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IZVLEČEK 

 

Za marsikatero tradicionalno industrijsko panogo v zatonu sta značilni velika količina ročnega dela ter nizka stopnja 

avtomatizacije. Zaradi velikih stroškov dela se proizvodnja seli drugam, v nekaterih panogah (na primer v lesarstvu in 

tekstilni industriji) pa nastajajo presežki težko zaposljivih ljudi. Kompozitno industrijo odlikujeta visoka dodana vrednost 

in izjemna kompleksnost dela, ki zahteva predvsem delovne navade in že izoblikovane ročne spretnosti. Ravno te pa lahko s 

pomočjo dodatnih izobraževanj ponudijo trenutno brezposelni delavci, ki ustrezajo iskanemu profilu. Ključni namen 

Erasmus+ projekta CompoHUB je izkoristiti obstoječe potenciale na trgu dela ter z aktivnostmi izobraževanja in 

usposabljanja prekvalificirati brezposelne osebe za namene visokotehnološke kompozitne proizvodnje. Projekt razvija in 

testira izobraževanje na področju kompozitne izdelave, ki bo neposredno odgovarjal potrebam podjetij, ki delujejo na 

omenjenem področju. Hkrati projekt razvija poklicni standard »izdelovalec kompozitnih izdelkov«, ki opredeljuje potrebna 

znanja, veščine in tipične sklope dela v okviru kompozitne izdelave na IV. ravni zahtevnosti. 

 

 

1 UVOD 

 

Področje kompozitne proizvodnje je širši 

slovenski družbi še precej nepoznano, vendar je, 

predvsem zaradi širokih možnosti uporabe v 

raznih industrijah, zelo perspektivno. Trenutno 

lahko po svetu zasledimo več kot 30.000 različnih 

kompozitnih izdelkov in polizdelkov, ki so 

narejeni po načelu kompozitne izdelave. V 

industriji skoraj ni področja, kjer se kompozitnih 

materialov ne bi dalo uporabiti: v letalski, 

farmacevtski, avtomobilski industriji, 

ladjedelništvu, gradbeništvu, pri nafti, plinu, 

obnovljivih viri itd. Trendi nakazujejo 

dolgoročno in vzdržno rast kompozitne industrije 

v evropskem in svetovnem merilu. 

Uspešna slovenska podjetja, ki v okviru svoje 

dejavnosti razvijajo kompozitno izdelavo, zaradi 

rasti in širjenja lastne proizvodnje povprašujejo 

po novih delavcih, ki za kakovostno izdelavo 

kompozitnih elementov, polizdelkov ali končnih 

izdelkov že posedujejo določena znanja in ročne 

spretnosti. 

Na splošno lahko glede na opravljeno analizo 

stanja ugotovimo, da po treh do šestih mesecih 

internih usposabljanj postanejo delavci do 

določene mere samostojni za izvajanje dodeljenih 

nalog, prava učinkovitost pa se pokaže šele po 

enem letu dela v podjetju. V procesu 

zaposlovanja tako imenovanih »izdelovalcev 

kompozitnih izdelkov oz. laminerjev« (angl. 

Composite laminators / fabricators of composite 

products) podjetja pri kandidatih sicer iščejo 

določena predznanja (na primer ročne spretnosti, 

fleksibilnost), a morajo zaradi neobstoja 

poklicnega standarda sama oblikovati ustrezne 

kriterije. Problem tovrstnega nepovezanega 

ravnanja podjetij v kompozitni panogi je, da so 

kriteriji neusklajeni in neenotni, podporne 

institucije (na primer zavod za zaposlovanje, 

obrtne zbornice) pa težko učinkovito usklajujejo 

ponudbo in povpraševanje na trgu dela.  

 

2 PROJEKT COMPO-HUB 

 

Zaradi prepoznanih potreb slovenske industrije 

smo s partnerji oblikovali evropski projekt 

»Vešče roke za visokotehnološko proizvodnjo« - 

CompoHUB (Erasmus+, Strateška partnerstva 

/ www.compohub.eu), katerega ključni namen je 

oblikovati in testirati visoko kakovostno 

izobraževanje na področju kompozitne izdelave, 

ki bo neposredno odgovarjal na potrebe podjetij 

iz omenjenega področja. Projekt povezuje tri 

različne skupine organizacij, ki skupaj tvorijo 

vozlišče na področju kompozitne izdelave: 
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1. podjetja, ki izvajajo raziskave in razvoj na 

področju kompozitov in proizvajajo 

kompozitne materiale ter izdelke, 

2. podjetja, ki uporabljajo kompozitne materiale 

za proizvodnjo sestavnih delov za različne 

industrije (na primer letalstvo, ladjedelništvo, 

motociklizem, avtomobilska industrija itd.)  

3. javne in zasebne izobraževalne ustanove. 

 

 

 
 

Slika 1: Projekt CompoHUB – logotip 

 

Projekt si je zadal 5 ključnih ciljev:  

1. Identifikacija in analiza potreb trga, predvsem 

glede primanjkljaja potrebnih veščin na področju 

kompozitne izdelave.  

2. Strukturiranje delovnih področij, ključnih 

nalog, znanj in veščin ter razvoj poklicnega 

standarda in nacionalne poklicne kvalifikacije. 

3. Razvoj, pilotna izvedba in evalvacija 

izobraževalnega programa na področju 

kompozitne izdelave. 

4. Umestitev razvitih materialov v spletni učni 

portal. 

5. Trajna in dolgoročno vzdržna integracija 

razvitega izobraževalnega programa v prakse 

poklicnega izobraževanja in usposabljanja v 

Sloveniji in Estoniji. 

 

2.1 Pilona izobraževanja 

 

V sklopu aktivnosti razvoja in testiranja 

izobraževalnega programa ter spletnega učnega 

portala (dostopnega na 

www.compohub.eu/course/index.php) smo 

izvedli dve pilotni izobraževanji v Sloveniji, 

vsako v trajanju 65 šolskih ur, usposobili pa smo 

15, večinoma brezposelnih oseb za področje 

izdelave kompozitnih izdelkov. Izobraževanje se 

je osredotočalo na razvoj praktičnih znanj in 

veščin, zaključilo pa se je z izpitom, na katerem 

so na podlagi priučenih postopkov kompozitne 

izdelave kandidati morali načrtovati in oblikovati 

konkreten izdelek iz kompozitnih materialov (glej 

sliko 2 in 3). Izobraževanje je bilo sestavljeno iz 

sedmih različnih strokovnih modulov:  

1. uvod v kompozite, 

2. priprava na delo, varnost, kakovost, 

3. orodja, tkanine, krojenje, vakuum vreča,  

4. priprava veziva in laminacija, 

5. obrez in površina, 

6. sestava, lepilni spoji in popravila. 

 

 
 

Slika 2: Obeski za ključe 

 

 
 

Slika 3: Lopatke za strganje ledu 

 

2.2 Spletni učni portal ComopoHUB 

 

Spletni učni portal CompoHUB je namenjen 

posameznikom, ki želijo pridobiti nova ali 

poglobiti obstoječa teoretska znanja na področju 

kompozitne izdelave. Portal nudi celoviti in 

strukturirani pregled nad celotno kompozitno 
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tehnologijo in izdelavo. Hkrati je portal namenjen 

podjetjem, ki bi želeli izšolati svoje obstoječe 

delavce ali testirati morebitne kandidate za 

zaposlitev. Nenazadnje, portal je lahko v pomoč 

srednjim in poklicnim šolam, ki bi želele svojim 

učencem omogočiti sodobno učenje o kompozitih 

in s tem dopolniti ali izboljšati svoj izobraževalni 

program. 

Po vsakem sklopu so na voljo testna vprašanja, 

s pomočjo katerih se preveri pridobljeno znanje. 

Šele v primeru, ko učenec pravilno reši vse 

naloge, mu je dovoljen prehod na naslednji učni 

sklop.   

Portal je razdeljen v sledeče učne sklope:  

 

1. A-B-C kompoziti: 

- Uvod 

o Kompoziti 

o Kompozitni materiali - kje in zakaj jih 

uporabljamo? 

o Filozofija kompozitov, matrica in 

učvrstitveni materiali 

o Kaj so FRP-ji? 

o Kje in zakaj uporabljamo FRP-je? 

o Slabosti kompozitov 

o Prednosti in slabosti FRP-materialov 

 

- Vlakna in tkanine 

o Materiali vlaken 

o Steklena vlakna 

o Vrste steklenih vlaken (napredni nivo) 

o Aramid 

o Karbon / ogljikova vlakna 

o Drugi materiali vlaken (napredni nivo) 

o Hibridi 

o Tkanine ali polizdelki 

o Vrste tkanin 

o Enosmerno tkanje 

o Drugi vezavni postopki (napredni 

nivo) 

o Večosno tkanje 

o Tkani materiali 

o Mata 

 

- Smole in matrice 

o Matrica 

o Termoplastne in termosetne smole 

o Poliestrske smole 

o Mešanje poliestrskih smol z drugimi 

proizvodi 

o Vinilestrske smole 

o Epoksi smole 

o Želiranje in strjevanje smol 

o Postrjevanje in tehnični listi 

o Primerjava smol 

 

- Varnost 

o Varovanje kože 

o Varovanje oči in obraza 

o Varovanje dihal in varovanje pred 

zaužitjem 

o Topila in požarna varnost 

 

- Orodja 

 

2. Osnovni postopki laminacije: 

 Laminacija 

o Delovni prostor 

o Krojenje tkanine 

o Rezanje tkanine 

o Ločilci 

o Mešanje smol 

o Odprti in delovni čas 

o Laminacija 

o Zaključek s hrapalno tkanino 

 

 Končna obdelava 

o Osnove rezanja kompozitov 

o Rezanje in obrezovanje 

o Napake pri vrtanju 

o Nasveti za vrtanje 

o Brušenje 

o Brušenje za pripravo in zaključek 

o Napake pri brušenju 

o Poliranje 

o Spajanje in vezava kompozitov 

o Mehansko spajanje 

o Vezanje z lepilom 

  

3. Zahtevnejši postopki izdelave: 

 Kalupi 

o Kaj je pramodel in kaj kalup? 

o Pramodeli 

o Priprava pramodela 

o Materiali za izdelavo kalupov 

o Tipi kalupov 

o Uvod v postopek izdelave kalupov 

o Snemalni kot, delilne ravnin in 

združevalne točke 

o Epoksi gelpremazi - gelcoati 
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o Poliestrski gelpremaz - gelcoati 

o Tehnike laminiranja 

o Razkalupljenje 

o Priprava kalupa za prvo uporabo 

 

 Vakuumiranje 

o Vakuumiranje na splošno, 

o Teža laminata in razmerje med vlakni 

in smolo v laminatu, 

o Vpliv vakuumiranja na obliko izdelka, 

o Atmosferski tlak, 

o Osnovni materiali, ki so potrebni za 

vakuumiranje, 

o Zgradba sistema za vakuumiranje, 

o Prednosti in slabosti vakuumiranja 

  

 Vakuumska infuzija 

o Osnove vakuumske infuzije 

o Prednosti vakuumske infuzije 

o Slabosti vakuumske infuzije 

o Povzetek prednosti in slabosti 

vakuumske infuzije 

o Osnovna oprema za vakuumsko 

infuzijo 

o Postopek vakuumske infuzije 

 

 Navijanje vlaken 

o Postopek 

o Delovne pozicije 

 

3 POKLICNI STANDARD 

 

 Poklicni standard je povezovalni člen sistema 

poklicnega izobraževanja in sistema certificiranja 

nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Pobudo za 

razvoj poklicnega standarda in nacionalne 

poklicne kvalifikacije »Izdelovalec kompozitnih 

izdelkov« (IV. raven zahtevnosti) so pripravila in 

vložila nekatera slovenska podjetja, ki delujejo na 

področju kompozitne izdelave (Aereform, 

Pipistrel, Seascape, SVP Yachts). Predlog je bil 

pozitivno obravnavan s strani področnega odbora 

v okviru Centra Republike Slovenije za poklicno 

izobraževanje. Področni odbor je predlagal 

pripravo poklicnega standarda in kataloga za 

»Izdelovalca kompozitnih izdelkov« ter za to 

nalogo imenoval delovno skupino uveljavljenih 

strokovnjakov iz različnih slovenskih podjetij in 

izobraževalnih organizacij. Delovna skupina je 

pričela z oblikovanjem potrebnih dokumentov, ki 

bodo v naslednjih korakih obravnavani s strani 

ustreznih institucij. 

 

3.1 Poklicne kompetence 
 

 Prepoznane poklicne kompetence, ki jih 

opredeljuje poklicni standard »izdelovalec 

kompozitnih izdelkov«, so: 

1. Sprejema, pregleda in razume tehnično 

dokumentacijo in skladno z njo dnevno 

načrtuje  svoje delo po delovnih fazah.  

2. Zagotavlja kakovost in doseganje količinskih 

normativov proizvedenih izdelkov dnevno ter 

pri tem upošteva predpise, načela racionalne 

rabe energije, časa in materiala ter dobre 

poslovne običaje. 

3. Dela tako, da ne ogroža sebe ali drugih ljudi 

(uporablja varovalna delovna sredstva in 

zaščitno opremo) v svojem delovnem okolju 

ter ne onesnažuje okolja in skladno s tem 

prilagaja svoje delovanje delovnim nalogam. 

4. Pri sporazumevanju z  različnimi deležniki, s 

katerimi se srečuje pri svojem delu, upošteva 

poslovno etiko ter vrednote podjetja. 

5. Pripravi in sortira tkanine, veziva in ostale 

materiale. 

6. Zbere in pripravi podatke ter osnovni in 

pomožni material za izdelavo kompozitov. 

7. Izdeluje delovne pripomočke z uporabo 

tehnične dokumentacije. 

8. Samostojno izdeluje kompozitne elemente, 

sestave, polizdelke in izdelke. 

9. Razrezuje in spaja kompozitne elemente. 

10. Površinsko obdeluje kompozitne elemente, 

sestave, polizdelke in izdelke. 

 

3.2 Ključna dela 
 

 Prepoznani sklopi ključnih del v poklicu, ki jih 

opredeljuje poklicni standard, so: 

 

1. Analiza, načrtovanje in organizacija dela:  

 sprejema tehnično dokumentacijo od 

nadrejenega, jo pregleda in skladno z njo 

načrtuje svoje delo v okviru ekipe. 

 

2. Priprava dela oz. delovnega mesta: 

 določi postopek za individualno izdelavo 

elementa, sestava, polizdelka, kompozitnega 

izdelka. 



IZOBRAŽEVANJE IN RAZVOJ VEŠČIN NA PODROČJU IZDELAVE KOMPOZITNIH IZDELKOV 
 

Gregor CERINŠEK, Slavko DOLINŠEK 
Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani 

 

INDUSTRIJSKI FORUM IRT 2017        235 

3. Operativna dela 

 zbere in pripravi material za izdelavo 

kompozitnih izdelkov na osnovi načrta 

laminacije, 

 pripravi in sortira kroje tkanin, veziva in 

pomožne materiale, jih ročno zlaminira in po 

potrebi vstavi v vakuumsko vrečo, 

 razrezuje in spaja kompozitne izdelke, 

 površinsko obdeluje kompozitne elemente, 

sestave, polizdelke in izdelke, 

 sestavlja in montira kompozitne izdelke in 

polizdelke, 

 vzdržuje ter izvaja manjša in večja popravila 

kompozitnih izdelkov. 

 

4. Zagotavljanje kakovosti: 

 zagotavlja kakovost lastnega dela -  kontrolira 

materiale in izdelke. 

 

5. Vzdrževanje in popravila: 

 redno vzdržuje in čisti delovna sredstva. 

 

6. Komunikacija: 

 komunicira z nadrejenimi in s sodelavci. 

 

7. Varovanje zdravja in okolja: 

 zaščiti sebe in sodelavce pred poškodbami in 

škodljivimi vplivi okolja, 

 sortira in skladišči odpadke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 SKLEP 

 

 Zaradi manjka ponudbe izobraževanj in 

usposabljanj na področju kompozitne izdelave so 

podjetja primorana izvajati notranja 

izobraževanja ali iskati primerne profile v tujini. 

Obstoj ponudbe tovrstnih usposabljanj v sistemu 

poklicnega izobraževanja in usposabljanja bi do 

določene mere razbremenil podjetja, saj bodo 

lahko funkcijo notranjega usposabljanja prenesla 

na zunanje izvajalce. Hkrati bo obstoj poklicnega 

standarda in nacionalne poklicne kvalifikacije 

»izdelovalec kompozitnih izdelkov« na IV. ravni 

zahtevnosti pospešil proces prepoznavanja, 

testiranja, ocenjevanja ter posledično 

zaposlovanja potrebnih delavcev na področju 

kompozitne izdelave.  

 

Projekt CompoHUB je sofinanciran s strani 

Evropske komisije. Vsebina prispevka odraža 

izključno stališča avtorjev. Nacionalna agencija 

ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno 

koli uporabo informacij, ki jih prispevek vsebuje.    
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IZVLEČEK 

 

Članek povzema nekaj osnovnih tehnoloških načel, ki jih je potrebno upoštevati pri snovanju kompozitnih izdelkov. 

Članek je namenjen snovalcem in konstruktorjem, ki prepoznavajo prednosti kompozitne tehnologije a še niso takšnih 

izdelkov zasnovali. 

