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smo pa že videli.
Pomembni domači sejmi so pred nami. IFAM tokrat prvič v Ljubljani,
Kotnikovi Dnevi, nato pa prvi TechExpo v Celju.
Spreminjajo se časi, sejmi, tehnika in z njo tudi mi. Časa je vse manj in
treba je gledati čedalje več vnaprej.
Tako je tudi z revijo. Prva številka začenja leto, a že je polna tem, ki
bodo zaživele na IFAM-u in pozneje.
Kot smo že naznanili s trendi, ki jih prinaša Industry 4.0, čedalje večji
pritisk je na izkoriščanje danih resursov, doseganje čim večje raznolikosti in prilagodljivosti postopkov proizvodnje in čim nižje cene majhnih
serij. Prototipni in simulacijski postopki napredujejo in brišejo meje
med prototipi in majhnimi serijami.
Tako bomo skupaj stopili v problematiko 3D-tiska. Vsekakor ne prvi,
a upam da s precej osvežujočimi novostmi, na nov način in iz novih
perspektiv. Kar niti ne bo težko, ker se 3D-tisk sam spreminja čedalje
hitreje. Obstoječi postopki se cenijo, prihajajo novi z novimi idejami. Še
nedavno je bil 3D-tisk s kovino ezoterika, dosegljiva le redkim, danes
pa se že pojavljajo prvi, testni modeli za nekaj tisočakov. Enako je s

Rubrika DAS:
Urednik: doc. dr. Nenad Muškinja
nenad.muskinja@uni-mb.si
Društvo avtomatikov Slovenije:
Predsednik: dr. Nenad Muškinja
nenad.muskinja@uni-mb.si
Tisk:
EVROGRAFIS D.O.O., MARIBOR
Cena 4,17 €, za celoletno naročnino
priznavamo 10% popust, poštnina za
SLO in DDV sta vključena v ceno, naklada 2.500 izvodov. Vse pravice pridržane. Ponatis celote ali posameznih
delov je dovoljen samo z dovoljenjem
založnika in vedno z navedbo vira. Nepodpisane fotografije so iz fotoarhiva
uredništva revije Avtomatika. Revija izhaja 11-krat letno.

SLA tiskom. Novi DLP modeli so že v cenovnih razredih, dosegljivih
celo hobistom, ločljivosti so pa zavidljive. FDM, ki je bil dolgo časa
sinonim za domače eksperimente, sedja tudi v nizkih cenovnih razredih
nudi modele, ki so sposobni proizvesti spodoben prototip.
Laserski in vodni rez sta vse cenejša in sta že zdavnaj prestopila meje
posebnih izdelkov in majhnih serij. Razvoj tehnologije polprevodnikov in laserjev prinaša večje moči, kakovostnejši izhod, večje področje
regulacije, inteligentnejše krmiljenje in s tem brišejo čedalje več senčnih
področij, kjer smo še včeraj bili prisiljeni v druge rešitve.
Upamo, da se boste z nami podali na pot, ki jo prinašajo tokovi. Tudi
sami se spreminjamo in v pripravi imamo kar nekaj novosti za vas. A
dovolimo jim, da dozorijo do naslednje številke. Upam, da se vidimo na
IFAM-u...
Branko Badrljica, gl. urednik

AVTOMATIKA 159/2018

3

A+E INFO

8

KAZALO
3
5
6
7
8

16

10
21
33

14

24
29
37
41
42
43
44
46
16

24

8
14
20
23

37

4

AVTOMATIKA 159/2018

10

A+E INFORMACIJE
UVODNIK
SEZNAM OGLAŠEVALCEV
13. STROKOVNA KONFERENCA RAČUNALNIŠKA
OBDELAVA SLIK IN NJENA UPORABA V SLOVENIJI
2018 - ROSUS 2018
MEDICAL - MEDNARODNI SEJEM SODOBNEGA
ZDRAVSTVA
TEHNIČNA IZOBRAŽEVANJA PODJETJA BECKHOFF
AVTOMATIZACIJA D.O.O.

ELEKTRONIKA
PARALLELLA - MOČNA RAČUNALNIŠKA PLATFORMA
INFINEONOVI NOVI COOLSIC-I OSNOVA ZA NOVE
NAPAJALNIKE VELIKIH MOČI
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TEHNOLOGIJE
PLASTIKA V MODERNIH NAPRAVAH IN PROTOTIPIH
TEHNIČNA PLASTIKA
3D TISK, ZAČETNI KORAKI
TEHNOLOGIJE 3D-TISKA ZA PISARNIŠKO IN
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NOVI 10,1’’ INDUSTRIJSKI MONITORJI IN PANELNI
RAČUNALNIKI BECKHOFF
MULTIPROTOKOL I/O MODULI ZA POVEZOVANJE
PROIZVODNIH LINIJ
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SISTEMI AVTOMATIZACIJE IN INDUSTRIJA 4.0
ALI SO VAŠE NAPRAVE IN SISTEMI ŽE PRIPRAVLJENI
ZA POVEZLJIVOST NA INDUSTRIJSKI IOT (IIOT)?
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Naročilnico izrežite in izpolnite z zahtevanimi podatki.
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POGODBI ŠT. 183/1/S

št.
FAX:

Nepreklicno naročam(o) revijo AVTOMATIKA+E na naš naslov.
Celoletno naročnino (11 številk) z 10%-nim popustom v višini
41.28 €/kpl* bom/o poravnal/i v 8. dneh po prejemu ponudbe. V
ceno je vštet DDV in poštnina za Slovenijo.
Kot član DAS ali ZRS uveljavljam 40% popust
(27,52 €)!
(odkljukajte)

Podpis:

M.P.

Izjavljam(o), da sem(smo) seznanjeni s pogoji prodaje!
* kpl je 11 zaporednih številk!

AVTOMATIKA+E
S5tehnika.net d.o.o.
Sostrska cesta 43C
1261 Ljubljana Dobrunje

Vse cene vsebujejo DDV!
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EXSPRESS NOVICE

13. strokovna
konferenca
Računalniška
obdelava slik in
njena uporaba v
Sloveniji 2018 ROSUS 2018
Informacije: Janez Škrlec, ing. mehatronike
Računalniška obdelava slik in njena uporaba
v Sloveniji 2018 (ROSUS 2018) je strokovna
računalniška konferenca, ki jo od leta 2006 naprej
vsako leto organizira Inštitut za računalništvo
na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko, Maribor (UM-FERI). Konferenca povezuje
strokovnjake in raziskovalce s področij digitalne
obdelave slik, računalniškega in strojnega vida
z uporabniki tega znanja, pri čemer uporabniki
prihajajo iz raznovrstnih industrijskih okolij,
biomedicine, športa, zabavništva in sorodnih
področij. ROSUS 2018 ne želi le demonstrirati,
da avtomatska obdelava digitalnih slik in video
posnetkov zaradi svoje natančnosti in hitrosti
prinaša velike ekonomske koristi, ampak tudi
dokazati, da aplikacije računalniške obdelave
slik nudijo nove priložnosti za uveljavitev na
trgu visokih tehnologij.13. strokovna konferenca
ROSUS 2018 bo v četrtek, 22. marca 2018 na
UM-FERI (predavalnica G2–Beta). Novost letošnje
konference bo demonstracijska sekcija z naslovom
»Zajem slikovnega materiala: Praktični nasveti
strokovnjakov«.
Link: https://rosus.feri.um.si/
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STROKOVNI DOGODKI - SEJEM MEDICAL

MEDICAL - Mednarodni
sejem sodobnega zdravstva
Termin sejma: 17. - 19. 4. 2018

Mednarodni sejem sodobnega zdravstva MEDICAL je dokazal zdravo rast na poslovnem in strokovnem
nivoju. Lanskoletnega sejma se je na 7.500 m2 razstavnih površinah udeležilo 150 razstavljavcev
iz 13-ih držav. Obiskalo ga je preko 6.500 zdravstvenih delavcev in tistih, ki skrbijo za svoje in za
zdravje bližnjih.
Veseli smo, da vas lahko povabimo
k zdravemu sodelovanju na 3. sejmu
MEDICAL, ki bo potekal v Gornji Radgoni
od torka, 17. do četrtka, 19. aprila 2018.
Organiziramo ga v tesnem sodelovanju
z Združenjem proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLOMED, ki deluje v okviru GZS Podjetniško
trgovske zbornice. Pri pripravah in na
sami prireditvi pa sodelujejo tudi krovne
državne institucije in zavoditer zveze
in društva bolnikov, ki zagotavljajo
bogato dogajanje in ciljni obisk.
MEDICAL je odlična priložnost za
ciljno predstavitev novosti s področja
medicinske opreme in tehnologij,
farmacije, alternativnih oblik zdravljenja
in preventive. S prikazi vrhunskih
tehnologij, praktičnimi medicinskimi
pripomočki, strokovnimi nasveti,
številnimi delavnicami in predstavitvami
privablja poleg strokovne in poslovne
publike tudi širši krog obiskovalcev,
ki se posvečajo svojemu in zdravju
drugih.
MEDICAL prinaša aktualne strokovne
poudarke in dogajanje. V letu 2018
bo odgovarjal na za vse pomembna
vprašanja dolgožive družbe, dolgotrajne
oskrbe in celostne obravnave pacienta.
Preventivenbo s ponudbo proaktivne
skrbi za zdravje na delovnem mestu,

spregovoril bo o vključevanju gibalno
in senzorno oviranih oseb v vsakdanje
življenje, posebna pozornost bo
posvečena prikazu inovacijin novih
tehnologij v zdravstvu.
TEŽIŠČA SEJMA 2018
• dolgoživa družba
• dolgotrajna oskrba
• celostna obravnava pacienta
• inovacije in nove tehnologije v
zdravstvu
• vključevanje gibalno in senzorno
oviranih oseb v vsakdanje življenje
• proaktivna skrb za zdravje na
delovnem mestu
OSEBNA IZKAZNICA 2017
• Število razstavljavcev: 150
• Sodelujoče države: 13
• Razstavni prostor: 7.500 m2
• Število obiskovalcev: 6.500
PREDSTAVLJENE BODO NOVE
TEHNOLOGIJE V SODOBNI MEDICINI
IN NADGRAJEN BIONSKI ČLOVEK

medicini (dinamične vsadke, črpalke,
senzorske sisteme), povezane z bioniko,
mikro in nanotehnologijami. V okviru
predstavitve bodo predstavljene tudi
naslednje tehnologije: MEMS, BioMEMS,
NEMS, MOEMS in druge. Predstavljen
bo tudi nadgrajeni bionični človek
– lutka za izobraževalne namene,
predvsem bodočih inženirjev bionike
in medicinske tehnike.
Laboratorij za sistemsko programsko
opremo, ki ga na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Univerze v Mariboru vodi prof. dr. Aleš
Holobar bo predstavil vmesnike za
neinvazivno spremljanje in vizualizacijo
aktivnosti skeletnih mišic med rehabilitacijo in vadbo.
Predstavitev novih tehnologij in inovacij
podpira tudi Direktorat za znanost na
Ministrstvu za izobraževanje, znanost
in šport.
http://www.pomurski-sejem.si/index.
php/sl/medical/medical

Janez Škrlec, Razvojno-raziskovalna
dejavnost, član Sveta za znanost in
tehnologijo Republike Slovenije bo s
partnerji (inštituti, fakultetami, strokovnimi šolami in drugimi) predstavil:
nove podporne tehnologije v sodobni
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Novi 10,1'' industrijski monitorji in
panelni računalniki Beckhoﬀ
Informacije: BECKHOFF AVTOMATIZACIJA d.o.o.

V sklopu sejma SPS IPC Drives v Nurembergu je Beckhoﬀ med drugim predstavil tudi novo serijo
vgradnih panelov z 10,1-palčnim zaslonom. Zaslon je občutljiv na dotik in ima ločljivost 1024x600
(WSVGA) z razmerjem stranic 16:9. Na voljo so sledeči modeli:
• CP6900-0001-0000 (monitor z DVI/USB vmesnikom)
• CP6600-0001-0020 (panelni računalnik z ARM Cortex™ procesorjem)
• CP6700-0001-0050 (panelni računalnik z Intel® Atom™ procesorjem, do 4 jedra).

Oba računalnika poganja operacijski sistem Windows Embedded Compact 7, za CP6700-0001-0050 pa je
opcijsko na voljo tudi Windows Embedded Standard 7 ali Windows 10.
Računalnika CP6600-0001-0020 in CP6700-0001-0050 s programsko opremo TwinCAT (opcija) postaneta
zmogljiva PC krmilnika za krmiljenje procesov in kompleksno kontrolo gibanja, namenjena pa sta tudi za
uporabo v avtomatizaciji stavb. Dvojedrni ali štirijedrni procesor sta posebej primerna v navezi s TwinCAT
3, ki podpira večjedrne sisteme za optimalen izkoristek razpoložljive računske moči procesorja.
Več informacij o novi seriji in ostalih produktih dobite na www.beckhoﬀ.si ali pri podjetju Beckhoﬀ
Avtomatizacija d.o.o.

Tehnična izobraževanja podjetja Beckhoﬀ Avtoma zacija d.o.o.
Podjetje Beckhoﬀ Avtoma zacija d.o.o. nudi različna izobraževanja za uporabnike Beckhoﬀ opreme. Izobraževanje se
izvaja na sedežu podjetja v Sloveniji (Medvode) ali pa na sedežu ma čnega podjetja Beckhoﬀ GmbH v Nemčiji (Verl), po
dogovoru pa tudi pri stranki.
Tehnična izobraževanja ponujajo kupcem možnost, da iz prve roke spoznajo opremo Beckhoﬀ in preizkusijo njeno delovanje.
Izobraževanje je prilagojeno vrs uporabnika (programer, projektant, serviser, itd.)
Za več informacij o izobraževanju ali rezervacijo termina kontak rajte info@beckhoﬀ.si.

