše filozofije
trajnostnega razvoja. Neprofitna organizacija za izobraževanje na področju trajnostnega
razvoja STEP (ang. Sustainable Technology Education Project ) definira trajnostno (eko)
modo kot oblačila, ki v fazi proizvodnje,¸uporabe, distribucije, potrošnje in/ali zavrženja
upoštevajo strategije oblikovanja za okolje, zdravje potrošnikov ter delovno okolje in
razmere ljudi, ki delujejo v modni industriji. (115) Z upoštevanjem tako okoljskih kot
družbenih in ekonomskih dejavnikov poskuša minimizirati negativen vpliv, ki jih ima
proizvodnja tekstilij in oblačil na okolje.
Koncept trajnostne ali eko mode je širok. Je nadpomenka za oblačila, narejena z
upoštevanjem standardov okolju prijaznega oblikovanja, oblačila izdelana iz organskih
materialov (ang. organic fashion), oblačila narejena iz recikliranih materialov (ang. recycled
fashion), predelana rabljena oblačila (ang. second-hand clothes) in proizvodnjo brez
odpadkov (ang.zero-waste fashion). Sledenje trajnostnim principom je značilno tudi za
pobude, ki se zavzemajo za upočasnitev modnega kolesja in neprestano spreminjajočih se
trendov (ang. slow fashion) ter zagovornike nujnosti sledenja etičnim standardom za vse
sodelujoče v modni industriji (ang. ethical fashion). Pogosta je tudi uporaba koncepta
pravična trgovina (ang. fair trade). Zagovorniki želijo ponuditi vsem proizvajalcem
enakopraven dostop do trgov, zaščititi delavce in omogočiti enakopravnost žensk,
prepovedati otroško delo, vsem proizvajalcem pa zagotoviti poštene cene, ki krijejo tako
ceno proizvodnje kot tudi spodobno plačilo za delo. (106) S problemom prekomerne količine
odpadkov v modni industriji se intenzivno ukvarja strategija proizvodnje brez odpadkov (ang.
zero-waste fashion) Ne gre za nov koncept, saj ta koncept varčevanja s surovinami in viri
najdemo pri številnih tradicionalnih narodnih nošah, kot so japonski kimono, indijski sari in
grška toga.(117) V namene optimalnega izkoriščenja materialov lahko oblikovalec že v fazi
proizvodnje s premišljenim načrtovanjem in krojenjem prepreči nastanek tekstilnih
odpadkov. (ang.pre-consumer waste). Za zmanjševanje količine odpadkov potrošnikov (ang.
post-consumer waste) pa lahko pri ustvarjanju novih izdelkov uporabi tudi zavržene in
odrabljene ostanke proizvodnje ali potrošnikov.
Protislovnost pojma eko-moda še vedno vzbuja številne pomisleke. Časopis »The
Independent« v članku leta 1999 postavlja vprašanje ali je mogoče biti hkrati moden (ang.
fashionable) in okolju prijazen. (115) Izraz eko moda ljudi še danes nekatere asociira na
brezoblična oblačila iz konoplje ali volne, primerna samo za modno neosveščene in do
oblikovanja brezbrižne posameznike. (143) Mnenje potrošnikov se počasi spreminja, saj so
številni inovativni in kreativni oblikovalci s svojim delom dokazali, da so lahko eko izdelki zelo
dobro oblikovani in naših nakupnih odločitev ne omejujejo na izbor med lepim in okolju prijaznim. Vse več velikih trgovskih verig se zaveda pomembnosti upoštevanja okolju prijaznih
strategij in na trgu je vse več eko izdelkov, ki kupcu nudijo široko izbiro. Kot navaja Sandy
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Black ima lahko moda, zaradi svoje razširjenosti in dostopnosti, pomembno vlogo pri
ozaveščanju potrošnikov o pomenu skrbi za okolje. Je močan sporočevalec, preko katerega
posameznik izraža svoj status, spol in druge vrednote. (115)
Vse več pozornosti namenjajo eko-modi tudi modni mediji, ki pa so, kot trdi Tham (2011), v
svojem odnosu do trajnosti oportunistični. (143) Bolj kot vsebini namenjajo pozornost
podobi ter s površno popularizacijo vse bolj aktualne teme preusmerjajo pozornost od
ključnih problemov. Slogani kot so »eko –šik« in »zelena je nova črna« (ang. green is the new
black) sicer pripomorejo k širjenju prepoznavnosti, vendar sočasno banalizirajo pobude
trajnostne mode ter zanemarjajo nujnost temeljnitih sprememb modnega sistema.

3.2.

OBLIKOVANJE ŽIVLJENJSKEGA CIKLA

Trajnostno oblikovanje upošteva vse parametre, ki bodo vplivali na okolje v celotnem
življenjskem ciklu proizvoda. Poleg estetskih in funkcionalnih značilnosti mora oblikovalec pri
načrtovanju upoštevati možnost okolju prijazne proizvodnje, distribucije, uporabe in
zavrženja izdelka. Ustvariti mora življenjski krog, v katerem so vhodni dejavniki (materiali in
energija) ter izhodni dejavniki( emisije in odpadki) minimalni.(125)
Okoljski življenjski cikel obravnava fizični obstoj proizvoda in ga spremlja od »zibke do groba«
oziroma od pridobivanja in predelave surovin do njegove končne odstranitve. (Slika 21) V
nadaljevanju sem opisala težave in okoljske obremenitve posamezne faze ter nato
izpostavila rešitve za minimizacijo negativnih učinkov. Poleg faz pridobivanja surovin in
proizvodnje, distribucije, uporabe in zavrženja izdelka, sem posebej izpostavila tudi fazo
potrošnje, ki je odločilnega pomena za doseganje trajnostnih ciljev.

Slika 21: Okoljski življenski cikel izdelka
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3.2.1. FAZA PROIZVODNJE
Škodljivi učinki tekstilne industrije na okolje so prisotni že v fazi pridelovanja tako naravnih
kot umetnih vlaken. Pri gojenju bombaža so potrebne velike količine vode, velika pa je tudi
uporaba pesticidov. Večino sintetičnih polimerov pridobivajo iz fosilnih goriv, ki so
neobnovljiv vir. Zaradi povečanega obsega in hitrosti proizvodnje poraba surovin narašča,
sočasno pa se veča tudi količina odpadkov. Poleg okoljskih je potrebno izpostaviti tudi
socialne vidike. Modna industrija nosi na tem področju veliko breme, saj hiperprodukcija
oblačil zahteva hitro odzivnost proizvajalcev, ki v borbi za svoj obstoj pogosto prekomerno
izkoriščajo delovno silo, ki je običajno brez moči in vpliva za boj proti slabim delovnim
pogojem, nizkim plačilom in podaljšanemu delovnemu času.
Različne strategije ponujajo predloge za reševanje raznolikih težav, vendar je za doseganje
trajnostnih ciljev nujen celosten pristop, ki hkrati upošteva (čim) več predlaganih možnosti.
(Tabela 2)
Vloga proizvajalcev/industrije
•

ohranjanje virov – energijsko učinkovita proizvodnja

Gre za oblikovanje izdelkov, pri proizvodnji katerih porabimo minimalno količino energije,
vode in drugih obnovljivih ali neobnovljivih virov ter prizadevanje za zmanjševanje količine
odpadkov. Potrebno je vpeljati okolju prijaznejše proizvodne procese in uporabljati materiale
z majhnim vplivom na okolje, ki ne zahtevajo velike porabe energije pri proizvodnji.
•

uporaba okolju prijaznih materialov – zmanjševanje onesnaževanja

Da bi zmanjšali negativne vplive izdelka na okolje, lahko pri izdelavi oblačil uporabljamo
okolju prijazne surovine, pri proizvodnji katerih niso bile uporabljene okolju škodljive
toksične substance ali druge, okolju ali človeku nevarne kemikalije. Možna alternativa je
uporaba okolju bolj prijaznih naravnih materialov (organski bombaž, konoplja…) ali umetnih
materialov iz obnovljivih virov (Tencel, Ingeo...)
•

uporaba okolju prijaznih sodobnih tehnologij

Z uporabo sodobnih, okolju prijaznejših, bolj varčnih ter učinkovitih tehnologij lahko
zmanjšamo negativne vplive, ki jih ima proizvodnja novih izdelkov na okolje. Prizadevati si
moramo za vpeljavo človeku in okolju neškodljivih industrijskih postopkov, ki omogočajo, da
pri proizvodnji porabimo minimalno količino obnovljivih in neobnovljivih virov ter toksičnih
sestavin.
•

socialna in družbena odgovornost podjetij

Poleg upoštevanja smernic oblikovanja za okolje, načela trajnostnega razvoja zahtevajo tudi
upoštevanje etičnih vrednot za vse sodelujoče v industriji. Nujna bi bila uvedba etičnih
standardov, ki bi onemogočila izkoriščanje delovne sile, preprečila delo otrok ter zagotovila
primerna plačila in zdravo delovno okolje.
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•

poštena trgovina

Po definiciji Mednarodne federacije za alternativno trgovino je pravična trgovina trgovinsko
partnerstvo, ki temelji na dialogu, transparentnosti in spoštovanju ter si prizadeva za večjo
enakopravnost v mednarodni trgovini. K trajnostnemu razvoju prispeva tako, da ponuja
boljše pogoje prodaje in zagotavlja pravice marginaliziranih proizvajalcev in delavcev. (127)
Ključni elementi, ki jih morajo upoštevati članice, so demokratično organiziranje
proizvajalcev, priznavanje sindikatov in spoštovanje mednarodne delovne zakonodaje,
izključenost dela otrok, enakost med spoloma, okoljska trajnost, pravično plačilo,
zagotavljanje socialnih premij za izboljšanje materialnih pogojev in omogočanje razvoja
partnerstva oziroma dolgoročnih odnosov med proizvajalci in kupci.
Vloga oblikovalcev
•

oblikovanje za dolgo življenjsko dobo – kvaliteta izdelave in estetika

Estetska dovršenost in uporaba visoko kakovostnih surovin omogočajo izdelku dolgo
življenjsko dobo ter lahko posledično vplivajo na zmanjšanje potrošnje, saj izdelkov ni
potrebno neprestano menjevati. Zgolj trpežnost pa ni dovolj, da bo izdelek uporabljan dalj
časa, saj je zamenjava pogosto posledica spremembe modnih trendov in ne izteka življenjske
oziroma obratovalne dobe izdelka. Viktor Papanek (1971), ki je v svoji knjigi »Design for the
real world« razpravljal o okoljskih vprašanj pri oblikovanju že leta 1970, opozarja na pomen
estetike kot neločljivega vidika funkcionalne zasnove. (135) Aato (2011) prav tako ugotavlja,
da ima estetika, tako kot pri izbiri oblačil pomembno vlogo tudi pri njihovi trajnosti, saj je
ključnega pomena za navezanost uporabnika z izdelkom ter tako odločilno vpliva na
podaljšanje življenjske dobe izdelka. (96)
•

multifunkcionalni in modularni izdelki

Kakovostno proizvedeni izdelki, ki opravljajo več različnih funkcij, posledično zmanjšujejo
potrošnjo, saj potrošniku omogočajo, da z enim proizvodom zadovolji več potreb. Modularna
zasnova omogoča boljše servisne storitve, lažjo popravljivost in omogoča posodobitve, kar
lahko pozitivno vpliva na podaljšanje življenjske dobe izdelkov, poleg tega pa lažja razstavitev
poveča možnost reciklaže materialov.
•

izbira materialov

Uporaba ene vrste materiala pri oblikovanju olajša predelavo in poveča možnosti za
reciklažo, saj materialov ni potrebno predhodno ločiti med seboj. Trajnostno oblikovanje
zahteva tudi uporabo kvalitetnih in okolju (bolj) prijaznih naravnih ali umetnih materialov z
dolgo življenjsko dobo.
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•
•
•

•
•
•

TEŽAVE
okolju neprijazna in energijsko potratna proizvodnja naravnih materialov (npr.
velika poraba vode in pesticidov pri vzgoji bombaža)
uporaba nafte pri proizvodnji umetnih materialov
slabe delovne razmere (nizke plače, toksična delovna okolja, predolg delovni čas, delo
otrok…)
velika poraba surovin zaradi povečanega obsega in hitrosti proizvodnje
velike količine tekstilnih odpadkov proizvodnje (ang. pre-consumer waste)
uporaba toksičnih kemikalij pri obdelavi tekstilij (barvanje…)
PROIZVAJALCI

REŠITVE
•

Ohranjanje virov
•
•
•
•
•
•
•

energija: energijsko učinkovita
proizvodnja
surovine: smotrno izkoriščanje
obnovljivih in neobnovljivih virov ter
uporaba sekundarnih surovin
zmanjševanje onesnaževanja
uporaba okolju prijaznih proizvodnih
postopkov in obdelovalnih (barvanje,
apreture, tisk…) postopkov
zmanjšanje uporabe pesticidov in drugih
strupenih kemikalij
proizvodnja okolju prijaznejših naravnih
in umetnih materialov
preprečevanje škodljivih emisij

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Socialna in družbena odgovornost
•

•

transparentno poslovanje ter
zagotavljanje verodostojnih podatkov o
izvoru oblačil in/ali materialov
javna objava podatkov o uporabi
kemikalij, proizvodnih postopkih,
delovnih razmerah…
zagotavljanje dobrih delovnih pogojev in
plačila
upoštevanje principov pravične trgovine
uporaba okolju prijaznih sodobnih
tehnologij

•
•
•

OBLIKOVALCI
trajnostna moda kot izziv namesto
breme za oblikovalce
kakovostno oblikovanje tako na
funkcionalni kot estetski ravni
uporaba kvalitetnih materialov z
dolgo življenjsko dobo
uporaba okolju prijaznih naravnih
materialov(organski bombaž,
konoplja…)
uporaba recikliranih ali umetnih
materialov iz obnovljivih virov
(Tencel, Ingeo...)
načrtovanje izdelkov za proizvodnjo
brez odpadkov (ang. zero waste)
uporaba enovrstnega materiala
omogoča lažjo reciklažo
opremljanje izdelkov z etiketami, ki
kupca obveščajo o izvoru ter
sporočajo zgodbo izdelka
oblikovanje izdelkov, ki omogočajo
enostavnejšo reciklažo (enovrstni
materiali) in/ali razstavitev
modularni in multifunkcionalni
izdelki
oblikovanje celotnega življenjskega
cikla proizvoda

Tabela 2: Težave in možne rešitve za trajnostno proizvodnjo.
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3.2.2. DISTRIBUCIJA
Kompleksnost sodobnih izdelkov zahteva sodelovanje različnih pogodbenih kooperantov v
procesu proizvodnje. Oddaljenost proizvajalcev polizdelkov ter premik tekstilne industrije v
države v razvoju zahteva distribucijo, katere posledica so velika poraba energije za gorivo in
surovin za transportno embalažo. Lokalna proizvodnja in bližina proizvodnih obratov lahko
opazno znižajo negativne vplive na okolje, premišljeno načrtovanje pa lahko zmanjša
potrebo po embalaži ali omogoča njeno ponovno uporabo. (Tabela )
Kljub temu, da je delovna sila v državah v razvoju občutno cenejša, se nekatere blagovne
znamke zavedajo pomena, ki ga ima modna industrija na gospodarstvo in zato svoje
proizvodnje ne preselijo na vzhod, temveč izkoriščajo znanja in infrastrukturo domačega
okolja. Na ta način pripomorejo k izboljšanju življenjskega standarda ljudi v svoji okolici in
spodbujajo lokalno gospodarstvo. Nekateri oblikovalci v proces ustvarjanja svojih kolekcij
vključijo lokalne obrtnike, ki s svojim znanjem in veščinami dajo oblačilom poseben pečat,
pripomorejo k ohranjanju kulturne dediščine ter preprečijo, da bi bile domače obrti, kot so
vezenje, kvačkanje in druge ročne spretnosti, pozabljene (ang. artisanal fashion).
•

•

•
•

TEŽAVE
dolge dobavne verige –
onesnaževanje okolja
zaradi transporta iz
oddaljenih krajev
težave s sledljivostjo
izvora(in posledično
okoljskega vpliva) blaga
ali že narejenega izdelka
emisije CO2
velike količine
transportne embalaže

REŠITVE
INDUSTRIJA-PROIZVAJALCI
•
•
•
•
•

lokalna proizvodnja – manj onesnaževanje in
minimizacije količine embalaže
zmanjšanje, poenostavitev ali odprava nekaterih
stopenj embaliranje
transparentne dobavne verige (ne samo made in
ampak made-by)
boljše načrtovanje distribucije z namenom zmanjšanja
potrebe po letalskem prevozu
zmanjšanje obremenitev okolja zaradi transporta