 

 

1 UVOD 

 

V Sloveniji je kompozitna industrija dobro 

razvita, saj zaposluje več kot 4000 ljudi in letno 

predela povprečno 10.000 ton materiala. V tej 

industriji je nakopičeno ogromno znanja in 

izkušenj. 

Ciljna publika tega prispevka ni obstoječa 

kompozitna industrija, ampak so snovalci in 

konstruktorji, ki delajo izven kompozitne 

industrije, kdaj in na kakšen način lahko svoje 

izdelke izboljšajo ali pa poenostavijo z uporabo 

delov iz kompozitnih elementov. 

 

2 LASTNOSTI KOMPOZITNIH 

IZDELKOV 

 

Kompozitni izdelki so sestavljeni iz vsaj dveh 

komponent. V splošnem sta ti komponenti 

tkanina in smoli podobna tekočina. Kompozitni 

izdelek se izdela tako, da se tkanina prepoji z 

smolo, ki se nato strdi. Več o tkaninah in 

laminatih v odličnem prispevku Jureta Berka v 

reviji IRT 3000, številka 49 [1]. 

Po navadi to strjevanje poteka pri rahlo 

povišani temperaturi, da se izboljšajo mehanske 

lastnosti končnega izdelka. 

Ko je tkanina prepojena z smolo ima 

mehanske lastnosti, ki so podobne mokremu, 

lepljivemu blagu. Da se to lepljivo blago oblikuje 

v izdelek je potrebno orodje oz. kalup. 

 

 
 

Slika 1: Ena plast z epoksidom prepojenih 

ogljikovih vlaken položenih na pozitivni 

kalup. 

Kalupi so večinoma negativni, čeprav uporaba 

pozitivnih kalupov ni redka, še posebej v majhnih 

serijah. 

Zahteva po kalupih naj ne prestraši snovalcev, 

saj so kalupi za kompozite bistveno manj 

tehnološko zahtevni, kot orodja za štance, ali pa 

kalupi za litje. Tukaj mehanskih obremenitev 

praktično ni in tudi temperaturne obremenitve so 

majhne. 

Zato so lahko negativni kalupi za majhne 

serije narejeni iz lesnih polizdelkov (največkrat 

MDF) ali pa pozitivni kalupi iz stiroporja ali 

sorodnih materialov. 

 

2.1 Razmerje med mehanskimi lastnosti in 

maso 
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 Kompozitni izdelki so lahki. Če primerjamo 

ploščo izdelano iz ogljikovih vlaken in epoksida 

je lažja od ustrezne plošče iz aluminija. 

 A glavni prihranek mase je na račun večje 

trdnosti ogljikovih vlaken, kar nam omogoči da 

ploščo stanjšamo. Skratka prihranek mase je na 

račun razmerja trdnost/masa in ne same gostote.  

 Redukcija mase je dobrodošla kjerkoli, a 

zadnje čase so kompoziti popularni v orodjarstvu 

(zaradi zmanjšanje kinematičnih izgub hitro 

gibajočih se delov), proizvodnji (zakaj bi delavec 

pri strežbi stroja dvigoval pripravo z maso 10 kg, 

če je lahko ustrezna priprava iz kompozitov tehta 

samo 1,5 kg) medtem, ko so pri 

visokotehnoloških panogah kompoziti že 

standardna praksa. (slika 2). 

 

 
 

Slika 2: Zalogovnik na proizvodnji liniji, ki ga 

mora dvigovati delavec. Odličen primer 

uporabe kompozitnih materialov, v tem 

primeru spet ogljikovih vlaken. 

 

 Kljub zgoraj napisanemu je potrebno dodati, 

da sama kombinacija tkanine in smole ne 

zagotavlja togosti. Za ilustracijo tega smo izdelali 

demonstracijski kos, ki ga sestavljajo štiri plasti z 

epoksidno smolo prepojene tkanine iz ogljikovih 

vlaken. (slika 3) Ta ploščica je izjemno elastična. 

Da bi na kompozitnih izdelkih dosegli togost je 

potrebno dodati sredico in tako narediti sendvič 

konstrukcijo. 

 

 
 

Slika 3: obremenjena ploščica z sredico in brez. 

 

 Sredica geometrijsko poveča odpornostni 

moment in sama prenaša zgolj strižne sile. Zato je 

sredica lahko izjemno lahka. Največkrat se 

uporabljajo stiroporju podobni materiali, ali pa 

satovje iz papirja ali aluminija. Skratka, 

kompozitni izdelek je lahko izjemno tog in lahek 

hkrati, vendar to ne more biti samo ploščica, 

ampak togost pridobimo z sendvič konstrukcijo. 

 Naslednja predstava, ki jo moramo izničiti je, 

da so kompoziti praktično neuničljivi. To ne drži. 

Kompozitne strukture se lahko zlomijo. Zlomijo 

se na enak način kot se zlomi plošča vezanega 

lesa. (slika 4). Če pogledamo zlom podrobno, 

vidimo, da se plasti med seboj delaminirajo oz. 

odstopijo in zaradi tega se pretrgajo sedaj bolj 

obremenjena vlakna. 

 

 
 

Slika 4. Zlomljena plast ogljikovih vlaken. 

  

 Tudi v splošnem so kompoziti zelo enostavni 

za naknadno obdelavo. Če je potrebno obdelati 

obliko, je to najlažje z rezkanjem, luknje se 
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najbolje vrtajo z lesnimi svedri in brušenje robov 

je bistveno lažje, kot npr pri aluminiju. 

 

2.2 Oblikovanje 

 

Pri načrtovanju kompozitnih struktur lahko 

izkoristimo konstrukcijske poteze, ki jih pri 

drugih materialih praktično ni. 

Takšne poteze so lokalne odebelitve na bolj 

obremenjenih mestih in orientacija tkanine v oseh 

glavnih obremenitev. 

 Torej kompozitni izdelek lahko ojačamo samo 

npr. okrog točk vpetja, s tem da tam nagrmadimo 

več slojev tkanine. Takšne ojačitve so zelo 

poceni, ker tehnološko ne zahtevajo veliko časa. 

(slika 5). 

 

 
 

Slika 5. Na pritrdišču je ta struktura ojačana z 

dodatnimi sloji tkanine. 

 

V osnovi je polaganje kompozitnih struktur 

zelo podobno kovanju in zato mora načrtovalec 

izkoristiti podobne prijeme. Ko prvič načrtujete 

kompozitne izdelke, si poizkušajte predstavljati, 

da imate čudežno štanco, ki lahko material 

povleče in preoblikuje brez omejitev. Edino kar 

morate spoštovati je, da kompozitna tkanina, tako 

kot kovinska pločevina potrebuje nek minimalne 

radije pri vogalih. Kakršenkoli rob mora biti 

zaobljen. Večji radij, kot ima rob, lažje bo 

polaganje tkanine in cenejši bo izdelek. 

Po drugi strani je narava kompozitnih izdelkov 

takšna, da se največkrat uporabljajo tako, da se 

krivijo v dve ravnini hkrati. (dobro vidno na sliki 

1) Zato so kompoziti najbolj prisotni v letalstvu 

in brodogradnji, kjer je ključna zunanja oblika, ki 

povzroča najmanj aerodinamičnega ali 

hidrodinamičnega upora. 

To lastnost lahko spreten snovalec izkoristi 

tako, da z dodatnimi radiji v obliki še dodatno 

poveča odpornostni moment izdelka in je 

posledično lahko prihranek na masi še večji. 

 

3 SODELOVANJE AEREFORMA Z 

INOVACIJSKO-RAZVOJNIM 

INŠTITUTOM UNIVERZE V LJUBLJANI 

(IRI UL) 

 

Kompozitni materiali pa prinašajo veliko 

prednosti tudi pri načrtovanju in optimizaciji 

konstrukcijskih rešitev izdelkov. V sodelovanju z 

Aereform na IRI UL analiziramo možnosti za 

uporabo 3D-tehnologij pri pripravi končnega 

izdelka. Trenutno negative izdelujejo iz lesa, 

aluminija in jekla, s 3D-tiskalniki pa bi bil lahko 

postopek hitrejši in natančnejši. 3D-tehnologije 

tudi omogočajo pocenitev pri majhnih serijah, kar 

je dodaten razlog za njihovo uporabo. 

 Medtem ko so postale 3D-tehnologije v 

Sloveniji v zadnjih letih bolj dostopne tudi za 

kreativne industrije (npr. RogLab, projekti 

ohranjanja kulturne dediščine …), je ob tej 

popularizaciji Slovenija tudi država z visokim 

strokovnim znanjem na tem področju (npr. 

konferenca iCAT, LABOD - laboratorij za 

odrezavanje  na Fakulteti za strojništvo Univerze 

v Ljubljani). Raba 3D-orodij in tehnologij pri  

razvoju kompozitnih materialov je tema novega 

raziskovalnega projekta, v katerem želimo 

povezati industrijo in akademsko sfero. 

 

4 SKLEP 

 

Kompozitni izdelki poosebljajo prihodnji 

tehnološki svet. So lahki, močni in tehnološko 

odlični za optimizacijo struktur. Skratka z manj 

dajejo več. 

Snovalci in konstruktorji, ki delate izven 

kompozitne industrije pozivamo, da si v 

podzavest vtisnete sledeče reflekse: 

- Kompozitne strukture uporabim tam, kjer 

je masa izdelka pomembna. 

- Kompozitne strukture uporabljam, kot 

pločevino in ne kot volumen 

- Kompozitne strukture uporabim tam, kjer 

je zahtevna geometrija 
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Ko boste prepoznali v svojem delu eno ali pa 

več takšnih zahtev, potem je naslednji korak, da 

poiščete kompozitno delavnico, ki vam bom 

pomagala z nasveti o materialih in geometrijsko 

optimizacijo izdelka. Po navadi konstrukcijski 

oddelki že po zgolj petih različnih izdelkih že 

izjemno dobro poznajo zmogljivosti in omejitve 

kompozitnih izdelkov in znajo svoje izdelke 

oplemenititi, izboljšati in poceniti z uporabo 

kompozitnih materialov. 

 
Viri: 

 

[1] Berk, J.: Izdelki iz karbonskih vlaken, IRT3000 

1(2014), str. 74–76, (1/2014), 2014. 
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IZVLEČEK 

 

Primerjali smo statične in dinamične mehanske lastnosti ter udarno žilavost kompozitnih plošč iz epoxy-ogljikovih vlaken, 

izdelanimi z ročno mokro laminacijo in vakuumiranjem ter z avtoklav postopkom z uporabo prepreg tkanin. Testi so bili 

narejeni na 8-slojnih laminatih iz biaksialne tkanine (plain weave) ter orientacije [0]8  ter [45/0/45/0]2. S sežigno metodo 

je bila ugotovljena vsebnost vlaken v kompozitu, debeline izdelanih plošč ter njihove mikrostrukturne značilnosti v prečnem 

preseku. Laminati, izdelani iz preprega s postopkom autoclave, imajo 44 % volumskega deleža vlaken in debelino 2 mm, 

medtem ko imajo laminati izdelani z ročnim postopkom le 32 % volumskega deleža vlaken in debelino 2.8 mm.  Statični 

natezni, tlačni in upogibni preizkusi kažejo 112-244 MPa višjo trdnost na avtoklav-prepreg kompozitnih vzorcih, kar je za 

24-42 % izboljšanje v primerjavi z ročnim mokrim laminiranjem z vakuumiranjem. Avtoklav-prepreg laminati imajo nižje 

dušenje pri dinamičnem testiranju, kar se izkazuje z nižjo vrednostjo tan .  Po drugi strani pa imajo avtoklav-prepreg 

laminati nižjo udarno žilavost pri vseh orientacijah vlaken. 

 

 

1 UVOD 

 

Trg lahkih in visokotrdnih kompozitnih delov 

se z leta v leto povečuje, zato predstavlja 

pomembno raziskovalno področje [1]. Izbira 

tehnologije izdelave je ključnega pomena za 

hitrost in kvaliteto pri proizvodnji kompozitnih 

delov. Obenem pa kvaliteta vpliva na statične in 

dinamične mehanske lastnosti in udarno žilavost.  

Poleg tehnologije izdelave pa na omenjene 

lastnosti zelo pomembno vpliva tudi orientacija 

vlaken v laminatu. Podatki  testiranja osnovnih in 

primerjalnih tehnoloških preizkusov materialov  

so pomembni pri načrtovanju in dimenzioniranju 

kompozitnih delov. Prav tako se proizvajalci v 

rasti vedno srečujejo z menjavo in izboljšavo 

tehnologij, zaradi česar se do določene stopnje 

izboljšajo tudi mehanske lastnosti kompozitnih 

delov. Poteka tudi invenziven razvoj novih, bolj 

»ekoloških«  smol oz. veziv, še zmeraj pa je v 

ospredju pri uporabi za nosilne kompozite 

pretežno epoksidna smola, predvsem zaradi dobro 

trdnosti, ugodnih lastnosti pri impregnaciji že pri 

sobni temperaturi in možnosti modifikacij za 

različne namene (npr. flow control, uporaba 

različnih trdilcev in drugih dodatkov). 

Mokra laminacija je najenostavnejša oblika 

impregnacije vlaken, kjer s pomočjo valjčkov, 

čopičev ali lopatic impregniramo sloj za slojem 

laminata. Sledi nanos hrapalne tkanine, nato 

perforirane folije, absorbcijske tkanine (filca). 

Sledi zatesnitev s pomočjo vakuumske folije oz 

vreče, tesnila in priključkov za vzpostavitev 

vakuuma. Med fazo vakuumiranja v sistemu 

absorbcijska tkanina vpije odvečno smolo iz 

laminata ter izloči zračne mehurčke, ki nastajajo 

pri impregnaciji. Pri tem postopku je izbor 

parametrov postopka precej širok; od izbire 

podtlaka v sistemu, debeline absorbcijske tkanine, 

časa od polaganja do vakuumiranja. Pri variaciji 

debeline in velikosti in časa laminiranja se 

razmere med strjevanjem spreminjajo, lahko 

pride tudi do vrenja smole pri nizkih tlakih, zato 

se pri tem postopku dosega dokaj visoko vsebnost 

poroznosti v laminatih [2]. Poroznost znižuje 

statično in trajnodinamično trdnost [3]. 

Na osnovi podobnih principov izdelave se je 

razvila cela vrsta  t.i. izven-avtoklav tehnologij 

(out-of-autoclave, RMT, HPRTM, VI), pa vendar 

se, za specifične geometrije in najvišjo kakovost , 

še zmeraj široko uporabljas industrijski avtoklav 

za kompozite. Avtoklav je tlačna posoda z 

nadtlakom za utrjevanje matrice kompozita pri 
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povišanih temperaturah. Kljub razvoju in 

napredku izven-avtoklav tehnologij, kot je npr. 

Quickstep, je za proizvodnjo letalskih delov 

Boeing leta 2015 investiral tri avtoklave s 

premerom, 8.5 m in dolžino 37 m [4]. 

Temperature utrjevanja, npr. epoksidnih smol se 

gibljejo med 60-200 C pri tlaku med 4-18 bar. 

Prednost avtoklav utrjevanja je v vzpostavitvi 

enakomernega tlaka v laminatu, kar povzroči 

stiskanje in uspešno razplinjevanje zračne 

poroznosti v prepreg tkaninah. CNC voden razrez 

prepreg tkanin omogoča hitrejšo pripravo 

materialov. Obenem pa s podobnimi filamenti 

pridobimo popolnoma drugačne mehanske 

lastnoti kot pri mokremu laminiranju. Pri prepreg 

materialih je smola že v vlaknih v optimalnih 

količinah in se nahaja v t.i. B-stanju, kjer 

polimerizacija smole poteka pri povišanih 

temperaturah, pri nižjih upočasnjena. Prav tako 

imajo smole v prepreg materialih največkrat 

drugačne lastnosti od klasičnih tekočih smol za 

laminiranje ali vakuumsko infuzijo. 

Namen predloženega dela je primerjava 

mehanskih lastnosti laminatov [0]8 ter 

[45/0/45/0]2 izdelanih po opisanih postopkih. 

 

2 EKSPERIMENTALNI DEL 

 

2.1 Materiali in izdelava vzorcev 

 

Uporabljena tkanina je plain weave s filamenti 

Torayca T300, v 3-K izvedbi (3000 niti v pasu), s 

površinsko težo tkanine 204 g/m
2
 z enakimi 

vzdolžnimi in prečnimi (votkovnimi) vlakni.  

Natezna trdnost filamentov je  4210 MPa, modul 

je 235 GPa, razteznost 1.5 %, gostota 1.76 g/cm
3
 

[5]. Epoxy smola za ročno impregniranje je MGS 

epoxy system (MGS 285) in poliamidni trdilec 

LH 285 [6]. V prepreg-tkanini je smola ET 445, 

ki se utrjuje na 80-130 C. Z ročnim 

laminiranjem smo izdelali dve plošči iz 8-

slojnega laminata z orientacijsko kodo [0]8 ter 

[45/0/45/0]2, površinske dimenzije 50 x 50 cm. 

Vlakna smo impregnirali z valjčkom na ravnem 

kalupu (aluminij). Sledilo je polaganje hrapalne 

tkanine, perforirane folije, absorberja ter 

priključka za vakuum. Po začetni strditvi smole 

po 24 urah na sobni temperaturi je sledilo 8-urno 

utrjevanje pri temperaturi 80 C. 