8

AVTOMATIKA 159/2018

ELEKTRONIKA NOVICE

Parallela
Informacije: Branko Badrljica, Avtoma ka+Elektronika
Pri iskanju vseh mogočih Raspberry Pi klonov in kopij
nas je parallela prijetno presenetila.
Osnova kartice je Xilinxov Zynq FPGA, ki poleg logike
vsebuje še dokaj solidni dve ARM A9 jedri. Ti lahko poganjata
programje na Linuxu, ampak to še ni vse. Najboljši del še
pride - vse to je namenjeno samo platformi, ki komunicira
s 16-jedrnim poljem RISC procesorjev na Adaptevinem
čipu iz Epiphany družine.

Tako Adapteva kot njen Epiphany vsaj mene fascinirata.
Kolikokrat ste že srečali podjetje, ki je razvila kaj takega kot
rezultat Kickstarter projekta in deluje v duhu odprte kode?
Adapteva ne samo da je razvila omenjeno 16-jedrno polje,
lahko pokaže tudi 64-jedrno verzijo in celo delojoče primerke
s 1024 jedri, ( izdelano na relativno modernem 16 nm
procesu). Epiphany serija dosega energijsko učinkovitost,
ki verjetno nima konkurence na trgu, seveda če lahko
aplikacijo oblikujete primerno možnostim procesorja.
Na žalost pa (še) niso dosegli nivoja financiranja, ki bi jim
omogočil naročiti proizvodne količine 1024-jedrnega
modela. Vsi modeli so tako na voljo kot IP, konkreten silicij
pa trenutno lahko dobite samo za 16-jedrni Epiphany v
relativno starem procesu.
A tudi tak, 16-jedrni model je zelo zanimiv kot platforma
za demonstracijo in učenje, pa tudi kako aplikacijo.

Slika1: parallella PCB

Vdelani Epiphany E16G301 ima:
- 16 RISC CPU jeder s 32-bitno IEEE podporo
- 512KB distribuiranega deljenega pomnilnika ( torej
512/16= 32Kb na jedro)
- 32 neodvisnih DMA kanalov
- frekvenco dela do 1GHz
- 32 GFLOPS peak
- 512GB/s prepustnost do vdelanega pomnilnika, 64GB/s
prepustnost stikala vdelane mreže, 8GB/s prepustnost
proti okolici
- poraba, manjša od 2W
- BGA v 324-krogličnem ohišju

Slika 2: Paralella blok shema

Slika4: Epiphany - shema
Vdelana interprocesorska mreža omogoča enostavno
pošiljanje sporočil med jedri brez zastojev ob štartu,
jedra pa si med seboj lahko delijo podatkovna področja.

Slika 3: Paracase - ohišje
Paralella je v bistvu demonstracijska plošča za 16-jedrni
Epiphany. Cela stvar je velikosti mogoče malo večje
kreditne kartice in ima najvišjo porabo 5W. Epiphany
nima veliko skupnega z ARM ali Linux sistemom, gre za
polje enostavnih RISC procesorjev. V bistvu so od daleč
lahko podobni polju pixel shaderjev GPU enote, le da so
pametnejši in sposobni samostojnega dela.

10
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Čip lahko programiramo neposredno, lahko pa prepustimo
dobavljenim knjižnicam, da opravijo ključna dela za nas.
Na voljo je gcc prevajalnik, opencl SDK, multicore gdb
debuger in hitri funkcionalni simulator posameznega jedra.
Če povzamemo, stvar je zelo všečna, zasnovana na skrajno
inovativnem konceptu in je prava osvežitev med vsemi
temi kopijami RasPi in kopijami kopij (kopij kopij...) . Upam,
da se bomo lahko v kratkem poigrali z njo, napisali kaj o
tem in jo mogoče ponudili tudi drugim.

IIOT

Ali so vaše naprave in sistemi že pripravljeni
za povezljivost na Industrijski IoT (IIoT)?
Informacije: Legada d.o.o.

Industrija se spreminja. Vse bolj postaja digitalna in povezana. Četrta industrijska revolucija se je
začela. Prinaša nam določena tveganja in številne možnosti. Internet of Things (IoT) se je dotaknil
industrijskega sveta in nastal je ”Industrial Internet of Things” (IIoT).
Svet se danes, bolj kot kadarkoli prej, zanaša na
povezljivost omrežij. Za vse večje zahteve po povezavi
in izmenjavi podatkov med napravami in sistemi
je stabilna mrežna infrastruktura še pomembnejša
kot nekoč.
Moxa je vodilno svetovno podjetje, ki ponuja celoten
spekter kakovostnih izdelkov za industrijsko mreženje,
računalništvo in avtomatizacijo. Strankam nudi
najbolj zanesljiva omrežja za različne industrijske
aplikacije, vse od svoje ustanovitve leta 1987.
Prisotni so v več kot 70 državah po vsem svetu.
Danes v podjetju ustvarjajo prihodnost s tem, ko
razvijajo naprave, ki omogočajo povezljivost za
”Industrial Internet of Things” (IIoT) oz. Industrijski
Internet Stvari. Ne le, da sledijo trendom, temveč so
vodilni v razvoju povezovanja industrijskega sveta

z internetom. Moxine naprave poleg zanesljivosti
odlikuje tudi robustnost, ki omogoča delovanje
v najzahtevnejših pogojih v industrijskem okolju,
delovanje pri ekstremnih temperaturah ter odpornost
na šoke in vibracije. Osredotočenost na napredne
avtomatizirane sisteme z inovativno komunikacijsko in
računalniško tehnologijo v Moxi presegajo norme, ki
so postavljene v industrijski avtomatizaciji, pametnih
omrežij, energetiki, inteligentnih transportih, naftni
in plinski industriji ter rudarstvu. Tovrstna industrija
potrebuje zanesljiva omrežja, zanesljive ter izkušene
partnerje, ki so sposobni zasnove omrežij z namenom,
da bodo sistemi še dolgo delovali ter se povezovali z
drugimi omrežji. Z izbiro izdelkov Moxa bo zanesljiva
komunikacija postala nekaj samoumevnega, pa
četudi gre za oddaljeno povezovanje s pomočjo
IIoT vmesnikov.

AVTOMATIKA 159/2018
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SISTEMI AVTOMATIZACIJE

Moxini industrijski IoT prehodi (gateway) imajo že tovarniško integriran
program za izmenjavo podatkov iz naprav ThingsPro™. Vgrajen ima
podatkovni zapisovalnik (data logger), brezžični upravitelj (wireless manager)
za 4G LTE povezljivost in RESTful API knjižnice za enostaven dostop
do konfiguracije prehoda (gateway). Nekoč je bilo potrebno vgrajevati
zapletene rešitve za izmenjavo podatkov, ki so zahtevale posebna znanja
in izkušnje uporabnikov, da so medsebojno združevala različne industrijske
protokole. Z Moxinim orodjem ThingsPro™ Data Logger se samodejno
pretvorijo ”fieldbus” protokoli in podatkovne oblike, ki jih uporablja tudi
starejša oprema, z namenom, da bi jih združili s formati, ki jih uporabljajo
orodja za analizo podatkov, kot je npr. Big Data. Podatke lahko prenesete
direktno v lokalno ali oddaljeno bazo podatkov, ne da bi namestili dodatno
programsko opremo na Moxa gateway IoT. Moxa ThingsPro™ podpira tudi
MQTT IoT protokol za povezljivost in olajša povezavo naprav z Modbus
protokolom. Poleg tega vam ThingsPro™ ponuja tudi C in Python API
knjižnice, ki omogočajo enostaven dostop do Modbus podatkov.

Kritični zahtevi za industrijske aplikacije IoT sta stalna internetna povezljivost
in hitra namestitev naprav. ThingsPro™ vam z vgrajenim orodjem ”Wireless
Manager” omogoča 4G LTE povezljivost s funkcijo, ki zagotavlja neprekinjeno
povezavo in preprečuje izgubo podatkov. Funkcije ”Serijsko v Mobilno” in
”Ethernet v Mobilno” so v veliko pomoč pri povezovanju različnih perifernih
naprav v omrežje 4G.
Za poslovne potrebe je v današnjih aplikacijah pogosta zahteva spremljanje
in upravljanje podatkov različnih naprav na različnih lokacijah, vse do
centralnih nadzornih programov. ThingsPro™ podpira RESTful API-je, ki
omogočajo dostop do konfiguracije prehodov IIoT, kar olajša integracijo
podatkov iz gateway-ev v druge aplikacije, vključno z nadzornimi programi.
Moxin gateway IIoT v povezavi s programskim paketom ThingsPro™,
nudi možnost, da podatke iz vaših naprav centralizirate oz. medsebojno
povezujete na način, da v celoti izkoristite prihajajoči svet industrijske IoT.
V podjetju Legada d.o.o. bomo z veseljem prisluhnili vašim željam
in potrebam, ter skupaj z vami poiskali najprimernejšo rešitev za
vzpostavitev stabilnega lokalnega ali oddaljenega omrežja.
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EDR-810 Series
Ind. Multiport Secure Router + Firewall/NAT/VPN
Družina EDR-810 je Secure Router Multiport s Firewall/NAT/VPN in funkcijami Switch Layer 2. Idealen za
aplikacije daljinskega upravljanja in zasnove preko virtualne elektronske varnosti, kot so: infrastruktura za
nego voda, sistemi DCS in aplikacije Gas & Oil in v industriji za sisteme PLC/SCADA. L’EDS-810 vključuje
naslednje funkcije: Firewall/NAT, VPN, IPSec (IP Security). ”WAN routing Quick Setting” omogoča uporabniku
enostavno in hitro nastavitev vrat WAN in LAN, izdelava funkcije routing v 4 korakih. Poleg tega ”Quick
Automation Profile” omogoča preprost način za konfiguracijo filtriranja firewall (požarni zid) s standardnimi
protokoli v avtomatizaciji, ko so: EtherNet/IP, Modbus/TCP, EtherCAT, FOUNDATION Fieldbus in PROFINET.
Na voljo so v delovnem območju temperature od -10°C do + 60°C, oziroma opcijsko tudi od -40 do + 75°C.

EDS-G508E/G512E/G516E Series
8G/12G/16G-port full Gigabit managed Ethernet switches
Družina EDS-G500E je opremljena z 8 ali 12 ali 16 priključki Gigabit Ethernet in do
4 optičnimi priključki ter je idealna za nadgradnjo obstoječega omrežja na Gigabit,
oz. za ustvarjanje novega gigabitnega omrežja. Protokoli za redundanco Turbo Ring,
Turbo Chain, RSTP / STP, MSTP povečujejo zanesljivost hrbteničnega omrežja. Ta
družina je bila zasnovana za aplikacije, kjer je zanesljivost ključnega pomena, kot
so: obdelava in prenos slik, nadzor procesov, Intelligent Traﬃc Systems in sistemi DCS, kjer lahko
sistem izkoristi prilagodljivo hrbtenično omrežje.

MGate 4101-MB Series
1-port Modbus RTU/ASCII to PROFIBUS slave gateways
Ta gateway omogoča komunikacijo med PLC PROFIBUS (kot na primer PLC Siemens S400 in S300)
in napravami Modbus. Vsi modeli imajo robustno kovinsko ohišje, nudijo dodatno optično zaščito in
so namenjeni za montažo na DIN letev. S pripomočkom QuickLink je možno enostavno konfigurirati
funkcionalnosti prehoda v le nekaj minutah, zaznavati pasivne Modbus zahteve preko funkcije
Autolearning in določanje map I/O s pomočjo funkcije Auto- Mapping. Čas integracije ModbusPROFIBUS se zato drastično zmanjša v primerjavi s konvencionalnimi preslikavami I/O, ki pogosto
zahtevajo celoten dan. Poleg tega je integriran monitoring sposoben vzdrževati komunikacijski
dnevnik paketov Modbus, ki pomaga pri odpravljanje težav.

MGate 5101-PBM Series
1-port PROFIBUS-to-Modbus TCP gateways
Ta gateway za na DIN letev zagotavlja izmenjavo podatkov med napravami PROFIBUS (na primer
driver in enote PROFIBUS) in Modbus TCP hosts. Pripomoček MGate Manager omogoča enostavno
nastavitev naprave. Inovativna funkcija AutoScan samodejno zazna vse naprave PROFIBUS slave
in njihove I/O, kar omogoča hitro nastavitev prehoda (gateway), potem ko je bila izdelana tabela
“data mapping” in nastavitev master Modbus TCP (kot na primer SCADA, PLC). Na sprednji strani so
v obliki LED signalizacije stanja PROFIBUS in Ethernet, ki omogočajo enostavno diagnostiko, poleg
tega je preko web vmesnika možno aktivirati Telnet konzolo za daljinsko vzdrževanje in monitoring
vrednosti in prenos podatkov I/O.

ioLogik W5300 Series
Smart cellular remote I/O with Click & Go Logic
Družina Remote Terminal Unit ioLogik W5300 združuje modem za mobilni prenos podatkov, data
logger in krmilnik I/O v robustnem ohišju za montažo na DIN letev. S to napravo vam bo prihranjeno
delo za integracijo naprav različnih proizvajalcev. Vmesnik za mobilni prenos je tipa quad-band
GSM/GPRS/EDGE. Registracija podatkov se shranjuje na SD kartico (največ 32 GB). Obstaja več
načinov za oddaljen dostop do pridobljenih podatkov, kot so FTP, e-pošta ali prek Moxa DA-Center
™. Ta RTU je prav tako programljiv krmilnik z intuitivnim in ekskluzivnim programskim jezikom
Click & Go ™ in zato omogoča prosto programiranje. Delovna temperatura je od -30°C do + 70 °C,
kar omogoča njegovo uporabo kot daljinski nadzor in alarmiranje na nepredvidenih mestih in v
težkih okoljskih razmerah.
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Multiprotokol I/O moduli za povezovanje
proizvodnih linij

Informacije: TIPTEH d.o.o.