OBLIKOVALCI
•

vključevanje materiala lokalnih proizvajalcev v izdelke

Tabela 3: Težave in možne rešitve za trajnostno distribucijo

3.2.3. (TRAJNOSTNA) POTROŠNJA
V zadnjem obdobju je opazno drastično skrajševanje življenjske dobe modnih izdelkov,
sočasno pa skokovito narašča potrošnja. Obstoječi modni sistem (proizvajalci, oblikovalci,
prodajalci, modne publikacije..) niso ponudili sprejemljivih alternativnih rešitev za trajnostno
potrošnjo. Karrel (2011) ugotavlja, da medtem, ko so včasih potrebo po novem usmerjale
potrebe in so bile spremembe premišljene in načrtovane, si zdaj večina zahodnih
potrošnikov lahko privošči »impulzivno« nakupovanje, ki ni osnovano na potrebah. (96)
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Kljub temu, da se zdi izraz trajnostna (eko) - moda protisloven, načela dobre prakse kažejo,
da je mogoče uveljavljati načela trajnostnega razvoja tudi v modni industriji. Modni
oblikovalci predstavljajo nove, okolju prijazne metode in koncepte, da bi z uporabo okolju
prijaznih postopkov ter socialno odgovornim ravnanjem zmanjšali negativne vplive industrije
na okolje ter prispevali k dobrobiti družbe. Ne glede na vse okolju prijazne produkte in
rešitve, ki so dostopni na trgu, pa je eden ključnih problemov potrošniški življenjski stil
zahodnega človeka. Rezultati prizadevanj okoljsko zavestnih oblikovalcev niso dovolj, če se
sočasno ne začnejo spreminjati tudi netrajnostni vzorci potrošnje. (Tabela)
Trajnostno potrošnjo in proizvodnjo je mogoče razumeti kot uporabo storitev in proizvodov,
ki imajo večjo vrednost ob manjši uporabi naravnih virov. (119) Prekomerna potrošnja je še
posebej izrazita na področju modnih izdelkov, ki so zaradi vse nižjih cen in raznolike ponudbe
široko dostopni. Svetovalno podjetje Green Strategy, specializirano za vprašanja
trajnostnega razvoja v modni industriji, ponuja praktične nasvete za trajnostno potrošnjo.
Svetujejo premišljeno načrtovanje garderobe in izogibanje »instiktivnemu« nakupovanju.
Spodbujajo izbiro rabljenih ali okolju bolj prijaznih oblačil ter najem ali izposojo v primerih,
ko izbiramo oblačila za enkratne dogodke. S popravili in predelavami je potrebno ohranjati
dolgo življenjsko dobo oblačil. Po odrabi jih lahko podarimo prijateljem ali v dobrodelne
namene. (122)
Raziskava Sarah Netter o vzorcih trajnostne potrošnje je pokazala na neskladnost med
stopnjo okoljske ozaveščenosti in dejanskimi potrošniškimi navadami. Večina vprašanih je,
kljub poročanju o zavedanju številnih negativnih učinkov potrošnje na okolje, kupovala in
zavrgla veliko več oblačil kot bi jih dejansko potrebovala. (121) Bistvo problema je, da v ceni
tipičnega izdelka in storitve niso vključeni t.i. zunanji stroški, to so stroški okoljske
degradacije, ki jo povzročajo dejavnosti, povezane s proizvodnjo izdelka.(105) Prekomerno
potrošnjo še dodatno pospešuje velika dostopnost cenovno ugodnih izdelkov, pomanjkanje
jasnih regulativ, netransparentnost poslovanja ter pomanjkanje primernih alternativ. Iz
mnenja mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o spodbujanju trajnostne
proizvodnje in potrošnje v EU je razvidno, da bo na uspešnost uveljavljanja trajnostnih izbir
potrošnikov, poleg dostopnosti okolju prijaznih izdelkov, odločilno vplivala tudi cena, jasne in
zanesljive informacije za potrošnike ter gospodarske spodbude.(119) Kot je razvidno iz
poročila o okolju v Sloveniji, je sprememba sedanjih netrajnostnih vzorcev življenja,
obnašanja, ravnanja in vrednot eden ključnih pogojev za trajnostni razvoj. (105)
Prenovljena strategija EU za trajnostni razvoj (2009) izpostavlja, da je za uveljavljanje
trajnostne potrošnje in proizvodnje nujen celovit in horizontalen pristop, ki zajema različne
sektorske politike (trajnostno upravljanje z naravnimi viri in gospodarjenje z odpadki,
trajnostna politika proizvodnje, celostno upravljanje z okoljem, izobraževanje…). (105)
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TEŽAVE
•
•
•
•

REŠITVE

prekomerna –
netrajnostna potrošnja
neozaveščeni potrošniki
zavajujoče in
nestandardizirane »eko«
oznake
hitra moda in neprestano
spreminjajoči se modni
trendi spodbujajo
potrošnjo

OBLIKOVALCI
• »Slow fashion«
• izdelovanje oblačil po meri oziroma po naročilu
POTROŠNIKI
•
•
•
•

•

ozaveščeni potrošniki
novi »standardi ocenjevanja lepote« izdelkov
izposoja ali najem izdelkov, ki jih ne pogosto uporabljamo
premišljeno nakupovanje
izbiranje kvalitetnih izdelkov z dolgo življenjsko dobo

Tabela 4: Težave in možne rešitve za trajnostno potrošnjo.

Eko potrošnik
Novinar časopisa New York Times Alex Williams je v svojem članku » Buying Into the Green
Movement« (2007) izpostavil, da so domnevno okolju prijazne odločitve posameznikov v
enaki meri posledica skrbi za dobrobit okolja kot želje po sledenju modnim »eko trendom« in
želje po ustvarjanju pozitivne javne podobe (ang. making stylish statement). (123)
Spremembe potrošniških vzorcev zahtevajo spremembo življenjskega sloga, pa tudi nove ali
drugačne vrednote. Potrošnik ima namreč moč, da postavlja zahteve tako do proizvajalcev
kot tudi do države, vendar so spremembe možne le, če hkrati ukrepajo in sodelujejo vsi:
politični odločevalci, poslovni svet in potrošniki (105). Okoljski aktivist Paul Hawken (2007)
trdi, da je izraz »eko potrošništvo« oksimoron. Medije obtožuje, da so z nekritično promocijo
»ekologije«, okoljevarstvena vprašanja spremenili v modno muho ter tako odvrnili pozornost
od resnih vprašanj. (123) Chip Giller je cinično pripomnil, da si v nasprotju s tradicionalnimi
(old school) okoljevarstveniki, ki so prisegali na samoodrekanje, želi sodobni »eko potrošnik«
svojo pot »v nebesa« kupiti.(123)
»Zeleno pranje možganov«
Na nakupne odločitve posameznikov vplivajo številni dejavniki. Zavedanje o pomenu skrbi za
okolje narašča in vse več kupcev se odloča za izdelke, ki naj bi bili bolj trajnostni. King (2013)
navaja, da se je zanimanje potrošnikov za okolju prijazne izdelke med letoma 2011 in 2012
skoraj podvojilo, kljub temu pa eden najpomembnejših dejavnikov odločanja, poleg videza,
ostaja cena. (137) Nekatera podjetja izkoriščajo naraščajoče zanimanje kupcev za »eko«
izdelke in zavajajo potrošnike z uporabo »zelenega trženja« oziroma lažne prijaznosti do
okolja (ang.greenwashing). Gre za enostransko in selektivno promoviranje domnevnih okolju
prijaznih karakteristik proizvoda in/ali podjetja ter sočasno ignoriranje negativnih vplivov in
netrajnostnih praks z namenom oblikovanja okoljsko odgovorne javne podobe. Dvom v
verodostojnost javnosti predstavljene podobe lahko vzbudi podatek, da podjetje nameni več
sredstev za promocijo svoje domnevno »zelene identitete«, kot pa za dejansko izvajanje
34

trajnostnih praks. (118) Običajno potrošnik nima dovolj časa, motivacije ali možnosti za
preverjanje resničnosti oglaševalskih sporočil. V namene preprečitve zavajanja javnosti bi
bila nujna uvedba enotnih standardov, ki bi jasno opredelila številne dejavnike, ki vplivajo na
oceno trajnosti izdelka ali podjetja. Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o
spodbujanju trajnostne proizvodnje in potrošnje v EU izpostavlja nujnost sprejetja ukrepov
za boljše obveščanje potrošnikov, da bi se izognili nejasnim informacijam in lažni prijaznosti
do okolja.(119)
TAF* - nova valuta v modi
Kratica TAF* (transparent and fashionable) kar v prevodu pomeni modno in transparentno,
je konceptualna zasnova predloga nove modne valute. Projekt je nastal v okviru Bienala
industrijskega oblikovanja (Bio 50). Avtorji - člani društva Squat, Nataša Peršuh (vodja
projekta), Anđela Lukanović, Katja Magister, Barbara Vrbančić, Barbara Krmelj in Petja Zorec
so začeli razvijati projekt kot odgovor na zastavljeno tematiko »Fashion system« (sistem
mode). Motiv za vpeljavo nove modne valute je bil pomanjkanje standardiziranih meril za
ocenjevanje vrednosti izdelkov. V nasprotju s splošno sprejetim in uporabljanim merilom, ki
kot edini način za ocenjevanje vrednosti uporablja ceno, je namen TAF* valute izpostaviti
pomembnejša merila in poudariti pravo vrednost produkta.
Sistem je uporabljen kot podlaga in kriterij za oblikovanje in preizkuša možnosti proizvodnje
z upoštevanjem novih standardov v praksi. Dejansko vrednost produkta po merilih TAF* se
določi z oceno številnih parametrov: vrhunsko oblikovanje in kvaliteta uporabljenih
materialov, originalnost, inovacije, trajnostni pristopi v oblikovanju in vseh fazah nabave,
proizvodnje in prodaje, etičnost, lokalno poreklo materialov, lokalna proizvodnja,
transparentnost v vseh fazah nabave, proizvodnje in prodaje, vključevanje novih tehnologij,
vključevanje tradicije, upoštevanje socialnih komponent, pravična trgovina, dodana
vrednost. (120) (Tabela )
V okviru projekta je nastala vzorčna maloserisjka kolekcija srajc, oblikovanih z namenom
doseganja čim višje TAF* vrednosti oziroma kvalitete izdelkov, izražene skozi metrično
ocenjevanje posameznih parametrov novega sistema vrednotenja. Vse srajce so oblikovali
domači oblikovalci (člani društva Squat) pri lokalnih obrtnikih in z uporabo materialov (blago,
gumbi..) slovenskih proizvajalcev. Zaradi bližine proizvodnih enot in dobaviteljev je bil
okoljski vpliv v fazi distribucije minimalen, poleg tega je tudi prodaja potekala brez
posrednikov. Poleg vključevanja lokalnih virov so izdelki dodatno TAF* vrednost pridobili
zaradi inovativnega koncepta, sodobnega oblikovanja in emocionalne vrednosti, ki se je
ustvarila na podlagi koncepta in močne zgodbe. Nekaj točk so izdelki izgubili pri vrednotenju
glede na inovativnost v produkcijski verigi in uporabo sodobnih tehnologij. Postopek
vrednotenja je bil prikazan na etiketi posameznega oblačila.
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Na razstavi prikazana vzorčna kolekcija je predstavitev koncepta, ki omogoča nov način
vrednotenja modnih izdelkov. Namenjena je predvsem osveščanju tako oblikovalcev kot
kupcev o številnih izzivih trajnostnega oblikovanja. Odprta struktura sistema dopušča
možnosti nadgradnje ter odzivov na spremembe v modni industriji. »Ob dejanski uvedbi
nove valute bi bilo vrednotenje posameznih kategorij potrebno dodatno nadgraditi in
podrobneje specificirati tudi iz strani ustreznih inštitucij.« (120)
KATEGORIJA
1. PRODUKCIJA

2. MATERIAL

3. OBLIKOVANJE

4. LOGISTIKA

5. PRODAJA

6. SOCIALNA
KOMPONENTA

OPIS
Kako in na kak način je bil produkt izdelan.
- poreklo
- unikatnost, velikost serije nasploh
- vzdržljivost, trajanje
- pridobljeni certifikati in standardi glede kvalitete produkcije
- trajnostni pristopi (ponovna uporaba, brez odpadka ipd.)
- proizvedeno pri obrtnikih ali v manjših podjetjih
- ročno izdelano
Poreklo in kvaliteta vseh uporabljenih materialov in
pomožnih materialov.
- pridobljeni certifikati in standardi glede kvalitete mateiala
v vseh fazah izdelave in poobdelave
- lokalno proizveden material
- naravni materiali nasproti umetnim
- informacije o uporabljenih kemikalijah
Močni koncepti in inovativno oblikovanje.
- znani podatki o oblikovalcu (preko informacij na etiketi)
- znamka z oblikovalskim podpisom
- manjše znamke, mladi oblikovalci
- autentičnost in originalnost
- splošna orientiranost znamke in delovanje v smeri
trajnostnega oblikovanja
Transportni procesi in distribucija.
- čim krajše razdalje
- zmanjševanje števila faz od produkta do prodajne točke
- ogljični odtis
- spoštovanje ekoloških standardov in priporočil
Relevantnost informacij in kvaliteta usluge.
- transparentne in verodostojne informacije na etiketi
- brez dumpinških cen
- pravična trgovina
- alternativne oblike prodaje
- uporaba sodobne tehnologije
Integracija in upoštevanje socialnih principov v vseh fazah.
- pravično plačilo
- opolnomočenje ranljivih in težje zaposljivih skupin skozi
vključitev v procese oblikovanja in produkcije
- angažiranje lokalnih skupnosti
- množično financiranje
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Maksimalna
vrednost

10

10

10

10

10

10

7. LOKALNA
KOMPONENTA

8. NOVE
TEHNOLOGIJE
9.
INOVATIVNOST

10.
EMOCIONALNA
DODANA
VREDNOST

Povišanje dodane vrednosti z implementacijo lokalnih
specifik, surovin in znanja.
- integracija lokalnih obrti in tradicije
- specifični materiali lokalnega porekla
- specifična lokalna produkcija
- lokalni oblikovalci ali znamke
Inovativna uporaba novih tehnologij.
- vključevanje in poznavanje možnosti novih tehnologij
- trajnostni pristopi pri produkciji z uporabo novih tehnologij
Stopnja inovacije znotraj vseh faz oblikovalskega procesa.
- inovativnost v konceptu
- množinsko oblikovanje
- inovativnost v produkcijski verigi
- inovativni pristopi v prodaji in marketingu
- inovativnost v oblikovanju
Produkt ima posebno čustveno dodano vrednost in zgodbo.
- kos se nosi bistveno več kot ostali primerljivi kosi
- podedovan ali podarjen kos
- ostale osebne zgodbe

10

10

10

10

Tabela 5: Kriteriji za vrednotenje TAF* vrednosti produkta.

3.2.4. (UPO)RABA IN VZDRŽEVANJE
Kljub temu, da je večina strategij usmerjena v zmanjševanje negativnih okoljskih vplivov
modne industrije v fazi proizvodnje in zavrženja, pa ima opazne negativne posledice na
okolje tudi (upo)raba in vzdrževanje izdelkov. Energetsko potratno je tako pranje kot sušenje
in likanje oblačil, poleg tega večina pralnih sredstev vsebuje toksične kemikalije. Za
doseganje trajnostne uporabe je nujna večja ozaveščenost in spremembe navad
uporabnikov. Med drugim lahko k zmanjšanju škodljivega vpliva na okolje pripomore pranje
pri nižjih temperaturah, zmanjšanje uporabe sušilnih strojev in uporaba okolju prijaznih
pralnih sredstev.(Tabela )
•

•

TEŽAVE
velika poraba
energije za
vzdrževanje
izdelkov energetsko
potratno sušenje
in likanje…
velika poraba
vode in škodljivih
kemikalij pri
pranju

REŠITVE
INDUSTRIJA-PROIZVAJALCI
• izobraževanje potrošnikov – sprememba navad-pranje pri nižjih
temperaturah, polni stroji
OBLIKOVALCI
• oblikovanje izdelkov, ki omogočajo enostavno in varno
vzdrževanje
• oblikovanje estetsko in funkcionalno kakovostnih izdelkov z dolgo
življenjsko dobo
POTROŠNIKI
• spremembe navad - pranje pri nižjih temperaturah, polni stroji,
brez uporabe sušilca, okolju prijazna pralna sredstva…
• okolju in zdravju neškodljiva uporaba proizvoda