Prav tako smo iz prepreg tkanine izdelali dve 

plošči z enako orientacijo vlaken. Sledilo je 

polaganje hrapalne tkanine preko laminata in 

absorberja. Ploščo s kalupom smo položili v 

vakuumsko vrečo, zatesnili s silikonskim 

tesnilnim trakom in dodali vakuumski priključe. 

Pred vstopom v avtoklav smo vzpostavili 

relativni podtlak (vakuum) z vrednostjo -0.7 bar. 

Sledilo je utrjevanje v avtoklavu z nadtlakom 4 

bar pri temperaturi 130 C, 1 h.   
 

 
 

Slika 1: (a) Ročno laminiranje z 

vakuumiranjem pri sobni temperaturi  

(b)  avtoklav utrjevanje pri 130 C 

 

2.2  Metode testiranja  

 

Mikroskopija prečnega preseka plošč je bila 

izdelana na optičnem mikroskopu Leitz Wetzlar z 

Olympus ColorView kamero na metalografskih 

vzorcih v poliranem stanju. S pomočjo programa 

ImageJ smo opravili kvantitativno analizo 

poroznosti s prečnega preseka. 

Po ASTM D2584 [7] smo opravili test 

določitve vsebnosti vlaken na podlagi meritve 

mase etalonov dimenzije 30 x 30 mm
2
 pred in po 

sežignem preizkusu v peči na 565 C, kjer delež 

smole zgori,  preostanek pa je tkanina. Volumski 

delež vlaken je bil izračunan po enačbi (1): 

 

mffm

fm
f

ww

w
V









   (1) 
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kjer je Vf volumski delež vlaken, wf teža vlaken 

wm teža matrike, f gostota vlaken and m je 

gostota veziva. Tehtanje je bilo opravljeno v 

natančnosti 0.001 g. 

Natezni preizkusi so bili narejeni na vzorcih z 

zoženim testnim presekom na Messphysik Beta-

50 s piezo-dinamometrom z območjem do 50 kN. 

Geometrije vzorcev so prikazane na sliki 3. 

Raztezek je bil izmerjen z laserskim optičnim 

ekstenzometrom ME53. S postavitvijo dveh 

kamer spremljamo pomike teksture na površini 

vzorca med raztegovanjem. Raztezek vzorca v 

vzdolžni smeri je: 

 

0

ms

L

δδ 
      (2) 

 

kjer je s vsota pomikov točk kamere Slave, 

m vsota pomikov točk master kamere v smeri 

raztegovanja in  L0 je merilna dolžina. 

Testiranje tlačne trdnosti je bilo izvedeno po 

standardu ASTM D695 [8] z vzorci z zooženim 

presekom.  

Testiranje upogibne trdnosti je bilo izvedeno s 

tri-točkovnim upogibnim preizkusom ISO 14125 

[9] na razdalji L=40 mm. Upogibna napetost 

vzorca je bila izračunana kot: 

 

2f
2

3

wh

FL
      (3) 

 

kjer je F sila, w širina in h višina vzorca in L je 

razdalja med podporama. Upogibni raztezek je bil 

izračunan z enačbo:   

 

2f

6

L

hs 
      (4) 

 

kjer je s poves na sredini med podporama.  

 

Pri dinamični mehanski analizi so bili vzorci 

ciklično obremenjeni  v elastičnem področju pri 

frekvencah med 1-50 Hz in temperaturah med 30 

in 250 C. Uporabili smo DMA 242 dinamični 

analizator (Netzsch, Germany). Spreminjanje 

napetosti v vzorcu (t)v času [10]: 

 

)sin()( 0   tt     (5) 

 

kjer je 0 je amplituda napetosti, and  je fazni 

zamik izmerjen z LVDT senzorjem (linearni 

variabilni dinamični senzor),   je kotna 

frekvenca testiranja. Spreminjanje deformacije v 

času (t) s faznim zamikom zapišemo kot: 

 

)sin()( 0   tt     (6) 

 

kjer je 0 je maksimalna amplituda deformacije. 

Z upoštevanjem Hookovega zakona zapišemo: 

)()()( tEt       (7) 

 

kjer je )(E  kompleksni modul elastičnosti: 

 

)(i)()(  E"E'E     (8) 

kjer je elastični (storage) modul definiran kot 

   cos/ 00E'  in modul izgub (loss modulus) 

definiran kot     sin/ 00E" . 

Razmerje med elastičnim modulom in modulom 

izgub predstavlja dušenje materiala: 
 

)(

)(
tan






E'

E"
      (9) 

Večji je modul izgub, višja je vrednost tangens , 

kar pomeni več dušenja materiala oz. večji kot pri 

faznem zamiku.  

 
Slika 2: Povezava med elastičnim modulom, 

modulom izgub in faznim zamikom 

 

 
 

Slika 3: Geometrija vzorcev 
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Testi udarne žilavosti po Charpyju so bili 

narejeni z udarnim kladivom mase 0.937 kg z 

razpoložljivo udarno energijo 4 J in razdaljo med 

podporama L=40 mm. 

 

3 REZULTATI 

 

Na sliki 3 so prikazane mikrostrukture ročno 

laminiranih in vakuumiranih kompozitnih vzorcev s 

prečnega presega plošče po poliranju. Z analizo slik 

v ImageJ je bila ugotovljena vsebnost poroznosti 

med 5 in 8 % in debelina laminata 2.8 mm. Na sliki 

4 so prikazane mikrostrukture kompozitnih vzorcev 

po utrditvi v avtoklavu, kjer je vsebnost poroznosti 

skoraj nična. Zaradi optimalne vsebnosti smole v 

prepreg tkanini in tlaka v avtoklavu smo dosegli 

debelino plošče 2 mm. Sežigni preizkus, izveden po 

ASTM D2584 je pokazal, da je vsebnost vlaken v 

ročno laminiranih in vakuumiranih vzorcih 32 %, 

medtem ko je vsebnost vlaken v avtoklav-prepreg 

vzorcih 44 %.  

 

 
Slika 3: Mikrostrukture prečnega preseka po 

mokrem laminiranju in vakuumiranju, (a-b-c)[0]8, 

(d-e-f) [45/0/45/0]2 

 

 
Slika 4: Mikrostrukture prečnega preseka 

laminatov iz prepreg materiala v avtoklavu, (a-b-

c)[0]8, (d-e-f) [45/0/45/0]2 

 

Na sliki 5 so prikazani rezultati nateznega, 

tlačnega in tri-točkovno upogibnega preizkusa. Iz 

rezultatov izhaja, da je natezna trdnost avtoklav-

vzorcev za 32% višja pri [0]8 laminatu in za 38 % 

pri [45/0/45/0]2 laminatu (N=5).  

 

 

 
 

Slika 5:  Natezni preizkus (a) [0]8;  

(b) [45/0/45/0]2 

 

Prelomi so prikazani na sliki 6, kjer iz prelomnih 

površin pri ročno laminiranih vzorcih vidna 

izvlečena vlakna iz površine in neenakomeren 

prelomom, pri avtoklav vzorcih pa je izvlečenih 

vlaken precej manj. Kaže, da je pri avtoklav vzorcih 

sočasno več vlaken sodelovalo pri prenosu 

obremenitve in se sočasno pretrgalo brez izvleka 

vlaken iz matrike.  

 

 
 

Slika 6:  Pretrgi/prelomi pri nateznem preizkusu 

(a) mokro laminiranje [0]8 , (b) mokro laminiranje 

[45/0/45/0]2; (c) avtoklav-prepreg [0]8  in (d) 

avtoklav-prepreg [45/0/45/0]2 
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Podobno kot pri nateznem preizkusu, ima avtoklav-

prepreg laminat pri tlačnem in upogibnem preizkusu 

višjo trdnost. Rezultati  so prikazani v tabeli 1. 

 

Tabela 1: Tlačna in upogibna trdnost 
 

Tehn. Orient. 

Tlačna 

trdnost  

[ΜPa] 

Upogibna 

trdnost 

[ΜPa] 

Mokro 

lam. 

[0]8 264 560 

[45/0/45/0]2 217 418 

Avtoklav-

prepreg 

[0]8 364 771 

[45/0/45/0]2 264 527 

 

Dinamični preizkusi so bili narejeni v izolirani 

komori z naraščajočo temperaturo s hitrostjo 

2C/min. Pri tem smo pridobili podatke o 

dinamičnem modulu, modulu izgub in razmerju 

med njima, oz dušenju tan . Na sliki 7 prikazan 

dinamični modul v odvisnosti od temperature 

testiranja za testirane plošče za dve orientaciji.  Z 

grafa je razvidno, da ima avtoklav prepreg z 

epoxy ET 445, utrjen pri 130 C najvišjo 

temperaturo steklastega prehoda . Pri prehodu 

izgubimo nosilnost. S testom je ugotovljeno, da je 

temperatura steklastega prehoda odvisna le od 

smole v vzorcu in ne od orientacije vlaken. Pri 

ročno laminiranem in vakuumiranem vzorcu, je 

zaradi visoke vsebnosti smole modul precej nižji, 

prav tako pa prehaja v viskozno stanje pri nižji 

temperaturi (manjši Tg). S povečevanjem 

frekvenca testiranja se rahlo poveča tudi 

dinamični modul, bolj izrazito pa v območju 

padca krivulje dinamičnega modula. 

 

 
Slika 7: Primerjava dinamičnega modula 

avtoklav-prepreg kompozita in ročno 

laminiranega kompozita  

 
Slika 8: Dušenje kompozita v odvisnosti od 

tehnologije izdelave in orientacije vlaken 

 

Dušenje kompozita je razmerje med modulom 

izgub in dinamičnim modulom. To lahko 

ponazorimo tudi s primerom odboja žogice, kjer 

predstavlja višina odboja elastični odziv, višinska 

razlika pa izgubo energije preko notranjih 

premikov materiala oz. trenja. Višje  

razmerje E'E" /  pomeni večje dušenje. 

 

 
 

Slika 9: Ponazoritev elastičnega odziva in izgube 

 

Charpyjev udarni preizkus je pokazal, da 

orientacija vlaken močno vpliva na udarno 

energijo pri prelomu. Z rezultatov na sliki 10 je 

razvidno, da se s povečevanjem deleža ±45 

vlaken povečuje potrebna energija za prelom 

vzorcev, ker se energija porablja za iztrg in izvlek 

vlaken iz matrike. Zanimivo je, da je udarna 

energija vzorcev, izdelanih z ročno mokro 

laminacijo višja od avtoklav-prepreg vzorcev, ki 

imajo višji odstotek vlaken. Prav tako je udarna 

energija epoxy-matrik z višjo temperaturo 

steklastega prehoda nižja.   
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Slika 10: Odvisnost udarne energije od orientacije 

vlaken in načina izdelave kompozita 

 

 

3 SKLEPI 

 

Ročna mokra laminacija z vakuumiranjem  

predstavlja najcenejšo izdelovalno tehnologijo, 

kjer so proizvodni časi izredno dolgi, kvaliteta 

laminatov pa močno varira. Po drugi strani pa 

avtoklav-prepreg tehnologija omogoča krajše 

izdelovalne čase, višjo kakovot in robustnost 

postopka, vendar je začetna investicija v opremo 

višja. Prav tako so prepreg-materiali dražji od 

suhih tkanin in smole. Pri menjavi tehnologije je, 

poleg ekonomike, pomembno tudi poznavanje 

mehanskih lastnosti. V skladu s pričakovanji smo 

ugotovili, da so lastnosti  avtoklav-prepreg  

kompozitov bistveno boljše z izjemo udarne 

žilavosti. 
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KOMPOZITI IN INDUSTRIJSKA IZDELAVA – PRIMER UPORABE 

KOMPOZITOV PRI IZDELAVI IZPUŠNIH SISTEMOV 
 

Dejan KASTELIC 

Akrapovič d.o.o. 

 

 
IZVLEČEK 

 

V podjetju Akrapovič uporabljamo visoko performančne kompozitne materiale v obliki steklenih, aramidnih in karbonskih 

tkanin prepojenih s smolami. Smole so različni epoksiji in nekatere posebne visoko temperaturne smole. Vsi uporabljeni 

materiali so najvišje kvalitete, ki se uporabljajo v avtomobilski in letalski industriji.Posebni izzivi glede kompozitov v 

Akrapoviču so vsekakor obdržati privlačen izgled medtem, ko mora material prenesti visoke temperaturne obremenitve, 

hkrati pa biti lahek in vzdržljiv. Največji izziv je najti visoko temperaturne smole, ki so vizualno zadovoljive.V glavnem 

imamo v uporabi dva proizvodna procesa, stiskanje z vročo prešo in prepreg/avtoklav. Zaradi visokih zahtev po kvaliteti se 

celoten razvoj produkta, razvoj orodja, izdelava orodja in izdelava samega kosa izvede v podjetju. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



KOMPOZITI IN INDUSTRIJSKA IZDELAVA – PRIMER UPORABE KOMPOZITOV 
PRI IZDELAVI IZPUŠNIH SISTEMOV 
Dejan KASTELIC 
Akrapovič d.o.o. 

248               INDUSTRIJSKI FORUM IRT 2017 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



KOMPOZITI IN INDUSTRIJSKA IZDELAVA – PRIMER UPORABE KOMPOZITOV 
PRI IZDELAVI IZPUŠNIH SISTEMOV 

Dejan KASTELIC 
Akrapovič d.o.o. 

 

INDUSTRIJSKI FORUM IRT 2017           249 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



KOMPOZITI IN INDUSTRIJSKA IZDELAVA – PRIMER UPORABE KOMPOZITOV 
PRI IZDELAVI IZPUŠNIH SISTEMOV 
Dejan KASTELIC 
Akrapovič d.o.o. 

250               INDUSTRIJSKI FORUM IRT 2017 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Vir znanja in izkušenj za stroko                                                                                      Portorož, 5. in 6. junij 2017 

 

INDUSTRIJSKI FORUM IRT 2017           251 

UPORABA KONSTRUKCIJSKEGA STANDARDA ASME-X ZA 

KOMPOZITNE IZDELKE 
 

Ted PRODAN 

MARE d.o.o. 

Center za eksperimentalno mehaniko, Fakulteta za strojništvo v Ljubljani 

 
IZVLEČEK 

 

Članek na kratko predstavi konstrukcijski standard ASME-X (za kompozitne tlačne posode), pri čemer je posvečena 

pozornost vsebinam, ki so uporabne za večino kompozitnih izdelkov ojačanih z vlakni. Standard predstavlja dragoceni vir 

informacij za proizvajalce, saj so informacije proizvodno naravnane z namenom da se doseže učinkovito konstrukcijo, 

proizvodnjo ter testiranje kompozitnih izdelkov. 

Vsebina konstrukcijskega standarda temelji na sodobnem znanju o kompozitih, ki se je skozi dolgoletne izkušnje z 

eksploatacijo tlačnih posod izkazalo kot zanesljivo. Standard nazorno obravnava anizotropne lastnosti kompozitnih 

materialov in nam prikaže kako te upoštevati pri konstrukcijskih izračunih, testiranju in evaluaciji rezultatov. 

Čeprav je za izdelavo kompozitnih tlačnih posod konstrukcijski standard ASME-X najbolj uporabljen, je ta tudi 

tehnično zahteven, zaradi česar je v svetovnem merilu le 21 proizvajalcev tlačnih posod, ki so po tem standardu 

certificirani. Med temi proizvajalci so le 4, ki izpolnjujejo zahteve za izdelavo posod Klase I in Klase II, med katerimi je 

tudi naše podjetje. 

 

 

1 UVOD 

 

Kompozit je material, ki sestoji iz dveh ali več 

različnih materialov, pri čemer te ločimo glede na 

njihovo funkcijo: vezivo ali ojačitev. Glede na tip 

veziva poznamo kovinske, keramične in 

polimerne kompozite, glede na tip ojačitve pa 

vlaknaste kompozite in kompozite ojačane z 

delci. 

V primerjavi s kovinami, kompozitni materiali 

nudijo prednosti kot so višje razmerje trdnosti 

glede na težo, korozijsko odpornost, fleksibilnost 

pri konstruiranju, električno in toplotno 

izolativnost, nizek strošek vzdrževanja, itd. Za 

razliko od kovin, ki imajo izotropne lastnosti (te 

se ne spreminjajo glede na smer), so kompozitni 

materiali izrazito anizotropni, saj v smeri vlaken 

nudijo visoke mehanske lastnosti (vlakna nosijo 

večino obremenitve), pravokotno na smer vlaken 

pa imajo relativno nizke mehanske lastnosti 

(vezivo povezuje vlakna). 

Zaradi anizotropnosti je konstruiranje s 

kompoziti zapleteno, saj je glede na smer 

obremenitve potrebno upoštevati razlike v 

mehanskih lastnostih znotraj posameznega sloja 

(ali lamele), kakor tuid razlike lastnosti slojev, ki 

skupaj tvorijo laminat, pri čemer se smer vlaken 

običajno razlikuje med sloji. Posledično je 

zapleten tudi postopek merjenja in določevanja 

mehanskih lastnosti laminata, ki jih potrebujemo 

pri konstruiranju. 

 

2 KOPOZITNE TLAČNE POSODE 

 

Kompozitne tlačne posode funkcionalno sodijo 

med zahtevne izdelke, saj lahko v primeru 

nevzdržnosti tlačne obremenitve povzročijo 

gospodarsko škodo in ogrozijo varnost osebja. 