I/O moduli za učinkovit nadzor celotne linije!
I/O moduli Turck TBEN-L vas bodo prepričali s svojo
multi-protokolarno podporo, saj boste z njihovo pomočjo
komunikacijo vzpostavili v EtherNet/IP, Modbus TCP in
Profinet omrežju. I/O module lahko uporabite tudi kot
protokolne pretvornike ter tako povežete in vzpostavite
komunikacijo med linijami z različnimi komunikacijskimi
standardi.
Moduli pa vam ponujajo tudi dvosmerni pretok podatkov,
s čimer boste lažje zagotovili komuniciranje med master
krmilniki. Tako boste enostavno zajemali podatke s celotne
linije ter učinkovito vodili celoten proces.

Robustni I/O moduli s stopnjo zaščite IP67
Turck vam model I/O modulov TBEN ponuja v robustni
različici, ki vam bo omogočila uporabo v najtežjih okoljih.

14
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I/O moduli imajo dodatno okrepljeno ohišje iz steklenih
vlaken, odporno pred vibracijami in udarci. Elektronika
v modulu je povsem zalita, zaradi česar dosega stopnjo
zaščite IP67. Zaradi visoke stopnje zaščite boste I/O
module lahko integrirali neposredno na proizvodni liniji.
Višja temperaturna odpornost jim omogoča, da jih boste
lahko uporabili v aplikacijah, kjer se temperatura giblje
med -40 in +70 °C. Take temperature večini I/O modulov
ostalih proizvajalcev povzročajo probleme.

I/O moduli z razširljivimi funkcionalnostmi
Modulom lahko dodate tudi različne logične funkcije ter
jih v linijo integrirate kot samostojne področne logične
krmilnike (Field Logic Controller) oziroma FLC-je. Med
logične funkcije, ki jih moduli omogočajo sodijo aritmetične,
časovne in števne funkcije ter funkcije binarnega preklopa.
Moduli TBEN-L vam ponujajo tudi podporo za spletno
programsko okolje ARGEE, s katerim lahko oddaljeno pišete,

MULTIPROTOKOL I/O MODULI
zaganjate, simulirate, testirate in nadzirate programsko
kodo modulov.

Ostale prednosti, ki vam jih ponujajo I/O moduli:
•

Zmanjšajte stroške izdelave strojev

Lastnosti, ki vas bodo navdušile:
• Kvalitetno ohišje – odporno pred vibracijami in
deformacijami
• Visoka stopnja zaščite: IP65/IP67/IP69K
• Širok razpon temperature delovanja: od -40 do +70 °C
• Ethernet multi-protokolarna podpora: TCP, EtherNet/
IP in PROFINET
• Podpora za spletno programsko okolje ARGEE
• Možnost uporabe kot samostojni področni logični
krmilnik (FLC)
• Enostavna montaža in konfiguracija
• Objavljanje podatkov na spletnem strežniku za
dodatno diagnostiko
• Avtomatska prepoznava komunikacijskega protokola
ob zagonu
• Podprte protokolarne funkcije: PROFINET: Fast StartUp (FSU), EtherNet/IP: QuickConnect (QC), PROFINET:
Media Redundancy (MRP) EtherNet/IP: Device Level
Ring (DLR)
• Vsi izhodi preklapljajo do 2 A (tudi univerzalni I/O-ji)
• Izboljšan ozemljitveni koncept (podporna vodila in
I/O del modula sta ločena)

Privarčujte na stroških shranjevanja, zmanjšajte čas
implementacije in skrajšajte čase zagona. Prihranili
pa boste tudi zaradi poenotenega priklopa naprav na
I/O modul, ki temelji na standardnem 3 pinskem kablu
•

Izboljšajte učinkovitost procesov
I/O moduli vam bo omogočili, da boste lahko v vsakem
trenutku konfigurirali vaš stroj. Med spremembami
procesa stroja boste lahko zamenjali naprave, ki so
priklopljene na modul, tudi med delovanjem stroja.
Tako bo vaša proizvodnja linija postala veliko bolj
prilagodljiva.

•

Povečajte dosegljivost strojev
S pomočjo I/O modula boste ves čas vedeli kakšno
je stanje stroja. Ponudil vam bo tudi diagnostične
podatke o napakah. Tako boste lažje izvajali preventivno
vzdrževanje in pravočasno implementirali ustrezne
ukrepe.

AVTOMATIKA 159/2018
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EMS sistemi

Nadzor nad izgubami zaradi neustreznih
energetskih rešitev
Dejan Papež
Kolektor Sisteh d.o.o., Šlandrova ulica 10, 1231 Ljubljana - Črnuče
dejan.papez@kolektor.com

EMS systems - Control of losses due to inadequate energy solutions
Kolektor Sisteh has introduced a new program of EMS with the aim of reducing energy costs, providing
spending control services, the introduction of energy inspections and the transition to the relevant ISO
standards. Active Power Management increases energy eﬃciency and reduces maintenance costs. In
accordance with the valid Energy Act large companies must carry a mandatory expanded energy inspection
every four years, or to establish and implement the ISO 50001. In both cases, the company must introduce a
computerized control of the Energy Management System (EMS) of the energy consumption before carrying
out an expanded inspection, or certification of the ISO 50001.

Kratek pregled prispevka
Kolektor Sisteh je vpeljal nov program EMS z namenom zniževanja stroškov za energijo, izvajanja storitev
nadzora nad porabo, uvajanja energetskih pregledov in prehoda na ustrezne standarde ISO. Aktivno
upravljanje porabe energije veča energetsko učinkovitost in zmanjšuje stroške vzdrževanja. V skladu z
veljavnim Energetskim zakonom morajo velika podjetja vsake štiri leta opraviti obvezen razširjen energetski
pregled ali pa uvesti in izvajati standard ISO 50001. V obeh primerih pa mora podjetje vpeljati računalniški
nadzor z Energy Management System (EMS) nad porabo energije pred izvedbo razširjenega pregleda ali
certificiranja za ISO 50001.

1 Uvod
2 Informacijski sistem
Kolektor Sisteh je vpeljal nov program EMS z
namenom zniževanja stroškov za energijo, izvajanjem
storitev nadzora nad porabo, uvajanjem energetskih
pregledov in prehodom na ustrezne standarde ISO.
Aktivno upravljanje porabe energije veča energetsko
učinkovitost in zmanjšuje stroške vzdrževanja. V
skladu z veljavnim Energetskim zakonom morja velika
podjetja vsake štiri leta opraviti obvezen razširjen
energetski pregled ali pa uvesti in izvajati standard
ISO 50001.
V obeh primerih pa mora podjetje vpeljati računalniški
nadzor z Energy Management System (EMS) nad
porabo energije pred izvedbo razširjenega pregleda
ali certificiranja za ISO 50001. Slika 1 prikazuje
diagram poteka EMS sistema v podjetju.
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Informacijski sistem SIMATIC Energy Manager PRO 77.0
je razvil Siemens na temelju najnovejših globalnih
tehnoloških rešitev in spoznanj in generalno vsebuje
ter omogoča:
• Podporo učinkoviti rabi energije in upravljanje z
energetskimi in procesnimi podatki. Energetski in
okoljski monitoring.
• Korporacijsko upravljanje z energijo. Pripravo
podatkov in standardnih poročil za odločanje in
poročanje.
• Zajemanje podatkov porabe in proizvodnje energije
iz pametnih števcev, merilnikov z impulznimi
izhodi preko pretvornikov, merilnikov z različnimi
protokoli (ProfiNet, Modbus, Mbus,…), obstoječih

EMS SISTEMI

Slika 1: EMS diagram poteka.
SCADA sistemov, avtomatsko iz e-računov ali ročno
iz računov.
• Učinkovit prikaz rezultatov preko nadzorne plošče,
grafičnih prikazov in izpisov
• Napoved porabe energentov za planiranje
nabave. Integracijo s poslovnimi in proizvodnimi
informacijskimi sistemi (sinhronizacija stroškovnih
nosilcev, zajem podatkov računov in podatkov o
proizvodnji, priprava in prenos podatkov za obračun
in statistike v npr. SAP ERP).
Slika 2 prikazuje celovito rešitev informacijskega
sistema v podjetju.

Slika 2: Celovita rešitev informacijskega sistema.

3 Prednosti informacijskega sistema
Ključne prednosti SIMATIC Energy Manager PRO 7.0
pred klasičnimi rešitvami, ki so prisotne na SLO trgu so:
• Zagotovljeno znižanje porabe in optimizacija
stroškov za energijo.
• Transparenten pregled, spremljanje in dostop do
podatkov v realnem času na optimalen način.
• Zagotovljena globalna konkurenčnost v različnih
industrijskih in poslovnih panogah.
• Zasnovan in certificiran je skladno z zahtevami
ISO 50001.

Slika 3: Ključne funkcionalnosti EMS sistema.
AVTOMATIKA 159/2018
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• Večuporabniški integriran sistem s skupno bazo
podatkov MS SQL ali Oracle. Vmesniki za ERP, MES
in SCADA sisteme.
• Standardni komunikacijski protokoli za merilnike in
krmilnike na eni ali več lokacijah v različnih državah.
• Standardni nakup licenc in zagotovljeno vzdrževanje
z avtomatskim posodabljanjem na nove verzije.
• Avtomatsko prilagajanje novim zakonskim,
vsebinskim in tehničnim zahtevam.

primerjavami (Slika 4). Prikazuje vrednosti različnih
kazalnikov uspešnosti v izbranem času v obliki
grafov in semaforjev oz. vizualizacijskih pregledov.
Na zaslonu se lahko nastavi vrsto poročil in grafov.
Pregledujemo lahko različne trende gibanj, stopnje
rasti, primerjave stanj aktualnega obdobja z izbranim
preteklim obdobjem, sumarne vrednosti, idr.

Sika 3 prikazuje ključne funkcionalnosti EMS sistema
v podjetju.

Proizvodnjo obravnavamo kot samostojen funkcionalni
sklop, karakteristike in obseg proizvodnje v večini
primerov bistveno vplivajo na rabo in posledično
stroške energije. Iz obstoječih proizvodno informacijskih
sistemov ali merilnikov se zajema podatke o količinah
in vrednostih različnih vrst proizvodov, datumu in času,
vrsti proizvoda, vrsti proizvodnje in tehnološkem procesu.

5 Proizvodnja

Na podlagi podatkov o proizvodnji je mogoč izračun
različnih regresijskih analiz porabe posameznih
energentov in medijev v povezavi s proizvodnjo.
Regresijske analize v kombinaciji s planom proizvodnje
predstavljajo podlago za napovedovanje bodočih
porab energentov (Slika 5).
Slika 4: Nadzorna plošča EMS sistema.
4

Nadzorna plošča porabe in proizvodnje energije
/ medijev ter prikaz emisij

Nadzorna plošča na vizualno učinkovit način
prikazuje aktualne in zgodovinske podatke porabe
in proizvodnje energije iz baze podatkov s trendi in
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6

Analize energetske učinkovitosti, kontrola
podatkov in alarmiranje

Analize omogočajo vpeljavo in uporabo ciljnega
spremljanja rabe energije / medija in omogočajo:
• Analize specifične porabe – karakteristični kazalniki
KPI (Key performance indicator) predstavljajo
porabo energije glede na proizvodnjo.

EMS SISTEMI

Slika 5: Korporacijsko energetsko upravljanje.
• M&T (Monitoring and Targeting) diagram je ključna analiza za ciljno
spremljanje rabe energije. Ciljno vrednost porabe energije določimo
v obliki premice, ki predstavlja linearno funkcijo, ki povezuje
osnovno spremenljivko in od nje odvisno porabo energije v želenem
časovnem intervalu, definira koliko energije smemo porabiti ob
določeni proizvodnji.
• CUSUM analizo (Cumulative SUM deviation) – analiza kumulativnih
vsot določa odstopanje med dejansko porabo energije in ciljno
vrednostjo, ki smo si jo zadali v M&T diagramu.
V realnem času spremljamo podatke in primerjamo dejanske vrednosti
s ciljnimi oz. želenimi, z alarmiranjem v primeru prekoračitve ciljnih
vrednosti. Ciljne vrednosti so referenčne vrednosti za preračunavanje
bodočih potencialnih prekoračitev omenjenih vrednosti na podlagi
energetskega izhodišča, planov ter vremenskih napovedi, hkrati pa so
neposredna osnova za alarmiranje glede prekoračitev teh vrednosti
v realnem času, za hitro ukrepanje ob morebitnih nenačrtovanih
spremembah.
7 Napovedi
Napovedi porabe in proizvodnje energije in planiranje potreb nabave
bazirajo na izračunih in prikazih napovedi porabe energentov glede na
različna prihodnja časovna obdobja po različnih grupiranjih (organizacijske
enote, stroškovna mesta, infrastruktura, energetski
sistemi, porabniki, ...).
8

Investicije in ukrepi učinkovite rabe energije URE

Zajemamo različne ukrepe URE in investicije pred izvedbo in po izvedbi
ter ugotavljamo uspešnost glede na stroške investicije in energetske
prihranke. Različne ukrepe učinkovite rabe energije se razvrsti glede
na ocenjene višine investicije, čas, ki je potreben za njihovo izvedbo,
stroškovno učinkovitost in logično zaporedje njihovega izvajanja.
AVTOMATIKA 159/2018
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9

Doseganje prihrankov

Z naročniki sodelujemo v procesu energetskega
upravljanja pri iskanju in doseganju prihrankov ter
optimizaciji stroškov za energijo in svetujemo pri
sofinanciranju ukrepov učinkovite rabe energije URE.