Tabela 6: težave in možne rešitve za trajnostno (upo)rabo in vzdrževanje
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3.2.5. ZAVRŽENJE
Različne strategije omogočajo podaljšanje življenjske dobe izdelkov, s čimer preprečimo, da
bi predčasno pristali na odlagališču. (Tabela 7) S popravilom, predelavo in posodobitvami
lahko zavrženim izdelkom damo »novo življenje«. Dobro ohranjena oblačila lahko dobijo
nove lastnike, če jih podarimo v dobrodelne namene ali odnesemo v trgovine z rabljenimi
oblačili. Na zmanjševanje količine odpadkov lahko vplivajo tudi oblikovalci z upoštevanjem
principov strategije proizvodnje brez odpadkov (ang. zero waste), oblikovnimi
posodobitvami, reciklažo, popravili in drugimi postopki, ki omogočajo podaljšanje življenjske
dobe izdelkov.
Strategije za podaljšanje življenjske dobe in ravnanja z izdelki v fazi zavrženja
• popravilo in predelava oblačil
Po izgubi prvotne funkcije lahko izdelku, ki bi sicer postal odpadek, podaljšamo življenjsko
dobo z uporabo za enak ali drug namen. Ta način je v modi zelo uporabljan, saj je popravilo
ali preoblikovanje tekstilnih izdelkov zelo enostavno. Z oblikovnimi posodobitvami lahko
preprečimo, da bi zavržena oblačila in/ali modni dodatki predčasno pristali na odlagališču.
• oblikovanje in proizvodnja brez odpadkov
Strategija » zero waste« temelji na predpostavki, da se lahko z oponašanjem naravnega
ekosistema znebimo odpadkov. Upošteva naravni način kroženja, kjer se ničesar ne zavrže. S
premišljenim načrtovanjem se lahko ostankom izognemo že pri krojenju ali pa tekstilne
ostanke potrošnikov (ang. post-consumer waste) in proizvodnje (ang. pre-consumer waste)
uporabimo pri izdelavi novih oblačil.
• reciklaža
Reciklaža je postopek predelave odpadnih gradiv, iz katerih se pridobijo surovine za
nadaljnjo uporabo. (128) V ta namen je mogoče uporabiti tudi poškodovane in strgane
izdelke, poleg tega pa ta način omogoča varčevanje z energijo ter zmanjša potrebo po novih
materialih in odlagalnem prostoru. Naravne tkanine lahko recikliramo z mehanskimi
postopki (stiskanje, mletje..), medtem ko imajo sintetični materiali daljša vlakna in jih zato
lahko predelajo tudi s topljenjem in drugimi kemičnimi postopki. Reciklirane materiale lahko
uporabimo za izdelavo novih oblačil ali dodatkov enake ali celo višje vrednosti kot izvorni
izdelek.
• »upcycle«
Pojem »upcycle« označuje uporabo recikliranih ali drugače predelanih materialov za
ustvarjanje izdelka enake ali višje kakovosti od izvornega. V primerjavi z reciklažo ta
strategija omogoča, da sekundarni izdelek, ki je ustvarjen iz surovin primarnega izdelka, pri
predelavi ne izgubi svoje vrednosti in kakovosti. Oblikovalka Caroline Priebe presežne zaloge
oblačil iz svojih kolekcij nadgradi z unikatnimi vezeninami in potiski. Na ta način jim podaljša
življenjsko dobo, doda novo vrednost ter jih spremeni v luksuzne umetniške izdelke. To
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strategijo uspešno uporablja oblikovalec Martin Margiela, ki za svojo linijo Artisanal iz
odrabljenih oblačil in modnih dodatkov ustvarja avantgardne in dragocene unikatne kose.
Zavržena vojaška oblačila in tkanine pri oblikovanju svojih sodobnih urbanih kolekcij na
ustvarjalen način predeluje tudi angleški oblikovalec Christopher Reaburn.
• Sistem servisnih storitev
Večina «eko podjetij« se z okolju prijaznimi strategijami ukvarja predvsem v fazi proizvodnje
in distribucije, veliko manj pozornosti pa je namenjene vzdrževanju in uvedbi trajnostnih
principov v fazi zavrženja izdelka. Essi Karrel (2011) meni, da lahko sistem servisnih storitev
ponudi alternativo obstoječim vzorcem modne potrošnje in vpliva na podaljšanje življenjske
dobe izdelkov. (96)
TEŽAVE
•
•
•
•

Velike količine odpadkov proizvodnje (ang.pre-consumer waste) in odpadkov potrošnikov (ang.postconsumer waste)
Veliko izdelkov pristane na odlagališčih pred iztekom obratovalne/življenjske dobe
Pri razkroju izdelkov se v okolje sproščajo škodljive kemikalije
Relativno malo surovin se ponovno uporabi ali reciklira

OBLIKOVALCI

Cilj: podaljšanje življenjske
dobe izdelkov in ponovna
uporaba odpadnih surovin
• uporaba ostankov pri
izdelavi novih izdelkov
(ang. zero-waste)
• reciklaža (recycle)
• upcycle
• popravilo
• preoblikovanje
• modularni in
multifunkcionalni izdelki
• oblikovanje izdelkov, ki
jih je mogoče enostavno
razstaviti

REŠITVE
PROIZVAJALCI

Cilj: sklenitev kroga – ponovna uporaba, reciklaža surovin
• ozaveščanje potrošnikov o vplivu tekstilnih odpadkov
na okolje
• zmanjšanje količine embalaže ali uporaba okolju bolj
prijaznih materialov za embalažo
• ozaveščanje potrošnikov o vplivu tekstilnih odpadkov
na okolje
• nudenje servisnih storitev
• pošiljanje zavrženih izdelkov v države v razvoju.
Opomba: nevarnost uničenja lokalnega gospodarstva.
• uporaba biorazgradljivih materialov
• omogočijo možnost recikliranja
• minimizacija površine in prostornine odpadkov
• ekološko odstranjevanje odpadkov s kompostiranjem,
deponiranjem in sežiganjem

POTROŠNIKI
•
•

•

ponovna
uporaba(ang.
reuse)
uporabljanje
servisnih storitev
v namene
popravila
izdelek po
uporabi
odnesejo na
primerno mesto,
kjer ga primerno
zavržejo ali
reciklirajo.

Tabela 7: Težave in možne rešitve za trajnostno zavrženje tekstilnih izdelkov.

V tabeli izpostavljeni predlogi za trajnostno ravnanje z izdelki v fazi zavrženja se osredotočajo
predvsem na potrošnike, proizvajalce in oblikovalce, vendar je v namene doseganja
trajnostnega razvoja mode nujno sodelovanje vlad in drugih ljudi na odgovornih položajih.
Določiti je potrebno jasne regulative za ravnanje s tekstilnimi ostanki, ozaveščati potrošnike
o načinih odgovornega ravnanja, spodbujati okolju prijazne predloge in rešitve ter omogočiti
čim bolj ekološko odstranjevanje odpadkov.
Modularna zasnova in servisne storitve
Kombinacija modularne zasnove in servisnih storitev z namenom podaljšanja življenjske
dobe izdelkov lahko koristno pripomore k promociji in vpeljavi bolj trajnostnih vzorcev
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potrošnje. (96) Kot navaja Karrel (2011), ima lahko uvedba servisnih storitev, poleg koristi, ki
jih prinaša za okolje, opazne pozitivne učinke tudi na povečanje dobička podjetja in je
priložnost za nadomestitev morebitne izgube, ki so posledica modularne zasnove izdelkov.
(96) Glede na usmeritev ločimo tri tipe servisnih storitev: usmeritev na izdelek, usmeritev na
uporabo in usmeritev na kupca.
•

usmerjeno na izdelek

Poslovni model se še vedno osredotoča predvsem na prodajo, dodana vrednost pa se kaže v
dodatnih servisnih storitvah. Podjetje lahko z namenom podaljšanja življenjske dobe izdelkov
kupcem ponudi vzdrževanje, nasvete, možnost nadgraditev ali preoblikovanja, sprejem
odrabljenih delov ali zamenjavo «staro za novo.«
Različni tipi odnosa med modularnim izdelkom in kupcem:
-

Izdelek v celoti sestavi in servisira proizvajalec
Izdelek naredi proizvajalec, kupcu pa zagotovi potrebna navodila (priročnik) s pomočjo
katerega lahko kupec izdelek sam popravi, preoblikuje, posodobi…
Proizvajalec kupcu proda zgolj sestavne dele, izdelek kupec po navodilih sestavi sam

•

usmeritev na uporabo

Gre za poslovni model, ki vključuje lizing, najem ali solastništvo izdelkov. Izdelka stranki v
tem primeru ne prodamo, ampak ji ponudimo vse potrebno, da lahko izkoristi funkcijo
izdelka. V tem primeru kupec običajno plača za »najem« oblačila nek znesek. (primer:
izposoja poročnih oblek)
»Shirting«
Zanimiv koncept souporabe ponuja projekt »Shirting«. Pod vodstvom Elene Fajt so ga začeli
razvijati slovenski oblikovalci, ki so v sklopu bienala industrijskega oblikovanja BIO 50
raziskovali in razvijali idejne predloge na temo »Sistemi mode«. V nasprotju s prevladujočim
in uveljavljenim sistemom, ki spodbuja potrošnjo in temelji na lastništvu, se projekt
»Shirting« osredotoča na souporabo izdelkov ter želi ponuditi trajnostno alternativo
obstoječim potrošniškim vzorcem in navadam. V okviru projekta je vsak sodelujoči
oblikovalec, upoštevajoč principe okolju prijaznega oblikovanja (lokalna izdelava, ekološki
materiali, minimalni odpadek itd.), oblikoval srajco, ki je po predstavitvi na razstavi v Kinu
Šiška začela svoje potovanje. Vsako oblačilo se prenaša od osebe do osebe, vsak uporabnik
izbere naslednjega nositelja. (140) »Gre za socialni eksperiment, ki daje prednost počasni in
družbeno odgovorni modi. (139) Preko souporabe želi povezovati in ozaveščati uporabnike
ter jih spodbujati k bolj odgovornemu in trajnostnemu ravnanju.
•

usmeritev na kupca

Del aktivnosti izvaja zunanji pogodbeni izvajalec (ang. outsorcing), kupec plača samo za
rezultat (npr. čistilni servis). Ta način lahko zmanjša potrošnjo, optimizira uporabo ter
uporabnika razbremeni težav z morebitno zahtevnejšo uporabo in vzdrževanjem izdelka.
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3.3.

PRIMERI DOBRE PRAKSE – OKOLJU PRIJAZNI IN MODULARNI IZDELKI

Eunsuk Hur : Normadic Wonderland
Eusnuk Hur, diplomantka slovite londonske šole Central Saint Martins je za svoje diplomsko
delo ustvarila serijo tekstilnih inštalacij, ki segajo na področja mode, oblikovanja tekstila in
umetnosti. Z uporabo laserskega izrezovanja, jedkanja in tiska je ustvarila slikovite
kompozicije, sestavljene iz modularnih enot. »Eusnuk se je pri ustvarjanju projekta
Normadic Wonderland navdihovala pri živalskem in rastlinskem svetu in sposobnosti živih
bitij, da se prilagajajo okolju, v katerem živijo«.(57) Inspiracija je opazna tako v vizualnem kot
v konceptualnem smislu. Oblika modularnih enot spominja na cvetove in listje, kompozicija
sestavnih elementov pa ustvarja teksturo, ki spominja na bogato porasle vrtove. (Slika 22)
Sistem modularnih enot uporabniku omogoča, da z dodajanjem in zamenjavo sestavnih
delov neprestano spreminja izgled in funkcijo tekstilnih skulptur ter jih tako prilagaja
spreminjajočim se željam in potrebam. Modularne, okolju prijazne in večnamenske izdelke
lahko uporabimo kot oblačila, izdelke za dom ali zgolj dekorativne elemente.
Gayla Rosenfeld
Inovativni modularni izdelki Gayle Rosenfeld so izdelani iz ostankov tapetniške industrije ter
zavrženih pnevmatik. Za njihovo izdelavo ni potrebno šivanje ali uporaba lepila, saj se
modularne enote med seboj sestavljajo s prepletanjem in zatikanjem. (54) Modularna
zasnova uporabniku omogoča, da izdelke prilagodi svojim željam, izrabljene dele zamenja z
novimi ali jih razstavi in znova sestavi v popolnoma nov izdelek. V času hitrih sprememb, ki
so še posebej očitne v modnem svetu, lahko na ta način podaljšamo življensko dobo
izdelkov. (56) Poleg tega modularna zasnova omogoča uporabniku, da sam sestavi unikaten
izdelek, ki se razlikuje od množice serijsko proizvedenih produktov. Gaylina kolecija okolju
prijaznih vzglavnikov je del stalne zbirke Costume Institute v metropolitanskem muzeju
umetnosti. (Slika 23) Poleg vzglavnikov so na podoben način sestavljeni tudi šali, torbice,
oblačila, copati in tapete.

Slika 22: E. Hur: trodimenzionalna modularna
struktura prehaja iz dekorativne tapete v oblačilo,
(Lit.vir 44)
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Slika 23: G.Rosenfeld: okolju prijazni vzgalvniki iz
moduklarnih enot (Lit.vir 54)

Matija Čop : Object 12-1
Hrvaški oblikovalec Matija Čop se je pri ustvarjanju kolekcije »Object 12-1« navdihoval pri
konstrukcijskih tehnikah in oblikah gotske arhitekture, predvsem katedrale Svetega Jakoba v
Šibeniku. Kot trdi oblikovalec, se tako arhitektura kot modno oblikovanje ukvarjata z
odnosom med telesom in prostorom, razlikujeta se le po dimenzijah in proporcih. (9)
Zgledujoč se po načrtih katedral je oblikoval oblačila, katerih tako teksture kot forma sledijo
oblikam in zgradbi arhitekturnih izvirnikov. Linija ene od oblek se od bokov najprej ukrivi
stran od telesa in nato nazaj proti glavi, posnemajoč lok cerkvenega stropnega oboka,
zaokrožen vrh oblačila pa spominja na rozetno okno. (Slika 24) Kiparskim skulpturam
podobna oblačila so sestavljena iz modulov, katerih velikost in oblika se na različnih delih
objekta razlikujejo in se tako prilagajajo formi telesa ali pa posnemajo krivulje katedrale. (7)
Moduli so lasersko izrezani iz UV in vodoodporne polimerne pene EVA (etilen vinil acetat), ki
je hkrati mehka in dovolj stabilna, da omogoča sestavljanje posameznih enot med seboj brez
šivanja ali lepljenja.
Fioen van Balgooi in Berber Soepboer : Fragmented textiles
Oblikovalca Fioen van Balgooi in Berber Soepboer sta ustvarila kolekcijo modularno
zasnovanih tekstilij, ki so rezultat prizadevanj za uresničitev radikalnih principov okolju
prijaznega oblikovanja : od zibke do zibke. Ta oblikovalska strategija si prizadeva za vpeljavo
človeku in okolju neškodljivih industrijskih postopkov, ki omogočajo nepretrgano kroženje
surovin in temelji na predpostavki, da se lahko z oponašanjem naravnega ekosistema
znebimo odpadkov. »Tekstilije so izdelane iz volnenega filca s certifikatom »od zibke do
zibke« , ki ocenjuje varnost proizvoda za ljudi in okolje ter možnost uporabe izdelka v novih
življenjskih ciklih.« (10) Zvezdasta oblika modularnih enot omogoča krojenje brez odpada, saj
je mogoče posamezne enote zložiti med seboj tako, da je poraba materiala optimalna. Pri
sestavi posameznih delov ne potrebujemo lepila ali šivanja, saj elemente med seboj
združujemo z zatikanjem. (Slika 25) »Uporabnik lahko oblačila sestavi po svojih željah ter
oblikuje številne različice enega izdelka.« (10) Uporabnik lahko z zamenjavo modularnih enot
oblačila spreminja, preoblikuje in/ali popravlja, po preteku življenske dobe pa izdelek
enostavno razstavi in reciklira, saj je volnene ostanke možno ponovno predelati v filc.

Slika 24: Matija Čop : Modularna oblačila, ki posnemajo
oblike in teksture gotskih katedral (Lit.vir 47)
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Slika 25: F. Balgooi in B. Soepboer: barvito
krilo iz modularnih enot. (Lit.vir.11)

Ronan in Erwan Bouroullec : Clouds
Ronan in Erwan Bouroullec sta za dansko tekstilno podjetje »Kvadrat« oblikovala modularni
sistem ploščic za dom, imenovan »Clouds« (oblaki), ki jih lahko po želji sestavimo v predelno
steno, dekorativni objekt ali začasno zatočišče. Posamezne ploščice med seboj sestavljamo s
posebnimi gumijastimi trakovi ter na ta način oblikujemo trodimenzionalne barvite
skulpture za različne namene. (Slika 26) Modularna zasnova in enostaven način združevanja
posameznih elementov uporabniku omogočajo, da prostor oblikuje po svojih željah. »Ustvari
lahko intimno zatočišče, se zavaruje pred nadležnimi zvoki, popestri izgled prostora ali zgolj
ustvarjalno preživlja prosti čas.« (11) Z uporabo tekstila sta brata Bouroullec želela dati prostoru
toplino, saj menita, da so v sodobnih prostorih predolgo prevladovali hladni materiali, kot
steklo, beton, kovina in kamen. (13) Želela sta ustvariti izdelek, za sestavo katerega niso
potrebni izkušeni mojstri in številna orodja, ampak jih lahko uporabnik ustvari sam na
preprost, enostaven in ustvarjalen način. Projekt Clouds je leta 2009 prejel nagrado
Wallpaper za najbolj inovativen izdelek iz tekstila.
Mia Cullin
Švedska oblikovalka notranje opreme Mia Cullin ustvarja proizvode z estetiko obrtniških
izdelkov in ročnih del, ki se zgledujejo pri tradicionalni japonski umetnosti - origami. Pri
svojem delu se veliko ukvarja z izdelovanjem modularnih tekstilnih sistemov tako iz
tradicionalnih materialov, usnja in volne, kot iz sodobnih sintetičnih tekstilij, npr. Tyvek.
»Njene modularne geometrijske strukture se navdihujejo s cvetjem, snežinkami in drugimi
organskimi vzorci iz narave.«(29) Pri njenem delu igra pomembno vlogo vizualizacija
konstrukcije objektov, kar je še posebej opazno pri izdelkih iz modularnih enot. Z
združevanjem modulov Mia ustvarja barvite vzglavnike, predelne stene, zavese, tepihe ter
druge dekorativne izdelke za dom. (Slika 27) Kljub matematično pravilni geometrijski zasnovi
imajo končni izdelki bolj organski značaj, saj prepletanje posameznih modulov, plastenje
materiala ter igra svetlobe ustvarjajo prijetno in igrivo teksturo na površini.