Proizvodnja tlačnih posod je zakonsko predpisana 

in natančno opredeljena v konstrukcijskih 

standardih za tlačne posode. Standardi ne 

podajajo le zahteve, ampak vsebujejo tudi 

dragocene informacije in razdelane korake za 

konstruiranje, proizvajanje, testiranje, kontrolo 

kvalitete, itd., ki jih lahko koristijo proizvajalci 

različnih kompozitnih izdelkov. 

Vsebina standardov za posode temelji na 

sodobnem znanju o kompozitih, ki se je skozi 

dolgoletne izkušnje pri eksploataciji kompozitnih 

posod izkazalo kot zanesljivo. Standardi nam 

nudijo kombinacijo preizkušenega teoretičnega in 

praktičnega znanja. 

Kot primer kompozitnega izdelka 

obravnavamo kompozitno tlačno posodo, 
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izdelano iz duroplastične smole ojačane s 

steklenimi vlakni (Slika 1). 

 

 
Slika 1: Primer kompozitne tlačne posode 

izdelane po standardu ASME-X. 

 

2.1 Konstrukcijski standardi za tlačne posode 

 

V Evropi je za kompozitne tlačne posode 

zakonsko predpisana uporaba konstrukcijskega 

standarda EN 13121 (Nadzemni rezervoarji iz 

armiranega poliestra) [1]. V svetu pa je najbolj 

razširjena uporaba standarda ASME-X 

(Konstrukcijski standard za kotle in tlačne 

posode, Sekcija X – Plastične posode armirane z 

vlakni) [2]. V primerjavi z evropskim 

standardom, ki je v uporabi od leta 2008, se 

ASME-X uporablja že od leta 1968 in je 

posledično bolj dodelan in velikokrat tudi 

zahtevan v Evropi. 

 

2.2 Posode Klase I in Klase II v ASME-X 

 

Standard ASME-X loči posode v Klaso I in v 

Klaso II. Pri Klasi I so konstrukcijski izračuni 

neobvezni, ker je ustreznost konstrukcije posode 

preverjena z uspešno opravljenim dolgotrajnim 

testom s 100 000 cikli tlačenja. Za to Klaso se 

odločimo pri veliki proizvodni seriji posod, saj 

vsaka konstrukcijska sprememba zahteva 

ponovitev cikličnega testa. 

Pri posodi Klase II so konstrukcijski izračuni 

ključnega pomena, saj je ustreznost konstrukcije 

posode preverjena s konstrukcijskim izračunom 

in s uspešno opravljenim enkratnim 

hidrostatičnim tlačenjem ob meritvi akustičnih 

emisij (ki ne smejo presegati dovoljene meje). To 

Klaso izberemo pri mali proizvodni seriji posod, 

ko konstrukcijske spremembe vključimo v 

izračun. 

Če omenjeno prenesemo na ostale kompozitne 

izdelke vidimo, da se lahko odločimo za 

dolgotrajno eksperimentalno preverjanje 

konstrukcije izdelka, ali pa za izračunavanje s 

časovno kratkim testom. 

 

2.3 Široko uporabne vsebine iz ASME-X 

 

Vsebina standarda ASME-X zavzema okrog 

300 strani, pri čemer proizvajalec uporabi le tisto 

kar je vezano na njegovo posodo. Vsebine za 

uporabo pri široki paleti kompozitnih izdelkov (in 

ne le tlačnih posod) so prikazane v Tabelah od 1 

do 5, kjer je podana oznaka poglavja, naslov in 

vsebina. 

 

Tabela 1: Zahteve za dokumentacijo 

Oznaka poglavja, naslov in vsebina 

RG Splošne zahteve 
Opredeljuje dokumentacijo izdelka, ki jo pripravi 
proizvajalec: 

 specifikacija surovin in izdelka, 

 načrt, 

 konstrukcijski izračun, 

 mehanske lastnosti laminatov (oz. lamel), 

 testi na izdelku, 

 kontrola kvalitete. 
Opredeljuje tudi odgovornost kupca pri predaji 
zahtev proizvajalcu. 

RM-1 Zahteve za materiale 
Opredeljuje tipe smol in vlaken, ki so se skozi 
desetletja uporabe izkazali kot najprimernejši 
materiali za izdelavo posod. Pri tem navaja, da 
morajo proizvajalci materialov podati določene 
lastnosti vlaken in smol. 

 

Tabela 2: Konstrukcijski izračun 

Oznaka poglavja, naslov in vsebina 

RD-11 Konstrukcijski izračun za tlačne posode 
Čeprav so podane enačbe za izračun debelin 
kompozitne posode pod tlakom, predstavljajo 
enačbe nazoren primer, kako lahko pretvorimo 
enačbe za kovinski konstrukcijski element (za 
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katerega imamo enačbe v obsežni literaturi) v 
enačbe za primerljivi kompozitni element (za 
katerega enačb je malo ali pa jih sploh ni v 
literaturi). 

RD-12 Teorija laminatov 
Korak za korakom je predstavljen matematični 
postopek, ki nam omogoča izračun mehanskih 
lastnosti kompozita v poljubni smeri (glede na 
usmeritev vlaken v slojih laminata). Postopek ni 
kratek ali enostaven, vendar če ga osvojimo 
lahko zanesljivo konstruiramo večino kompozitnih 
izdelkov ojačanih z vlakni. 

 

Tabela 3: Testiranje izdelka 

Oznaka poglavja, naslov in vsebina 

RT-2 Testiranje in kvalifikacija posod Klase I 
V primeru, da ne uporabimo znanja iz RD-11 in 
RD-12 (torej izdelamo posodo brez 
konstrukcijskega izračuna), uporabimo test s 
100 000 cikli tlačenja posode na konstrukcijski 
tlak. Če posoda zdrži test, se smatra kot 
konstrukcijsko ustrezna. 
 Metoda testiranja s tlakom ne ustreza vsem 
tipom izdelkov, vendar nam opredeljeno število 
ciklov pomaga pri pripravi ustrezne metode. 

RT-6 Testiranje in kvalifikacija posod Klase II 
Pri uporabi konstrukcijskega izračuna se tlačna 
posoda testira z enkratnim hidrostatičnim 
tlačenjem (nekoliko nad konstrukcijskim tlakom) 
ob katerem se meri akustična emisija 
(prasketanje) laminata posode (kar je bistveno 
hitreje kot testiranje pri RT-2). 
 Senzorji, nameščeni na posodi, zaznavajo 
akustično emisijo in s tem opredelijo morebitne 
kritične točke izdelka, ki izhaja iz neustreznih 
debelin laminata ali proizvodnih napak. 
 Metoda tlačenja s tlakom ni primerna za vse 
tipe izdelkov, vendar so kriteriji akustične emisije 
dobra osnova za pripravo ustrezne metode. 

 

Tabela 4: Meritve mehanskih lastnosti laminata 

Oznaka poglavja, naslov in vsebina 

RT-7 Meritve mehanskih lastnosti 
Vhodni podatki za konstrukcijski izračun so med 
ostalim tudi mehanske lastnosti laminata v smeri 
vlaken in pravokotno na vlakna. Poglavje 
predstavi vse standardne metode za mehansko 
testiranje kompozitniih laminatov. 
 Merjene lastnosti so: natezni modul in trdnost, 
kompresijska trdost, strižni modul in trdnost, 
upogibni modul in trdnost, ter Poissonovo število. 
 Čeprav so v ASME-X navedeni ameriški 

ASTM standardi, lahko tem poiščemo 
ekvivalentne EN ali ISO standarde. 

 

Tabela 5: Kontrola kvalitete 

Oznaka poglavja, naslov in vsebina 

RQ Kontrola kvalitete 
Podan je opis za: 

 vizualno kontrolo (npr. maksimalno število in 
velikost zračnih mehurčkov v laminatu, 
napake pri laminiranju, itd.), 

 dimenzijsko kontrolo izdelka, 

 kontrolo debelin izdelka 

 Barcol trdoto izdelka, ki nam pokaže ali je 
smola ustrezno utrjena. 

 

2.3 Napoved mehanskih lastnosti 

 

V poglavju RT-7 standarda ASME-X so 

navedene metode testiranja mehanskih lastnosti 

kompozitov, ki lahko predstavljajo občuten 

strošek, katerega si proizvajalec morda ne more 

opravičiti že v začetni fazi konstrukcije izdelka. 

Pri tem nam pomagajo relativno enostavne 

enačbe mikromehanike kompozitov, ki so dokaj 

natančne v področju manjših raztezkov, kjer 

običajno konstruiramo večino kompozitnih 

izdelkov. 

Enačbe vključujejo izračun napovedi 

nateznega elastičnega modula, strižnega modula, 

Poissonovega števila, itd., za kompozitne sloje z 

enosmernimi vlakni. Podane so tudi enačbe za 

sloje s krajšimi poljubno usmerjenimi vlakni. 

V Sliki 2 je prikazan sloj kompozitnega 

laminata z enosmernimi vlakni, pri katerem z 

enačbami mikromehanike napovemo elastični 

modul v smeri vzdolž vlaken (Enačba 1) in v 

smeri pravokotno na smer vlaken (Enačba 2) [3]. 

 

 
Slika 2: Elastični modul v smeri vzdolž vlaken in 

v smeri pravokotno na smer vlaken. 
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kjer izračunamo: 

E1 = elastični modul v smeri vzdolž vlaken 

E2 = elastični modul v smeri pravokotno na vlakna 

s informacijami od proizvajalca materialov: 

Ef = elastični modul vlaken 

Em = elastični modul smole 

na osnovi naše meritve in izračuna: 

Vf  = volumskega deleža vlaken 

Vm  = volumskega deleža smole 

 

Za uporabo mikromehanskih enačb je ključno 

poznati volumski deleža vlaken in smole v 

laminatu, kar zmerimo s pomočjo žarilnega 

preizkusa pri 565ºC na vzorcu laminata izdelka. 

Pri tem testu stehtamo vzorec laminata pred 

žarjenjem in po žarjenju, ko je smola popolnoma 

odstranjena z izgorevanjem. Iz tehtanja dobimo 

težni delež vlaken in smole, kar pretvorimo v 

volumski delež s specifično težo vlaken in smole 

(podano s strani proizvajalcev materialov). 

 

 
 

Slika 3: Žarjenje laminata: (a) po tehtanju vzorce 

laminata vstavimo v žarilno peč, (b) po 

nekaj minutah smola zogleni, (c) čez pol 

ure se prikažejo steklena vlakna, in (d) 

po 2 urah smola pomoloma izgine in 

tehtamo steklena vlakna. 

 

Velja omeniti, da za razliko od elastičnih 

modulov, natezne trdnosti, kompresijske trdnosti, 

in strižne trdnosti ne moremo zlahka ali 

zanesljivo napovedati, saj se pri višjih raztezkih v 

laminatu vršijo zapleteni rušilni procesi, ki ji 

težko matematično popišemo. Izračuni izdelka, ki 

zahtevajo vhodne podatke o trdnosti, že na 

začetku konstruiranja potrebujejo teste opisane v 

poglavju RT-7. Testi so neizogibni v primeru 

certifikacije tlačne posode, saj je le napoved 

lastnosti nesprejemljiva. 

 

3 SKLEP 

 

Čeprav je konstrukcijski standard ASME-X 

namenjen konstruiranju, izdelavi in testiranju 

tlačnih kompozitnih posod, je njegova vsebina 

uporabna za široko paleto kompozitnih izdelkov. 

Standard natančno opisuje pripravo specifikacije 

za izdelk, konstrukcijske izračune, teorijo 

laminatov, postopke za kontrolo kvalitete in 

različne standarde za merjenje lastnosti 

kompozitnih laminatov. 

 S pomočjo mikromehanskih kompozitnih 

enačb lahko dokaj natančno napovemo 

marsikatero mehansko lastnost laminata. Za 

uporabo enačb potrebujemo žarilni preizkus, s 

katerim določimo delež vlaken in smole v 

laminatu. 

 Pomemben zaključek je, da so standardi za 

tlačne posode dragoceni vir informacij, ki jih 

lahko uporabimo pri izdelavi različnih 

kompozitnih izdelkov ojačanih z vlakni. To je še 

posebej pomembno, ker je proizvodno usmerjene 

literature na področju kompozitov malo. 

 
Viri: 

 

[1] EN 13121:2016 - GRP tanks and vessels for use above 

ground, Europena Committee for Standardization, 

Brussels, 2016. 

[2] ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section-X – 

Fiber-Reinforced Plastic Pressure Vessels, Edition 

2015, The American Society of Mechanical 

Engineers, New York, 2015. 

[3] Agarwal, B.D, Broutman, L.J.: Analysis and 

Performance of Fiber Composites, John Wiley & 

Sons, New York, 1990. 
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IZDELAVA ENEGA NAJVEČJIH OHIŠIJ ZA VETRNO ELEKTRARNO 
 

Polona ZRIMEC, Igor ZUPAN 

ELAN d.o.o. 

 

 
 

IZVLEČEK 

 

Elan je v letu 2015 pričel z izdelavo kompozitnega ohišja za eno izmed največjih serijskih vetrnih elektrarn na svetu. 

Celotno ohišje je sestavljeno iz kompleta »manjših« posameznih kosov, ki se nato sestavijo v celoto. Sestavljen komplet 

meri v dolžino 12m in s premerom čez 6m.Pri izdelavi posameznih kosov uporabljamo CNC pred-krojena vlakna in 100% 

vakuumsko infuzijo. Obdelava kosov (obžagovanje, vrtanje,..) se zaenkrat izvaja še vedno ročno, a imamo v nadaljevanju 

pripravljen tudi projekt avtomatizacije operacij s pomočjo robotov. 
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KOMPOZITI MATERIALI V SPLOŠNEM LETALSTVU 
 

Vid PLEVNIK, Bogdan SKAZA 

Pipistrel d.o.o. Ajdovščina 

 

 
IZVLEČEK 

 

Konkurenčno prednost razumemo kot prednostni položaj podjetja v očeh kupcev v primerjavi s konkurenti. Podjetje 

Pipistrel d.o.o. Ajdovščina, uspešno deluje že 26. leto. Pipistrelova letala so sestavljena iz več kot 5000 sestavnih delcev, ki 

jih izdeluje 400 sodelavcev po vsem svetu. Trenutno podjetje zaposluje 95 ljudi, od tega 35 v razvoju, to je doktorjev 

znanosti, magistrov in vrhunskih inženirjev. V svoji tržni niši je trenutno vodilno svetovno podjetje na področju načrtovanja 

in izdelave lahkih letal, glavna oblika konkurenčne prednosti pa je predvsem v inovativnosti in tehnološki razvitosti naših 

izdelkov. Letalstvo je področje, kjer oblikovanje ne more biti ločeno od funkcionalnosti izdelka, saj oblika pogojuje 

aerodinamične zakonitosti in udobje. Zato oblikovalci sodelujejo tako pri obliki kot tudi funkcionalnosti letala. Vsi naši 

strojniki morajo biti tudi oblikovalci. Za razvoj vrhunskih tehnoloških rešitev pa je potrebno uporabljati najnaprednejše 

materiale, kamor sodijo tudi kompoziti. Izdelave ultralahkih letal si dejansko ne moremo zamisliti brez vključevanja vseh 

prednosti, ki jih zagotavljajo kompoziti, od korozijske in kemijske odpornosti, fleksibilnosti pri oblikovanju kompleksnih 

delov, predvsem pa visoke specifične trdnosti materiala in nizke teže. Kompozite zaradi naštetih specifičnih prednosti 

uporabljamo za izdelavo različnih sestavnih delov letal, v izdelavo pa vse bolj vključujemo tudi zunanje dobavitelje. V 

prispevku bodo predstavljeni vidiki vgradnje kompozitih materialov v  ultralahka letala, predvsem pa iskušnje, ki so 

rezultat lastnega razvoja. 
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TERMOPLASTIČNI KOMPOZITI & POLYCOMP TEHNOLOGIJA 
 

Dr. Boštjan ŽAGAR 

Center za aplikativne polimere d.o.o. 

 

 
IZVLEČEK 

 

Tehnologija ThermoComp omogoča vpeljavo najnovejših termoplastičnih kompozitov (poznani tudi kot novi 

velikoserijski material za lahke produkte) v velikoserijsko proizvodnjo. Z uspešno zaključenim razvojem lastne 

predelovalne tehnologije, ki temelji na revolucionarnem prenosu toplote, omogočamo rapidno izdelavo (5-8 krat hitreje kot 

durpolastični kompoziti) tako strukturnih kot estetskih produktov hkrati pa popolnoma eliminirajo vse procesne emisije 

(nične VOC emisije). Še več, ThermoComp s svojo hibridno zasnovo omogoča predelavo tako termoplastičnih kot 

duroplastičnih materialov. Takšna zasnova močno zniža investicijske stroške vpeljave tehnologije, prav tako, pa zmožnost 

avtomatizacije omogoča skeliranje proizvodnje. 
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HIBRIDNA VLAKNA U KOMPOZITNIM TVOREVINAMA 
 

Ana PILIPOVIĆ, Petar ILINČIĆ 

Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 

 
SAŽETAK 

 

Brojna izvrsna svojstva kompozitnih materijala, niski troškovi i jednostavnost u proizvodnji rezultiraju proširenje 

njihove primjene u raznim industrijama. Kompozitni materijali/proizvodi moraju imati malu masu, povoljan omjer 

čvrstoće, krutosti, žilavosti u odnosu na masu, kao i izvrsna fizička svojstva. Zbog osnovne karakteristike samog pojma 

kompozita (kombinacija dva ili više materijala s različitim svojstvima, tvoreći proizvod sa svojstvima različitim od svake 

komponente), sva svojstva se mogu postići primjenom hibridnih vlakana, mješajući različite vrste vlakana ili slaganjem 

različitih orijentacija samih vlakana. U radu je napravljena analiza mehaničkih svojstava tri različita hibridna proizvoda. 