AXIOMTEK IPC962-511-FL
Nemški Axiomtek je predstavil novi model v svoji
družini barebone računalničkov. Gre za sistem, ki
ima razširitvena slota, ki lahko sprejmeta bodisi 2
PCIe kartici ( PCIex16 + PCIex4), bodisi v kombinaciji
s PCI kartico namesto PCIex4 ( odvisno od modela).
Skupno obema je:
• 6/7 generacija Intel Core i7/i5/i3 CPU, do 35W
(Skylake/Kaby Lake)
• Intel H110 chipset
• 2 razširitvena mesta
• napajanje 24Vdc ( 18-30V)
• -10°C do +60°C temperaturno področje ob
uporabi SSD diska
• podpira Intel AMT 9.0
• 2 mesti za 2.5 inčni disk ( hot-swap)
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• opcijski WLAN modul in antena
• opcijski I/O modul v različnih konfiguracijah
RS232/422/485 ali 8 izoliranih vhodnih in
izhodnih sponk

ELEKTRONIKA NOVICE

Infineonovi novi CoolSiC-i
Avtor: Branko Badrljica, Avtomatika+Elektronika
Električna vozila postajajo čedalje bolj uporabna
alternativa klasičnim pogonskim rešitvam na veliko
trgih in tako tudi zahteve po polnilni infrastrukturi
nenehno rastejo in z njimi tudi polnilna moč. Tako
postajajo polnilne postaje vedno bolj zaželena
izbira, saj domovi pogosto nimajo primerljive
priključne moči.
S SiC komponentami lahko skrajšamo čas polnjenja
in povečamo učinkovitost sistema:
• CoolSiC MOSFETi za visoko učinkovitost in
zanesljivost
• namenski krmilni IC za ustrezno krmiljenje in
nadzor
• močnostni moduli s PressFIT konektorji
• pol mostični moduli kot osnovni gradniki ACDC in DC-DC stopenj.

Da bi se na teh trgih EV-ji lahko uveljavili v pomembnem deležu, morajo imeti vozniki možnost
hitrega polnjenja in tako so namenske javne DC
polnilnice privlačna opcija, saj omogočajo veliko
hitrejše polnjenje od mrežnega priključka največjega
deleža uporabnikov. Danes lahko 120kW polnilec
napolni vozilo za nadalnjih 100km dosega v samo
10-12 minutah.
Hitrost polnjenja bo še narasla, kot bo te možnosti
odpiral napredek tako hitrih polnilnikov kot tudi
akumulatorjev.
Danes tako postajajo DC EV polnilniki čedalje bolj
močni in kompleksni sistemi. Morajo ustrezati
majhnim dovoljenim dimenzijam vendar imeti
veliko moč, kar je kombinacija, ki hitro pripelje do
problemov. Tak polnilnik se zlahka hitro pregreje,
če ni ustrezno hlajen, v najslabšem scenariju, ki
se ga snovalci izogibajo za vsako ceno. To je tudi
dodaten razlog, zakaj je energijska učinkovitost
ključna lastnost kompaktnega hitrega polnilcatrenutno je možno prenesti 10kW na liter.

SiC lahko prenese predvsem daleč višje električno
polje v zapori, dela zanesljivo obremenjen pri
veliko višjih temperaturah in ima veliko višjo
termično prevodnost. Tako lahko z njim dosežemo
učinkovitost, ki bi bila enostavno nedosegljiva s
klasičnimi komponentami.

Pravi partner za uspešen design DC EV polnilcev

Zahteve trga v vzponu
S porastom prodaje električnih vozil torej naraščajo
zahteve tudi pred polnilno infrastrukturo. Trenutno
je to še najizraziteje na Kitajskem, kjer so električna
vozila dosegla bitven vzpon v krogih srednjega
premoženjskega razreda potrošnikov, ki se hitro širi.
ZDA naj bi se ji po pričakovanjih kmalu pridružile.

nad vsem ostalim so za EV polnilnik potrebne
visokoučinkovite komponente partnerjev, ki so
sposobni zagotoviti zadostno raven tehnične
podpore, ki je potrebna za maksimalni izkoristek
komponent. Infineon je svojo linijo CoolSiC-ov
razširil z modeli v ”Easy 1B” ohišju, ki omogoča
enostavno montažo.
Serijo sestavlja nekaj modelov v half-bridge in pa
dual konfiguraciji z dodanimi zaščitnimi diodami in
NTC temperaturnim senzorjem. Prebojna napetost
je 1200V, dovoljeni delovni tokovi pa 50 oz 100A,
odvisno od konfiguracije.
AVTOMATIKA 159/2018
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V O D I L N I S L O V E N S K I P R O I Z VA J A L E C
INDUSTRIJSKE SENZORIKE

Proizvodnji program:
- induktivni senzorji
- kapacitivni senzorji

- REED senzorji

- temperaturna tipala

- elektronski sklopi in krmilniki

Distribucijski program:
- ŽƉƚŝēŶŝƐŝƐƚĞŵŝǌĂĚǀŝŐĂůĂ
- ŽƉƚŝēŶŝƐŝƐƚĞŵŝǌĂ
avtomatska vrata
in prehode
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-varnostni pohodni tepihi
- ŵƵƚŝŶŐ sistemi …

- ŬŽŶēŶĂƐƚŝŬĂůĂ
- ŽƉƚŝēŶŝƐĞŶǌŽƌũŝ - industrijski
- ďƌĞǌǎŝēŶĂƐƚŝŬĂůĂ - ŽƉƚŝēŶŝƐŬĞŶĞƌũŝ GSM vmesniki
- varnostna stikala
- komunikacijske
ŶĂƉƌĂǀĞǌĂĚǀŝŐĂůĂ

- razvoj ƐĞŶǌŽƌũĞǀƉŽǎĞůũĂŚŬƵƉĐĞǀ
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PLASTIKA V MODERNIH NAPRAVAH IN
PROTOTIPIH
Avtor: Branko Badrljica, Avtoma ka+Elektronika

Plastika je zavajajoče poenostavljen pojem za veliko število spojin, ki v ogromnih strukurah tvorijo
polimer, ta pa ob polnilu in drugih komponentah sestavlja sam material. Ob vse večjem pritisku
modernizacije vse bolj mrzlično iščemo materiale, ki bi jih lahko čimbolj neomejeno oblikovali, injim
ukrajali mehanske in druge lastnosti. Plastični materiali so tu danes nenadomestljivi.
A razvoj prinaša pred plastiko nove zahteve. Sedaj jo ne samo brizgamo, vlivamo, varimo in občasno
rezkamo ampak tudi sintramo. v SLS tiskalnikih ipd. Poleg samih mehanskih in terminčnih lastnosti je
v ospredju biorazgradljivost. Nove zahteve in tehnologije so vzpodbudile spremembe v svetu plastike
in prišle so nove kemije in nekatere stare so stopile v ozadje.
A kako se znajti ed vsemi temi možnostmi? Upam, da bomo z naslednjim prispevkm vsaj malo posijali
v svet plastik in vsaj nakazali, kako kaže brati deklarirane podatke, na kaj biti pozoren pri designu in
izbiri konkretne plastike in postopka .

Plastika v prototipih
Plastiko v prototipih uporabljamo na dva načina:
- kot model kovinskega sklopa, kjer plastika
nadomešča kovino zaradi hitrega, predvsem pa
cenejšega preverjanja skladnosti vseh delov,
- kot izdelek, kjer je v osnovi mišljena plastična
konstrukcija.
Plastika je nepogrešljiva sestavina današnjih
izdelkov in sklopov. Izbira prave plastike za dani
namen je daleč od enostavnosti, proizvodni
postopek njenega utekočinjenja in ukalupljanja/
rezanja ipd pa ji lahko bistveno spremeni lastnosti.

Polimeri niso človekov izum, pojavljajo se tudi v
naravi. Volna, svila in bombaž so primeri naravnih
polimerov. Industrija je le privzela ta »izum« narave in
ustvarila mnogo sintetičnih polimerov, ki sestavljajo
ogromno izdelkov okrog nas. Polimeri so v barvah,
lakih, plastikah, elastomerih ipd. Pojem »plastika«
danes obsega tisoče različnih polimerov in njihovih
kombinacij. Polimerizacija je zato ključni postopek
pri izdelavi vsake plastike. Monomerne molekule
povezujemo v vse daljše polimerne verige.

Pri izdelavi prototipov se pojavijo specifične zahteve
in omejitve. Mnoge so problematične za lasersko
rezanje (kakovost reza, strupeni plini ipd), le nekatere
so dostopne za 3D-tisk, ipd. Poleg tega ni vseeno,
kakšne zahteve ima aplikacija za dani plastični del
oziroma sklop. Tako kot kovine, se tudi plastike zelo
razlikujejo med seboj glede mehanskih, termičnih in
kemičnih, nenazadnje tudi elektromagnetnih lastnosti.

Polimeri in polimerizacija
Da bi razumeli plastične materiale, njihove možnosti
in omejitve, moramo razumeti osnovni gradnik vsake
plastike – polimer.
Polimeri so velike molekule, sestavljene iz ponavljajočih
se enot, ki so kemično povezane v dolge verige.
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S polimerizacijo dosegamo različne učinke. Med
drugim so po pravilu daljše, težje molekule manj
dovzetne za učinke topil in kislin, po strjevanju
imajo molekule večjo izpostavljeno površino, preko
katere se lahko povežejo z drugimi polimeri in tako
dosežemo boljše mehanske lastnosti ipd. Čisto
kemično gledano določa osnovne lastnosti polimerne
komponente sam monomer, kot tudi finalna oblika
in dolžina polimera, v katerega smo ga povezali.

TEHNIČNE PLASTIKE

Poznamo dva osnovna postopka polimerizacije
– aditivna in kondenzacijska polimerizacija. Pri
aditivni, kot že samo ime pove, daljšamo polimer
tako, da mu dodajamo nove monomere enega za
drugim. Pri kondenzacijski polimerizaciji imamo na
obeh konceh polimerov majhno molekulo (tipično
voda), ki se ob povezavi polimerov v daljšo verigo
sprosti skozi reverzibilni prehod. To pomeni, da je
reakcija odvisna od nekega zunanjega faktorja (tipično
temperature in pritiska) in da po nekem času dobimo
ekvilibrij, pri katerem se nadaljnja polimerizacija
ustavi, če ne odstranimo vode in pustimo procesu,
da doseže nov ekvilibrij.
Razumevanje procesa polimerizacije je pomembno
za vpogled v lastnosti končnega produkta. Tako so
denimo plastike, ustvarjene s pomočjo kondenzacijske
polimerizacije lahko pogosto bolj dovzetne za
degradacijo ob povišanih temperaturah ob prisotnosti
vode. Takrat pride do depolimerizacije, kjer polimeri
razpadajo v manjše enote.
Odziv polimerne mreže na toploto razvršča polimerje
v dve osnovni skupini:
- termoplastike
- termosete
Termoplastični materiali se pod vplivom toplote
zmehčajo in strdijo, ko se shladijo. Zato so primerni
za brizganje, vlečenje ipd. Tudi njihove morebitne
ostanke lahko v določeni meri ponovno uporabimo.
Vsako topljenje povzroča degradacijo polimerov,
zato ima ponovna uporaba svoje omejitve, ponavadi
proizvajalec omeji dovoljen odstotek ponovno
uporabljene plastike v končnem izdelku.
Termoseti imajo med polimerji prečne povezave, ki
omejujejo premikanje polimernih verig. Taka mreža
povezav pod vplivom velike temperature degradira,
namesto da bi se zmehčala. Termosetov zato do
nedavnega ni bilo mogoče ponovno uporabiti in ni
bilo treba paziti na odstotek recikliranega materiala.

Kristalna oblika
Poleg osnovne delitve, delimo plastike glede na
stopnjo kristalizacije.
Ko se plastična smola shladi pod tališče, se polimerne
verige bodisi zvijejo bodisi poravnajo v urejene
kristalne strukture. V grobem velja, da polimerne
verige z velikimi stranskimi skupinami ne morejo
tvoriti kristalnih struktur.

Stopnja kristalizacije je tako odvisna od samega
polimerja in njegove »naklonjenosti« kristalizaciji
kot tudi od proizvodnega postopka in časa ohlajanja,
ki je potreben za kristalizacijo.
kristalne strukture

amorfna področja

Ker velika večina kristalizirajočih se polimerov
vsebuje tako kristalne kot amorfne dele po strditvi,
lahko vidite, da imajo praktično vse plastike podano
tako »steklasti prehod« temperaturo (temperaturni
obseg, v katerem se stopijo amorfni deli) in tališčno
točko, to je temperaturo, pri kateri se stopi kristalna
komponenta. Kristalizirajoče se termoplaste moramo
zato segreti nad tališčno točko pri postopkih, kot so
vlečenje, brizganje in 3D-tisk.
Amorfni polimeri ne tvorijo znatne kristalne mreže
in v njem so polimeri največkrat naključno povezani
med seboj, zato tudi ni določene točke tališča. Pri
gretju se taki polimeri zmehčajo in postajajo vse
bolj podobni tekočini, ko polimerne verige vse lažje
polzijo ene mimo drugih. Ko se hladijo, postane
drsenje polimernih verig vse težje, viskoznost
polimera naraste. Tako je za obnašanje amorfne
plastike pri povečanih temperaturah ključen za
»steklasti prehod« temperaturni obseg.
Ponavadi so vse prozorne plastike v svetilih izvedene
v amorfni in ne v kristalni obliki, najpogosteje je uporabljen PMMA ( »pleksi«), polistiren ali polikarbonat.
Kristalna in amorfna oblika se bistveno razlikujeta
v mnogih ozirih. Pri kristalnih oblikah potrebna sila
za premik polimernih verig naglo pade nad točko
tališča, pri amorfnih ne gre za točko ampak za nek
temperaturni obseg, v katerem pride do prehoda.
Tako so kristalne oblike v prednosti pri brizganju
delov s tankimi stenami, poleg tega so ponavadi
bolj odporni na kemične vplive, bolje se obnašajo
AVTOMATIKA 159/2018

25

RAZVOJ IN PROIZVODNJA ELEKTRONSKIH NAPRAV IN SKLOPOV

pri povišanih temperaturah in manj se plastično
deformirajo pri dolgotrajnih statičnih bremenih.
Po drugi strani pa so amorfne oblike tipično odpornejše
na udarce, manj se krčijo in krivijo pri ohlajanju in
imajo zaradi tega boljše optične lastnosti.