Slika 26: “Clouds” : preprosto sestavljanje
modularnih enot v trodimenzionalno strukturo
(Lit.vir.48)

Slika 27: M. Cullin: blazina iz barvitih modularnih
enot iz volnenega filca(Lit.vir.51)
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Jana Mršnik in Vesna Štih : 1 ∞ – preoblika
Oblikovalki Jana Mršnik in Vesna Štih, ki ustvarjata pod blagovno znamko BelaBela, sta leta
2008 predstavili kolekcijo izdelkov “1∞ -preoblika”. Eden bistvenih elementov projekta je
modularnost, ki uporabniku omogoča ustvarjalno interpretacijo njihovih izdelkov. Izhajajoč iz
narave, iz njenega “koncepta” nastajanja življenja, kjer se osnovni delec, molekula, fraktalno
povečuje v razmerju od tisoč do milijonkrat, sta avtorici osnovni delec povečali v razmerju 1 :
3000 v “kristal snežinke”. Modularna enota, izdelana iz klobučevine, omogoča izdelavo
različnih izdelkov, kot so pogrinjki, podstavki, košarice, blazine, preproge in ustvarjalne
igrače za otroke. (Slika 28) Oblikovalki pravita : »V svetu, ki teži k masovni produkciji, narašča
potreba po predmetih z osebno noto. Projekt 1∞ zato ponuja rešitev, s katero izkoristi
prednosti masovne proizvodnje, hkrati pa jih plemeniti z ročnim delom uporabnika, ki izdelek
prilagodi svojim potrebam.« (26) Oblikovalki sta bili za svoje fraktalne, okolju prijazne
objekte, ki so bili v obliki prostorske instalacije razstavljeni na BIO 21 in Mesecu oblikovanja,
nominirani za nagrado Zvezde modnega in industrijskega oblikovanja.
Bolor Amgalan : Metabolism
Kolekcija modne oblikovalke iz Mongolije, Bolor Amgalan, se navdihuje pri arhitekturnem
konceptu, ki se je po drugi svetovni vojni oblikoval na Japonskem. Ime gibanja –
Metabolizem, izhaja iz biološkega koncepta in se navezuje na idejo o stavbah in mestih, ki naj
bi se bila tako kot živi organizmi sposobna prilagajati, rasti in prilagajati okolju. Zamisel o
fluidni in prilagodljivi strukturi je oblikovalka uporabila pri načrtovanju oblačil iz modularnih
enot, s poudarkom na strategiji okolju prijazne proizvodnje brez odpadka (ang. zero waste).
(34) Razvila je inovativno modularno trodimenzionalno »tekstilno kocko«, modul, ki ga lahko
brez šivanja, zgolj s prepletanjem in zatikanjem zavihkov sestavimo v oblačila in/ali modne
dodatke. (Slika 29) Preprost sistem sestavljanja uporabniku omogoča spreminjanje in
prilagajanje forme oblačila glede na želje in potrebe. Vključevanje uporabnikov v oblikovalski
proces ter možnost razstavitve izdelka sta pomembni strategiji trajnostnega oblikovanja.

Slika 28: J. Mršnih in V. Štih: izdelki iz
klobučevinastih modularnih enot v obliki
snežinke, projekt :1 ∞ – preoblika (Lit.vir.26)

Slika 29: Bolor Amgalan : kolekcija Metabolism.
Oblačilo in torbica iz modularnih tekstilnih kock.
(Lit.vir.32)
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Vlad Tenu : Minimal complexity
Romunski arhitekt s sedežem v Londonu - Vlad Tenu, je leta 2009 zmagal na natečaju
»Repeat competition« organizacije Tex-Fab v konkurenci več kot 70 projektov iz vsega
sveta. Njegov projekt »Minimal complexity« je organska struktura, sestavljena iz zgolj 16
različnih modularnih enot. Namen projekta, ki ga odlikujejo strukturna robustnost,
učinkovita (u)poraba materiala in inovativen način montaže, je bil razviti alternativne
algoritmične metode za ustvarjanje struktur z minimalno površino ter njihovo gradnjo iz
modularnih komponent. Vlad Tenu pri svojem delu išče povezave in možnosti za integracijo
računanja (ang.computation), znanosti in tehnologije v procesu arhitekturnega projektiranja,
ki vključuje generativne računalniške metode (ang. generative computational methods),
digitalno proizvodnjo (ang.digital fabrication) ter interaktivno oblikovanje. (36) Različne
analize in prototipi so pokazali, da je mogoče ustvariti več vrst periodičnih minimalnih
površin z uporabo modularnih enot. (Slika 30) Če bi posamezen modul obravnavali kot delce
celic ali molekul, vzmeti pa kot sile med njimi, predlagani sistem doseže kakovost
samoorganizacije, podobno kot jo najdemo v naravi. “(35)
Marc Fornes : Theverymany
Marc Fornes je ustanovitelj oblikovalskega studia in raziskovalnega oddelka Theverymany, ki
deluje na področju arhitekture. »Delovanje studia bi lahko najenostavnje opisali z enačbo:
“določni člen” + “ spremenljivka (modifikator) x N (množina).«(38) Marc ustvarja strukture,
ki niso zaprti sistemi, ampak predvidevajo širitev in rast, zgledujoč se po principih v
organskem svetu. Z uporabo programov, ki omogočajo matematično modeliranje in
načrtovanje, oblikuje posamezen »določni člen«, ki ga nato prilagodi zahtevam sistema z
uporabo izračunanih spremenljivk. Virtualni modeli so podlaga za izdelavo posameznih
elementov s pomočjo digitalne proizvodnje. Številne majhne delce nato po natančno
določenem zaporedju sestavi v kompleksne strukture. Površina skulpture N | EDG,
razstavljene v galeriji Roger Tator, zavzema 38.274 m2 in je sestavljena iz 2796 med seboj
podobnih, vendar ne identičnih ploščic.(39) (Slika 31) Majhne razlike v velikosti in proporcih
posameznega kosa omogočajo oblikovanje različnih zaobljenosti ter organskih volumnov.

Slika 30: Vlad Tenu: digitalni prototip ene od
številnih možnosti periodičnih modularnih
organskih struktur, (Lit.vir 36)
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Slika 31: M.Fornes: organska skulptura izdelana iz
številnih, med seboj podobnih, gradnikov, project
: Polypesque (Lit.vir 39)

4. RAČUNALNIŠKO PODPRTO NAČRTOVANJE IN PROIZVODNJA

4.1.

CAD CAM KONSTRUIRANJE

CAD
Kratica CAD (ang.Computer Aided Design) pomeni računalniško podprto načrtovanje oziroma
konstruiranje. Označuje uporabo širokega spektra tako programske kot tudi strojne
računalniške opreme in orodij, ki pomagajo inženirjem, arhitektom in oblikovalcem pri
snovanju in konstruiranju. (78)
CAD modeliranje je skupek metod in postopkov, preko katerih se z uporabo računalnika
določijo geometrijske, funkcionalne, materialne, estetske in druge značilnosti objekta. Proces
ustvarjanja geometrijskega modela imenujemo geometrijsko modeliranje. (92) Računalnik
matematično opiše geometrijo predmeta in jo prikaže na zaslonu, načrtovalec pa lahko
preko uporabniškega vmesnika z objektom manipulira. Kot navaja Khemani (2008), obstaja
več razlogov za uporabo CAD sistemov pri načrtovanju, med drugim omogoča povečanje
produktivnosti pri konstruiranju, izboljšanje kakovosti zasnove, poenotenje oblikovalskih
standardov, ustvarjanje podatkovne baze in odpravo nepravilnosti, ki jih povzroča ročno
risanje načrtov. (132)
CAM
Kratica CAM (angl. Computer Aided Manufacturing) pomeni računalniško podprto
proizvodnjo. (79) Gre za uvajanje računalniškega vodenja v postopke proizvodnje in
montaže. Inženirji in CNC-operaterji strojev pri načrtovanju, upravljanju in kontroli
proizvodnega procesa uporabljajo širok spekter računalniških orodij z namenom hitrejšega,
bolj natančnega in učinkovitejšega prototipiranja in izdelovanja sestavnih delov ali celotnega
izdelka. Tradicionalno se CAM definira kot orodje za NC-programiranje, pri čemer se 3Dmodeli, ustvarjeni v CAD-programih, uporabljajo za generiranje NC-kode, ki poganja
numerično krmiljene obdelovalne stroje. (79)
Povezava CAD in CAM sistemov
V nekaterih proizvodnih obratih je celoten proces od zasnove do proizvodnje avtomatiziran s
pomočjo povezave med CAD in CAM. Osnovni cilj in namen povezave CAD- in CAM-sistemov
je racionalizacija pretoka informacij od projektiranja izdelka do njegove izdelave. V
integriranem CAD/CAM sistemu je vzpostavljena neposredna zveza med konstruiranjem in
izdelavo proizvoda. (82) Načrtovalec po končani fazi konstruiranja geometrijske podatke
posreduje sistemu – na CNC stroj, ki je povezan s CAM sistemom, naloži NC program.
CAD/CAM-povezava, ki vključuje NC-programiranje, pripravo in izdelavo orodja ter izdelavo
prototipa, lahko znatno skrajša čas od zasnove izdelka do njegove izdelave ter tako omogoči
hitrejšo, boljšo in cenejšo proizvodnjo ter izdelavo prototipov. (79) Prednosti in slabosti
povezave CAD/CAM sistemov so podrobneje prikazane v Tabeli 8.
46

PREDNOSTI CAD/CAM in CNC
PREDNOSTI
Povečana produktivnost in hitrost
• Med pripravo NC programov CNC stroj lahko nemoteno
obratuje in je še vedno produktiven
• Vizualizacija, ki jo omogočajo CAD programi olajša in
pospeši proces načrtovanja
• Skrajšanje izdelovalnih rokov (hitrejše krojenje)
• Standardizacija načrtov in večja preglednost (npr. določeni
deli torb – ročaji, žepi, se ponavljajo in jih ni potrebno
vedno znova risati)
• V CAM program lahko vnesemo in shranjujemo lastno
znanje in izkušnje, tako da se lahko ponavljajoče naloge
rešujejo hitreje, zanesljiveje in varneje.
• Proizvodna baza podatkov (skrajša čas za nove izdelke)
Kvaliteta
• Ker geometrijskih podatkov ni potrebno prepisovati iz
tehničnih risb, se tako v proizvodnji zmanjša možnost
napak.
• Izdelane NC programe lahko preprosto preverimo oz.
simuliramo ter s tem vnaprej preverimo morebitna trčenja
med orodjem in obdelovancem ter druge možne napake v
NC programu.
• Kvaliteta obdelave in natančnost dimenzij sta neodvisna od
razpoloženja delavca
• Ponovljivost delovnih operacij tudi po daljšem časovnem
obdobju z enako natančnostjo
• Zmanjšanje nepravilnosti, ki nastajajo pri ročnem delu
(konstruiranju) in nekosistentnosti med načrti.

SLABOSTI

Hitrost
• Čas priprave načrtov je
lahko časovno zamuden
in zato ni primeren pri
unikatnih izdelkih in
zelo majhnih serijah
Natančnost
• Računalniška simulacija
obdelave v CAM
programu največkrat ni
100% zagotovilo, da je
NC program brez napak.
• NC programi, ki so
izdelani s pomočjo CAM
programske opreme
najpogosteje niso
optimalni glede časa
obdelave. Za obdelavo
izdelkov v serijski
proizvodnji (kjer je čim
krajši čas obdelave
bistvenega pomena) se
NC programi večinoma
še vedno programirajo
ročno.

Investicije
• CAM programska
Prilagodljivost
oprema prinaša
• Enostavna in hitra priprava tehnoloških parametrov ter
dodatne investicijske
možnost prilagajanja tehnoloških parametrov med
hkrati pa tudi stroške za
delovnimi operacijami.
šolanje in usposabljanje
• Naknadne spremembe konstrukcije ali dizajna se lahko
delavcev
hitro prepoznajo in jih je moč prevzeti direktno iz CAD
• Če CAD model izdelka
modela.
ne obstaja, s CAM
• CAM programska oprema je v osnovi neodvisna od tipa
programom ne moremo
CNC obdelovalnih strojev.
izdelati NC programa
• Na enem stroju lahko opravimo več delovnih operacij.
zanj.
• Povezovanje fleksibilnih sistemov CAD/CAM z računalniško
• Sistem CAM potrebuje
vodenimi metodami distribucije in prodaje omogoča
za vsak CNC stroj lasten
poceni proizvodnjo velikih količin delno prirejenih izdelkov.
po meri konfiguriran
• Večja možnost prilagajanja zahtevam naročnikov
postprocesor.
(spremembe računalniško izrisanih krojev so hitre).
Tabela 8: Potencialne prednosti, ki jih povezava CAD/CAM sistemov in CNC strojev prinaša v podjetje.
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4.2.

CNC

Kratica CNC, ki Izhaja iz angleških besed Computer Numerical Control pomeni računalniško
numerično krmiljenje. Bistvo tega sistema je, da obdelovalnemu stroju posredujemo vse
podatke za obdelavo v numerični obliki. Poseben del stroja, t.i. krmilnik, pa te podatke
procesira in jih nato posreduje izvršilnim elementom na stroju. (82)
CNC stroj je fleksibilen avtomat, ki ga lahko prosto programiramo in tako spreminjamo
njegovo funkcijo. Zaradi številnih koristi (Tabela ) je še posebej primeren za avtomatizacijo
maloserijske in srednjeserijske proizvodnje. Računalniško vodeni CNC obdelovalni stroji
so sestavljeni iz mehanskega in krmilnega dela.
Mehanska enota je stroj, na katerem se izvaja obdelava delov in se po izgledu bistveno ne
razlikuje od klasičnega.
Krmilna enota, v kateri je vgrajen računalnik, nadzira in upravlja celotno delovanje stroja po
predhodno vnesenem programu. CNC-program, ki vsebuje natančen popis poteka obdelave
na stroju, predstavlja vhodne informacije, ki jih CNC-krmilnik potrebuje za krmiljenje
obdelave izdelka. (89) Vgrajen računalnik krmilnega dela vsebuje: (89)
-

vhodno enoto za vnašanje podatkov oz. programa. Program lahko direktno vnašamo
preko tipkovnice na stroju ali pa ga prenesemo preko kabla iz računalnika
obdelovalno enoto, ki podatke (program) obdeluje, shranjuje, preračunava in preko
izhodne enote v mehanski del pošilja signale oziroma ukaze
izhodno enoto, ki pošilja podatke krmilnim elektromotorjem, preko katerih se izvaja
gibanje in obdelava na stroju.

LASER
Laser je CNC stroj, v katerem nakopičimo energijo, ki se potem v trenutku sprosti v zelo
močnem, ozkem in enobarvnem svetlobnem curku. Ime je okrajšava za »Light Amplification
by Stimulated Emission of Radiation«, kar pomeni ojačevanje svetlobe s stimulirano emisijo
sevanja. (83)
Sestavljen je iz treh osnovnih delov: (90)
-

medija, ki generira svetlobo (kristal ali cev s tekočino ali plinom, kamor dovajamo
energijo)
napajalnega sistema, s katerim poskrbimo za vzbujanje atomov, ki mu sledi sevanje
resonatorja, ki curek natančno usmeri - zagotavlja usmerjenost in enobarvnost
laserske svetlobe

Izrezovanje z laserjem je popolnoma avtomatiziran in v celoti računalniško krmiljen (CNC)
proces. Razrez poteka na osnovi dokumentacije v elektronski obliki. Laserski žarek se tvori v
resonatorju ter se preko zrcal in leč transportira do obdelovanca. Na desetinko milimetra
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fokusiran laserski žarek, usmerjen na ozek pas obdelovanca, povzroči termično delovanje –
material reže in ga tali. Plin, ki se pod visokim pritiskom dovaja na mesto obdelave, odstrani
staljen oziroma uparjen material in ščiti rezalno glavo pred vplivom taline ali pare.(83)
Laser omogoča razrez dokaj velikega obsega materialov, omejeni smo predvsem pri debelini
določenega materiala. Novejši laserski rezalniki dosegajo razrez materialov do 25mm, vendar
se pri takšni debelini zaradi velikega toplotnega učinka material ob samem rezu pregreva in s
tem deformira. (83)
Tipi laserjev
Laserski žarek se lahko generira v plinu ali trdni snovi. Od tod tudi poimenovanji plinski laser
in polprevodniški laser. (85)
•

plinski (CO2) laser

Ogljikov-dioksidni laser (CO2 laser) je plinski laser, pri katerem je ojačevalno sredstvo
mešanica plinov z ogljikovim dioksidom.(91) Primeren je za rezanje, vrtanje, varjenje in
graviranje.
•

polprevodniški (Nd:YAG) laser

Neodim (Nd) in neodim-itrij-aluminijev garnat (Nd-YAG) laserji so enaki po principu
delovanja, razlikujejo se le v uporabi. Nd se uporablja za vrtanje in tam, kjer potrebujemo
veliko energije, vendar malo ponovitev. Nd-YAG laser pa uporabljamo kjer je potrebna zelo
velika moč za vrtanje in graviranje. (85)
Obstaja mnogo tipov CO2 laserjev, ki imajo zaradi razlik v izvedbah velik razpon izhodnih
moči, izkoristki pa praviloma presegajo deset odstotkov. (91) Laser, ki ga uporabljam pri
izrezovanju in graviranju svojih izdelkov je plinski (CO2) laser z zaprto cevjo in z močjo 80W.
Omogoča učinkovito obdelavo večine nekovinskih materialov, saj le ti zelo dobro absorbirajo
infrardečo svetlobo z valovno dolžino 10,6 μm, ki jo laser oddaja. Prednost CO2 laserjev sta
predvsem visok izkoristek (od 5 do 20%) in relativno nizka cena glede na moč laserja.(91)
Uporaba laserja v proizvodnji prinaša številne koristi. Poleg velike natančnosti in hitrosti
izreza krojnih delov lahko na materialu ustvarimo številne posebne dekorativne učinke
(gravure, čipke…), ki (lahko) dajo izdelkom posebno dodano vrednost.
Slabosti uporabe laserskega rezalnika so relativno visoki stroški rezanja in velika poraba
energije. Energija se porabi za tvorjenje laserskega žarka ter delovanje hladilne naprave,
ventilatorjev in kompresorja. Učinkovitost laserja ter poraba energija zavisi od vrste laserja
(tip naprave, moč…), količine rezanja ali graviranja, debeline in vrste materiala ter hitrosti in
moči rezanja. (Tabela 9)
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PREDNOSTI IN SLABOSTI REZANJA S CO2 LASERJI
PREDNOSTI

Materiali
• Možnost obdelave in rezanja skoraj vseh
nekovinskih materialov.
• Obdelava poteka brez dotika orodja in obdelovanca
– ni mehanskih obremenitev površine.
• Omogoča rezanje tudi zelo tankih materialov
• Toplotno prizadeta površina je zelo majhna.
• Rob je ob rezu gladek in oster. Laserski žarek pri
rezanju umetnih materialov rob stali in tako
prepreči možnost »trganja«.
• Kvalitetni robovi tudi pri velikih rezalnih hitrostih.
Investicije
• Različne učinke na materialih dosežemo brez
menjave oziroma dodatnih investicij v posebna
orodja.
• Možne zapletene oblike rezanja, ki jih z običajnimi
orodji ne moremo doseči.
• Na materialih lahko dosežemo številne dekorativne
učinke,(npr. graviranje) ki lahko izdelku zvišajo
dodano vrednost in pomenijo konkurenčno
prednost.
• Relativno nizka cena glede na moč laserja (v
primerjavi z drugimi tipi laserjev).
• CO2 laserji z zaprto cevjo so izredno kompaktni in
trpežni.
Proizvodni proces
• Pritrditev materialov na obdelovalno mizo je
običajno zelo enostavna in ne zahteva posebnega
vpenjanja.
• Omogoča optimizacijo proizvodnih procesov, saj
opazno skrajša čas krojenja.
• Avtomatiziran in v celoti računalniško krmiljen
proces (CNC). Razrez poteka na osnovi
dokumentacije v elektronski obliki.
• Velika natančnost izreza (do 0.1 mm) in velike
rezalne hitrosti.
Vpliv na okolico in okolje
• V primerjavi z drugimi tipi laserskih rezalnikov
povzroča minimalen hrup.
• Optimalna izkoriščenost materiala in minimalne
količine odpadkov.
• Visok izkoristek (od 5 do 20%).