U prvom slučaju unutarnji slojevi bili su staklena vlakna, a vanjski ugljična, dok u drugom slučaju ugljična vlakna 

postavljena su u sredinu, a staklena vlakna izvana. Za treću ploču izabrana su ugljična i aramidna vlakna u različitim 

slojevima i pod različitim kutem i ispitana su mehanička svojstva. Iz ispitivanja moguće je zaključiti da različito slaganje 

takvih hibridnih vlakana pridonosi određenom svojstvu, i da svakako treba primjenjivati staklena vlakna zbog njihove 

cijene u kombinaciji sa skupljim ugljičnim ili aramidnim. 

 

1 UVOD 

 

Kompozitni materijali su kombinacija dva ili 

više materijala različitih svojstava koji daju 

materijal takvih svojstava kakva ne posjeduje niti 

jedna komponenta sama za sebe. Kompozit se 

sastoji od matrice i ojačala, koja se dodaju 

prvenstveno kako bi se povisila čvrstoća i krutost 

matrice, pri čemu je ojačavalo najčešće u obliku 

vlakana. Postoje mnogi različiti kompoziti, ali 

najčešći su oni s polimernom matricom ojačani sa 

staklenim, ugljičnim i aramidnim vlaknima. 

Kompozitni materijali visoke čvrstoće i 

krutosti danas se uspješno primjenjuju kao 

alternativa klasičnim metalnim materijalima više 

gustoće i veće mase. [1] 

Pod hibridnim kompozitima, podrazumijeva se 

primjena različitih vrsta ojačavala/vlakana koji 

svaki pridonosi nekom svojstvu. Obično se 

hibridni kompoziti primjenjuju gdje se zahtjeva 

visoka svojstva i ekonomska isplativost. [2, 3] 

Na temelju distribucije svakog konstituenta, 

kontinuiranog ili diskontinuiranog, vlaknasti 

hibridni kompoziti mogu se podijeliti u tri glavne 

kategorije (slika 1): [3, 4, 5, 6, 7] 

 interlaminarni hibrid gdje je hibridizacija 

ostvarena na razini slojeva slaganjem 

različitih vrsta ojačavala 

 međuslojni ili međunitni hibrid gdje se niti 

različitih materijala/konstituenata pletu 

zajedno. Najpoznatiji primjer je tkanje 

aramidnih i ugljičnih vlakana (slika 2). 

 mješoviti hibrid gdje se različiti 

konstituenti miješaju u samom vlaknu. 

 

 
 

Slika 1: Primjer hibridnog slaganja vlakana: 

a) interlaminarni, b) međuslojni, 

c) mješoviti  [3] 

 

 
 

Slika 2: Tkanje aramidnih i ugljičnih vlakana 
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 Najčešće se primjenjuju kombinacije sa 

staklenim vlaknima jer su ona niže cijene od 

ugljičnih ili aramidnih (slika 3). 

 

 
 

Slika 3: Primjer hibridnog slaganja staklenih i 

ugljičnih vlakana [2] 

 

Za dobivanje interlaminarnog hibrida osim 

primjene različitih vlakana bitan je i njihov 

raspored u samom kompozitnom proizvodu. U 

ovom radu predstavljena su tri različita slaganja 

hibridnih kompozitnih proizvoda i kako takva 

slaganja utječu na mehanička svojstva. 

U prvom i drugom slučaju izabrana je 

kombinacija ugljičnih i staklenih vlakana, dok u 

trećem kombinacija ugljičnih i aramidih vlakana. 

 

2 HIBRIDNE KOMPOZITNE TVOREVINE 

 

Za provedeno ispitivanje primjenjuje se 

interlaminarni hibrid gdje su različite tkanine 

vlakana slagane različitim redoslijedom (slika 4).  

Za prve dvije kompozitne ploče primjenjena su 

ugljična i staklena vlakna, s time što je prva ploča 

– CGC (ugljik-staklo-ugljik) ojačana ugljičnim 

vlaknima izvana te staklenim iznutra, a druga je 

ploča – GCG (staklo-ugljik-staklo) s vanjske 

strane ojačana slojevima od staklenih vlakana i 

središnjim dijelom od dva sloja ugljičnih vlakana, 

tj. ukupno 12 slojeva. [8] 

 U trećem slučaju napravljen je hibridni 

kompozit od 10 slojeva s ugljičnim i aramidnim 

vlaknima (CAC) prema rasporedu opisanim na 

slici 4. 

 

 

 
 

Slika 4: Struktura hibridnih CGC, GCG i CAC 

vlakana 

 

Ploče iz kojih su se izrezivala ispitna tijela za 

ispitivanje mehaničkih svojstava napravljene su 

postupkom izravnog prešanja. Kalup je u ovom 

slučaju izrađen od metala. 

 

Prva faza u postupku je izrada kalupa, njegovo 

čišćenje i nanošenje odvajala.  

 

Kao priprema za izradu CGC i GCG 

kompozitne ploče, bilo je potrebno upotrijebiti 

odvajalo, koje se nanosi na kalupne ploče, 

jednoslojno. Ono, nakon što očvrsne predstavlja 

tanak zaštitni film koji olakšava odvajanje 

gotove, očvrsnute kompozitne ploče na kraju 

postupka proizvodnje. U eksperimentu je 

upotrijebljen Trennlack PVA blau, proizvođača 

Lange Ritter. Radi se o vodno-alkoholnoj otopini 

na bazi poli(vinil-alkohola), s odličnim 

svojstvima glede formiranja zaštitnog filma, uz 

odlična emulzijska i adhezivna svojstava. 

Odvajalu je potrebno 20 minuta da se osuši, 

točnije da se formira zaštitni sloj na kalupu, i to 

pri temperaturi od 45 C. 

 Za izradu sve tri ploče upotrijebljena je 

epoksidna smola HEXION™ Specialty Chemicals 

L 285, proizvođača G. Angeloni, u kombinaciji s 

umreživalom HEXION™ Specialty Chemicals H 

285, istog proizvođača. Smola i umreživalo 

miješani su u masenom omjeru 2,5:1. [9] 

Umreživanje epoksidne smole traje 24 sata, u 

peći pri temperaturi od 30 C. 

 Upotrijebljene su staklene tkanine plošne mase 

390 g/m
2
, te ugljične tkanine plošne mase 

220 g/m
2
. Debljina jednog sloja staklenih vlakana 
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iznosi 0,33 mm, a ugljičnih 0,40 mm. Korišteno 

je ukupno po 10 slojeva tkanina staklenih vlakana 

i po dva sloja tkanina ugljičnih vlakana za svaku 

ploču. Tkanine vlakana su iskrojene pod kutom 

od 45°. Tkanine staklenih vlakana su tkane keper 

vezom, a ugljičnih vlakana saten tkanjem. 

Orijentacija vlakana tih dvoosnih tkanina je 

0/90. Dvoosne tkanine sastoje se od vlakana 

orijentiranih u uzdužnom (0) i poprečnom (90) 

smjeru. 

Na slici 5 prikazane su izrađene CGC i GCG 

ploče. 

 

   
                 a)          b) 

Slika 5: Hibridna kompozitna tvorevina: a) CGC, 

b) GCG 

 

U trećem slučaju odvajalo na bazi voska 

nanosi se na kalup u tri sloja i između svakog 

sloja potrebno je sušenje od 15 min. Izrada 

počinje slaganjem vlakana prema slici 4 i 

premazivanja svakog sloja sa smolom (slika 6). 

Upotrijebljena je ugljična tkanina plošne mase 

200 g/m
2
, te aramidna tkanina plošne mase 

170 g/m
2
. Tkanine ugljičnih vlakana su tkane 

običnim vezom, a aramidnih vlakana saten 

tkanjem. 

 

 
 

Slika 6: Slaganje CAC vlakana i premazivanja 

slojeva sa smolom 

Nakon slaganja slojeva na donju polovicu 

kalupa i nanošenja smole na svakom sloju, kalup 

se zatvara s gornjom polovicom i stavlja u peć 

24 h pri 30 C. 

 

Na slici 7 prikazana je gotova hibridna 

kompozitna ploča dobivena izravnim prešanjem. 

 

 
 

Slika 7: Gotova CAC kompozitna ploča 

 

3 MEHANIČKA SVOJSTVA 

 

U eksperimentalnom dijelu provedena su 

ispitivanja rasteznih i savojnih svojstava. Ispitna 

tijela pripremljena su prema normi za ispitivanje 

savojnih svojstava HRN EN ISO 14125:2005 i 

rasteznih svojstava HRN EN ISO 527-4:2008. 

Ispitivanja su provedena pri sobnoj temperaturi 

od 22 C. Rastezna i savojna svojstva kod CGC i 

GCG ispitnih tijela ispitana su brzinom od 

5 mm/min, dok CAC ispitna tijela brzinom od 

2 mm/min. 

 

Rastezna čvrstoća izračunava se prema 

jednadžbi: [10] 

 

hb

F
R


 max

m
  (1) 

 

Gdje su: Rm [MPa] – rastezna čvrstoća, 

Fmax [N] – maksimalna sila, b [mm] – širina 

ispitnog tijela, h [mm] – debljina ispitnog tijela
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Modul rasteznosti izračunava se prema 

jednadžbi: [10] 

 

12

12








E  (2) 

 

Gdje su: E [MPa] – modul elastičnosti, 

1 [MPa] – napezanje mjereno za vrijednost 

istezanja 1 = 0,0005 %, 2 [MPa] – napezanje 

mjereno za vrijednost istezanja 2 = 0,0025 %. 

 

Savojna čvrstoća izračunava se prema 

jednadžbi: [11] 

 

2

max
fm

2

3

hb

LF




   (3) 

 

Gdje su: fm [MPa] – savojna čvrstoća, 

Fmax [N] – sila opterećenja, L = 64 mm – razmak 

između oslonaca, b [mm] – širina ispitnog tijela, 

h [mm] – debljina ispitnog tijela 

 

Modul savitljivosti izračunava se prema 

jednadžbi: [11] 

 

3

3

max
f

4 hbs

LF
E




   (4) 

 

Gdje su: Ef, [MPa] – modul savitljivosti, 

s [mm] – progib ispitnog tijela, Fmax [N] – sila 

opterećenja, L = 64 mm – razmak između 

oslonaca, b [mm] – širina ispitnog tijela, h [mm] 

– debljina ispitnog tijela  

 

3.1 Rezultati rasteznih svojstava 

 

 U tablici 1 i na slici 8 prikazani su rezultati 

rasteznih svojstava. U dijagramu su ucrtane samo 

linije srednjih vrijednosti ispitivanja. 

 

 Iz dobivenih rezultata može se zaključiti da 

najvišu rasteznu čvrstoću ima hibridni kompozit 

ojačan ugljičnim i aramidnim vlaknima, no ako bi 

se zahtijevala manja cijena kompozitnog 

proizvoda i upotrebljavala staklena vlakna viša 

rastezna svojstva postiže hibridni kompozitni 

proizvod s ugljičnim vlaknima izvana. No također 

iz ispitivanja je dobivano da najniži modul 

rasteznosti ima CAC hibridni kompozit što je 

dosta neočekivano, pa bi ispitivanja modula 

trebalo ponoviti. 

 

Tablica 1: Rezultati rasteznih svojstava 

Hibrid Fmax, N Rm, MPa E, GPa 

CGC-1 26921 315,8 23,9 

CGC-2 25925 315,2 22,1 

CGC-3 26054 287,2 23,1 

x̄ 26300 306,1 23,03 

S 541,66 16,34 0,9 

GCG-1 20457 224,7 16,6 

GCG-2 20602 248 19,1 

GCG-3 21137 251,6 14 

x̄ 20732 241,4 16,6 

S 358,15 14,6 2,55 

CAC-1 23969 416 14,2 

CAC-1 23447 398,1 14,6 

CAC-1 23528 398,7 14,3 

x̄ 23648 404,3 14,4 

S 280,93 10,17 0,21 

 

 
 

Slika 8: Dijagram rasteznog naprezanja - istezanja 

 

3.2 Rezultati savojnih svojstava 

  

 U tablici 2 i na slici 9 prikazani su rezultati 

savojnih svojstava. U dijagramu su ucrtane samo 

linije srednjih vrijednosti ispitivanja. 

 

 Kod savojnih ispitivanja zaključak je isti kao i 

kod rasteznih, no ovdje je i savojna čvrstoća i 

modul savitljivosti najviši kod hibridnog 

kompozita ojačanog s ugljičnim i aramidnim 

vlaknima. Ispitna tijela prilikom savijanja nisu 
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puknula prije nego je ispitno tijelo upalo između 

oslonaca. Na dijagramu se može primjetiti da 

nakon postizanja savojne čvrstoće fm dolazi do 

opadanja sile i laganih skokova kod pucanja 

pojedinačnog slojeva ili niti u vlaknima. 

 

Tablica 2: Rezultati savojnih svojstava 

Hibrid Fmax, N fm, MPa Ef, GPa 

CGC-1 953,1 394,7 19,1 

CGC-2 1197 449,9 18,6 

CGC-3 947,5 434,2 21,3 

x̄ 1032,5 426,3 19,7 

S 142,46 28,44 1,44 

GCG-1 777,3 351,9 15,2 

GCG-2 704,4 343,4 16,5 

GCG-3 681,9 353,0 17,3 

x̄ 721,2 349,4 16,3 

S 49,87 5,25 1,06 

CAC-1 366,9 542,0 38,5 

CAC-1 335,9 510,5 36,8 

CAC-1 347,9 493,4 36,8 

x̄ 350,2 515,3 37,4 

S 15,63 24,65 0,98 

 

 
 

Slika 9: Dijagram savojnog naprezanja - istezanja 

 

4 ZAKLJUČAK 

 

 U ovom radu prikazana su samo neka hibridna 

slaganja kompozitnih materijala. Primjenjene su 

tri najčešće vrste materijala vlakana; staklena, 

ugljična i aramidna uz istu epoksidnu smolu kao 

matricu. Kao što se moglo i očekivati rastezna i 

savojna čvrstoća najviše su s primjenom 

aramidnih vlakana. No visoka cijena i ugljičnih i 

aramidnih vlakana ograničava njihovu primjenu, 

pa je kod CGC i GCG hibridnog kompozita 

upotrijebljena samo dva sloja ugljičnih vlakana, a 

ostalo staklena vlakna koja su jeftinija. Bolja 

svojstva pokazuje kompozit s ugljičnim vlaknima 

izvana i on ima 25 % nižu rasteznu čvrstoću i 

20 % nižu savojnu čvrstoću kad se usporedi s 

CAC kompozitom. Kombiniranjem spomenutih 

vlakana dobiva se kompozit više čvrstoće (prema 

svojstvima nalazi se između kompozita ojačanog 

samo staklenim i samo ugljičnim vlaknima), te 

relativno povoljne cijene. 

Gornji rezultati ispitivanja svojstava potvrđuju 

teoriju koja kaže da ugljična vlakna imaju najvišu 

specifičnu krutost i najvišu specifičnu čvrstoću od 

svih vlaknastih ojačala pa time, pošto su ta vlakna 

prva u doticaju s opterećenjem, rezultiraju boljim 

svojstvima ploče čiji su vanjski slojevi ojačani 

ugljičnim vlaknima, a to je prva ploča – CGC 

(ugljik-staklo-ugljik). 

 

Prema glavnoj definiciji hibridnih kompozitnih 

materijala moguće je postići veliki raspon 

mehaničkih svojstava kombinacijom različitih 

tkanja, različitih orijentacija vlakana, te različitih 

debljina tvorevina pa prilikom izrade određenog 

proizvoda potrebno je izabrati najpovoljniju 

kombinaciju. 
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Problemsko-naravnano in izkustveno učenje postavlja pridobivanje znanja o določenem pojavu ali tematiki na podlagi 

reševanja konkretnih problemov in izzivov v središče pedagoškega procesa. Učenec tako pridobiva dragocene izkušnje ter 

poleg znanja razvija svoje sposobnosti in kompetence. Eltrak je primer tovrstnega učenja. Kot projekt Waldorfske šole 

Ljubljana, s katerim želimo krepiti področje tehnike in razvoj tehnične kulture na gimnaziji, v okviru projektnega skupnega 

dela vključuje in povezuje več partnerjev: Fakulteto za strojništvo, RLS, Aereform, Iso, Stoja, LPP, učitelje, starše. S tem 

omogočamo gimnazijcem seznanitev in vzpostavitev povezave z uspešnimi slovenskimi podjetniki, inovatorji, raziskovalci in 

univerzitetnimi pedagogi. Poleg spoznavanja potrebe po skupnem delu in sodelovanju je pomembno tudi ozaveščanje o 

uporabi okolju prijaznih tehnologij in materialov. Razvijamo in spodbujamo kreativnost in inovativnost mladih ter njihovo 

sposobnost realizacije idej na tehničnem področju. Eltrak je električno napajano terensko vozilo, namenjeno predvsem 

pripravi tekaških smučin tako za klasično kot drsalno tehniko. Z modularno zgradbo in možnostjo različnih priključkov pa 

je uporabno tudi za druga dela in prevoze v naravnem okolju tako pozimi kot poleti. Projekt je kompleksen – poleg 

električnega in strojnega dela zajema tudi izdelavo raznih priključkov in kabine, ki je izdelana iz kompozitnih materialov. 