Mešanje polimerov
Mešanje različnih polimerov je nadaljnje orodje,
s katerim lahko ukrojimo lastnosti plastike svojim
potrebam. Ker je rezultat samo mehansko pomešan
(komponente ne spreminjajo kemično ena druge) so
njegove lastnosti nek kompromis lastnosti primešanih
komponent. Tako denimo avtomobilski odbijač, narejen
iz mešanice polikarbonata in poliuretana »podeduje«
- obdrži večino fleksibilnosti in sprejemljivosti za
barvo poliuretana ter večino togosti polikarbonata.
Ohišja profesionalnih naprav so zato pogosto iz
mešanice ABS-a in polikarbonata. Mešanica je tako
manj gorljiva in odpornejša na UV od ABS-a.

Izbira prave molekularne teže je narekovana tako z
aplikacijo samo kot tudi s postopkom oblikovanja.
Mnogi izdelki, ki vsebujejo tankostenske dele,
zahtevajo uporabo lažjih razredov polimera, ki v
danem času lažje zapolni dani volumen. Težje verzije
so po drugi strani bolj odporne za kemične vplive in
vplive okolja ter imajo boljše mehanske lastnosti.

Polnila in ojačitve
Pogosto so plastiki dodani vlaknasti materiali (npr.
steklo ali ogljikova vlakna), da dosežemo boljše
mehanske lastnosti. Tako lahko denimo najlon-6
materialu dodamo 30% mase kratkih steklenih
vlaken in mu tako izboljšamo lezenje po trajnih
obremenitvah in togost za 3x. Po drugi strani pa s
tem tipično izgubimo nekaj odpornosti na udarce,
povečamo končno elongacijo in deformacije pri
oblikovanju, predvsem zaradi različne stopnje krčenja
zmesi v smeri toka taline v kalupu in prečno na njo
pri brizganju.

Občasno se zgodi, da mešanica prekrši splošna
pravila. Tako je denimo mešanica polikarbonata in
PET-ja, ki je izvirno nastala z namenom povečanja
kemične odpornosti polikarbonata, dejansko boljša
glede utrudljivosti materiala in odpornosti na udarce
pri nizkih temperaturah od obeh komponent.

Kopolimeri in tripolimeri
V nasprotju z mešanjem gre tu za izmenično
kombinacijo dveh (kopolimer) ali treh (tripolimer)
enot. Dobri primeri kopolimerov so acetal,stiren
akrilonitril (SAN) in stiren butadien. Najbolj znan
primer tripolimera je ABS, čigar samo ime je okrajšava
za akrilonitril, butadien, stiren.

Molekularna teža
Molekularna teža v grobem odslikava povprečno
dolžino polimerne verige. Relativno lahko verižne
molekule polietilena imajo lahko hrbtenice od samo
kakih 1000 ogljikovih atomov, UHW verzija pa ima
lahko molekule, dolge 500.000 ogljikovih atomov.
Mnoge plastike so tako dobavljive v različnih dolžinah/
težah polmernih verig. Te polimere lahko rangiramo
tudi po viskoznosti, ki odslikava molekularno težo/
dolžino. Znotraj iste družine pomeni večja molekularna
teža večjo viskoznost. Tako lahko na primer pri
polikarbonatu dobimo razrede, katerih viskoznost
je v medsebojnem razmerju 1:15.
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Z ne vlaknastimi polnili, kot so recimo kroglice ali
prah, dobimo v splošnem nek vmesni rezultat z
večjo togostjo od osnovne komponente, a z manjšo
od verzije s steklenimi vlakni. Po drugi strani pa je
krčenje bolj uniformno glede na tok zmesi v kalupu
in taka kombinacija se v splošnem manj tako krči kot
zvija. Ponavadi se krčenje manjša enakovredno z
deležem polnila, kar je lahko prednost pri brizganju
ali vlečenju izdelkov, ki zahtevajo ozke tolerance.

Krčenje
Ko se plastika shladi pod točko tališča ali steklenega
prehoda, se skrči. Od velikosti in oblike skrčka je

TEHNIČNE PLASTIKE

odvisen čas in cena postopka formiranja plastike
in dimenzijska toleranca končnega izdelka. Skrček
je odvisen predvsem od tipa polimera in stopnje
kristalizacije.
Semikristalične termoplastike se v splošnem krčijo
več od amorfnih predvsem na račun skrčka tekom
kristalizacije. Skrček pa je odvisen tudi od oblike
izdelka. Tako denimo pri brizganju luknje in rebra
zmanjšujejo krčenje tako med formiranjem kot
tudi pozneje ob uporabi. Debele stene po drugi
strani povečujejo krčenje, višji pritiski polnjenja in
formiranja pa ga zmanjšajo.
Prašna polnila ponavadi uniformno zmanjšajo krčenje
v vseh smereh, vlaknasta pa samo v smeri vlaken in
ta so usmerjena v smer toka smole skozi kalup. Deli
z vlaknastimi polnili se tako pogosto krčijo 2-3x bolj
prečno na smer toka skozi kalup kot v smeri toka.

Krčenje po formiranju
Dodatno krčenje se lahko pojavi dolgo po formiranju,
pogosto pri izdelkih, ki so bili posebej obdelani z
namenom manjšanja krčenja in v pogojih povišanih
temperatur. Sčasoma nabrane napetosti popustijo
in velikost upade. Povišane temperature lahko tudi
sprožijo kristalizacijo v trdni obliki in s tem dodatno
krčenje pri nekaterih semikristalnih materialih.

Dodatki
Dodatki objemajo širok spekter substanc, ki so lahko
dodane z namenom olajšati procesiranje ali dodati
končnemu izdelku vrednost (antioksidanti, modifikatorji
viskoznosti, pripomočki pri procesiranju, dušilci
plamena, barve in pigmenti, UV stabilizatorji ipd.)
Dodatke doda večinoma proizvajalec osnovne
polimerne smole, nekatere dodatke pa lahko izberemo
s samo izbiro variante polimera.

Viskoelastičnost
Plastika se zaradi narave svojih sestavin obnaša kot
viskozna tekočina, kakor tudi kot elastomer. Tej mešanici
viskoznosti in elastičnosti pravimo viskoelastičnost
in je zaslužna za njene mnoge nenavadne lastnosti.
Pri lahkih, kratkotrajnih obremenitvah se ponavadi
obnaša kot vzmet. Mnoge plastike pa se poleg tega
obnašajo viskozno pri dolgotrajnih obremenitvah
ali povišanih temperaturah. Čeprav še vedno v trdi

obliki, se bodo deformirale in stekle, podobno kot
zelo viskozna tekočina.
Zaradi te mešanice viskoznosti in elastičnosti se
plastika po prenehanju deformacije sčasoma deloma
vrne proti prvotnemu stanju, ostane pa določena
trajna deformacija.

Lezenje (»creep«)
Lezenje (»creep«) je najpomembnejša posledica
viskoelastičnosti. Gre za to, da pod obremenitvijo
polimerne molekule počasi lezejo ena mimo druge in
del se tako plastično deformira. Gre za deformacijo
pri konstantni temperaturi ( dogaja se zaradi pritiska,
dodatno gretje ni potrebno).
Popuščanje napetosti (»stress relaxation«)
Popuščanje nastane z enakega razloga kot lezenje,
le manifestira se v pogojih konstantnega odmika.
Ko namreč plastiko obremenimo z dano trajno
dimenzijsko deformacijo, se bo temu uprla z neko
silo, ki bo sčasoma upadla na neko nižjo vrednost.
Razliki pravimo popuščanje napetosti.

Povratek (»recovery«)
Stopnja, do katere se deformirani material po
prenehanju obremenitve povrne v prvotno stanje,
je definirana kot povratek.
Hitrost spremembe obremenitve (»loading rate«)
Oblika časovnega poteka obremenitve ima lahko
zelo velik vpliv na obnašanje plastike. V splošnem se
termoplastike odzivajo bolj trdo na hitro spreminjajoče
se, impulzne obremenitve in odpovedo pri manjših
pritiskih. Z zvišanjem temperature ponavadi dosežemo
nasprotni učinek. Plastika postane prožnejša in bolj
plastična.
Pri delu s plastičnimi materiali to pogosto pomeni
izbira kompromisa med sprejemljivo odpornostjo
na udarce pri nizkih temperaturah in zagotovitvijo
potrebne togosti in odpornosti na lezenje v višjih
temperaturnih območjih.
Dejavniki vpliva na končne mehanske lastnosti
Večina tabelarno predstavljenih podatkov za dani
plastični material je nastala v ozko definiranih
AVTOMATIKA 159/2018
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laboratorijskih pogojev. Končne lastnosti izdelka so tako odvisne od
mnogih dejavnikov v danem proizvodnem ciklusu:
- obdelava
Dejanska priprava in obdelava surovin pred formiranjem plastike
lahko bistveno odstopa od deklarirane laboratorijske priprave.
Pogosto je lahko temperatura taljenja previsoka, smola nezadostno
posušena pred gretjem ipd. Pri delu je treba paziti, da se držimo
deklariranih parametrov.
- reciklaža termoplastičnih materialov
Odpadke, nastale v proizvodnem procesu, lahko ponovno uporabimo.
Tipično te odpadke premeljemo v pelete in pomešamo s svežim
materialom . Pri tem moramo paziti, da se držimo omejitev deleža
reciklirane surovine in da ne uporabljamo večkrat recikliranih
komponent.
- zvarne linije (»weld lines«)
Pri postopkih, kot je brizganje ali litje, kjer se srečuje več tokov na
določenih mestih, nastajajo stične linije, ki jih imenujemo zvarne
linije. Podoben efekt je pri FDM 3D-tisku, kjer je celo vlakno
praktično nekaj vzporednih zvarnih linij.
Skozi tako področje sega relativno malo polimernih molekul, zato so
mehanske lastnosti zvara slabše. Pogosto je na takem področju sloj
dodatkov, ki otežuje povezavo osnovne plastike in s tem dodatno
slabi zvarno linijo.

Preostale napetosti
Pri oblikovnih postopkih, kjer plastiko topimo, po formaciji končne
oblike preostanejo »zamrznjene« mehanske napetosti kot posledica
neenakomernega ohlajanja ipd in kot take negativno vplivajo na
mehanske lastnosti izdelka. Uradno podani mehanični podatki so
nastali na osnovi relativno enostavnega vzorca, ki praviloma ne vsebuje
bistvenih preostalih napetosti in zato v realni uporabi predstavljajo
dokaj optimistično zgornjo mejo.

Orientacija
Vedno se moramo zavedati, da plastika ni anizotropen material. Gradi
jo mnogo dolgih molekul, katerih lastnosti se razlikujejo glede smer
delovanja sile. Tako se pri brizganju in vlečenju polimerne molekule
praviloma orientirajo v smeri toka smole skozi kalup. V tej smeri so
mehanske lastnosti boljše, skrček pa nekajkrat manjši od skrčka v prečni
smeri. Pri uporabi vlaknastih polnil je ta efekt lahko še bolj izrazit, saj
se tudi steklena vlakna obnašajo enako in pripomorejo k mehanskim
lastnostim predvsem v smeri orientacije vlakna.

Vsebnost vode
Veliko plastik je higroskopičnih. Preveč vlage v smoli med formiranjem
lahko poslabša mehanske lastnosti izdelka a tudi voda, ki jo izdelek
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absorbira pozneje, je lahko škodljiva pri nekaterih
plastikah pod določenimi pogoji. Voda v plastiki lahko
prekinja polimerne verige skozi proces, imenovan
hidroliza. Daljša izpostavljenost vodi ob povišanih
temperaturah in naprezanjih še pospeši degradacijo.
Pri nekaterih plastikah, kot je recimo poliamid (najlon)
lahko voda v plastiki bistveno spremeni njene
lastnosti, ne da bi jo kemično spremenila. Najlon
lahko absorbira relativno veliko vode in ob tem
nabrekne. Takrat se mu tudi mehanske in električne
lastnosti spremenijo. A ta proces je reverzibilen.

Kemični vplivi
Kemični efekti lahko sprožijo širok obseg reakcij,
od malenkostnih sprememb mehanskih lastnosti
do trenutne katastrofalne odpovedi.
Izrazitost posledic je odvisna od mnogih dejavnikov:
tip plastike, vrsta kemikalije, koncentracija, temperatura,
trajanje in mehanska napetost dela so samo nekateri
od pogostejših. Nekatere plastike so občutljive na
celotne družine kemikalij (močne kisline ali organska
topila), druge pa na specifične kombinacije ali celo
navidez neškodljivo sredstvo.

TEHNIČNA PLASTIKA
Tu ne bi posegali pregloboko v detajle različnih
trdnosti, nateznih modulov ipd, točne številke so
tako in tako vezane na konkretnega proizvajalca,
serijo, dodatke, pogoje oblikovanja in celo končne
obdelave in skladiščenja.
Ravno tako ni namen obdelati vse plastike na trgu,
le ozreti se po nekaj osnovnih kemijah, ki so danes
pogosto v uporabi in so, ali pa postajajo predmet
zanimanja industrije.
Plastični materiali se razlikujejo glede na svoje
mehanske, termične, kemične in električne lastnosti..
Najpogosteje uporabljene standardne plastike so
PE, PVC, PP, tehnične plastike POM, PA, PET in visoko
temperaturno in mehansko zmogljive plastike PEEK,
PVDF, PTFE, PPS, PPSU, PSU, PEI, PI...