Omejitve
• Omejen izbor materialov, ki jih
lahko režemo. Izrezovati ne
moremo materialov, ki
odsevajo preveč svetlobe ali so
predebeli.
• Omejena globina rezanja - do
25 mm.
• Kvaliteta reza z debelino
materiala zelo pada.
• Izpostavitev materiala visokim
temperaturam na mestu reza.
Učinki
• Pooglenela in ožgana površina
reza (posledica ostanka ogljika)
pri rezanju naravnih materialov
(usnje, volna, les, bombaž…).
• Po rezanju nekaterih
materialov (npr. usnje) je
potrebno robove dodatno
obdelati z barvo, ki prepreči
zamazanje materiala s sajami
oziroma ožganinami.
Investicije
• Draga osnovna oprema.
Vpliv na okolico in okolje
• Pri rezanju večine umetnih
materialov ali obdelanih
naravnih materialov (usnje) se
sproščajo zdravju škodljivi plini.
• Relativno visoki stroški rezanja
in velika poraba energije.
• Možnost poškodb delavca
zaradi izpostavljenosti
laserskim žarkom – termične
poškodbe zaradi opeklin ali
poškodbe oči zaradi »sevanja«
• Visoka poraba energije.
Učinkovitost industrijskih
laserjev se giblje med 5 in 45%.

Tabela 9: Prednosti in slabosti rezanje s CO2 laserji
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SLABOSTI

4.3.

3D MODELIRANJE

3D modeliranje je proces matematične upodobitve tri dimenzionalne površine objekta s
pomočjo programske opreme. Njegov produkt imenujemo 3D model. (94) Geometrijska
telesa v prostoru lahko prikažemo na ploskem mediju (monitor ali iztis) s pomočjo 3D
programov, ki večinoma vsebujejo tako modelirnik, s katerim objekte oblikujemo, kot tudi
upodobljevalni pogon, ki te objekte upodobi – izračuna na osnovi predhodno danih
parametrov. (77) Kot dogovor o poziciji geometrijskih teles uporabljamo koordinatni sistem,
s katerim določamo umestitev objektov in pojavov v n-dimenzionalnem prostoru.
Vrste objektov po principu modeliranja
Kot navajata Erzetič in Gabrijelčič (2009), lahko glede na princip modeliranja ločimo
poligone, NURBS-e, DEM ter opisne krogle in proceduralne objekte.(77)
•

poligoni

Poligoni so z najmanj tremi stranicami omejene ploskve. Ločljivost modeliranega 3D objekta
je odvisna od števila poligonov, ki ga sestavljajo.
•

NURBS (Non-Uniform Rational Basis Spline)

Neenakomerna racionalna osnovna krivulja - NURBS je matematično definirana krivulja,
sestavljena iz krivulje same in kontrolnih točk, ki ležijo izven krivulje. Kvaliteta NURBS krivulj
je linearna, saj so za razliko od poligonov matematično definirane. Kvaliteta izrisa je zato
imuna na približevanje.(77)
•

DEM

DEM (ang. Digital Elevation Model) bazira na ploskovno-slikovni informaciji o reliefnosti in se
večinoma uporablja v topografiji ter ostalih simulacijah terenov.
•

opisne krogle in proceduralni objekti

Opisne krogle so preprosta različica proceduralnih objektov. Poleg pozicije težišča in polmera
(velikost) jim je potrebno določiti tudi medsebojno interakcijo. Bolj kompleksni, proceduralni
objekti pa imajo določeno tudi volometrično in/ali reliefno teksturo zapisano v vektorski
obliki (s kombinacijo enačb).
Rhinoceros
Program Rhinoceros, ki sem ga uporabljala pri konstruiranju torb, temelji na NURBS
krivuljah, ki omogočajo hitro in kvalitetno izdelavo matematično natančnih predstavitev
krivulj poljubnih oblik in površin v računalniški grafiki.
»Rhinoceros je CAD programska oprema za vektorsko oblikovanje, urejanje in analiziranje
krivulj in površin NURB, kar omogoča uporabniku modeliranje 3D geometrije prostih
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oblik.«(93) Uporablja se v procesih računalniško podprtega načrtovanja (CAD), računalniško
podprte proizvodnje (CAM), hitre izdelave prototipov ter 3D tiskanja v številnih panogah
vključno z arhitekturo, industrijskim, multimedijskim ter grafičnim oblikovanjem ter v
namene hitrega prototipiranja izdelkov. (88)
Delovno okolje grafičnega vmesnika (Rhinoceros) je razdeljeno na štiri dele, ki jih na zaslonu
vidimo naenkrat: tloris, naris, stranski ris in perspektiva. Po potrebi lahko posamezen pogled
povečamo na celoten zaslon. Geometrijsko modeliranje ponuja različne metode za
predstavitev predmeta. Pri črtnem modeliranju lahko predmet prikažemo s pomočjo črtnih
obrisov, pri čemer uporabljamo medsebojno povezane črte in krivulje, pri prostorskem
modeliranju pa za konstruiranje predmetov uporabljamo polne geometrijske oblike.
Programska oprema Rhinoceros ponuja več načinov prikaza modela (Slika 32):
•
•
•
•
•
•
•
•

Žični model (ang. wireframe) Najosnovnejša oblika predstavitve - prikaže robove
objekta, postavljenega v sceni (prostoru).
Polni model brez tekstur (ang. shaded) Prikaz modela z zapolnjenimi ploskvami. Obliko
definirata barva in polnost, opazen pa je tudi preprostejši odsev luči.
Polni model s teksturami (ang. rendered) Najnazornejši prikaz, ki poleg barve in polnosti
prikazuje tudi teksturo in morebitne odseve okolice.
Z oglišči (ang. vertex) Je verzija žičnega modela. Prikazana so samo oglišča modela, ne pa
tudi povezujoči robovi.
»Prosojen« model (ang. ghosted) Verzija prikaza polnega modela brez tekstur, pri
čemer pa so objekti delno prosojni.
Tehnična risba (ang. technical) Orisani so robovi objekta ter s črtkano črto nakazani
objekti v ozadju.
Risba s svinčnikom(ang. pen) Orisani so zgolj robovi objektov.
»Umetniška slika« (ang. artistic) Prikaz modela z zapolnjenimi ploskvami z izrazitejšimi
sencami in ozadjem s teksturo platna.

Slika 32 : Možnosti predstavitve objektov v programu Rhinoceros.
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MODELIRNE OPERACIJE - MODELIRANJE Z MNOŽENJEM
Standardni geometrijski elementi (krogla, kvader, cilinder, stožec, piramida…) so že vgrajeni
v mnoge 3D modelirnike in jih lahko zato preprosto in hitro narišemo. Za ustvarjanje bolj
kompleksnih in/ali nestandardnih form lahko osnovna telesa med seboj združujemo ali
uporabimo modeliranje z množenjem.
Množenje z modeliranjem je modeliranje objektov (površin ali teles) z večanjem števila
krivulj v določeni smeri ali po prednastavljeni poti. (77) Na ta način lahko iz krivulj ustvarimo
ploskve, iz ploskev pa (polna) telesa.
Načini modeliranja z množenjem
•

rotacija okoli osi

Rotacija okoli osi (ang. revolve) je polarno množenje krivulje ali ploskega objekta okoli
poljubno postavljene osi za kot (stopinje) izbrane velikosti. (Slika 33) Uporablja se za vse
vrste vrtenin.

Slika 33: Prikaz izdelave modela ročaja s pomočjo rotacije okoli osi.

•

izrinjanje

Pri izrinjanju (ang. extrude) krivuljo ali ploski redmet razširimo v novo dimenzijo, bodisi
linearno ali po vnaprej določeni poti. (Slika 34) Pri linearnem izrinjanju se predmetu doda
samo debelino, medtem ko se mu pri izrinjanju po poti, poleg debeline doda še ukrivljenost.

Slika 34: Linearno izrinjanje: ustvarjanje 3D variacij logotipa Nelizabeta.

•

množenje več krivulj

Pri tej operaciji potrebujemo najmanj tri krivulje, katerih ekstremi sosednjih krivulj se stikajo
skupaj. Ta tehnika je ugodna za modeliranje ukrivljenih ploskih predmetov.
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TEKSTURE
Teksture so informacije o nepravilnosti v komponentah materiala in jih v glavnem delimo na
slikovne in parametrične. Pri slikovnih teksturah uporabimo za osnovo rastersko sliko in
njene določene komponente izrabimo kot informacijo o nepravilnosti. (77)
Mapiranje
Mapiranje je način aplikacije teksture na objekt in predstavlja njen način projekcije. Primeren
tip mapiranja izberemo upoštevajoč obliko objekta in dovoljene deformacije teksture.
Poznamo ploskovno, krogelno, cilindrično, kubično in UV mapiranje.(povzeto po vir 77)
•

ploskovno mapiranje

Gre za direktno nanašanje teksture na površino, podobno kot če bi podobo na objekt
projicirali s projektorjem. Mapiranje je uspešno na ploskih površinah, pri bolj zaobljenih ali
nepravilnih oblikah pa pride do deformacij teksture.
•

krogelno mapiranje

Vir projekcije je točka znotraj sferičnega koordinatnega sistema. Vir projicira teksturo
navzven po enakomernih vodilih v vse smeri enako okoli te točke. Izhodišče tega
koordinatnega sistema bo hkrati tudi težišče nekega objekta. Ta metoda je najprimernejša
za mapiranje okroglih oziroma krogli podobnih objektov.
•

cilindrično mapiranje

Os cilindričnega koordinatnega sistema predstavlja os projekcije, ki jo projicira okoli sebe v
vseh smereh okli normalne vertikale.
•

Kubično mapiranje

Pri uporabi tega načina, ki je podzvrst ploskovnega mapiranja, se tekstura projicira posebej
na vsako izmed ploskev. Uporabno je predvsem pri bolj oglatih, kocki ali kvadru podobnih
objektih.
•

UV mapiranje

Pomanjkljivosti zgoraj naštetih tehnik so še posebej opazne pri kompleksnejših objektih, saj
se projicirana podoba ne prilagaja dovolj sami formi objekta. Za namene bolj »realne«
prezentacije moramo 3D objekt razgrniti v dvodimenzionalno ploskev, ki predstavlja osnovo
za risanje teksture. Vsakemu poligonu na plašču lahko ločeno določimo teksturo ter tako
zagotovimo popolno prileganje ter možnost prilagajanja površini objekta.
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5. EKSPERIMENTALNI DEL
5.1.

OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

V eksperimentalnem delu magistrskega dela raziskujem možnosti uporabe principa
modularnosti pri oblikovanju tehnološko inovativnih modnih dodatkov. S kombinacijo
omejenega števila standardiziranih sestavnih enot želim razviti kolekcijo tako vizualno kot
funkcionalno raznolikih torb ter ustvariti modularni »sistem« z odprto zasnovo, ki bi
omogočal nadaljni razvoj različnih industrijskih izdelkov in prilagajanje specifičnim potrebam
kupcev.
Iskala bom načine za povezavo modularne zasnove in strategij okolju prijaznega oblikovanja
in možnosti za uporabo (tudi najmanjših) tekstilnih ostankov (sekundarnih materialov) za
izdelavo torb. Preizkusila bom različne postopke, tehnike in materiale, ki omogočajo
sestavljanje torb iz modularnih enot, brez šivanja, zgolj z zatikanjem. Ta princip bi omogočal
ustvarjanje okolju prijaznih izdelkov tudi iz najmanjših tekstilnih ostankov proizvodnje in/ali
potrošnikov ter tako pripomogel k zmanjšanju količine odpadkov, kar je pomembna
strategija okolju prijaznega oblikovanja.
Preučevala bom načine za oblikovanje trodimenzionalnih prostorskih form iz modularnih
enot z uporabo računalniško podprtega načrtovanja in proizvodnje. V procesu generativnega
oblikovanja želim ugotoviti, kako lahko s spreminjanjem osnovnih parametrov vplivam na
končno obliko izdelka - torbe. Identificirati želim ključne priložnosti, prednosti ter omejitve
postopka generativnega načrtovanja izdelkov iz modularnih enot, ki do sedaj še ni bil
uporabljen za izdelavo torb.
Cilji raziskovanja
V okviru delovnega procesa želim razviti inovativen modularni sistem, ki bi ponudil tako
vizualno kot tehnološko izvirne rešitve, uporabne na različnih področjih kreativnih industrij. Z
uporabo sodobne inovativne produkcijske tehnologije v povezavi z obrtniškimi znanji želim
razviti okolju prijazne in tehnološko inovativne modne in industrijske izdelke, ki bi bili tudi
tržno zanimivi. Za dosego zastavljenih ciljev je nujen interdisciplinarni pristop, saj realizacija
projekta zahteva združevanje znanj iz področja modnega in industrijskega oblikovanja s
CAD/CAM postopki, tehnologijo za hitro prototipiranje, načeli trajnostnega razvoja in
oblikovanjem za okolje.

5.2.

VZROKI ZA UPORABO MODULARNIH STRUKTUR

Prvotni razlog za začetek raziskovanja modularnosti je bil najti način za ustvarjanje oblačil
in/ali modnih dodatkov brez šivanja in z uporabo zelo majhnih koščkov materialov.
Poglobljeno preučevanje različnih tipov in prednosti modularnih izdelkov mi je ponudilo
dodatna znanja in orodja za dosego zastavljenih ciljev.
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Uporaba standardiziranih modulov, ki slonijo na uporabi geometrije in simetrije, omogoča
oblikovanje torb, sestavljenih iz manjših, med seboj podobnih si enot. Za izdelavo tako lahko
uporabimo tudi manjše ostanke, ki nastanejo pri krojenju in tako v skladu s principi strategije
»Zero waste« pozitivno prispevamo k zmanjšanju količine odpadkov.
Torbe v seriji »Re-peat« so ustvarjene s sestavljanjem popolnoma enakih modulov med
seboj. Zavihki modularnih enot pri prepletanju ustvarjajo razgibane reliefne površinske
teksture in dajejo izdelkom svojevrsten vizualni pečat. Različne kombinacije osnovnih enot
omogočajo ustvarjanje številnih variacij izdelkov, z namenom ustvarjanja večje
raznovrstnosti in/ali prilagajanja specifičnim zahtevam kupcev. Načelo »minimalni vložek za
maksimalni izkoristek«, ki ga zagotavlja povezovanje standardizacije in racionalizacije s
prilagodljivostjo in prožnostjo, je tudi sicer eden najpogostejših vzrokov za uporabo
modularnih principov.
Modularna zasnova zagotavlja lažjo razstavitev in morebitna popravila izdelkov ter tako
podaljša njihovo življenjsko dobo. Nekatere modularne izdelke lahko uporabnik enostavno
sestavlja in preoblikuje glede na svoje želje in potrebe. Soustvarjanje in aktivno vključevanje
potrošnikov v oblikovalski proces (ang. user-engagement) ima lahko pozitivne učinke na
povečanje emocionalne vrednosti izdelka v očeh kupca ter posledično zmanjša možnost za
predčasno zavrženje.
Moduli, ki sestavljajo torbe v seriji »Trans-form«, se med seboj razlikujejo, saj se je sprva
generična modularna mreža v postopku mapiranja deformirala. Posamezne enote med seboj
niso zamenljive. Ustvarjanje raznovrstnosti je v tem primeru omogočeno zgolj proizvajalcu v
fazi načrtovanja . Diferenciacije v posamezni seriji nastanejo s kombinacijo izbranega tipa in
števila modulov ter objekta, na katero jih mapiramo. Z uporabo iste modularne mreže sem
tako ustvarila različne torbe zgolj z izbiro želene končne oblike. Generativno oblikovanje mi je
omogočilo hitro raziskovanje oblikovalskih možnosti in možnih variacij v posamezni seriji.
Razvoj modularnih struktur zahteva veliko znanja in časa, vendar nam poznavanje procesov
in postopkov, upoštevanje že pridobljenih znanj in orodij ter uporaba standardiziranih
komponent v nadaljevanju omogoča hitrejšo in učinkovitejšo proizvodnjo.