 

1 PROBLEMSKO NARAVNANO IN 

IZKUSTVENO UČENJE 

 

Srednješolsko izobraževanje, posebej še 

gimnazijsko, je s svojo naravnanostjo in 

načinom dela bolj primerno za dekleta kot za 

fante. Fantje pogosto postajajo problem, saj se 

na način, ki ga zahtevajo srednje šole danes, 

težje izrazijo in motivirajo ter razvijajo svoje 

potenciale. S tem je pogosto povezana tudi 

marsikatera težava ali problem na šoli. 

Potrebno je poiskati način, kako usmeriti 

fantovsko energijo v kreativno delo, ter jim 

vzbuditi zanimanje in interes.  

Poleg tega se danes, ob preobilici podatkov, 

vse prepogosto zgodi, da se mladi ne zmorejo 

zares povezati s kako stvarjo in svojih idej 

realizirati. Vse preveč idej ostane le v glavah. 

Pri projektu, kjer pa je potrebno vsako idejo 

tudi praktično udejanjiti, spoznavajo 

pomembnost postopnega razvijanja, 

povezovanja in nadgrajevanja različnih znanj 

ter pomembnost in potrebnost vztrajnega dela 

ter ročnih spretnosti. 

Danes lahko opazimo paradoks, ko smo po 

eni strani priča neverjetnemu razvoju tehnike, 

po drugi strani pa opažamo, da v obdobju zrele 

pubertete v mladih ne znamo prebuditi 

radovednosti in želje po odkrivanju novih 

stvari. Soočamo se tudi s preveliko delitvijo na 

tiste, ki opravljajo dela, za katera je potrebna 

poklicna usposobljenost, in tiste, za katera je 

potrebno akademsko znanje. Prav v obdobju 

pubertete pa mladi najbolj potrebujejo 

povezovanje obojega.  

Glede na hiter razvoj tehnike in tehnologij je 

za celoten gospodarski razvoj pomembno, da 

čim več potenciala usmerimo tudi v to področje 

in povečamo nabor dijakov za študij tehnike, 

hkrati pa je pomembno, da študentom in 

dijakom pokažemo možnost koristne uporabe 

teoretičnega znanja. Cilj je tudi, da se dijaki in 

študenti seznanijo s proizvodnim procesom. 

Podjetja, ki pri projektu sodelujejo, pa lahko 

preko praktičnih nalog in izzivov pridejo v stik 

s sposobnimi, samoiniciativnimi mladimi, ki jih 

vsaka družba potrebuje za uspešen razvoj. 

V današnji družbi, kjer so znanja in dela 

pretežno specializirana, imajo mladi malo 

priložnosti, da se srečajo, seznanijo in povežejo 

s celotnim postopkom. V procesu inovacije, 

kakor tudi pozneje pri kakršnemkoli razvoju, 

pa je prav ta celovitost postopka zelo 

pomembna. Pomembno je tudi sodelovanje z 

mladimi kadri in možnost zaposlovanja 

nadobudnih študentov.  
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Pri tem projektu s sodelovanjem, skupnim 

delom in izmenjavo izkušenj različnih 

generacij izdelujemo vozilo, ki ustreza 

sodobnim naravovarstvenim zahtevam tako 

glede onesnaževanja okolja kakor tudi hrupa, ki 

ga drugače povzročajo delovni stroji.  

Inovativni pristop je tudi v modularni 

zasnovi in izvedbi vozila, ki ga bomo lahko 

uporabljali v raznih kombinacijah v različne 

namene, in sicer tako pozimi kot poleti. Z 

uporabo kompozitnih materialov bomo 

omogočili lahek in enostaven transport z 

navadno prikolico in osebnim avtom, hkrati pa 

vseeno zagotovili učinkovitost dela.  

 

 
 

Projekt smo začeli izvajati v šolskem letu 

2016/17. Dokončno ga bomo zaključili v 

naslednjem šolskem letu. Izvajamo ga v okviru 

predmeta Praktično umetniško oblikovanje, 

vendar sama narava dela in sodelovanje 

različnih partnerjev zahteva tudi delo izven 

rednega pouka, zato je bilo precej dela 

opravljenega ob vikendih in praznikih. 

Razdelili smo ga na tri sklope: strojni del, 

električni del in delo s kompozitnimi materiali.  

 

2 OSNOVNE ZNAČILNOSTI IN 

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

ELTRAKA 

 

Eltrak je električno napajano terensko 

vozilo, prvenstveno namenjeno pripravi 

tekaških smučin tako za klasično kot drsalno 

tehniko. Z modularno zgradbo in možnostjo 

različnih priključkov je uporabno tudi za druga 

dela in prevoze v naravi – tako pozimi kot 

poleti. Vozilo je lahko, okretno in hkrati dovolj 

močno, da lahko pripravljamo proge tudi v 

najtežjih pogojih. Pri izvedbi skušamo najti 

optimum med dobrimi tehničnimi lastnostmi in 

ceno. Za dobro pripravo proge je potrebna 

določena teža, vendar smo želeli, da skupna 

teža Eltraka s plugom, snežno frezo, tepihom in 

ploščo za oblikovanje smučine ne presega 800 

kg. Dimenzije Eltraka so 190 x 190 x 200 cm, 

skupna dolžina s plugom in snežno frezo pa bo 

manjša od 4 m. 

 

 
 

Eltrak je sestavljen iz dveh gosenic, v 

katerih so baterijsko napajanje, kontrolor 

motorja, krmilje, motor in prenosni sistem. Na 

gosenici je preko nosilcev pritrjena nosilna 

konstrukcija, na kateri je osnovna plošča s 

kabino. Nanjo so pritrjeni tudi vsi priključki 

(plug, freza …). Vsako gosenico lahko 

uporabljamo tudi samostojno kot vlečno 

gosenico za sani. 

 

 
Želeli smo, da bo delovanje Eltraka čim tišje 

in okolju neškodljivo, da se ga lahko uporablja 

tudi v zaščitenih področjih.  
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Zato smo izbrali električen pogon z dovolj 

baterijami, ki imajo kapaciteto za vsaj 50 do 60 

km vožnje po globokem snegu, torej vsaj 8 do 

10 ur delovanja.  

Na podlagi osnovnih predpostavk in zahtev, 

izračunane potrebne moči motorjev, navora in 

zmogljivosti baterij, razpoložljivosti in cene 

smo se odločili za uporabo dveh 15 kW 

asinhronih motorjev, ki jih izdeluje Mahle 

Letrika skupaj s pripadajočim krmilnikom. Za 

napajanje smo uporabili 48-vatne sklope baterij 

Samsung, skupne zmogljivosti 24 kWh ter 

ustrezen BMS (battery managing system). 

 

 
 

Osnovo Eltraka, poleg pogonskega dela v 

gosenicah, tvori še kabina, ki je postavljena na 

osnovno nosilno ploščo in s kotnimi nosilci 

pritrjena na gosenici oziroma škatli, v kateri je 

pogon gosenic in napajanje. V kabini je poleg 

krmilnega dela še dodatno napajanje za 

priključke, reflektorje, brisalce stekel in druge 

električne priključke. 

 

 
 

Že med izdelavo osnovnega dela smo 

načrtovali tudi priključke: 

Plug za ravnanje površine, lahko pa tudi 

čiščenje snega, je narejen iz železne pločevine. 

Z uporabo štirih linearnih aktuatorjev smo 

dosegli osnovno vodljivost v treh smereh (gor-

dol, levo-desno, naprej-nazaj). Širina pluga je 

195 cm. Plug je oblikovan skladno s celotno 

podobo Eltraka. 

Osnova za snežno frezo predstavlja mala 

snežna freza podjetja Hall, ki jo bomo predelali 

tako, da bomo v širini plošče za vtiskovanje 

smučine namestili os z vrtečimi noži in 

pogonskim motorjem. Snežna freza mora biti 

čim lažja, hkrati pa moramo ustvariti zadosten 

pritisk za vtiskovanje smučine v sneg, kar 

bomo dosegli z dodatnim motorjem oziroma 

linearnim aktuatorjem. Hitrost vrtenja osi je 

2000 obratov/min, moč motorja pa približno 

2,5 kW.  

 

 
 

Lastnost Eltraka je tudi lahek in enostaven 

transport iz enega mesta na drugo, ki bi ga 

lahko izvedli z osebnim avtomobilom in 

prikolico. Za to potrebujemo prikolico z 

nosilnostjo do 1.500 kg, dimenzije 200 x 400 

cm, da se lahko pripne na vlečno kljuko 

osebnega avtomobila in vozi z izpitom B-

kategorije. 

 

3 POGONSKI SKLOP  

 

3.1 Gosenice in nosilna aluminijasta 

škatla  
Gosenice tečejo okoli nosilne konstrukcije, v 

katero so pritrjeni elektromotor, prenos in 

aluminijasta škatla na vodilih, v kateri so 

baterije za napajanje, BMS in krmilnik motorja. 

Dolžina konstrukcije je 185 cm, širina 60 cm in 

višina 40 cm. Pogonska in vodilna zobata 

kolesa imajo premer 24 cm, zraven pa so še 
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manjša kolesa in valji za vodenje gosenic. 

Širina gosenice je 60 cm, tako ostane med 

gosenicama približno 60 cm prostora za 

morebitni dodatni valj, ki bo pomagal k čim 

boljši izravnavi terena brez prekomernega 

dodatnega povečevanja površine in s tem 

zmanjševanja pritiska na sneg. Na gosenice je z 

nosilci pritrjena nosilna konstrukcija kabine. 

Nanjo je pritrjena osnovna plošča kabine in 

nosilec za druge priključke.  

 

 
 

V procesu načrtovanja gosenice smo 

sodelovali s študenti Fakultete za strojništvo, 

Univerza v Ljubljani. Študenti so s programom 

Solidworks izdelali načrt mehanske 

konstrukcije gosenice.  

Skupaj z dijaki smo na rednih tedenskih 

srečanjih pregledali zahteve in osnovne 

karakteristike ter dopolnjevali načrte, sama 

izdelava načrtov pa je bila prepuščena 

študentom, ki so dijakom predstavili osnove 

programa Solidworks in način dela z njim. 

Hkrati je s pomočjo Alojza Smoliča in zunanjih 

sodelavcev potekala praktična izdelava 

konstrukcije, tako da smo konstrukcijo lahko 

sproti prilagajali posameznim elementom. 

Veliko časa smo posvetili prenosu. Glede na 

karakteristike elektromotorjev smo morali z 

ustreznim prenosom doseči vrtljaje 2.000 

obratov/min pri delovni hitrosti 10 km/h. Za to 

smo potrebovali prenos v razmerju 1:9. Rešitev 

s polžastim gonilom smo opustili, ker ima slab 

izkoristek, je prevelika in pretežka ter se 

odločili za dvostopenjski prenos, najprej v 

razmerju 1:3 s trojno jermenico, nato pa še 

enkrat 1:3 z verigo.  

Za izravnavo soosnosti gredi motorja in 

pogonske gredi smo uporabili izravnalno 

sklopko. 

 

 
 

3.2 Električni del 

Pri električnem delu so dijaki sodelovali s 

Petrom Piklom kot vodjem in zunanjim 

mentorjem in Gregom Poljšakom kot notranjim 

mentorjem. Po uvodnem predavanju o 

osnovnih električnih zakonitostih in električnih 

elementih smo najprej naredili načrt vezave 

baterij in shemo napajanja. Zaradi velikih 

tokov, ki tečejo skozi elektromotor, smo morali 

ustrezno dimenzionirati električne povezave 

med baterijami in elektromotorjem. Poleg tega 

smo v škatlo montirali še krmilnik motorja, del 

sistema BMS, varovalke in stikalo.  

Ena glavnih idej je bila, da je ves električni 

krmilni in napajalni del neprodušno zaprt v 

škatli, zunaj nje pa ostane samo elektromotor, 

odporen na vlago in ostale vremenske pogoje. 

Ta za vlago nepropustna škatla pa mora biti 

hkrati dosegljiva v primeru morebitnih posegov 

v napajanje, zato smo se odločili, da je 

nameščena v sredini gosenice na vodilih - torej 

jo lahko izvlečemo in odpremo.  

Povezava med baterijami in motorjem je 

narejena s pomočjo vodotesnih uvodnic na 

stenah škatle. Naredili smo tudi svoj načrt 

regulatorja hitrosti, iz plastike natisnili njegovo 

ohišje in potrebne električne elemente ustrezno 

povezali.  
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3.3 Testiranje pogonskega dela 

Vsaka gosenica ima svoj pogon, tako da se 

lahko uporablja tudi samostojno. Najprej smo 

izdelali eno gosenico. Ko smo v nosilno 

konstrukcijo vstavili motor, prenosni del in 

škatlo z baterijami in krmiljem ter jih ustrezno 

povezali, smo najprej naredili test delovanja 

elektromotorja.  

Po uspešno opravljenem testu smo dodali 

krmilni mehanizem in vlečno kljuko, tako da 

smo delovanje lahko testirali na terenu. Najprej 

smo testirali delovanje pogona in vodotesnost 

na dvorišču šole, nato pa trikrat na Pokljuki, 

kjer smo bili z rezultatih testov zelo zadovoljni. 

Ugotovili smo, da je potrebno omejiti navor 

motorja pri nizkih vrtljajih, saj drugače lahko 

pride do preobremenitve sklopke. 

 

 
 

4 KABINA IN NOSILNA PLOŠČA – 

UPORABA KOMPOZITNIH 

MATERIALOV 

 

Pomemben del projekta Eltrak je tudi 

izdelava kabine in pri tem delo s kompozitnimi 

materiali. Pri izvedbi tega dela projekta smo 

sodelovali z Blažem Habjaničem industrijskim 

oblikovalcem in nekdanjim dijakom 

Waldorfske šole, ki je pripravil oblikovalsko 

študijo za kabino, in podjetjem Aereform iz 

Trbovelj, ki ima dolgoletno prakso pri delu z 

kompozitnimi materiali. 

V uvodnem srečanju so dijaki z mentorji 

prediskutirali temeljne zahteve in želje za 

kabino Eltraka. Vedeli smo, da želimo sodoben 

videz z maksimalno funkcionalnostjo, ki jo 

zapoveduje relativno majhen prostor kabine. Ta 

mora zadostiti vsem pogojem za varno vožnjo 

tako v zimskih kot letnih razmerah v naravnem 

okolju. Razmišljali smo o optimalni namestitvi 

sedeža za voznika in sovoznika, komandne 

plošče s stikali za upravljanje vozila, vidnih 

zornih kotih pri oblikovanju vrat in namestitvi 

vzvratnih ogledal, pametni izrabi 

shranjevalnega prostora za in pod sedeži.  

 

 
 

Upoštevati smo morali še sistem za 

ogrevanje in primerno ergonomijo notranjega 

prostora, saj smo si želeli, da bi bila vožnja z 

Eltrakom prijetna. Na podlagi rezultatov tega 

dela je bil izdelan načrt kabine in narejen izrez 

profilov iz stirodurja, saj smo se zaradi cene in 

unikatnosti izdelka po nasvetu mentorjev 

odločili za izdelavo brez kalupa. 

 

 
 

Praktične izdelave smo se lotili s pomočjo 

mentorjev iz Aereforma, ki so s seboj prinesli 

profile iz stirodurja. Sestavljeni so tvorili 

elegantne in zahtevne loke ter ploskve, ki so 

tvorili oblike Eltraka. Profili so bili izrezani s 

pomočjo računalniškega izreza na stroju CNC. 

Delali smo na improvizirani delovni površini, 
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kjer smo po načrtu zamejili obliko (uporabljali 

smo le osnovno orodje, žeblje, lesene stebričke, 

lesne vijake, svinčnik) in nato v tem 

zamejenem prostoru sestavljali in lepili profile 

iz stirodurja. Stirodur je primeren zaradi svoje 

lahkosti in upogljivosti.  

 

 
 

Dijaki so morali biti natančni pri vsakem 

segmentu, saj se pri tovrstnem delu napake 

seštevajo, kar vodi v deformiranost oblike. 

Naučili so se potrpežljivosti, logičnega 

razmišljanja pri sestavljanju in dobili občutek 

za sodelovanje drug z drugim, saj so si morali 

delo smiselno porazdeliti. 

Po opravljenem delu, kjer so dijaki naredili 

lahko konstrukcijo, ki tvori jedro oblike 

Eltraka, in teoretični predstavitvi dela s 

kompozitnimi materiali, ki smo jo izvedli na 

šoli, smo se odpravili v delavnico v Trbovlje. 

Tam so dijaki sodelovali pri oblikovanju 

površine s karbonskimi vlakni in epoksidne 

smole. Površine so dvakrat pokitali in 

prebrusili ter s tem dobili gladko površino.  

 
 

Sledila je ročna laminacija in vakuumiranje. 

Najprej so pripravili karbonska vlakna in 

epoksidno smolo ter natančno izvedli dvoslojni 

nanos. Pripravili so vakuumske vreče in s 

pomočjo vakuumske črpalke poskrbeli za 

idealen oprijem karbonskih vlaken na osnovno 

konstrukcijo.  