Vremenski vplivi
Izpostavljenost na prostem, najbolj pa UV sevanje,
lahko povzročijo spremembe na plastičnem materialu,
ki se lahko gibljejo od preproste spremembe barve do
resne lomljivosti materiala. Po večletni izpostavljenosti
kaže večina plastik manjšo odpornost na udarce, ni žje
splošne mehanične lastnosti in spremembo videza.
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PVC- polivinilklorid

PE- polietilen

PVC- je najbrž prva misel navadnega smrtnika, ko
pomisli na plastiko. Poznamo ga v mehki in trdi
obliki. PVC praktično nikoli ni v čisti obliki, temveč
mu vedno dodajajo aditive za doseganje različnih
ciljnih lastnosti, kot so denimo termični stabilizatorji
in modifikatorji, polnila, dušila gorenja, pigmenti ipd.
Trdo obliko odlikuje togost in kemična odpornost.
Obstojna je v kislinah, razredčilih, bencinu, bazah,
alkoholih ipd. Uporabna je pri temperaturah do 60°C,
medtem ko se lomi že pri -5°C in je tako neuporaben
za dele, ki so obremenjeni v mrazu. Gori s sajastim
plamenom in je samogasen. Pri CNC obdelavi je
potrebno hlajenje, odrezki pa se ne odlamljajo
temveč se navijajo na orodje in obdelovanec, kar
zahteva dodaten čas obdelave.

Ne odlikuje ga posebno velika trdnost, trdota in
togost, vendar kaže visoko plastičnost in odpornost
na udarce. Pod stalno obremenitvijo se lahko sčasoma
deformira. Temperaturno območje odstopa glede
na izvedenko in namen a v nekem povprečju lahko
rečemo da je namenjen temperaturam do 95°C, so
pa na trgu izvedenke tudi za višje temperature.
Dobimo ga lahko v različnih stopnjah polimerizacije
in prepletanja. Mehansko najmočnejše so verzije z
ultravisoko molekularno težo UHMWPE (PE1000),
zelo gosta verzija HMWPE (PE500), HDPE (PE300)
in pa prepleteni polietilen (PEX ali XLPE) .

Mehko obliko dobimo z dodatkom plastifikatorjev in
pri izdelavi prototipov ponavadi ni zanimiva, razen če
iz nekega razloga potrebujemo zamenjavo za gumo.
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Zanj je značilno, da skoraj ne absorbira vode, pline
in vodne hlape prepušča podpovprečno, kisik in
CO2 pa zelo dobro.
Ker je nepolaren, ga lepimo težje in s posebnimi
lepili, se ga pa da variti. Čisti PE ni odporen na UV

TEHNIČNE PLASTIKE

žarke (postane krhek), zato mu za zunanje aplikacije dodajajo črno
barvilo. PE ima tudi znatno termično ekspanzijo.
Za molekularno najtežjo izvedenko PE1000 je značilna najnižja
specifična gostota (0,94g/cm3), kar ji daje ugodnejši količnik trenja in
boljšo udarno in obrabno odpornost. Tipične aplikacije za polietilen
PE1000 so vodila, transportni trakovi, podajalni sistemi, strojni deli
črpalk ipd. HDPE je lahko dobra izbira pri mehansko manj izpostavljenih
aplikacijah, kot so tesnila, držala, pokrovi ipd.
POM - Poliacetal (acetal, polioksimetilen)
Poliacetal (acetal, polioksimetilen), POM je visoko
kristalinični polimer. Ima
dobro natezno trdnost, visoko
trdoto, nizek koeficient trenja,
dobro dimenzijsko stabilnost,
togost, žilavost, tudi pri nižjih
temperaturah, kemijsko
odpornost, dobre obrabne
in drsne lastnosti, dobre
elektroizolacjske lastnosti ter visoko prebojno trdnost. Temperaturno
je uporaben od - 40 °C do 105 °C, krajše 140 °C. Izpeljanke POM+PTFE,
POM GF30, POM+PE in ostale izboljšujejo trenje in obrabno odpornost.
Obstojnost v alkoholih, bencinu ter ostalih organskih medijih. POM je
prvi med enakimi z vidika razmerja med ceno in kakovostjo. Strojna
obdelava nesimetričnih izdelkov zahteva poseben tehnološki pristop.
PP – polipropilen
Odlikuje ga nizka gostota. Je
ena od najlažjih plastik. Je
kemično odporen na maščobo
in veliko večino organskih
topil. Mehanično gledano ima
visoko natezn o trdnost in dobro
prenaša dolge obremenitve. Za
izboljšanje drugih mehanskih
lastnosti mu dodajajo polnila
(steklena vlakna ipd).
Tališče PP je približno 165°C,
uporaben je pri temperaturah
pod 80°C, pod 0°C postane
krhak.
Poznamo tri osnovne tipe PP:
homopolimerni, naključni
kopolimer in blok kopolimer.
Četrta, komonomerna je
tipično mešana z etilenom.
Etilen-propilen guma (EPDM) se pogosto dodaja homopolimerni obliki
AVTOMATIKA 159/2018
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za povečanje odpornosti na udarce. Lahko ga
dobimo v prosojni ali obarvani obliki, redko pa v
tako prosojni obliki, kot je na primer akrilno steklo.
ABS- akrilonitril butadien stiren

2'/,ʎ1(
rešitve

ABS je tog in žilav tudi pri nižjih temperaturah,
njegovo uporabno temperaturno območje je -20
do 80°C.

Izdelava 3D kovinskih delov
z lasersko DMLS tehnologijo
MARSi obvlada lasersko sintranje kovinskih
FGNQX &/.5 2TGRTKêCLVGUGXPCRTGFPQ
izdelavo in obdelavo kovinskih delov z
najnovejšo tehnologijo 3D-tiska kovin in zlitin.

www.marsi.at
MARSI, Mario Šinko s.p.
2TGwGTPQXCEGUVC$TGzKEG5NQXGPKLC
08 205 86 92 • 041 722 919 • info@marsi.at
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S primesmi mu je moč spreminjati osnovne lastnosti
v širokih mejah, jih je pa večina nek kompromis,
ukrojen aplikacijskim potrebam. Kemično je odporen
na veliko kislin in baz, koncentrirano solno in
fosforno kislino, alkohol in olja, toopi ga pa med
drugim aceton, kar denimo s pridom izkorišča
industrija 3D-tiskanja ( glajenje robov in površin
končnega izdelka).
Pomembno pri njem je tudi to, da se pri povišanih
temperaturah (nad 400°C) začne dekompozicija in
takrat izpušča rakotvorne komponente.
Tudi pri določenih postopkih (3D-tisk) pri nižjih
temperaturah lahko drobni delci, ki jih nosijo zračni
tokovi, povzročajo zdravstvene probleme.
PA- poliamid
Nastopa pod mnogimi komercialnimi imeni, tu ga
najbolje poznamo kot »najlon«.
Dobimo ga lahko v različnih kakovostnih razredih,
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vse pa načeloma odlikuje visoka
trdnost in žilavost ter odpornost
proti obrabi. Pogosto se uporablja
kot material za strojne dele.
Delovna temperatura je od
-40°C – 110°C. Poliamidi imajo
številne podskupine, splošno
znana je modifikacija z oljem,
PA6+olje, ki je samo-mazalna
izvedba. Izdelani so s postopkom
litja, PA6G, ali ekstrudiranja,
PA6E. Tako kot mnoge druge
plastike, zahteva zaščito proti
UV, kar pogosto dosegajo z dodatkom črnega barvila. Najpogostejši
inženirski obliki sta PA6 in PA66, pa tudi PA-12.
Tipična aplikacija za poliamid so ležaji, transportni valji, kolesa za
škripce, zobniki, jermenice, puše, smučarske vezi ipd.
PMMA – polimetilmetaakrilat
Popularno »pleksi steklo«. Je
lahek, trden in trd material,
ki je dvakrat lažji od stekla.
Je dokaj odporen na udarce
a vseeno bistveno manj kot
PC. Optične lastnosti so vsaj v
vidnem delu spektra podobne
steklu. Značilno za PMMA je, da
se dobi tudi v obliki smole, ki
jo lahko utrdimo s posebnim
katalizatorjem in tako lahko
dobimo prozoren kos v praktično poljubni obliki.
Redko ga lahko dobimo v čisti, ne procesirani obliki, najpogosteje pa
že vsebuje dodatke za potrebe posameznih aplikacij, tako mu dodajajo
butil akrilat za povečanje odpornosti na udarce, različne plastifikatorje
za poenostavitev obdelave ali za povečanje temperaturnega obsega,
barvila in polnila ipd.
Lahko ga enostavno oblikujemo, režemo, lepimo, ...
PET – Polietilentereftalat
Polietilentereftalat, PET je
delno kristalinični termoplast z
dobrimi električno izolacijskimi
lastnostmi. Material je trden, trd,
žilav in dimenzijsko stabilen.
PET plastiko uporabljamo
v temperaturnem območju
med -20 °C do 160 °C. Zaradi
odličnih drsnih lastnosti in
AVTOMATIKA 159/2018
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dobre obrabne odpornosti se PET plastika pogosto
uporablja za mersko stabilne tehnične izdelke z majhno
obrabo, dobrimi drsnimi lastnostmi in temperaturno
stabilnostjo. Primer aplikacije so komponente črpalk,
ohišja krogličnih ležajev, drsni ležaji, grla luči, stikala,
zobniki, drsni elementi, sklopke.
PC – polikarbonat

Odlikuje ga visoka odpornost na udarce, trnost,
trdota in žilavost, visoka dimenzijska stabilnost, je
pa občutljiv na praske. Ker je pretežno amorfen,
ima temperaturo steklastega prehoda okrog 150
°C, kakšnih 10°C višje pa prosto teče.
Tipične aplikacije so v elektroniki, konstrukcijskih
materialih, avtomobilski industriji ( zrcala ipd), vtiči,
kontrolna okenca, pokrovi, svetlobne kupole ipd.
PVDF – poliviniliden fluorid

Polikarbonat je tranparentna, oblikovno stabilna,
visoko zmogljiva plastika. Delovna temperatura
materiala je od -60°C do 120°C.
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Visokotemperaturna tehnična plastika PVDF ima
višjo natezno in tlačno trdnost kot PTFE, vendar
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slabše drsne in izolacijske lastnosti. Plastika PVDF ima visoko mehansko
trdnost in togost pri nižjih temperaturah in je samo ugasljiva. Delovna
temperatura materiala je od -30°C do +150°C. NA voljo je tudi v
električno prevodni obliki PVDF-ELS. Je visoko odporna na UV žarke.
Lahko jo brizgamo, vlivamo in varimo. Zanimivo pri PVDF je, da je lahko
izrazito piezoelektrična pod določenimi pogoji mehanske obremenitve.
V praškasti obliki je uporabljena kot glavna sestavina posebnih barv
za kovine, njena piezoelektričnost je izkoriščena v senzorjih ipd.
PEEK – poliarileterketon
Visokotemperaturna tehnična
plastika PEEK – poliarileterketon
je visokotemperaturni specialni
material z izjemno kombinacijo
termičnih, mehanskih, kemijskih
in električnih lastnosti. Delovna
temperatura materiala je lahko
od -40°C do +260°C. Osnovna
značilnost PEEK je ta, da obdrži
svoje mehanske odlike tudi v visokih
temperaturnih področjih. Je zelo
odporen na termično degradacijo,
kot tudi na vpliv organskih topil in vode. Nekaj izmed mnogih aplikacij
so zobniki, drsne letve, letalska industrija, drsni ležaji, puše…
PSU – polisulfon
Visokotemperaturna tehnična
plastika PSU – polisulfon je visoko
termično stabilna od temperature
-100°C do +160°C. Ima visoko
mehansko trdnost, zelo dobre
dielektrične lastnosti in hidrolizno
obstojnost, ter odpornost na
energijsko močna sevanja. Tipične
aplikacije so deli za mikrovalovne
pečice, izolatorji, prehrambena
industrija in medicina…
PPSU – polifenilensulfon
Visokotemperaturna tehnična plastika PPSU
– polifenilensulfon je plastičen material, z
večjo udarno in hidrolizno odpornostjo kot
PPS. Temperaturno območje materiala je od
-50°C do +170°C. Uporabljen je na podobnih
področjih kot PSU.
PEI – polieterimid
Visokotemperaturna tehnična plastika
AVTOMATIKA 159/2018

35

RAZVOJ IN PROIZVODNJA ELEKTRONSKIH NAPRAV IN SKLOPOV

PEI – polieterimid ima
visoko mehansko trdnost v
kombinaciji z dobro kemično
in termično odpornostjo
(delovna temperatura
do +170°C). Ima dobro
dimenzijsko stabilnost.
Uporabljen je v delih za
elektroniko, prehrambeni
in letalski industriji.
PPS– polifenilensulfid
Visokotemperaturna
tehnična plastika PPS–
polifenilensulfid je
delno kristaliničen
material in nudi zelo
visoke mehanske
zmožnosti, je termično
in kemično odporen ter
visoko dimenzijsko stabilen. Delovna temperatura
materiala je običajno okoli +150°C do +240°C.
Ojačan s steklenimi vlakni se lahko primerja z lahkimi
kovinami.
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Seznam seveda še zdaleč ni popoln. Plastik je veliko
več in tudi o samih lastnostih plastičnih materialov
bi se dalo zagotovo reči še marsikaj. A upam, da
predstavlja soliden uvod v neko osnovno razumevanje
moči in šibkosti plastičnih materialov.
Viri:
1. Fotografije plastik, podatki o plastikah in grafika:
Ex-mega d.o.o.
2. LANXESS: Material Selection Guide
3. Podatki o plastikah: Politrim d.o.o.
4. Renderirani modeli monomerjev: wikimedia.org

ZAČETNI KORAKI

3D TISK,
ZAČETNI KORAKI ...