5.3.

KONCEPT - RAZVOJ IDEJNIH ZASNOV

V fazi raziskovanja sem se posvetila preučevanju modularnosti, saj ta princip omogoča
sestavljanje večjih struktur z uporabo manjših osnovnih enot. Sistem, ki je sicer pogosto
uporabljen v arhitekturi in industrijskem oblikovanju, sem uporabila pri oblikovanju
inovativnih torb, kasneje pa nameravam projekt nadgraditi in razširiti s kolekcijami senčil za
luči, preprog, zaves in ostalih uporabnih industrijskih izdelkov.
Moduli so med seboj sestavljeni zgolj z zatikanjem, brez šivanja ali lepljenja, kar omogoča
sistematizirana razporeditev zarez in lukenj v materialu. Že z uporabo enega samega modula
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lahko z variacijami v številu ali topologiji ustvarimo tako funkcionalno kot vizualno
popolnoma različne izdelke. Po potrebi lahko posamezne module dodajamo ali odvzemamo
in s tem spreminjamo velikost in obliko torb.
Modularna zasnova ponuja številne oblikovne možnosti ter priložnosti za nadgraditve in
posodobitve, vendar je potrebno pri načrtovanju določiti in upoštevati določena »pravila«, ki
omogočijo zamenljivost delov in prilagodljivost strukture.
Pri oblikovanju sem morala slediti zakonitostim geometrije, saj so značilnosti osnovnih
geometrijskih oblik odločilno vplivale na izbiro in obliko modulov. Upoštevanje principov
geometrije, simetrije in »tlakovanja« omogoča ustvarjanje raznovrstnih prilagodljivih površin
ali teles, z uporabo ploskih, enakih ali med seboj podobnih si modulov.
Modularna zasnova torb iz kolekcije »MODULART« s posnemanjem morfologije živih
organizmov - ponavljanjem celičnih komponent in sistemov, omogoča oblikovanje
neprekinjenih, teoretično neskončno razširljivih površin. Princip modularnosti je odraz
splošnih načel gospodarnosti narave, saj z združevanjem in kombiniranjem osnovnih
elementov omogoča neizmerno pestrost in raznolikost struktur.
5.3.1. UPORABLJENI TIPI MODULA(RNOSTI)
Moduli
Oblika modulov, ki sem jih uporabila v kolekciji, je sestavljena iz osnovnega geometrijskega
lika (kvadrat, trikotnik, šestkotnik) ter različno oblikovanih »zavihkov« oziroma podaljškov
na vsaki stranici lika. (Slika 35) Gre za »mikro modul«, saj ga ni mogoče nadalje deliti.
Standardizirani vmesnik, ki omogoča kompatibilnost posameznih »tekstilnih ploščic« med
seboj, so zareze in luknje. Z zatikanjem oziroma prepletanjem lahko posamezne module
združimo - sestavimo v večje površine. Zavihki, ki se na vsaki skupni stranici (osnovnega lika)
modulov prepletejo, ustvarjajo bogato reliefno površinsko strukturo. (Slika 36)

Slika 35: Oblikovanje modula iz osnovnega lika ter zavihkov ter določanje položaja zarez.
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Slika 36: Sestavljanje modulov s prepletanjem zavihkov in prikaz reliefne strukture modularne mreže.

Geometrijsko tlakovanje
Z upoštevanjem zakonitosti geometrijskega tlakovanja (»področje matematike, ki se ukvarja
z vzorci, ki se ponavljajo v diskretnih intervalih v različnih smereh« (129)), sem module
sestavila v večje površine. Ključnega pomena za doseganje modularnosti strukture je tudi
položaj lukenj in zarez. Te morajo biti postavljene v pravilnem zaporedju, sicer sta
sestavljanje in zamenjava različnih enot med seboj onemogočena.
Pri ustvarjanju geometrijskih mrež sem uporabila trikotnike, kvadrate in šestkotnike, ki
omogočajo »pravilno tlakovanje«. (Slika 37) Večjo pestrost in raznovrstnost struktur sem
dosegla z različno obliko zavihkov ter uporabo različnih materialov.

Slika 37: Pravilno tlakovanje s trikotniki, kvadrati in šestkotniki (Lit. vir 138)

Tip modularnosti
Torbe iz kolekcije »Modulart« bi lahko razdelili v dve skupini, saj se med seboj razlikujejo
glede na tip modularnosti ter postopka načrtovanja.
•

Souporaba in »izdelano po meri« (ang.cut to fit)

Torbe v seriji »Re-peat« so sestavljene z uporabo popolnoma enakih modulov. Geometrijsko
tlakovanje mi je omogočilo ustvarjanje dvodimenzionalnih površin, trodimenzionalno obliko
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pa sem dobila s posnemanjem oblike plašča geometrijskega telesa. Glede na tip
modularnosti bi lahko torbe uvrstili v več kategorij. Enak modul lahko uporabimo pri izdelavi
različnih oblik in velikosti torb. Izdelki si v tem primeru komponente delijo (souporaba).
Preprosto sestavljanje poleg tega oblikovalcu ali uporabniku omogoča, da izdelku z
dodajanjem ali odvzemanjem modulov spreminja velikost in obliko, kar je značilnost
»modularnosti po meri« (ang. cut-to-fit modularity).
•

generativni modul

Serija »Trans-form«, je bila ustvarjena s pomočjo 3D modeliranja. V postopku oblikovanja
sem z geometrijskim tlakovanjem najprej ustvarila modularno površino ter jo z uporabo
računalniškega programa preslikala oziroma mapirala na trodimenzionalno formo. Vsako
posamezno enoto sem potem znova sploščila v dvodimenzionalno obliko, primerno za
rezanje z laserjem. Izrezane module sem nato po točno določenem zaporedju združila in tako
sestavila torbo.
Pri preslikavi površine na telo je prišlo do deformacij, zaradi česar se moduli med seboj
razlikujejo, podobni so si zgolj po topologiji. Med seboj niso zamenljivi, saj mora biti vsak
modul na točno določeni poziciji, da lahko skupaj tvorijo predvideno trodimenzionalno telo.
Modul v tem primeru predstavlja neke vrste razred oziroma kategorijo, ki definira njegove
elemente, topološke odnose in stopnjo »svobode«. Gre za t.i. »generativni modul«, ki
omogoča možnost diferenciacije v posamezni seriji. Kot oblikovalka v tem primeru nisem
neposredno oblikovala posameznega modula, vendar sem z izbiro osnovne geometrijske
mreže, oblike modula in vmesnika-zarez, ustvarila »kategorijo« oziroma razred. Sprva
»generično obliko« je računalniški program preoblikoval tako, da je modularna mreža
ustrezala plašču objekta, na katerega sem jo preslikala. Končni rezultat (oblika posameznih
modulov) je posledica niza pravil ali algoritma. Generativno oblikovanje nam zgolj s
spremembo izvorne kode ali parametrov dopušča številne diferenciacije v posamezni seriji
ter tako omogoča hitro raziskovanje oblikovalskih možnosti in variacij.
5.3.2. MATERIALI in BARVE
Sestavljanje z zatikanjem zahteva uporabo materialov, ki so dovolj togi in stabilni, da »vez«
med posameznimi moduli ne razpade. Pravilna izbira materialov je bila zato pri ustvarjanju
torb ključnega pomena. Upoštevati sem morala tudi sestavo materiala, saj mora ostati rob
posamezne enote tudi po razrezu gladek in se ne sme parati. Izbira barv za izdelavo vzorčne
kolekcije je bil podrejena izbiri materialov, ki so morali zadostiti zgoraj opisanim kriterijem,
poleg tega pa sem v ospredje želela postaviti geometrijsko reliefno površino modularne
mreže, zaradi česar sem pri večini torb uporabila nevpadljive monokromatske barve.
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Materiali
Pri izdelavi vzorčne kolekcije sem uporabila filc, usnje, sintetično »korduro«, cerado in
kompozitne materiale iz sekundarnih surovin – tekstilnih ostankov proizvodnje.
•

filc

Poliestrski filc je vlaknina, ki je na trgu dostopna v različnih debelinah, gostotah in barvah.
Njegova velika prednost je, da ostanejo robovi po rezanju gladki in jih ni potrebno dodatno
obdelovati. V slovenskem podjetju »Filc«, ki se ukvarja s proizvodnjo netkanih tekstilij, sem
našla več vrst filca, ki je bil dovolj stabilen in tog, da je modularna površina po sestavljanju
obdržala formo in ni »razpadla« na posamezne enote. Velika pomankljivost pa je zunanji
videz, saj filc zaradi vlaknaste strukture lahko deluje »ceneno«, k temu pa prispeva tudi
dejstvo, da se ga običajno uporablja v druge namene (avtomobilska industrija, izolacije…).
Boljši vizualni izgled lahko dosežemo z enostranskim kaširanjem z drugimi materiali.
•

kordura

Kot primeren material za izdelavo modularnih enot se je med številnimi preizkušenimi
tkaninami izkazal tudi poseben sintetični material, ki se sicer uporablja pri izdelavi športnih
torb in nahrbtnikov. »Kordura« je na obrabo in trganje izjemno odporno poliamidno ali
najlonsko vlakno. Te lastnosti so dosežene z združitvijo dveh materialov s pomočjo vročega
zraka, ki vrhnjo plast tkanine »zlepi« z močnejšim blagom. Material, ki sem ga uporabila v
kolekciji, je zelo tanek, vendar kljub temu dovolj tog in stabilen. Laserski žarek pri rezanju
stopi material na robu in tako prepreči možnost paranja.
•

usnje

V raziskovalni fazi sem preizkusila tudi različne tipe usnja in ugotovila, da na primernost za
izdelavo modularnih enot zelo vpliva obdelava, ki lahko odločilno vpliva na videz in otip.
Primerna apretura lahko da usnju stabilnost, ki je nujna za vzdržljivost modularne strukture.
Kljub temu, da ostane rob po rezanju gladek in oster, pa veliko težavo predstavljajo
ožganine, ki pri rezanju z laserjem nastanejo na robovih. Črnih saj se zaradi številnih rezov ni
mogoče preprosto znebiti, saj tudi čiščenje ne prinese zadovoljivih rezultatov. Vsak
posamezen rob in zarezo je zato pred sestavljanjem potrebno pobarvati s posebno barvo, ki
rob zgladi in delno zalepi ter tako prepreči širjenje ožganin.
•

kompoziti iz tekstilnih ostankov

Za izdelavo torb sem želela uporabiti tudi tekstilne ostanke, vendar so vsi oblačilni materiali
premehki in pretanki ter zato neprimerni za sestavljanja stabilnih modularnih struktur.
Priložnost za uporabo ponuja kaširanje, s pomočjo katerega lahko med seboj zlepimo več
različnih materialov v nov, stabilnejši kompozit. Lastnosti kompozitnega materiala se zaradi
medsebojnega vpliva njegovih komponent razlikujejo od lastnosti posameznih materialov, ki
ga tvorijo. Večina kompozitov je sestavljena iz osnovnega materiala (matrice) in armature utrditvenega materiala, ki poveča trdnost in togost.
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Pri izdelavi materialov za vzorčno kolekcijo sem uporabila naravne in sintetične ostanke
blaga ter jih s pomočjo obojestranskega centilina (viledon) in preše zlepila v stabilnejši
kompozit. Postopek združevanja s toplotno prešo omogoča tudi kaširanje z uporabo
plastičnih vrečk. Najboljše rezultate sem dosegla s kombinacijo ene ali več plasti najlonske
vrečke ter tkanine, ki je kompozitu dala večjo stabilnost in lepši izgled. Uporaba sekundarnih
surovin je učinkovit način za zmanjševanje količine odpadkov in pomembna strategija okolju
prijaznega oblikovanja.
Barve
Pri izdelavi večine torb vzorčne kolekcije sem uporabila monokromatske nevtralne barve,
predvsem črno in razne odtenke sive. Zaradi uporabe omejene barvne lestvice je večji
poudarek dobila zanimiva reliefna tekstura, ki jo na površini ustvarjajo zavihki modulov.
Potrebno kontrastnost in raznolikost daje uporaba materialov z različnimi teksturami in
sijajem ter nasprotja svetlo-temno.
Posebni barvni učinki so nastali pri izdelavi torb iz kaširanih materialov. Pri izdelavi
kompozitov sem uporabila ostanke različnih barv in tekstur. Končni izgled torbe je zaradi
sestavljanja in prepletanja modulov skoraj nepredvidljiv, vendar prav zaradi tega izjemno
pester in zanimiv. Prav raznolikost, ki je posledica uporabe različnih materialov, daje torbi
unikaten in razgiban izgled.

5.4.

MODULART - OBLIKOVANJE KOLEKCIJE TORB IZ MODULARNIH ENOT

Torbe iz kolekcije »Modulart« so oblikovane po inovativnem postopku, ki zahteva
združevanje znanj iz področja modnega in industrijskega oblikovanja s poznavanjam
računalniško podprtega oblikovanja in proizvodnje ter uporabe tehnologije za hitro
prototipiranje. V fazi načrtovanja sem upoštevala več različnih strategij okolju prijaznega
oblikovanja z namenom zmanjšanja negativnega vpliva, ki ga ima proizvodnja novih izdelkov
na okolje.
S pomočjo računalniškega program »Rhinoceros« sem oblikovala module ter jih po principu
pravilnega tlakovanja sestavila v geometrijsko mrežo. Posamezne enote sem izrezala s
pomočjo laserja ter jih nato z zatikanjem, brez šivanja, sestavila. Ploskve geometrijskih oblik
tvorijo formo torb, ki navidezno posnemajo oblike geometrijskih teles. Zavihki modularnih
enot pri prepletanju ustvarjajo razgibane reliefne površinske teksture.
Projekt »Modulart« išče rešitve na aktualne izzive modnega oblikovanja z raziskovalnim in k
inovacijam naravnanim pristopom. Torbe so bile prvič predstavljene decembra 2014 na
razstavi »Modulart« v galeriji Squat v Ljubljani. Vzorčna kolekcija predstavlja samo majhen
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del možnosti, ki jih ponuja modularna zasnova ter predstavlja priložnost za kritično
ovrednotenje postopkov, učinkov in rezultatov modularnega načrtovanja.
5.4.1. KOLEKCIJA »RE-PEAT«
Ime kolekcije izhaja iz angleške besede »repeat«, ki pomeni ponavljanje oziroma ponovitev
in se nanaša na lastnost torb, ki so ustvarjene s ponavljanjem in povezovanjem enakih enot
med seboj. Predpona »re« (ponovno) pa aplicira na okoljski vidik kolekcije, saj modularna
zasnova ponuja številne priložnosti za implementacijo strategij trajnostnega oblikovanja –
predelavo, ponovno uporabo, nadgradnjo, servisne storitve, posodobitve…
5.4.1.1.

OPIS TORB

Glede na tip modularnosti lahko uvrstimo torbi »Zvezda in Pismo« med modularne strukture,
ki si komponente delijo (ang. component sharing modularity). Pri oblikovanju sem uporabila
med seboj popolnoma enake enote. Isti modul lahko z upoštevanjem principov geometrije in
tlakovanja uporabimo za oblikovanje torb različnih velikosti in oblik. Komponenta je
modularna tako iz vidika proizvajalca kot uporabnika. Souporaba določenega modula
izdelovalcu omogoča optimizacijo stroškov ter razvoj raznovrstnih in potrebam trga
prilagojenih izdelkov, kupcu pa modularna zasnova nudi možnost za enostavno
preoblikovanje in nadgradnjo. Ta princip omogoča vključevanje uporabnikov v oblikovalski
proces, saj enostavno sestavljanje in razstavljanje dopušča soustvarjanje izdelka, ki ga lahko
kupec spreminja in prilagaja glede na svoje želje in potrebe.
TORBA ZVEZDA
•

Osnovni modul

Osnovni modul je zvezdaste oblike. Sestavlja ga šestkotnik, ki ima na vsaki stranici zavihek v
obliki enakostraničnega trikotnika. Luknje in zareze se zaporedno ponavljajo na vsaki stranici.
(Slika 38) Pri sestavljanju zavihki sosednjih modulov popolnoma prekrijejo osnovno
šestkotno ploskev središčnega modula in nad njo tvorijo novo plast - reliefno teksturo s
pravilno trikotno teselacijo.
Na razpon primernih velikosti modula je vplivala želena velikost končnega izdelka , izbran
material ter zahteve po velikosti (dolžini) lukenj in zarez, ki omogočajo sestavljanje. S
praktičnimi poskusi sem iskala optimalno velikost, ki bi omogočala relativno enostavno
sestavljanje ter hkrati zagotavljala stabilnost strukture. Za izdelavo torbe sem uporabila
šestkotnik z višino 9 cm in širino 7,79 cm. Dolžina luknje na stranici je 2,02 cm, posamezna
zareza, ki sega od oglišča šestkotnika do luknje pa je dolga 1,25 cm. Skupaj z zavihki je
premer celotnega modula 15,6 cm. (Slika 39)
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Slika 38: Osnovni lik, zavihek in modul z zaporedno
ponavljajočimi se luknjami in zarezami..