Spoznali so zahteven tehnološki postopek, 

pridobili praktične veščine pri rokovanju z 

različnimi materiali ter zopet spoznali, da sta 

potrpežljivost in natančno delo, znanje, red v 

delavnici in sodelovanje med ljudmi ključ do 

uspeha. 

 

5 SKLEP  

 

Projekt, ki smo se ga lotili, je zelo zahteven 

in kompleksen ter presega velikost in 

zahtevnost običajnih šolskih projektov, vendar 

menimo, da je bila odločitev za izvedbo tega 

pravilna, saj šele prek takega projekta dijaki 

lahko zares spoznajo vso zahtevnost, strukturo 

in obsežnost celotnega procesa od ideje do 

izdelka.  

Dijaki so se kljub pomanjkljivemu znanju 

lahko bolj povezali s projektom kot nekateri 

specialisti, ki so sodelovali le občasno. 

Doživeli in občutili so, da so napake del 

procesa in kljub začetnemu stresu pozitivno 

vodilo k izboljšavam. Izkusili so lahko, da se z 

zaupanjem, odločnostjo in vztrajnim delom 

lahko naredijo tudi stvari, ki se na prvi pogled 

zdijo nemogoče.  

Zato bomo s projektom nadaljevali do 

končne izvedbe in ob koncu pripravili širšo 

evalvacijo našega dela ter načrt, kako take 

projekte redno vključevati v učni proces. 



 
 

Vir znanja in izkušenj za stroko                                                                                      Portorož, 5. in 6. junij 2017 
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UGOTAVLJANJE VZROKOV ZA NAPAKE NA PLASTIČNIH IZDELKIH S 

POMOČJO ANALIZE MATERIALA OZ. IZDELKA 
 

Silvester BOLKA, Janez SLAPNIK, Rajko BOBOVNIK 

Fakulteta za tehnologijo polimerov 

 

 
IZVLEČEK 

 

Za zagotavljanje konstantne kvalitete pri predelavi plastike se prepletajo parametri predelave z lastnostmi posameznih 

dobav. Da bi bila zagotovljena ponovljivost, je potrebno veliko izkušenj in občasno tudi prava oprema za analize, da lahko 

odkrijemo vzroke za probleme. Na Fakulteti za tehnologijo polimerov pomagamo industriji plastike pri odkrivanju teh 

vzrokov in pri tem sledimo tudi trendom. Eden od teh je uporaba reciklatov, tako lastnega materiala iz same proizvodnje 

kot tudi tržnega reciklata. Pri odločitvi ni pomembna le cena, ampak tudi zahtevane lastnosti izdelkov. V prispevku bomo 

predstavili reciklat poliamida, reciklat polikarbonata in možnosti »up-cyclinga« le teh. Pri reciklatih je pomembno, da 

analiziramo termične oz. mehanske lastnosti in določimo še sprejemljiv delež. Pri »up-cylingu« tržnega reciklata je 

pomembno, da zagotovimo dobro kompatibilizacijo in s tem močno izboljšamo predelovalne lastnosti. Pri predelavi 

kompozitov s steklenimi vlakni je pomembno, da se zavedamo dejstva, da se togost in trdnost drastično znižujeta z vsako 

predelavo. Vse predstavljene analize smo opravili na lastni opremi v laboratoriju Fakultete za tehnologijo polimerov. 

 

 

1 UVOD 

 

Z laboratorijskimi analizami tako 

termoplastičnih granulatov kot izdelkov je 

mogoče sklepati na vzroke za probleme, ki se 

pojavljajo ali med samo proizvodnjo ali v 

življenjskem ciklu izdelkov. Trend pri brizganju 

termoplastičnih izdelkov gre v smer uporabe 

vedno večjega deleža reciklatov [1]. Glede na 

trende gibanja cen v letu 2017 je uporaba 

reciklatov postala še bolj zanimiva, saj so se cene 

svežih granulatov predvsem za inženirske 

termoplasta zvišale (polikarbonat (PC) + 2% v 

enem letu, poliamid 6 (PA 6) + 6% v enem letu), 

hkrati so napovedi, da se bodo cene še naprej 

zviševale [2]. Pri reciklatu PA se togost glede na 

svež granulat zniža, če je dodan nekompatibilen 

poliolefin v PA matrico se togost še dodatno 

zniža, hkrati se zniža tudi raztezek pri pretrgu [3]. 

Pri reciklatu PC se zniža temperatura steklastega 

prehoda, poviša se natezni E modul in močno 

zmanjša raztezek pri pretrgu [4].  

 

2 UPORABA RECIKLATOV 

 

Zviševanje cen termoplastov je glavno gonilo 

uporabe reciklatov. Da bi zagotovili konstantno 

kvaliteto brizganih izdelkov je pomembno, da pri 

mešanju reciklatov s svežim materialom ne 

presežemo »mejne« vrednosti in s tem 

poslabšamo lastnosti, bodisi mehanskih ali 

termičnih.  

 

2.1 Laboratorijska testiranja 

 

Vsa testiranja smo opravili v laboratorijih 

Fakultete za tehnologijo polimerov v Slovenj 

Gradcu.  

Ekstrudirali smo na dvopolžnem ekstruderju 

Labtech LTE 20-44 s premerom polža 20 mm in 

L:D razmerjem 44:1.  

Brizgali smo na brizgalnem stroju Krauss 

Maffei KM 50-180 CX.  

Dinamične mehanske analize (DMA) smo 

izvedli na Perkin Elmer DMA 8000. Vzorce smo 

segrevali s hitrostjo segrevanja 2 °C/min, pri 

frekvenci 10 Hz in amplitudi 20 µm.  

Termogravimetrične analize (TGA) smo 

izvedli na instrumentu Perkin Elmer TGA 4000. 

Vzorec smo segrevali od 40 °C do 600 °C, s 

hitrostjo segrevanja 10 °C/min, v dušikovi 

atmosferi (20 mL/min), nato pa iz 600 °C do 900 

°C s hitrostjo segrevanja 10 °C/min, v kisikovi 

atmosferi (20 mL/min).  

Upogibne in natezne teste smo izvedli na 

trgalnem stroju Shimadzu AG-X plus 10kN. 
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Upogibne teste smo izvedli skladno z ISO 178, 

natezne teste skladno z ISO 527. Pri upogibnem 

testu je bil razmik spodnjih podpor 64 mm, 

hitrost testiranja 2 mm/min. Pri nateznem testu je 

bil razmak čeljusti 50 mm, hitrost testiranja do 

raztezka 0,25% je bila 1 mm/min, nad 0,25% do 

pretrga pa 50 mm/min. 

Ultra hitro diferenčno dinamično kalorimetrijo 

(Flash DSC) smo izvedli na kalorimetru Mettler 

Toledo Flash DSC 1. Hitrost segrevanja je bila 

1.000 °C/s, hitrost ohlajanja smo spreminjali od 1 

°C/s do 1.000 °C/s (1 °C/s, 2 °C/s, 5 °C/s, 10 

°C/s, 20 °C/s, 50 °C/s, 100 °C/s, 200 °C/s, 500 

°C/s in 1.000 °C/s). 

 

2.2 Recilkat poliamida in »up-cycling« 

reciklata poliamida 

 

Pri testiranju reciklata poliamida (vzorec 1) 

smo uporabili tržni reciklat. Pred brizganjem smo 

granulat osušili pod 0,025 % vsebnosti vode. Pri 

brizganju se je pojavil problem različne 

viskoznosti taline, saj smo morali med samim 

brizganjem prilagajati temperaturo taline (od 240 

°C do 280 °C). Pri visoki temperaturi taline je bil 

problem iztekanja taline iz šobe stroja, pri nizki 

temperaturi taline ni bilo mogoče več plastificirati 

materiala. Po končanem brizganju smo izvedli 

mehanske in termične analize brizganih kosov. 

Rezultati so predstavljeni v Tabeli 1. 

 

 

Tabela 1: Rezultati laboratorijskih analiz 
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 2 2,05 55 51 74 1,89 461 

 

Za »up-cycling« reciklata poliamida (vzorec 2) 

smo uporabili kompatibilizator  stiren-etilen-

butadien-stiren graftiran z malein anhidridom 

(SEBS-g-MA), ki smo ga dodali 1 m.% v 

reciklat. Tako pripravljeno mešanico smo 

ekstrudirali in potem brizgali. Pri brizganju ni več 

prihajalo do problemov pri plastificiranju, 

viskoznost taline je bila konstantna (240 °C do 

275 °C od lijaka do šobe). Po končanem 

brizganju smo izvedli mehanske in termične 

analize brizganih kosov. Rezultati so prikazani v 

Tabeli 1. Izvedli smo tudi Flash DSC meritev, ki 

je prikazana na Sliki 1.  

 

 
Slika 1: Flash DSC meritev vzorca 2 

 

Z dodanim kompatibilizatorjem SEBS-g-MA 

smo uspeli homogenizirati reciklat PA, tako da je 

bilo mogoče brizganje pri konstantnih pogojih, 

hkrati smo malenkostno znižali natezni E modul 

materiala in dinamični E modul (E'), uspeli pa 

smo izboljšati natezno trdnost in raztezek pri 

pretrgu in temperaturo steklastega prehoda (Tg), 

kar pomeni, da smo uspešno izboljšali interakcije 

med poliamidom in prisotnimi »nečistočami«, saj 

je bil v reciklatu poleg PA 6 in PA 66 prisoten 

tudi PE-HD, ki pri nekompatibiliziranem vzorcu 

(vzorec 1) deluje kot tujek in zniža trdnost in 

reztezek pri pretrgu.   

 

2.3 Reciklat polikarbonata in »up-cycling« 

reciklata polikarbonata 

 

Za testiranje reciklata polikarbonata smo 

izbrali reciklat polikarbonata Makrolon 2807, ki 

je bil v obliki mlevine (zmleti hladni dolivki).  

Testirali smo tako različne odstotke dodane 

mlevine v svež granulat (mešanje na brizgalnem 

stroju), kot tudi predhodno kompavndirane 

kompozite mlevine z dodanim talkom, UV 

stabilizatorjem in stiren-etilen-butadien-stirenom 

(SEBS). Pripravljene mešanice so predstavljene v 

Tabeli 2.  
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Tabela 2: Popis vzorcev reciklata polikarbonata 

Vzorec Svež 

granulat [%] 

Mlevina 

[%] 

Tehnologija 

3 0 100 Brizganje 

4 25 75 Brizganje 

5 50 50 Brizganje 

6 0 100 Up-cycling 

7 0 100 Up-cycling 

8 0 100 Up-cycling 

 

Pri vzorcu 6 smo dodali 2 m.% talka, 0,2 m.% 

UV stabilizatorja in 5 m.% SEBS. Pri vzorcu 7 

smo dodali 1,05 m.% talka, 0,11 m.% UV 

stabilizatorja in 2,6 m.% SEBS. Pri vzorcu 8 smo 

dodali 0,1 m.% talka, 0,02 m.% UV stabilizatorja 

in 0,2 m.% SEBS.  

Rezultati laboratorijskih analiz so predstavljeni 

v Tabeli 3.  

 

Tabela 3: Rezultati laboratorijskih analiz 
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3 1,91 51 9,5 1,88 99 

4 1,94 55 8,3 1,92 99 

5 2,46 60 7,4 1,92 99 

6 2,15 60 41 2,36 83 

7 2,11 61 80 2,44 91 

8 2,34 63 60 2,43 96 

 

Pri mešanju mlevine in svežega granulata v 

brizgalnem stroju se nam zmanjšujeta togost in 

natezna trdnost, upogibna trdnost ostaja enaka ne 

glede na odstotek dodane mlevine. Raztezek pri 

pretrgu z višanjem odstotka dodane mlevine 

narašča.  

Z »up-cyclingom« reciklata polikarbonata se 

nam zvišajo natezna togost in trdnost, upogibna 

togost, močno se zviša raztezek pri pretrgu, 

medtem ko upogibna trdnost pade. Na osnovi 

rezultatov lahko zaključimo, da deluje SEBS kot 

učinkovit kompatibilizator med matrico in 

talkom, saj je natezna trdnost višja kot pri 100 % 

mlevini.  

 

2.4 Reciklat poliamida s steklenimi vlakni 

 

Za testiranje reciklata poliamida s steklenimi 

vlakni smo izbrali reciklat Durethan BKV 30 (PA 

6 + 30% steklenih vlaken), ki je bil v obliki 

mlevine (zmleti hladni dolivki).  Testirali smo 

tako različne odstotke dodane mlevine v svež 

granulat, kot tudi predhodno kompavndiranje 

mešanic mlevine in svežega granulata pred 

brizganjem. Predhodno kompavndiranje mlevine 

in svežega granulata je nujno pri visokem deležu 

dodane mlevine, da zagotovimo enakomerno in 

neprekinjeno doziranje materiala v polž. 

Pripravljene mešanice so predstavljene v Tabeli 

4.  

 

Tabela 4: Popis vzorcev reciklata poliamida s 

steklenimi vlakni 

Vzorec Svež 

granulat 

[%] 

Mlevina 

[%] 

Predelava 

9 100 0 Brizganje 

10 70 30 

11 50 50 

12 0 100 

13 70 30 Kompavndiranje 

+ brizganje 14 50 50 

15 0 100 

 

Pri vzorcih 11 in 12 smo morali dodajati 

mešanico ročno v lijak, da smo zagotovili 

neprekinjeno plastificiranje materiala. Rezultati 

laboratorijskih analiz so predstavljeni v Tabeli 5. 

 

 

 
Slika 2: Steklena vlakna po TGA analizi 

vzorca 9 (levo) in vzorca 12 (desno) 
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Tabela 5: Rezultati laboratorijskih analiz 
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 9 8,34 196 6,6 71 3,24 474 

10 8,30 188 6,4 69 2,93 476 

11 8,29 184 6,1 68 2,93 475 

12 7,47 171 6,3 67 2,60 479 

13 6,31 141 8,0 55 2,16 476 

14 6,41 137 7,9 52 2,12 477 

15 6,00 132 7,1 51 1,92 474 

 

 

Pri dodajanju mlevine v sveži granulat se 

znižajo natezna togost, trdnost, raztezek pri 

pretrgu, dinamični E modul in temperatura 

steklastega prehoda. Na Sliki 2 sta mikroskopska 

posnetka steklenih vlaken po žarjenju vzorca. 

Lepo vidimo, da se že pri eni obdelavi (desna 

slika) dolžina steklenih vlaken močno zmanjša. 

Če hočemo svežemu granulatu dodati večjo 

količino mlevine, je potrebno materiala 

predhodno kompavndirati. Pri tem se materialu 

močno poslabšajo natezna togost, trdnost, 

dinamični E modul in zniža se temperatura 

steklastega prehoda. Raztezek pri pretrgu se 

poveča, kar gre na račun dejstva, da se močno 

zmanjša dolžina steklenih vlaken.  

 

3 SKLEP 

 

Na podlagi testiranj različnih reciklatov in 

njihovega up-cyclinga lahko zaključimo, da ni 

splošne recepture za količino dodanega reciklata 

v svež granulat, da bi se ohranile tako mehanske 

kot termične lastnosti. Pri »up-cyclingu« 

reciklatov je pomembno, katere lastnosti hočemo 

izboljšati, saj je vrsta in količina dodanih 

dodatkov odvisna tako od stopnje predhodne 

degradacije, kot od namena uporabe brizganega 

izdelka.  

Pri reciklatu poliamida smo pokazali, da s 

pravim kompatibilizatorjem zvišamo natezno 

trdnost in močno zvišamo raztezek pri pretrgu, 

kar zmanjša tveganje za pokanje brizganih 

izdelkov iz reciklata poliamida.  

Pri reciklatu polikarbonata smo pokazali, da 

več kot 50 % dodanega reciklata svežemu 

granulatu zniža togost in trdnost, kar lahko vodi 

do pokanja brizganih kosov pri uporabi – to 

pomeni skrito napako v materialu. Pri »up-

cyclingu« reciklata polikarbonata lahko z 

različnimi dodatki uravnavamo togost in trdnost, 

močno povišamo raztezek pri pretrgu in tako 

ciljno kompavndiramo kompozit reciklata 

polikarbonata, da ima brizgan izdelek zahtevane 

lastnosti.  

Pri reciklatu poliamida s steklenimi vlakni smo 

pokazali, da vsaka predelava močno poškoduje 

steklena vlakna, kar vpliva na drastično znižanje 

tako togosti, trdnosti in steklastega prehoda. Pri 

več kot 25% dodane mlevine lahko že pride do 

skritih napak v brizganih izdelkih. 