VAŠ ZANESLJIVI DISTRIBUTOR ELEKTRONSKIH KOMPONENT

Branko Badrljica, AVTOMATIKA+Elektronika, urednik

Veliko je govora o 3D-tisku zadnja leta in tudi na
spletu okrog nas je veliko vsebin na to temo, a v
njih je, vsaj v najnižjih cenovnih razredih, težko
najti prikaz izdelka, ki bi bil izdelan na dostopni
opremi, na poceni materialu in skozi ekonomičen
postopek in tako upravičil svojo ceno.
Zato smo se odločili narediti prvi korak na cenovno
najnižjem delu trga- skozi tiskalnik v kit kompletu
v najenostavnejši konstrukciji (akrilna osnova,
odprti kartezični model, ena šoba).
Cilj je bil dobiti prvi praktični občutek za FFF
tehnologijo in 3D-tisk nasploh.
3D-tisk danes zajema širok obseg tehnologij in
naprav znotraj razredov, v katerih razvoj pranaša
spremembe z različno dinamiko. FFF/FDM že kar
nekaj časa ni prinesel ničesar kvalitativno novega,
SLAje dobil poceni DLP sorodnika, SLS je še vedno
drag a postaja dosegljiv, različni inkjet sistemi na
plastiko (3DP) in sistemi za sintranje ali topljenje
kovine so še vedno v stratosferskih višinah.

ELBACOMP d.o.o., Stegne 35,
1000 Ljubljana, www.elbacomp.si
T. +386 1 583 79 30 F +386 1 583 79 35

Navadnemu smrtniku tako ostane na voljo FFF
tehnologija in mogoče DLP za neke specializirane
zadeve.
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A tudi to je širok pojem. Na voljo je širok spekter
modelov z različnimi kakovostmi in v raznih cenovnih
razredih in ker je pred kakršnokoli investicijo
potrebno vedeti, ali bo zadovoljila naše potrebe,
smo se odločili za ta korak.

razblinil večino skrbi. Na njej je nekaj videklipov, ki
kažejo sestavljanje skozi step-by-step pospešeni
nemi video.

Vzeli smo eno od cenenih, a upam da solidnih za
(svoj denar) kitajskih kopij kartezičnih modelov pri
Azurefilmu. Gre za kit komplet verzijo modela ORRES.
Isti model je na voljo na njihovi strani že sestavljen
za samo €50 več, a ker je bistvo te vaje učenje, smo
se namenoma odločili za kit komplet.
Stvar je prišla v škatli z bazilijardo (lepo zloženih)
delov, priloženim papirnim seznamom materiala,
vzorcem belega filamenta, priloženo microSD
ploščico, USB-microSD adapterjem in 1 kolutom
Azurefilmovega PLA filamenta. Ne vem, če je to del
standardne ponudbe, a vsekakor je lepa gesta. Kot
se je pozneje izkazalo, microSD kasetka ni »darilo«,
kot to trdi priložen papir originalnega proizvajalca
– vsebuje programje in navodila za uporabo in
sestavitev, ki bi bile na papirju ali v drugi obliki
verjetno dražje. Kilogram novega filamenta pa je
po drugi strani očitno prostovoljno priložen. Lepo.

Že prvi korak, lupljenje zaščitnega samolepilnega
papirja z akrila mi je vzel več kot eno uro.
Nato je prišlo na vrsto sestavljanje (celo osnovno
orodje je priloženo!) in to je šlo dokaj lepo, čeprav
daleč, daleč počasneje od tempa, ki ga je narekoval
nori čarovnik na videu.
Stvari so v veliki meri korektne in razumljive. Deli
so prešteti in skrbno zapakirani, tehnik na demoju
sestavlja točno ta model, prikazano je dokaj lepo in
natančno, kateri vijaki/matice/etc iz katere vrečke
so uporabljeni v vsakem koraku ipd.
Niso pa napake nemogoče. Tako so denimo bile
vodoravne jeklene palice, po katerih drsi mehanizem
z glavo 5mm predolge. Domnevam, da so pomotoma
priložili palice prejšnjega modela, ki je imel rahlo
drugačno konstrukcijsko rešitev. Stvar smo rešili
malce drugače, a tudi to je vzelo nekaj časa.
Pozneje se je izkazalo, da je eden od kablov za
povezavo koračnih motorjev napačno povezan.Take
in podobne drobne napake so možne. Ponavadi niso
kritične, jemljejo pa svoj čas.
Ko je prišel čas za vklop, je stvar takoj oživela. Če
odštejemo napakico v kablaži in mojo drobno napako
(zamenjal sem senzorja za X in Y os), je moj primerek
iztiskal testni zobnik (priložen na kasetki) relativno
lepo že v prvem poskusu, s priloženim koščkom
filamenta in s prednastavljenimi parametri. Resda
je trajalo skoraj tri ure, a rezutat je bil zobnik.

Po hipnem navalu panike, da se to ne bo dobro končalo
in da pelje v neskončno sestavljanje nemogočega
mozaika, mi je kratek vpogled na priloženo kasetko
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Zatem sem opazil, da ventilator, ki naj bi hladil
izdelek, piha dol v mizo. Očitno je potrebno vodilo
za zrak, ki pa ga nisem nikjer našel.

ZAČETNI KORAKI

časa tiska se enačba izplačljivosti izide predvsem
za kose majhnih dimenzij in v majhnih serijah, ki jih
ni moč dobiti v redni prodaji.
Druga velika prednost je izdelava prototipov. Je pa
treba imeti pred očmi tudi nekaj specifik. 3D-tiskani
del, tudi če je tiskan iz enakega materiala, ne bo imel
enakovrednih mehanskih lastnosti delu, narejenemu
na klasični način. Tiskani del enostavno ni povsem
stopljen v vsem svojem volumnu in polimeri materiala
se niso uspeli povsem povezati med sosednimi
prehodi in plastmi.

Dokler nisem poskusil natisniti druge testne datoteke,
katere rezultat je bil – vodilo za zrak za ventilator.
Vem, da mnogi uporabljajo 3D-tiskane dele za svoje
nove tiskalnike, tu me je to presenetilo, ker je vse
ostalo videti klasično.
Priloženo programje je Cura3D in Repetier-host,
s katerimi se pa v tem trenutku še nisem uspel
podrobneje pozabavati, sploh ker rad uporabljam
zadnjo verzijo in ker potrebujemo dostop do izvorne
kode.

Poleg tega so tudi dimenzijska točnost in stabilnost
ter površinske tolerance pogosto slabše od tega, česar
smo vajeni pri rezkanju, vodnem rezu, vlečenju ipd.
Ima pa 3D tisk tudi svoje prednosti. Tako denimo
lahko določimo poljuben faktor polnjenja notranjosti,
strukuro polnjenja, in dosežemo kompleksne oblike,
ki bi bile drugače nepraktične.
A o tem bomo rekli kaj več v naslednjih številkah.


Prikazani model je povsem primeren za prve korake,
rezultati so ponovljivi in kakovost tiska je videti
solidna s priloženimi materiali. Solidna v primerjavi
s tem, kar pričakujemo od FFF tiskalnika, a kako bo
to videti v luči potreb konkretne aplikacije, je pa
druga stvar.

Nas denimo zanimajo drobni izdelki, ki so bodisi
kozmetične narave, bodisi gre za drobno mehaniko
(distančniki posebnih dimenzij, plastični kosi posebnih
oblik ipd). Pri teh cenah opreme, surovin in predvsem
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Obvladujte zaloge in
obvladovali boste denar!
Zmanjšajte
stroške
poslovanja
Eno od glavnih orodij, s katerim lahko dosežete kon kurenčno prednost na vedno bolj zahtevnem trgu, je
poslovna programska oprema PANTHEON, s katero
spremljate poslovanje svojega podjetja.
PANTHEON vam omogoča slednje od vhoda materiala do izhoda izdelkov ter spremljanje zaloge po serijskih številkah in
lokacijah na skladišču. Predvsem pa vam zagotavlja uspešno
podporo materialni oskrbi proizvodnje ter povezavo med prodajo in proizvodnjo. Z vsemi temi mehanizmi boste izboljšali
obvladovanje svojih zalog ter s tem neposredno vplivali na svoj
denarni tok.
S številnimi prednostmi za enostavno in zahtevno proizvodnjo
predstavlja optimalno rešitev za modernizacijo vašega poslo vanja, zagotavlja pa vam tudi tudi najširšo mrežo podpore.

Z odločitvijo, da naše poslovanje zaupamo celoviti poslovno-infor
macijski rešitvi PANTHEON, smo zelo zadovoljni. Omogoča nam,
da obvladujemo zaloge materiala in gotovih izdelkov, kalkulacije,
naročila, delovne dokumentacije, poleg tega pa smo izboljšali-pod
poro do kupcev ter uspeli doseči pregled nad skladiščem. Močno pa
nam je poenostavil tudi procese med blagovnim delom in računo
vodstvom, tako da se lahko ekipa v večji meri posveča nadzoru ter
manj operativnemu delu.
g. Mitja Kostanjevec, Finakos d.o.o.
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Izboljšajte
načrtovanje

Postanite
še bolj
konkurenčni
Pokličite

01 25 28 950

Povečajte
učinkovitost

ali pišite na

prodaja@datalab.si
Zaupa nam že
več kot 48.000
uporabnikov.

Manufacturing
www.datalab.si/pantheon/manufacture

3D-TISK ZA PISARNO IN DOM

Tehnologije 3D-tiska za pisarniško in
domačo rabo
Avtor: Jan Časl, Pro3D.si

Tri glavne tehnologije, ki se uporabljajo pri manjših 3D tiskalnikih za domačo rabo so: FFF/FDM , SLA in
DLP. Trenutno je najbolj razširjena FFF tehnologija. Kratica FFF (Fused filament fabrication) je razvila
skupnost RepRap iz kratice FDM (Fused Deposition Modeling), ker je bila ta do leta 2009 patentirana
s strani podjetja Stratasys. Še danes sta v uporabi obe kratici.
Dveh različni imeni za isto tehnologijo 3D tiska lahko
pogosto zmedeta začetnike V nadaljevanju bomo
uporabljali pogosteje uporabljeno FDM kratico. Pri tej
metodi gre za nadzorovano nanašanje materiala skozi
greto šobo. Najpogosteje se uporabljajo termoplasti
v obliki 1,75 mm ali 2,85 mm debele niti navite na
kolut – filament. Z FDM tehnologijo lahko tiskamo
najrazličnejše termoplaste. Večina namiznih FDM
tiskalnikov lahko tiska termoplaste s tališčem pod
250˚C. To so PLA, ABS, TPU, ASA, HIP ipd. Kakovost
izdelkov, narejenih s FDM tehnologijo je v največji
meri odvisna od velikosti šobe.

poteka po slojih. Pri SLA tehnologiji se za vir svetlobe
uporablja usmerjen laserski žarek. Ta tehnologija
omogoča zelo natančne izdelke z veliko podrobnostmi.
Čas tiska je tako kot pri FDM tiskalnikih odvisen od
velikosti izdelka in višine sloja.
Pri DUP tehnologiji se kot vir svetlobe najpogosteje
uporablja UV LED svetilka, katere svetloba potuje
čez UV odporen LCD zaslon in osvetljuje fotopolimer
skozi prozorni zalogovnik od spodaj – izdelek nastaja
obrnjen ''na glavo'' . Prednost te tehnologije je cena
3D tiskalnika in čas tiska, ki je v primeru, ko tiskamo
večje oziroma več kosov hitrejša kot SLA in FDM.
Ker DUP tiskalnik osvetljuje celotno površino tiska
naenkrat, čas tiska ni odvisen od velikosti izdelka,
ampak le od višine izdelke in višine sloja. Slabost
DUP tiskalnika v primerjavi z SLA je ta, da lahko pride
do izgube kakovosti na robovih in da je osvetlitev
po celotni površini neenakomerna.
Cene takšnih tiskalnikov se gibljejo od 500 EUR
naprej, Cena fotopolimerne smole pa od 50EUR/L
višje, kar je dvakrat dražje od cene filamenta za
FDM tiskalnike.

Najpogosteje se uporablja šoba premera 0,4 mm, ki
je kompromis med hitrostjo tiska in kakovostjo. Na
večini tiskalnikov lahko šobo po potrebi enostavno
zamenjamo z ožjo ali širšo, pri čemer smo pri večini
namiznih 3D tiskalnikov navzdol omejeni z 0,2mm in
navzgor z 0,8 mm. Velik vpliv na kvaliteto tiska ima
tudi natančnost pozicioniranja šobe, kar je v praksi
v veliki meri odvisno od togosti same konstrukcije
in kakovosti vodil.
Vse pogosteje se v domači rabi pojavljajo DUP (Direct
UV Printing) in SLA (stereolithography) tiskalniki.
Obe metodi sta si v osnovi podobni,saj temeljita na
strjevanju tekočega fotopolimera-smole. Strjevanje
AVTOMATIKA 159/2018
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V primerjavi s FDM tehnologijo je pri DUP in SLA malo
več dela z obdelavo izdelkov. Velik problem DUP in
SLA tiskalnikov je tudi zdravju škodljiv fotopolimer
dokler ni dokončno strjen. Pri delu z nestrjenimi
izdelki je potrebno nositi zaščitne rokavice. DUP in
SLA izdelke moramo po končanem tisku očistiti v
banjici alkohola. Za boljše rezultate se uporablja tudi
ultrazvočni čistilec, kar predstavlja dodatne stroške
okoli 100EUR. Po končanem čiščenju je potrebno
izdelek še dodatno strditi. To lahko naredimo na
sončni svetlobi ali pod UV lučjo.