•

Slika 39: Mere osnovnega modula torbe
Zvezda.

Modularna mreža

Modularna mreža je zgrajena s pravilno šestkotniško teselacijo. Ustvarjena-sestavljena
površina v obliki kvadra predstavlja plašč, ki ga dobimo s prepletanjem modulov. (Slika 40) V
eni vrstici je 10 zaporednih modulov. Njihova skupna dolžina določa obseg torbe. V navpični
smeri se vrstica petkrat ponovi in sestavlja višino torbe. Končna forma objekta je odvisna od
oblike ploskve (dno), s katerim povežemo module na spodnjem delu.

Slika 40: Plašč torbe Zvezda: modularna mreža sestavljena s pravilno
šestkotno teselacijo

•

Slika 41: Načrt torbe Zvezda.

Načrt-shema (Slika 41)

Dno
Moj namen je bil oblikovati »nakupovalno torbo« (ang. tote) pravokotne oblike. Dolžina dna
torbe je enaka dolžini štirih zaporednih modulov v eni vrstici. Volumen in kvadru podobno
obliko daje torbi dno, katerega višina je enaka razdalji med dvema vzporednima stranicama
šestkotnika v spodnji vrstici. Ključnega pomena je pravilna razporeditev položaja lukenj in
zarez, saj sicer pri sestavljanju nastanejo deformacije.
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Vrh
Podoben princip načrtovanja sem uporabila tudi pri konstrukciji zgornjega dela torbe. Za
dodatno stabilnost sem oblikovano ploskev podvojila - zrcalno preslikala. Po izrezu material
na pregibu prepognemo, kar daje torbi dodatno trdnost in mehko zaključi zgornji rob.

Slika 42: Načrti za izrez: dno, vrh in ročaji torbe Zvezda.

•

Ročaj

Tekstura, ki jo tvorijo zavihki na površini torbe, daje torbi poseben efekt in svojevrsten pečat.
Z dodatnimi elementi, predvsem pasovi, ki so nujni za funkcionalnost torbe, sem želela
minimalno posegati v geometrični ritem trikotne reliefne površine. Ročaj zato posnema
obliko modula, pri čemer je zavihek na eni stranici podaljšan v smeri dolžine. Dva zrcalno
preslikana modula s podaljšanimi stranicami sta povezana v pas, ki pri pravilnem
pozicioniranju v mrežo torbe tvori zanko - ročaj torbe.
•

Logotip

Logotip blagovne znamke Nelizabeta je vgraviran na modul iz usnja ter vstavljen v osnovo
torbe med dvema ročajema. Pri zatikanju sem zavihke sosednjih modulov zataknila na
hrbtno – notranjo stran torbe, saj bi sicer »ploščico« popolnoma prekrili. Na ta način je poleg
logotipa izpostavljena tudi šestkotna oblika osnovnega modula, ki jo sicer zakrivajo trikotni
zavihki. Zaradi razlik v sijaju in teksturi materiala daje usnjen modul z vgraviranim logotipom
torbi svojevrsten vizualni pečat.
•

Material in barve

Prva torba je bila izdelana iz trpežnega in vzdržljivega sintetičnega materiala - kordure črne
barve. Ročaji in ploščica z vgraviranim logotipom so usnjeni. (Slika 43) Za izdelavo druge
torbe sem uporabila barvite tekstilne ostanke proizvodnje. S toplotno prešo sem s pomočjo
samolepljive vlaknine - viledona, v kompozit združila tri različne materiale, kar je dalo
materialu potrebno togost in tako omogočilo sestavljanje ter stabilnost forme torbe. Ročaje
sem izrezala iz črne cerade, v notranjosti pa je vstavljen žep. Pri prepletanju modulov
nastajajo nepredvidene barvne kombinacije, ki dajejo torbi svojevrsten unikaten izgled. (Slika
44)
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Slika 43: Črna torba Zvezda iz kordure in usnja.

•

Slika 44: torba Zvezda iz kaširanih tekstilnih ostankov.

Možne oblikovne variacije

Slika 45: Možne oblikovne variacije torbe - z uporabo enakih modulov
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TORBA PISMO (ang. clutch)
•

Osnovni modul

Osnovni modul ima obliko šestkotnika. Sestavljen je iz enakostraničnega trikotnika in
zavihkov trikotne oblike. Oglišča zavihka sestavljata dve oglišči na stranici osnovnega
trikotnika in središče diagonal sosednjega - preko stranice zrcaljenega trikotnika. Zavihki na
površini tvorijo zanimivo reliefno strukturo.
Ker ima trikotnik liho število stranic, sem oblikovala dva modula enake oblike in velikosti,
vendar so na enem zgolj zareze, na drugem pa luknje. Tako sem omogočila sestavljanje
posameznih enot med seboj. V fazi sestavljanja sem ugotovila, da je za popolno ujemanje
potrebno oblikovati še dve različici modula, od katerih je imela ena dve zarezi in eno luknjo,
druga pa dve luknji in eno zarezo. (Slika 46)

Slika 46: Štirje tipi modulov torbe »Pismo«: dva osnovna modula, od katerih ima en
luknje in drugi zareze ter dodatni dve variaciji s kombinacijo lukenj in zarez.

•

Modularna mreža

Uporaba enakostraničnih trikotnikov omogoča pravilno trikotno tlakovanje v geometrijsko
modularno mrežo. Sprednja in zadnja stran torbice sta sestavljeni iz enakega števila in
razporeditve modulov. Pregib na spodnjem robu je oster, saj poteka po stranicah
enakostraničnega trikotnika. Pregib na levi in desni strani torbe sledi diagonali osnovnega
trikotnika in je zato bolj zaobljen ter daje torbici volumen.

Slika 47: Shematični prikaz oblike torbice "Pismo" na modularni mreži.
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•

Poklopec

Pri oblikovanju poklopca sem sledila obliki, ki jo ustvarjajo robovi trikotnikov v mreži. Da bi
zagotovila večjo stabilnost oblike in kompaktnost torbice, sem module na robovih poklopca
združila v ploskev z neprekinjenim zunanjim robom. Module na sprednji strani torbice, ki
ležijo pod poklopcem, sem združila v enotno ploskev, kar je omogočilo enostavnejše
odpiranje in zapiranje z magnetnim gumbom.(Slika 48)
•

Logotip

Poseben pečat daje torbici ploščica iz nerjavečega jekla z vgraviranim logotipom. Obliko sem
ustvarila z združitvijo treh zaporednih trikotnikov, v poklopec pa je vstavljena z zatikanjem.
Kovina ni fleksibilna in tako onemogoča, da bi zavihek modula zvili in pretaknili skozi luknjo
sosednjega modula. V ploščico sem zato izrezala samo luknje in položaj zarez na sosednjih
modulov prilagodila tako, da je omogočal popolno ujemanje. (Slika 48)

Slika 48: Torbica Pismo: Oblika poklopca in ploščice z logotipom ter oblika ploskve pod poklopcem.

•

Material in barve

Pri izdelavi večerne »Pismo« torbice sem uporabila dve različni vrsti usnja. Za osnovo torbe
sem izbrala bakreno usnje z izrazito površinsko zrnavostjo, za poklopec pa gladko svetleče
lakirano usnje podobne barve. (Slika 52) Pri rezanju z laserjem so na robovih modulov
nastale ožganine, zato je bilo potrebno vsak rob pobarvati. Ta postopek zahteva veliko
natančnost ter je zaradi velikega števila robov izredno časovno potraten.

Slika 49: Torbica "pismo".
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•

Možne oblikovne variacije

Slika 50: Shematični prikaz različnih variacij torbe z enako modularno mrežo.

5.4.2. KOLEKCIJA »TRANS-FORM«
Ime druge serije torb, ki v prevodu pomeni »preoblikovanje«, se nanaša na značilnosti
posameznih modulov, ki se v procesu generativnega oblikovanja transformirajo, oziroma
deformirajo tako, da se njihova oblika prilagodi formi objekta - torbe.
5.4.2.1.

OPIS TORB

Ta del kolekcije je oblikovan z inovativnim postopkom, ki ga omogoča uporaba
računalniškega CAD/CAM programa za 3D modeliranje »Rhinoceros«. Modularno
geometrijsko teksturo sem preslikala na ustvarjeni trodimenzinalni objekt (ang. texture
mapping). Računalniški algoritem je iz dvodimenzionalne površine z deformacijo modulov
ustvaril plašč geometrijskega telesa. Vsako posamezno enoto sem nato znova sploščila v
dvodimenzionalno ploskev in jo izrezala na laser. Sestavljanje izrezanih koščkov je potekalo
po točno določenem zaporedju. Samo pravilna razporeditev modulov v »mrežo« je
omogočala ujemanje enot med seboj ter oblikovanje načrtovane forme torbe.
TORBA »HIT«
•

Osnovni modul

Oblikovala sem dve torbi v obliki krogle. Manjša različica je sestavljena iz enakih enot kot
torbica »Pismo« iz serije »Re-peat«. Modul ima obliko šestkotnika in je sestavljen iz
enakostraničnega trikotnika in trikotnih zavihkov, večjo torbo pa gradijo moduli v obliki
kvadrata z mehko zaobljenimi robovi. (Slika 51 in Slika 52) Modul večje torbe je sestavljen iz
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osnovne enote - kvadrata in polkrožno oblikovanih zavihkov. Pri obeh tipih sem ustvarila dve
različici osnovne enote - ena različica ima samo zareze, v drugi pa so izrezane samo luknje.
Reliefna tekstura nad ploskvami šestkotnih modulov zaradi trikotne oblike zavihkov deluje
ostro in strogo, mehko zaobljene konice kvadratnih modulov pa dajo površini mehkejši videz
in spominjajo na cvetlični vzorec. (Slika 51 in Slika 52)

Slika 51 : Osnovni modul kvadratne oblike velike torbe
»Hit« in prikaz reliefne teksture modularne mreže.

•

Slika 52: Osnovni modul šestkotne oblike male torbe
»Hit« in prikaz reliefne teksture modularne mreže.

Modularna mreža

Modularna mreža, ki je bila osnova za plašč manjše torbe, je sestavljena s pravilnim trikotnim
tlakovanjem, kvadratna teselacija pa je omogočila oblikovanje plašča večje torbe.
Moduli so bili v obeh primerih na polovici plašča postavljeni v štiri vrste. Module v zgornji in
spodnji, oziroma središčni vrsti sem združila med seboj v horizontalni smeri in tako dobila
večjo površino. (Slika 53 in Slika 54) Položaj zarez je omogočal združitev ploskve s
samostojnimi moduli. Povezovanje enot v večjo celoto mi je v nadaljevanju postopka
omogočilo vključitev, za funkcionalnost torbe nujno potrebnih delov – zadrge in ročaja.

Slika 53: Velika torba »Hit«: Prikaz združevanja modulov v
zgornji in sredinski vrsti v enotne ploskve – vrh (kapico) in
obod, po katerem bo potekala zadrga.
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Slika 54: Mala torba »Hit«: Prikaz
združevanja modulov v zgornji in sredinski
vrsti v enotno ploskev.

Posamezne enote v modularni geometrijski mreži sem označila s kombinacijo črk in številk, ki
so označevale njihov položaj znotraj celote. V štirikotno tlakovani strukturi se pojavita zgolj
dva tipa modulov. Z oznako »S« sem označila enega izmed modulov v spodnji vrstici, oznaka
»Z« pa je določevala tipski modul zgornje vrstice. (Slika 55) Pri označevanju šestkotnikov v
trikotno tlakovani površini sem morala poleg zgornjega in spodnjega modula posebej
označiti tudi vmesni, zrcalno obrnjen trikotnik v sredinski vrstici. (Slika 56)
Dodatno označevanje ostalih enot ni bilo potrebno, saj so po principu simetrije vsi moduli, ki
ležijo na krožnici istega krogelnega odseka in so vzporedni z glavnim krogelnim krogom
(ravnina, ki potuje skozi središče krogle), enaki. Zaradi simetrije mi prav tako ni bilo potrebno
oblikovati mreže na celotni površini plašča, saj sta zgornja in spodnja polovica sestavljeni po
enakem principu.

Slika 56: Mala torba »Hit«: razporeditev in
označevanje modulov na eni polovici površine plašča krogle.

Slika 55: Velika torba »Hit«: razporeditev in označitev
modulov v spodnji in zgornji vrstici na površini, ki bo
preslikana na plašč krogle.

•

Geometrijsko telo

Krogla kot eno od osnovnih geometrijskih teles predstavlja zanimivo izhodišče za
oblikovanje. Upodobitev njene forme z uporabo tekstilnih materialov predstavlja velik izziv,
saj jo je z običajnimi postopki izdelave zelo težko posnemati. Prav tu se pokažejo prednosti,
ki jih ponuja računalniško podprto 3D modeliranje v kombinaciji z inovativnim postopkom
ustvarjanja modularnih površin.
•

Postopek oblikovanja

Izbrano obliko – kroglo, sem v računalniškem programu »Rhinoceros« preprosto in hitro
oblikovala, saj osnovno geometrijsko spada med »primitivne objekte«, ki so že vključeni med
osnovna orodja. S prvim klikom sem določila njen položaj v prostoru (koordinatnem
sistemu), z drugim pa njeno orientacijo in velikost. Geometrijsko mrežo z vsemi potrebnimi
modifikacijami (združevanje modulov v ploskve, oznake) sem z uporabo funkcije »Flow along
surface« (razporedi po površini) projicirala na kroglo. Pri mapiranju pride do deformacij
modulov, saj se njihova oblika prilagodi formi objekta.
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Trodimenzinalna forma z modularnim plaščem je v tej fazi obstajala zgolj v računalniškem
programu. Za materializacijo objekta je bilo nujno »razgrniti« modularno mrežo v
dvodimenzionalno ploskev, saj sicer posameznih enot ni mogoče izrezati iz materiala. Z
uporabo funkcije »Squish« sem prostorski modul sploščila in tako pripravila v krojno osnovo,
primerno za laserski izrez.

Slika 57: Mapiranje : prikaz deformacije površine na vrhu
krogle v »kapici« podobno formo.

Slika 58: Sploščenje prostorskih modulov v
ravnino (funkcija »Squish«)

Prav deformacije na posamezni enoti, ki so bile vidne po sploščitvi, so omogočale formacijo
trodimenzionalne forme. Nekaj težav se je pojavilo na obeh večjih krojnih delih, ki sta
predstavljala vrh in dno torbe, saj je prišlo tam do večjih popačenj in je bilo zato potrebno
»ročno« popravljanje napak. Po obdelavi vseh sestavnih delov sem pri razporejanju enot na
krojno sliko poskušala doseči optimalen izkoristek materiala. Module sem nato z laserjem
izrezala, nanje pa sem vgravirala tudi oznake položaja.
Sestavljanje torb je potekalo po točno določeni shemi, saj je položaj modula znotraj mreže
točno določen. (Slika 59) Moduli v tem primeru, v nasprotju z moduli iz serije »Redesign«,
niso zamenljivi med seboj. Samo z upoštevanjem predhodno oblikovanega načrta
združevanja modulov lahko ustvarimo načrtovano trodimenzionalno obliko torbe. Torba se
zapira z zadrgo, ki poteka po obsegu središčne ravnine.

Slika 59: Sestavljanje modulov na podlagi načrta po točno določenem vrstenm redu.
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•

Ročaj

Inspiracijo pri oblikovanju obeh torb je bilo srednjeveško orožje – mlatilo (ang.flail). Sestavlja
ga težka krogla, ki je z verigo pritrjena na palico ali ročaj. Ročaj za svoje »orožje« - torbico,
sem sama oblikovala v računalniškem programu, zunanji izvajalci pa so ga s postopkom
rezkanja izdelali iz lesa. (Slika 33) Na vrhnjo plast torbe sem pritrdila karabin ter z verižico
povezala usnjeno zanko na ročaju in torbo.
•

Material in barve

Za izdelavo večje torbe sem uporabila kombinacijo debelejšega temno sivega filca in usnja,
manjša torba pa je narejena iz tanjšega, vendar stabilnega srebrnega usnja.

Slika 61: mala torba "Hit"

Slika 60: torba "Hit"
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TORBA BOWL
•

Osnovni modul

Izbran osnovni lik je šestkotnik, zvezdasto obliko modula pa ustvarjajo zavihki v obliki
enakokrakega pravokotnega trikotnika. (Slika 62) Na stranicah šestkotnika se izmenično
pojavljajo zareze in luknje. Pri prepletanju posameznih enot se na reliefni površini pojavijo
zvezdaste oblike. Stranice zvezde definirajo robovi zavihkov, pod katerimi je vidna površina
osnovnega lika. (Slika 63)

Slika 62: Konstrukcija modula zua torbo "Bowl".

•

Slika 63: Prikaz zvezdaste oblike, ki se
pojavi pri prepletanju modulov.

Modularna mreža

Moduli so sestavljeni v površino s šestkotno teselacijo. Module v spodnji vrsti sem združila v
enotno ploskev z ravnim dnom. Module v zgornji vrsti sem porezala tako, da je nastal raven
rob. Ne eni četrtini plašča sem posamezne module označila s kombinacijo črk in številk, ki so
določale položaj in orientacijo enote znotraj mreže. Pri načrtovanju sem določila tudi obliko
in položaj ročajev. (Slika 64)

Slika 64: Razporeditev in označitev modulov na plašču torbe
»Bowl« ter umestitev in oblikovanje ročajev. Na spodnji strani
so moduli združeni v enotno ploskev-dno.
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Slika 65: Prikaz deformacije ploskve, ki
nastane pri mapiranju ter ponovno sploščen
spodnji del - krojna slika dna torbe.