S karakterizacijami smo pokazali, da uporaba 

reciklatov zahteva predhodna testiranja, da 

ugotovimo, kolikšen delež reciklata smemo 

primešati svežemu granulatu, da ne vplivamo na 

življenjsko dobo brizganih izdelkov. S pomočjo 

takšnih meritev pomagamo podjetjem ki se 

ukvarjajo z brizganjem plastike, da lahko 

vzdržujejo zahtevano kvaliteto svojih izdelkov.  
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OPTIMIRANJE TEHNOLOŠKIH PARAMETROV PLINSKE KOMORNE PEČI 

ZA TOPLOTNO OBDELAVO VALJEV 

 

Sergej NOVAK1, Borislav KOŠEC1, Simon REČNIK2, Aleš NAGODE2, Borut KOSEC2, Blaž KARPE2 

1 Valji d.o.o., Štore 
2 Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta 

 
IZVLEČEK 

 

V okviru dela so prikazane toplotno tehnične meritve plinske komorne peči Bosio PP-KP 70/1150, skozi proces celotne 

toplotne obdelave kromanitnih (HCS) valjev. Meritve so bile izvedene v industrijskem okolju v podjetju Valji d. o. o, Štore, 

Slovenija. Osnovni namen oziroma cilj dela je bila ocena delovanja plinske komorne peči Bosio PP-KP 70/1150 ter njen 

vpliv na uspešnost zahtevne toplotne obdelave.Z dodatnimi termoelementi so bile izvedene meritve na različnih območjih 

na površini valjev, hkrati pa so se spremljale tudi temperature posameznih con v peči. Z metodo končnih diferenc in 

računalniško simulacijo smo izračunali temperaturni profil valjev po preseku in ocenili pregretost valjev med toplotno 

obdelavo. Glede ocene toplotne učinkovitosti peči so bile izvedene tudi meritve temperatur zunanjih sten peči, z vidika 

stroškovne ocene toplotne obdelave pa se je spremljala tudi poraba plina skozi celoten proces toplotne obdelave 

kromanitnih (HCS) valjev. V sklopu toplotno tehničnih meritev so bile izvedene tudi meritve emisij CO in NOx z namenom 

ugotavljanja ekološke neoporečnosti. 

 

1 UVOD 

Podjetje Valji d.o.o. je proizvajalec 

industrijskih valjev za vroče in hladno valjanje 

pločevine ter predelavo plastike in gume. V 

podjetju si prizadevamo za razvoj novih 

materialov in tehnologij ter doseganje 

vrhunskih kvalitet, skladno s tem pa seveda 

tudi za povečanje proizvodnje. V delu 

predstavljamo toplotno tehnične meritve 

plinske komorne peči z izvoznim vozom (tip 

PP-KP 70/1150, proizvajalca Bosio d.o.o.), ki 

se v podjetju uporablja za toplotno obdelavo 

različnih vrst valjev. Peč je bila predana v 

proizvodnjo leta 2008, od takrat pa na njej ni 

bilo izvedenih nobenih kontrolnih meritev ali 

vzdrževalnih del. Kontrolne toplotno tehnične 

meritve peči smo zaradi zahtevne toplotne 

obdelave izvedli na šarži kromanitnih valjev 

(HCS). Z dodatnimi termoelementi so bile 

izvedene meritve na različnih območjih na 

površini valjev, hkrati pa so se spremljale tudi 

temperature posameznih con v peči, meritve 

temperatur zunanjih sten peči, z vidika 

stroškovne ocene toplotne obdelave pa se je 

spremljala tudi poraba plina skozi celoten 

proces toplotne obdelave kromanitnih (HCS) 

valjev. Ker je vsaka energetsko intenzivna 

proizvodnja neločljivo povezana z izpusti 

škodljivih emisij v zrak smo hkrati z 

analizatorjem dimnih plinov izvajali tudi 

občasne meritve emisije plinov CO in NOx. Z 

metodo končnih diferenc in računalniško 

simulacijo smo ocenili pregretost valjev med 

toplotno obdelavo.  

2 VRSTE VALJEV ZA VROČE 

VALJANJE PLOČEVINE 

Valji, ki se uporabljajo za vroče valjanje 

pločevine na kontinuirnih valjarniških progah 

so razdeljeni glede na njihovo pozicijo v 

valjarniški progi (slika 1). Za začetno grobo 

valjanje se uporabljajo valji s plaščem iz 

železove litine z veliko kroma (HCI- High 

Chromium Iron) ali še pogosteje valji iz jeklene 

litine z veliko kroma (kromanitni valji: HCS-

High Chromium Steel) v zadnjem času pa tudi 

iz hitroreznega jekla (HSS-High Speed Steel). 

Za začetno fino valjanje se najpogosteje 

uporabljajo HSS valji ter v manjši meri HCI 

valji, medtem ko se za končno fino valjanje 

uporabljajo valji s plaščem iz visoko legirane 

nikljeve železove zlitine z grafitom (ICDP-

Indefinit Chill Double Pour) ali visoko legirane 

nikljeve železove zlitine z dodatki niobija in 

vanadija (CE-ICDP (karbidno izboljšani ICDP
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 valji), kjer ima grafit, ki je prisoten v njihovi 

mikrostrukturi, učinek mazanja. Vsi tipi 

omenjenih valjev se izdelujejo tudi v livarni 

Valji d.o.o. 

 

 

Slika 1: Valjarniška proga z razporeditvijo valjev [1,2] 

3 KROMANITNI (HCS) VALJI 

3.1 Opis valjev 

Kromanitni valji (HCS) so večplastni valji 

pri katerih je jedro sestavljeno iz perlitno-

feritne nodularne sive litine (NF 77), vmesna 

plast iz sive litine z lamelarnim grafitom ter 

delovna plast oziroma plašč iz kaljene visoko 

kromove jeklene litine z martenzitno/bainitno 

matrico s približno 15 % trdih evtektičnih M7C3 

(M = Cr, Fe) karbidov. Minimalna predpisana 

debelina delovne plasti kromanitnih valjev 

znaša 70 mm. Kromanitni valji imajo visoko 

tlačno trdnost in žilavost, odlikuje pa jih tudi 

visoka obrabna obstojnost in močno izboljšana 

odpornost proti termičnemu utrujanju. Odlična 

oksidacijska odpornost pri visokih 

temperaturah in tvorba stabilnega oksidnega 

filma na delovni površini, ki se ne lušči in 

preprečuje lepljenje vročega jeklenega valjanca 

na površino, hkrati pa preprečuje tudi zdrs 

valjanca med valji, jim daje glavno prednost pri 

uporabi za delovne valje v prvih valjarniških 

ogrodjih kontinuirnih prog na začetnih grobih 

valjarniških strojih. 

3.2 Izdelava 

Kromanitni valji (HCS) se v podjetju 

Valji d.o.o. ulivajo po postopku horizontalnega 

centrifugalnega litja, pri katerem rotacija kokile 

(≈ 470 obr/min) ustvari dovolj veliko 

centrifugalno silo, da porazdeli talino po 

notranjem obodu votle valjaste kokile (slika 2). 

Po pripravi taline se najprej vlije delovno plast 

(plašč valja) ter nato vmesno plast, ki ima 

nalogo lažjega sprijemanja plašča in jedra valja. 

Ko strjen dvoplasten plašč valja doseže 

predpisano temperaturo se ga skupaj s kokilo z 

mostnim dvigalom prenese v livno jamo ter 

vertikalno postavi na predpripravljeno formo 

spodnjega čepa valja. Namesti se forma 

zgornjega čepa valja, napajalnik ter nazadnje 

livna čaša preko katere se v kokilo z že strjenim 

plaščem valja uliva talina za jedro valja. Tudi v 

primeru ulivanja jedra valja igra bistveno vlogo 

temperatura že strjenega plašča ter taline jedra, 

zato mora biti celoten postopek ulivanja 

časovno usklajen, vsi akterji pa dobro 

pripravljeni. Temperaturni interval v katerem 

se bosta plašč valja ter jedro dobro sprijela je 

namreč zelo ozek in se giblje v intervalu 

1000 °C ± 10 °C. Pri prenizkih temperaturah se 

plašč in jedro ne bosta sprijela, pri previsokih 

temperaturah pa prihaja do prevelikega spiranja 

vmesne ali celo delovne plasti plašča valja, kar 

pa ni priporočljivo tudi za samo jedro valja. 

 
Slika 2: Centrifugalno litje plašča HCS valja [3] 

3.3 Toplotna obdelava 

Toplotna obdelava kromanitnih valjev je 

zelo dolgotrajen proces, ki traja več tednov. 

Valje se najprej zelo počasi segreva v dvofazno 

področje (γFe + M7C3) (slika 3).  

 
Slika 3:Toplotna obdelava HCS valjev 

Predvsem je kritično področje pod 500 °C, 

ko jeklo še ni dovolj plastično, da bi 
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kompenziralo termične napetosti zaradi 

termičnih raztezkov ter sproščanja zaostalih 

livarskih napetosti. Obe vrsti napetosti imajo 

namreč enak predznak in se med procesom 

segrevanja seštevajo, kar lahko ob prekoračitvi 

maksimalne trdnosti valja privede do nastanka 

razpok in posledično neuporabnega valja. Ker 

so valji debelostenski izdelki z zelo veliko 

maso (37,5 tone) je potrebno večkrat zadržati 

segrevanje pri konstantni temperaturi z 

namenom pregretja valja po celotnem preseku. 

Avstenitizacija poteka pri temperaturi 

970 °C/20h pri čemer se homogenizira 

predvsem avstenitna matrica, evtektični karbidi 

M7C3 pa ostanejo bolj ali manj nespremenjeni. 

Dendritna morfologija avstenita se deloma 

spremeni v poligonalno strukturo katero obdaja 

mreža evtektika (slika 4).  

 

 
Slika 4: Mikrostruktura delovne plasti. Zgoraj: pred 

toplotno obdelavo; Spodaj: po toplotni obdelavi [3,4]. 

Za te vrste jekel je značilna relativno velika 

stabilnost avstenita v temperaturnem intervalu 

med 350 °C in 525 °C. S hitrim ohlajanjem s 

temperature avstenitizacije do temperature 

450 °C ter naknadnim počasnim segrevanjem 

(10 °C/uro do temperature 520 °C) ter 

zadrževanjem pri tej temperaturi 12 ur 

ustvarimo pogoje za usklajevanje temperature 

plašča in jedra in prvo stopnjo izločanja 

karbidov iz avstenita. V drugi fazi ohlajamo do 

135 °C, pod temperaturo Ms (≈ 200 °C) pri 

čemer se del avstenita transformira v martenzit. 

Delež zaostalega avstenita je velik (> 40%) in 

narašča s temperaturo s katere kalimo in s 

koncentracijo ogljika. S ponovnim večkratnim 

segrevanjem na temperaturo 500 °C, 505 °C in 

510 °C ter vmesnim ohlajanjem do vse nižje 

temperature se vse več zaostalega avstenita 

transformira v martenzit, kateri se v naslednji 

stopnji segrevanja popusti, hkrati pa se iz 

zaostalega avstenita izločajo tudi zelo drobni 

sekundarni karbidi M23C6, ki pripomorejo k 

utrjevanju matrice. Končna mikrostruktura 

delovne plasti valja je sestavljena iz popuščene 

martenzitne matrice v kateri so posejani drobni 

sekundarni karbidi M23C6, obdaja pa ga mreža 

evtektskih karbidov M7C3 (slika 4). 

3.4 Meritve 

Plinska komorna peč Bosio, tip PP-KP 

70/1150  služi v podjetju Valji d.o.o. za 

toplotno obdelavo litih valjev. Gorivo za 

ogrevanje je zemeljski plin. Regulacija 

temperature v peči je tri conska s tremi 

termoelementi (PtRh-Pt; Tip S) nameščenimi 

na stropu peči. Gorilniki (12 kos s po 270kW, 

maksimalna priključna plinska moč 

330Nm
3
/h)[5] so nameščeni v horizontalni liniji 

na obeh stranskih stenah peči, zrak za 

zgorevanje pa se z rekuperatorjem predgreva 

do maksimalno 450°C. Izolacija sten peči: 

1.sloj Insulfrax SF, debeline 13 mm in 2. sloj 

Fiberfrax Prismo-Block, kvalitete Durablanket S 

170/1200, debeline 300 mm.  

Merjenje temperature na valjih je potekalo 

na dveh enakih kromanitnih valjih kvalitete 

CCrS-NF-77 (dimenzije 1200 X 2000 mm, teža 

posameznega valja 37,5 ton). Na različna mesta 

na obeh valjih (slika 5) smo pritrdili 

termoelemente NiCr-Ni, tip K, katere smo z 

namenom preprečevanja direktne izpostavljenosti 

sevanju zaščitili z visokotemperaturno odporno 

izolacijsko volno ISOFRAX® in z ognjevzdržno 

opeko.  

 
Slika 5: Namestitev termoelementov na valje 
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Čepi valjev so podloženi zaradi povešanja 

pri visokih temperaturah pod vplivom lastne 

teže (slika 6). 

 
Slika 6: Valji v peči 

Slika 7 prikazuje potek temperatur na 

površini valja, merjenimi s termoelementi 

pritrjenimi na različnih mestih ter slika 8 

temperaturo procesnega termoelementa v peči 

(cona 2) v primerjavi z dodatnim 

termoelementom na površini valja. Na samih 

valjih je temperatura čepov nekoliko višja, kar 

je razumljivo, saj ima material čepa skoraj 

dvakrat večjo toplotno prevodnost od materiala 

plašča valja, manjši je premer ter večja 

debelina plinske plasti nad njim. Nekoliko višjo 

temperaturo jedra na spodnjem delu pa 

pripisujemo konvekcijskim vplivom, zaradi 

direktnega strujanja dimnih plinov iz 

gorilnikov. 

 
Slika 7: Temperatura površja valjev. Merjeno z 

dodatnimi termoelementi. 

Izmerjene temperature procesnih 

termoelementov v peči, temperature na površju 

valja ter nastavljena temperatura se dobro 

ujemajo, saj ni bilo zaznati večjih temperaturnih 

odstopanj. 

Na podlagi izmerjenih temperatur na 

različnih mestih zunanjih sten ter stropa peči je 

bilo ugotovljeno, da peč nima izrazitih 

toplotnih mostov, kar bi kazalo na 

nekontrolirano uhajanje pečne atmosfere ali 

dotrajanost izolacije. 

 
Slika 8: Meritve temperatur v peči: temperatura na 

površju valja TK1), temperatura cone 2 (PV2) ter 

poraba plina. 

Z metodo končnih diferenc in računalniško 

simulacijo ogrevanja valjev je ugotovljeno, da 

se s predpisanim temperaturnim režimom valji 

enakomerno segrevajo po celotnem preseku, 

temperaturne razlike med površino in 

notranjostjo valja pa niso tako velike, da bi 

lahko povzročale znatne termične napetosti. 

Čas zadrževanja na posamezni vmesni 

temperaturi bi lahko celo nekoliko skrajšali. 

 
Slika 9: Izračunane temperature po preseku valja 

Višje koncentracije CO pri nizkih 

temperaturah v peči so posledica nepopolnega 

zgorevanja zaradi lokalnega hlajenja plamena, 

ko se še nepopolnoma zreagirani vroči dimni 

plini dotaknejo hladnih podstavkov in valjev. 

Samovžigna temperatura CO je 609 °C in 

kakor je razvidno iz tabele 1 se je pri 
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temperaturi nad 600 °C koncentracija CO hitro 

zmanjševala. Iz merjenih pretokov plina in 

zraka, ki jih spremlja računalnik peči, se 

namreč ni dalo natančno določiti zračnega 

razmernika. Ugotovili smo da gre za napako pri 

izpisu podatkov, ker so izračunane vrednosti pri 

določenih časovnih korakih nerealne. 

Koncentracija NOx s temperaturo v peči 

narašča, kar je v skladu s teorijo zgorevanja.  

Tabela 1: Meritve koncentracije CO in NOx 

 

Poraba zemeljskega plina za toplotno 

obdelavo šarže dveh kromanitnih valjev s po 

37,5 tonami je znašala 18231 m
3
. 

Eden izmed bistvenih ciljev toplotne obdelave 

HCS valjev je razpad zaostalega avstenita, kar 

ugotavljamo z merilno napravo Feritscope® 

(slika 10). Naprava deluje na induktivnem 

merjenju magnetne permeabilnosti zlitine, 

delež zaostalega (nemagnetnega) avstenita pa 

se določi preko deleža (magnetnega) ferita. 

Meritev je relativna glede na standard, delež 

zaostalega avstenita pa je sprejemljivo nizek v 

kolikor je izmerjena vrednost nad 60. 

 
Slika 10: Feritscope ® 

Tabela 2: Meritve trdot ter meritve Feritscope ® 

 

4 SKLEPI 

Izdelava in toplotna obdelava  kromanitnih 

(HCS) valjev je bila na podlagi pregleda 

kemične sestave, mikrostruktur, izmerjenih 

končnih trdot delovne plasti in izmerjene 

vrednosti zadržanega avstenita z napravo 

Feritscope® uspešna. Nastavljen temperaturni 

režim toplotne obdelave, izmerjene temperature 

v posameznih conah peči ter na površin valjev 

so v skladu z zahtevami. Z računalniško 

simulacijo ogrevanja valjev je ugotovljeno, da 

se s predpisanim temperaturnim režimom valji 

enakomerno segrevajo po celotnem preseku, 

temperaturne razlike med površino in 

notranjostjo valja pa niso tako velike, da bi 

lahko povzročale znatne termične napetosti. Na 

podlagi izmerjenih temperatur na različnih 

mestih zunanjih sten ter stropa peči je bilo 

ugotovljeno, da peč nima izrazitih toplotnih 

mostov in ni potrebna menjava izolacije. 

Izjema so temperature izmerjene na izvoznem 

vozu, še posebej na stiku s stenami peči, ki 

nekoliko odstopajo od ostalih izmerjenih 

temperatur, kar je verjetno posledica slabšega 

tesnjenja. Kontrolne meritve in redno 

vzdrževanje zmanjšata težave v proizvodnji.  
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