2. Izposoja 3D tiskalnika
Če potrebujete večje število 3D natisnjenih
izdelkov v čim krajšem času od izrisanega 3D
modela do dejanskega kosa, pa je bolj primeren
nakup oziroma izposoja 3D tiskalnika. Izposoja
je mogoče bolj primerna za občasna krajša
dela ali pa če niste prepričani, kateri tiskalnik
dejanjsko potrebujete. Prednost izposoje je tudi
v tem, da dobite že sestavljen in nastavljen 3D
tiskalnik in stroške popravila v primeru okvar krije
najemodajalec. Če po izposoji ugotovite, da vam
tiskalnik ustreza in da ga želite imeti v lasti, se
lahko odločite za nakup novega.
3. nakup 3D tiskalnika
Ta možnost je optimalna za tiste, ki tiskajo več kot
samo občasno in ki vedo, kateri model potrebujejo.
Nudimo servis, podporo in izposojo za vse modele,
ki jih prodajamo. Če ste še vedno v dvomih glede
prave rešitve, nas obiščite in jo bomo poiskali za vas.

Ob poplavi različnih 3D tiskalnikov se začetnik težko
odloči, kateri 3D tiskalnik bi izbral, oziroma ali sploh
potrebuje 3D tiskalnik, zato smo se odločili ponuditi
tri možnosti:
1. naročilo konkretnega 3D izdelka, katerega vam
lahko izrišemo in natisnemo mi
Če imate le enkraten izdelek in ne želite časa
izgubljati z učenjem o 3D tisku, potem je to prava
rešitev za vas.
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NOVI SLS TISKALNIK
Podjetje Aerosint je predstavilo prvi 3D-tiskalnik s
tehnologijo SLS (selective laser sintering), ki omogoča
delo z dvema materialoma hkrati. Za postopek so
vložili tudi patent. Dokler ne bo podeljen, verjetno
nekih bistvenih podrobonosti ne bomo izvedeli, a
vsaj tako od daleč je videti, da se prah nanaša preko

3D NOVIČKE

vzorčevalnih valjev (patterning drums), podobno, kot
pri barvnem laserskem tiskalniku.

WASP Clay Kit
Italijanski proizvajalec 3D-tiskalnikov, ki se je
specializiral za »delta« konfiguracijo in znotraj te
zasnove za velike modele, je pradstavil zanimiv
dodatek - »Clay Kit«.

Med drugim to prinaša pmožnost uporabe ločenega
prahu za podporni material, ki je lahko daleč cenejši
in katerega lahko ponovno uporabimo brez posebnih
degaradacij.

Gre za poseben dodatek, v bistvu kombinacijo
rezervoarja za viskozno vodno mešanico gline in
glave, ki lahko tiska glino. Kit je v osnovi zasnovan
za njihove delta tiskalnike, pravijo pa, da ni razloga,
da ne bi delal tudi na modelih drugih proizvajalcev.
Pravijo, da njihov novi LDP ekstruder dosega ločljivosti,
ki so zelo blizu temu, kar dosegajo klasični ekstruderji
za polimerno plastiko. LDP ekstruder omogoča
učinkovit nadzor pretoka materiala in tudi njegovo
ustavitev, obenem pa učinkovit odstranjuje zračne
mehurčke iz mešanice.

Pravijo tudi, da njihov pristop k vzorčenju omogoča
nanos celotne plasti v samo 2 sekundah in da princip
in tudi demonstracijski stroj ni posebej izbirčen
glede izbire prahu za tisk. Lahko je to polimer, kovina,
keramika, organska snov...

Zračni kompresor, ki je potreben za zagotovitev
pritiska za potisk gline iz rezervoarja, ni vključen
v komplet.

WASP Clay Kit 2.0 obsega tudi 3kg rezervoar, ki ga
lahko na zahtevo zamenjamo s 15kg modelom.
AVTOMATIKA 159/2018
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3D-tiskani magneti, ki presegajo klasične
Info: Branko Badrljica, Avtoma ka+Elektronika

3D-tiskani magneti danes niso več nezaslišana stvar.
Mogoče jih ne vidite v izdelkih v prosti prodaji, so
pa bili prikazani delujoči prototipi leto ali dve nazaj.
Sedaj so raziskovalci NRC( National Research Council Of
Canada) naredili še nekaj korakov naprej. Razvili so postopek,
s katerim lahko »natisnete« magnete neposredno na že
izdelano ohišje. S tem ne samo da prihranite postopek
montaže (in potrebne dele zanj), ampak magneti postanejo
sestavni del ohišja. Poleg tega da se izognete postopku
sintranja in vsemu, kar ta prinaša (dimenzijske spremembe,
izmet, odpadne ostanke materiala ipd).

Slika 1: NRCjeva raziskovalca Jean-Michel Lamarre in Fabrice
Bernier demonstrirata izdelek, narejen v novi tehnologiji

Dve desetletji izkušenj
z laserskim razrezom in
upogibanjem pločevine.
• Laserski razrez pločevine do 8000 x 2500 x 25 mm.
• Upogibanje tehnološko zahtevnih pozicij do 6000 mm.
• Serijsko varjenje z vrhunskim varilnim robotom.

Lasertehnik Marﬁn, d.o.o., Cesta k Tamu 63, 2000 Maribor
+386 2 4260125 • info@lasertehnik.si • www.lasertehnik.si
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Pri NRCju pravijo novemu procesu »cold spray« - hladni sprej.
Fini magnetni prah pospešijo v hitrem curku zraka proti tarči,
v katero se delci fizično zarijejo z veliko hitrostjo in tako
se v njih sprosti tudi toplota, za katero bi sicer potrebovali
proces sintranja. Proces nadzoruje robotska roka, ki šobo
usmerja hitro in natačno po željenem področju, kjer se
počasi »tiska« magnetni material. V primerjavi z drugimi
postopki »cold spray« ponuja hitrost. Pravijo, da lahko tako
proizvedejo več kilogramov magnetnega materiala na uro.
Oprijem magnetnega materila na podlago je izjemno
dober, ravno tako je z termično prevodnostjo in take
magnete je lažje rezkati, saj so vezani na ohišje, ki jim
daje oporo in so tako težje lomljivi.

Slika 2: Priprava prototipnega dela za električni motor v
NRCjevi napravi za »cold spray« nanos

CAD/CAM SISTEMI

RadCAM
Info: Branko Badrljica, Avtoma ka+Elektronika

3Indijsko podjetje Radcam Technologies je predstavilo
svoje novo programje Radan, ki pomaga programerju
pri pretvorbi podatkov iz CAD v NC kode.

- strojno obdelavo in programiranje
- izračun in simulacija krivljenja
- programiranje laserja za rez

Namenjen je za:
- načrtovanje s pločevino
- samodejno gnezdenje
Podjetje ima v ponudbi tudi:
- GibbsCAM CAM sistem
- Plant 4-D podatkovni objektno orientirani paket
za design tovarne
- Cimatron CAD/CAM za delo z vlivanjem in brizganjem

NAREKUJEMO

TEMPO

NOVO

Tako kot motoristi tekmujejo na Moto GP, naši roboti tekmujejo v industriji.
Napovedujemo začetek dirke z novima tekmovalcema: MOTOMAN GP7 in
MOTOMAN GP8! Sta izjemno hitra in samozavestno narekujeta tempo.
Večji pospeški, hitrejši takti ter krajši časi zagona. Robota serije MOTOMAN GP
sta pripravljena na »veliko nagrado«. V vašem podjetju bosta zagotovo povečala
učinkovitost in izboljšala gospodarnost.

AVTOMATIKA 159/2018
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KOMBINACIJA LASERSKEGA IN VODNEGA REZA
Informacije: SYNOVA

Po laserskem in vodnem rezu smo dobili kombinirano
tehniko. Ne gre za enostaven spoj obeh tehnologij.
Voda je tu sicer resda pod pritiskom, a ne z namenom
rezanja – voda tu ne vsebuje nobenih rezalnih materialov. Vodni curek vodi laserski žarek kot bi potoval
po klasičnem fiberoptičnem vlaknu vse to točke reza.
Tam pa vodni curek hladi material.

Tako imamo laserski rez z mnogimi prednosmi vodnega
reza. Materiala ne pregrevamo, režemo pa lahko na
večji razdalji od glave. Poleg tega lahko dosegamo
večje hitrosti reza, še posebno pri tankih materialih ob
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visoki mehanski natančnosti in zelo ozkem področju
reza (20+ μm), s paralelnimi stenami (ni konusno,
kot pri klasičnem laserskem rezu).
Temu principu pravijo pri podjetju Sunova »Laser
MicroJet« tehnologija. Omenjene prednosti naj bi ji
odprle vrata v povsem nova področja, kot so denimo
razrez polprevodniških rezin, diamantov, mask za
spajko za tiskana vezja ipd.
Njihov novi sistem je zasnovan na platformi podjetja Makino. »Moker«
laserski proces mu omogoča vrezovati kompleksne
oblike v kovino brez kakršnekoli termične škode v
okolici reza. Obdeluje lahko
tudi nove toplotno odporne in ultratrde materiale
kot so kompoziti v keramični matrici (CMC).

TRANSPARENCY PAYS BACK
Current and Energy Measurement Technology

Visualization &
Configuration

Evaluation

Measurement

Comprehensive Network Analysis and Energy Measurement
via 3-Phase Power Measurement Modules
Identify, optimize and economize energy consumption
Easyily integrate of our solutions into existing systems
Energy characteristics that adhere to DIN EN ISO 50001
www.wago.com/em

1.
Mednarodni tehnološki sejem
Celjski sejem, 18.-21. april 2018
Energetika
Terote – indurijsko vzdrževanje in čiščenje
Avtomatizacija, mehatronika in
indurijska elektronika
Lesnoobdelovalni roji, orodja in
repromaterial, gozdna tehnologija

DOLGOLETNA TRADICIJA Z ROKO V ROKI Z NOVIMI
TEHNOLOGIJAMI IN NOVIMI VSEBINSKIMI PODROČJI.

Aktualne teme za rokovno ra:
- Dan slovenskih inalaterjev-energetikov (sreda, 18.4.)
- Energetski forum Kaj prinašajo »Regulativne spremembe za
vzpoavitev nove vloge na trgu Aktivni odjemalec«? (četrtek, 19.4.)
- Tekmovanje dijakov srednjih poklicnih šol Slovenije –
poklic inalater rojnih inalacij (četrtek, 19.4.)
- Dan vzdrževanja – Vzdrževanje hidravličnih in pnevmatičnih
rojev in naprav, Vzdrževanje mehanskih siemov (petek, 20.4.)
- Mednarodno tekmovanje gozdnih delavcev (sobota, 21.4.)
Medijski partner:
Medijski pokrovitelji:

www.ce-sejem.si

Naziv sejma
Leto ustanovitve
Frekvenca
Termin sejma
Kraj prireditve
Lokacija prireditve
Delovni čas

Vstop dovoljen
Cene vstopnic
Osnovne info o prireditvi
Profil razstavljavcev

Profil obiskovalcev

Ciljne panoge prireditve

Statistika prireditve za leto
Domači direktni razstavljavci
Tuji direktni razstavljavci
Domača zastopana podjetja
Tuja zastopana podjetja
Zastopana podjetja skupaj
Razstavljavci skupaj
Število sodelujočih držav
Sk. razst. površina (v m2)
Število obiskovalcev
Št. akreditiranih novinarjev
Vzporedne prireditve
Soorganizatorji
Podporni mediji
Organizator

IFAM - Strokovni sejem za avtomatizacijo, mehatroniko,
meritve, senzoriko, računalniški vid …
2005
Letno
13. - 15. 02.2018
Ljubljana, Slovenija
Gospodarsko razstavišče
Torek
13.02.2018
09.00-17.00
Sreda
14.02.2018
09.00-17.00
Četrtek
15.02.2018
09.00-17.00
Strokovna publika
8 EUR odrasli, 5 EUR študentje
Strokovni sejem IFAM je edini B2B sejem v Sloveniji in
regiji za avtomatizacijo, mehatroniko, senzoriko, meritve ..
Proizvajalci, uvozniki in distributerji izdelkov in
storitev, povezanih z avtomatizacijo, mehatroniko,
sistemi meritev, testiranja in kontrole v industriji, montažo
in operativno tehnologijo, računalniškim vidom, sistemi za
pozicioniranje, tehnologijo pogonov (rotacijska in
linearna), senzoriko, sistemi nadzora, sistemi in
napravami za varovanje in opazovanje, napajalnimi
sistemi, software – aplikativnami rešitvami,
Managerji in vodje proizvodnje, tovarn; strokovnjaki
in inženirji za zagotavljanje kakovosti in kvalitete;
vzdrževalci, nabavni inženirji in vodje; tehnični
direktorji/vodje; planerji proizvodnje; projektni
inženirji; podjetniki; managerji, člani uprav; razvijalci
in raziskovalci; inženirji designa.
Avtomobilska industrija in dobavitelji; energetika,
strojnišstvo,
farmacevtska,
kemična,
kozmetična,
prehrambena, lesna in lesno obdelovalna industrija;
industrija proizvodnje pijač in embalaže; strojna,
električna in elektronska industrija; solarna tehnologija;
plastična industrija; obdelava metala, informacijska in
komunikacijska podjetja; grafična in papirna industrija;
gradbena in konstrukcijska industrija ....
2017
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5,000
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Poslovni forum, okrogla miza, delavnice
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