•

Postopek

Osnovno telo je tudi pri oblikovanju te torbe predstavljala krogla, vendar je nanjo projicirana
geometrijska tekstura prekrila samo polovico celotnega plašča. Module na lupini krogle sem
sploščila v ravnino in jih nato iz temnega filca izrezala z laserjem. Površina v obliki traku na
spodnjem delu mreže se je pri mapiranju deformirala v ploskev krožne oblike in je pri
sestavljanju oblikovala dno torbe. (Slika 65) Na zgornji rob torbe sem z zatikanjem vstavila
dva ročaja iz pleksi stekla. Poseben poudarek pa dajejo torbi kotni kovinski končniki, ki sem
jih pritrdila na vrhove krakov zvezd. (Slika 66)

Slika 66: torba "Bowl"

CEKAR
•

Osnovni modul in teselacija

Modul sestavlja trikotnik kot osnovni lik in trapezasto oblikovani zavihki. (Slika 67) V
geometrijsko mrežo so združeni s pravilno trikotno teselacijo, pri čemer se izmenjujejo enote
z luknjami in enote z zarezami. Ker imajo zavihki prirezan vrh, pri sestavljanju ne pokrijejo
celotne površine sosednjega modula. V reliefni površini, ki jo nad osnovnimi enotami tvorijo
zavihki, se zato pojavijo odprtine trikotne oblike, skozi katere je vidna spodnja plast
materiala. (Slika 68)
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Slika 67 : Dve variaciji
osnovnega modula

•

Slika 68: Pri teselaciji modulov v mrežo se pojavijo odprtine trikotne oblike.

Modularna mreža

Enote v zgornji vrsti modularne mreže sem združila v enotno ploskev v obliki traku, saj sem
želela, da bi bil zgornji rob torbe raven – nerazrezan in zato bolj stabilen. Določila sem tudi
položaj ročajev in ploščice z logotipom.
•

Postopek oblikovanja

Za izdelavo torbe - cekarja sem kot izhodiščno obliko izbrala prisekan stožec. Pri tej obliki se
je pokazala pomanjkljivost uporabljenega postopka mapiranja. Računalniški program
omogoča izbiro zgolj ene ciljne ploskve. Teksturo lahko tako hkrati projiciramo samo na
objekte z »enim šivom« - to je linija, na kateri se srečata »začetek in konec« plašča
trodimenzionalne forme. Prisekani stožec ima tri »šive« - dva na obsegu - robu obeh
osnovnih ploskev ter enega, ki poteka po stranici plašča. Pri preslikavi sem tako lahko izbrala
zgolj eno ciljno površino mapiranja. Geometrijsko mrežo sem projicirala na plašč, dno torbe
pa sem morala oblikovati »ročno«, oziroma brez pomoči računalniškega algoritma. Z
upoštevanjem pravil geometrije sem ustvarila večkotnik, katerega število strani je ustrezalo
številu modulov na obsegu plašča. Razmerja in dolžine stranic, zarez in lukenj na krojnem
delu - »dnu« so se morali popolnoma ujemati z moduli na spodnjem robu plašča. Ročaje sem
oblikovala tako, da sem zavihke »raztegnila«, oziroma vzporedno povezala oglišča dveh
zrcalno postavljenih modulov. (Slika 69)
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Slika 69: Krojni deli torbe "Cekar": dno, vrh,
ročaj in ploščica z logotipom.

Slika 70: Krojna slika: Razporeditev modulov pred laserskim
razrezom.

Module, ki sem jih predtem sploščila, sem razporedila v krojno sliko tako, da bi pri razrezu
nastalo čim manj odpadka in bi lahko optimalno izkoristila material. Na vsako izrezano enoto
sem vgravirala oznako, ki je omogočala pravilno razporeditev modulov v plašču. (Slika 70)
•

Material in barve

Za osnovni material sem izbrala stabilen svetlo siv filc. Poseben poudarek torbi dajejo ročaji
iz črnega usnja ter črna ploščica iz pleksi stekla z vgraviranim logotipom. (Slika 71)

Slika 71: torba "cekar"
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NLP TORBA
•

Modul

Osnovna, šestkotniku podobna enota je nastala s kombinacijo enakostraničnega trikotnika in
treh zavihkov v obliki enakokrakega trapeza. (Slika 72) Oglišča osnovnega trikotnika so delno
izrezana, zaradi česar pri tlakovanju na stičiščih modulov nastanejo v mreži luknje zvezdaste
oblike. Reliefni modularni površini dodatno pestrost in razgibanost dajejo trikotne odprtine
na stičišču zavihkov, skozi katere je vidna spodnja plast modulov. (Slika 73)

Slika 72: Modul torbe "NLP"

•

Slika 73: Modularna mreža z luknjami v obliki zvezde in trikotnimi
odprtinami v zgornji plasti.

Postopek oblikovanja

S trikotniško teselacijo sem module sestavila v mrežo. Razporedila sem jih na površino v
obliki pravokotnika, ki predstavlja osnovo za plašč. Za obliko torbe sem izbrala valj, ki ima na
vsaki strani »kapico« odsekane krogle (ang.pipe). Cevasto telo je simetrično glede na
horizontalno in vertikalno os, zato sem na mrežo postavila module samo na eni četrtini
celotne površine. Pozicijo vsake enote na tem delu sem določila s kombinacijo črk in številk.
Module sem na vsakem robu pravokotnika združila v večjo ploskev, kar mi je v nadaljevanju
postopka omogočalo enostavnejše sestavljanje in večjo funkcionalnost. (Slika 74)
Na Sliki 74 je prikazana razporeditev modulov na ploskvi v obliki pravokotnika, ki se bo pri
mapiranju deformirala in spremenila v plašč izbranega objekta - valja. Z modro barvo sem
označila ploskev, ki je nastala z združevanjem modulov po vertikali in bo pri mapiranju
predstavljala »šiv« oziroma zgornji rob, na katerega bom našila zadrgo. Bela ploskev, ki je
nastala z združevanjem modulov v horizontalni smeri, se bo deformirala v »kapico« na
kupolastih vrhovih valja. Rdeče so označeni osnovni moduli z označenimi pozicijami za
pomoč pri sestavljanju. (Slika 74)
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Slika 74: Torba "NLP": razporeditev modulov in
ploskev na ploskvi – pravokotniku, ki se bo pri
mapiranju preoblikoval v plašč »valja« - torbe.

Slika 75: Torba "NLP": mapiranje modularne mreže na
telo – prikaz deformacije površin.

Pri mapiranju se je pokazala »pomankljivost« postopka, po katerem sem modularno mrežo
oblikovala v plašč. Pri preslikavi – transformaciji dvodimenzionalne površine na
trodimenzionalen objekt se mreža deformira. Popačenje modulov je bilo izrazito predvsem
na vrhu krogelno zaobljenih »kapic« valja. (Slika 76) Moduli na »kupoli« so bili v primerjavi s
tistimi v centru valja manjši in bolj sploščeni oziroma podolgovati, opazno se je skrajšala tudi
dolžina zarez in lukenj. Te deformacije so oteževale sestavljanje, saj je bilo majhne enote
težko prepletati med seboj, poleg tega pa je bila forma zaradi kratkih zavihkov manj stabilna.
S praktičnimi preizkusi sem iskala idealna razmerja in potrebno število modulov v mreži, ki bi
omogočili uspešno sestavljanje in potrebno trdnost torbe. Določene robove sem pred
izrezom še ročno popravila in tako dosegla želen rezultat.

Slika 76: Deformacija modula, ki nastane pri mapiranju.

•

Material in barve

Osnova in ročaji torbe so izrezani iz svetlo sivega, 3 mm debelega filca. Robovi na zavihkih
ročajev so ojačani s kovinskimi končniki. Poleg zagotavljanja večje stabilnosti ima ta detajl
tudi zanimiv vizualni učinek, saj je gladka in sijoča površina kovine v opaznem kontrastu s
grobo teksturirano strukturo filca. Opazen element in vizualni poudarek pa predstavlja tudi
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ploščica iz pleksi stekla z vgraviranim logotipom, ki je vstavljena v mrežo med obema
ročajema na sprednji strani torbe. Zavihki sosednjih modulov so zataknjeni na notranjo stran
torbe in zato ne prekrivajo ploščice. Logotip je tako bolj opazen, izpostavljena pa je tudi
osnovna oblika trikotnika, ki sestavlja mrežo. (Slika 77)

Slika 77: Torba "NLP" iz modularnih enot.

5.5.

RAZPRAVA O REZULTATIH IN ZAKLJUČKI

Uporaba modularnosti je v v današnjem času zelo aktualna, saj omogoča serijsko proizvodnjo
izdelkov, ki ustrezajo različnim in spreminjajočim se zahtevam kupcev. Temeljni motivi, ki
spodbujajo uporabo modularnih principov v proizvodnji so predvsem povečanje
konkurenčnosti preko povezovanja koristi standardizacije in racionalizacije s prilagodljivostjo
in prožnostjo, kar omogoča izdelavo številnih različic izdelkov ter sočasno optimizacijo in
racionalno porabo sredstev.
Kljub temu, da zahteva proizvodnja modularnih izdelkov večji začetni vložek in upoštevanje
“pravil oblikovanja”, prinaša veliko prednosti. Posamezen modul lahko uporabimo v več
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različnih izdelkih, kar zniža proizvodne stroške, omogoča večjo možnost sprememb izdelka
ali komponent, večjo raznovrstnost izdelkov, optimizacijo proizvodnje ter preprostejšo
nadgradnjo, vzdrževanje in popravilo. Uporabnikom modularna zasnova izdelka omogoča
spreminjanje funkcionalnosti izdelka glede na potrebe, personalizacijo in prilagoditev
izdelkov specifičnim željam ter boljše in cenovno ugodnejše servisne storitve.
Kolekcija »Re-peat«
Inovativna konceptualna zasnova omogoča razvoj širokega spektra raznovrstnih torb.
Vzorčna kolekcija je samo ena od številnih možnih variacij in primerov uporabe načela
modularnosti, saj lahko tako obliko kot funkcijo izdelka po želji prilagajamo in spreminjamo
zgolj z zamenjavo, dodajanjem ali odvzemanjem modulov.
Sistem modularnosti zahteva tudi inovativne načine produkcije, saj predvideva uporabo
tehnologije za hitro prototipiranje. Posamezni moduli se med seboj združujejo zgolj z
zatikanjem, brez šivanja in lepljenja. Modularna zasnova omogoča enostavno razstavljanje in
sestavljanje ter tako ponuja priložnost za nadgradnjo, prilagoditev in/ali posodobitev izdelka
tako proizvajalcem kot uporabnikom. Poleg tega olajšuje popravilo izdelka, saj lahko
poškodovane enote preprosto zamenjamo z novimi. Na podaljšanje življenjske dobe lahko
pozitivno vpliva tudi aktivno vključevanje uporabnikov v oblikovalski proces. Ti lahko
izkoristijo priložnosti, ki jih ponuja modularna struktura ter torbi z dodajanjem ali zamenjavo
modulov spreminjajo obliko, velikost in vizualni izgled.
Priložnost za ustvarjanje dodane vrednosti v očeh kupca in hkrati zmanjšanje negativnega
vpliva na okolje v fazi distribucije lahko ponudi tudi inovativen poslovni model. Posamezne
module bi lahko, namesto v obliki torb, prodajali kot ločene enote oziroma komplete, kupec
pa bi si po priloženih navodilih torbo sestavil sam. Na ta način bi bilo potrebne manj
transportne embalaže, zaradi manjše volumetrične teže paketa pa posledično tudi manjše
število prevozov do prodajnih mest zastopnikov.
Kljub številnim potencialnim koristim modularnosti pa je dejanski vpliv odvisen od različnih
dejavnikov. Na to, ali bodo potrošniki tudi v praksi torbo z zamenjavo obrabljenih delov
popravili, bo vplivala tako cena kot dostopnost servisnih storitev. Čeprav je torbe mogoče z
dodajanjem in zamenjavo delov preoblikovati, pa ta način od uporabnika zahteva nekaj
vloženega časa in truda. Zaradi velike dostopnosti, cenovne ugodnosti in raznolikosti
ponudbe na trgu lahko predvidevamo, da bodo kupci raje kupili novo torbo kot posodabljali
že obstoječo. Veliko »eko« izdelkov zaradi ukoreninjenih potrošniških navad ne doseže
predvidenega učinka in tako ostaja njihov pomen zgolj na idejni ravni.
Pri oblikovanju nekaterih torb iz kolekcije sem v fazi proizvodnje uporabila sekundarne
surovine – tekstilne ostanke proizvodnje. Zmanjševanje količine odpadkov je v skladu s
strategijo »Zero waste« ključnega pomena za doseganje ciljev trajnostnega razvoja.
Sekundarne surovine - usnjene ostanke tapetniške proizvodnje, sem uporabila tudi pri
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izdelavi torbe za svojo diplomsko nalogo, vendar se je v fazi proizvodnje torb pojavil problem
z dobavljivostjo zadostne količine ostankov primernih dimenzij, saj so ostanki večinoma
premajhni in tako ne omogočajo krojenja bolj obsežnih delov torbe, zaradi česar sem morala
pri izdelavi uporabljati kupljene metražne materiale. Modularna zasnova ponuja idealno
rešitev tega problema, saj lahko module izrežemo tudi iz najmanjših tekstilnih ostankov.
Torbe, poleg tekstilnih modulov, sestavljajo tudi ploščice iz pleksi stekla in nerjavečega jekla.
V namene enostavnejše reciklaže lahko po odrabi torbo razstavimo in posamezne dele
ločeno zavržemo.
Sestavljanje torb iz istovrstnih modulov je relativno preprosto in razen začetnega uvajanja ne
zahteva posebnih galanterijskih znanj. Zaradi enostavnosti je v tej fazi možno vključevanje
socialno ogroženih skupin ter lokalne skupnosti v proizvodni proces. Poleg aktivne vloge v
fazi montaže, bi lahko zainteresirani posamezniki sodelovali tudi pri zbiranju primernih
tekstilnih ostankov in s toplotno prešo sestavljali kompozite, iz katerih bi nato v proizvodni
enoti z laserjem izrezali module.
Ustvarjanje novih delovnih mest za ranljive skupine oseb je ena od glavnih značilnosti
socialnega podjetništva, katerega namen je inovativen način razreševanja socialnih,
gospodarskih, okoljskih in drugih problemov družbe. Projekt tako ne samo želi, ampak
zahteva interdisciplinaren pristop ter sodelovanje s strokovnjaki in ustvarjalci iz različnih
področij, ki bi lahko princip uporabili in/ali nadgradili.
Kolekcija »Trans-form«
Vzorčna kolekcija torb »Trans-form« predstavlja le nekaj možnih načinov praktične uporabe
generativnega oblikovanja modularnih objektov. Rezultat kombinacije modularnih principov
z uporabo sodobnih tehnoloških orodij, predvsem računalniško podprtega oblikovanja,
načrtovanja in proizvodnje, je kolekcija inovativnih torb z izvirno vizualno podobo. Poseben
videz nastane zaradi prepletanja modulov, katerih zavihki na površini tvorijo zanimivo
reliefno strukturo. Uporaba računalniških programov za 3D modeliranje, v povezavi s stroji za
hitro prototipiranje (laser) in modularno zasnovo, omogoča ustvarjanje trodimenzionalnih
form, ki jih je sicer z uporabo tekstilnih materialov težko doseči.
Glede na mojo temeljito raziskavo, ta postopek še ni bil uporabljen pri oblikovanju torb.
Iz stališča funkcionalnosti in prilagodljivosti pa uporaba tega principa uporabniku ne prinaša
posebnih koristi. V primerjavi s kolekcijo »Re-design«, moduli torb iz te kolekcije med seboj
niso zamenljivi in tako ne omogočajo spreminjanja ali preoblikovanja torb. Moduli, ki
sestavljajo torbo, se med seboj razlikujejo, zaradi česar bi veliko časa porabili za
pozicioniranje tekstilnih koščkov na lasersko mizo in razvrščanje modulov po izrezu. Uporaba
sekundarnih surovin - ostankov proizvodnje je seveda mogoča, vendar bi bil v praksi ta
postopek izredno zamuden. Kljub temu pa modularna struktura omogoča boljše servisne
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storitve, saj lahko torbo z zamenjavo poškodovanih modulov enostavno popravimo. Po
odrabi lahko torbo razstavimo na posamezne enote in jih glede na vrsto materiala ločeno
zavržemo ter tako povečamo možnost za reciklažo.
Deformacije, ki nastanejo pri mapiranju modulov na trodimenzionalni objekt in lahko otežijo
sestavljanje torb, bi lahko odpravili z uporabo naprednejše programske opreme ali
nadgradnjo postopkov modeliranja. Posebno pozornost je potrebno nameniti tudi iskanju
novih materialov s specifičnimi lastnostmi, ki jih zahteva način sestavljanja z zatikanjem. Prav
pomanjkanje primernih materialov mi je v fazi oblikovanja predstavljalo velik problem. Le
malo jih je ustrezalo zahtevanim kriterijem, poleg tega pa so bili nekateri vizualno neprivlačni
ali pa (pre)zahtevni za obdelavo.
Vzorčna kolekcija mi je ponudila idealno platformo za raziskovanje številnih možnosti in
priložnosti, ki jih ponuja kombinacija modularnosti in generativnega oblikovanja. Težave, ki
sem jih izpostavila, tako vidim kot izziv za nadaljnje delo.
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