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1 Uvod 

Podjetje SIBO Group d.o.o. (http://www.sibo-group.eu/) je eden vodilnih evropskih proizvajalcev 
zapork. Leta 2008 je podjetje razširilo svojo dejavnost še na proizvodnjo v čistih prostorih, tako 
imenovanih  čistih  sobah  (slika  1),  predvsem  za  potrebe  farmacevtske  industrije.  V  tem  delu 
proizvodnje se poleg strojev za pihanje nahajajo tudi stroji za brizganje drugih izdelkov za potrebe 
farmacije. 

Slika 1. Čista soba

Trenutno  je  v  podjetju  zaposlenih  220  ljudi.  Podjetje  ima  16.500 m proizvodnih  površin,  74 
brizgalnih strojev in 30 najsodobnejših strojev v orodjarni. Del proizvodnje pokriva tudi brizganje 
izdelkov s področja tehnične plastike ter pihanja plastičnih vsebnikov (slika 2). Vsebniki služijo 
predvsem za embaliranje zdravil.  Izdelujejo pa se tudi različne stekleničke, med drugim tudi za 
hranjenje dojenčkov. Farmacevtska industrija ima zelo visoke normative za proizvajanje embalaže, 
zato je podjetje SIBO leta 2008 pridobilo certifikat ISO 14644, Class 8.

Slika 2. Plastični vsebniki

V proizvodnji  nastaja  največ  težav  pri  izdelavi  prosojnih  stekleničk.  Že  majhna  sprememba  v 
temperaturi, lahko povzroči pojavljanje nepravilnosti v obliki lis. Zaradi navedenih nepravilnosti je 
prišlo do velikega izmeta vsebnikov, zato smo pristopili k iskanju rešitev, ki bi odpravile navedene 
težave v proizvodnji.
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Tako bomo najprej v poglavju 2 na kratko spoznali postopek oblikovanja z brizganjem in pihanjem. 
V poglavju 3 je predstavljen sistem MES ter  zajem podatkov,  kot  tudi  naš merilni  element.  V 
poglavju  4  so  zbrani  rezultati  naših  meritev,  poglavje  5  pa  je  zaključek  ter  analiza  dobljenih 
rezultatov.

2 Oblikovanje z brizganjem in pihanjem

Proces vbrizgavanja s pihanjem (Injection Blow Moulding, v nadaljevanju IBM) se uporablja za 
proizvodnjo votlega  stekla  in  plastične  predmete  v velikih količinah  [1].  Na sliki  (slika 3a)  je 
prikazan eden izmed modelov stoja za IBW, proizvajalca Novopaxs ter tri stopenjsko orodje (slika 
3b) 

a)   b)

Slika 3. Stroj in orodje za brizganje in pihanje. a) Stroj Novopax; b) 3-stopenjsko orodje za 
brizganje.

Proces je načeloma razdeljen v tri faze (slika 4). V prvi fazi se polimer izbrizga v prvi del orodja, 
kjer se zelo natančno izbrizga zgornji del z navojem, spodnji del pa ostane v obliki epruvete. Nato 
se orodje obrne in v drugi fazi se še ogret material s pomočjo zraka izpiha in spodnji del dobi obliko 
vsebnika. Na tej postaji se potem izdelek tudi ohladi. Zadnja postaja je izmetavanje. Nekateri stroji 
imajo 4 postaje (slika 5).  V tem primeru se na prvi  postaji  jedra s  pomočjo indukcije dodatno 
ogrevajo . 

Slika 4. 3-stopenjska izdelava
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Slika 5. 4-stopenjska izdelava

3  Sistem MES in zajem podatkov

V podjetju  Sibo  smo se  že  leta  2005 odločili  za  vpeljavo Manufacturing  execution  system (v 
nadaljevanju MES), ki omogoča pregled nad delovanjem in upravljanjem proizvodnje  [3]. MES 
sistemi  zagotavljajo  potrebne  informacije,  ki  omogočajo  optimizacijo  proizvodnih  aktivnosti. 
Optimizacija lahko poteka na več področjih, od izdaje proizvodnega naloga do njegove realizacije. 
S podrobnejšo analizo proizvodnih podatkov pa si lahko pomagamo tudi pri korekciji parametrov 
tehnoloških postopkov.

Programski  MES  paket  Sinapro  P  (slika  6a)  je  namenjen  predvsem  spremljanju  parametrov 
delovanja  strojev  in  omogoča  tehnologom  ter  vodjem  hiter  in  natančen  vpogled  v  delovanje 
proizvodnje. Vidni so vsi podatki o posameznem stroju: delovni nalog, trenutni cikel materiala, lot, 
zaporedna številke škatle, …. Pomemben podatek je tudi delež avtomatskega delovanja stroja v 
zadnjih 24 urah, kar omogoča, da se aktivnosti potrebne za izboljšanje procesa v prvi vrsti usmerijo 
na stroje, kjer je prihajalo do pogostih ustavitev in daljših zastojev. Poleg tega pa sistem omogoča 
tudi beleženje 6-ih različnih celoštevilčnih vrednosti, ki pa se definirajo glede na potrebe. V našem 
primeru smo na krmilnik Cybro (slika 6b), proizvajalca Robotina [4], priključili AIR modul (slika 
6c), ki omogoča tudi priključitev senzorjev temperature Pt 100, ki jih bomo podrobneje opisali v 
nadaljevanju. Senzorje smo vstavili na štiri različna mesta v orodju, poleg tega pa smo ročno merili 
tudi temperaturo na trnu. Trn je koničasti del orodja, ki služi oblikovanju epruvete v prvem delu 
brizganja.
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         a) 

         b)             c)

Slika 6 a) Ekranska slika Synapro P; b) krmilnik Cybro[4]; c) AIR modul[5].

3.1 Temperaturno tipalo Pt 100
Za merjenje temperature smo uporabili temperaturno tipalo TM4591 - Pt 100 (slika 7), proizvajalca 
IFM. Karakteristike tipala so navedene v tabeli 1.

Slika 7. Temperaturno tipalo
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Tabela 1. Karakteristike temperaturnega tipala TM4591 - Pt 100

Temperaturno  tipalo  je  senzor  temperature,  vgrajen  v  ohišje.  Ko  se  spreminja  temperatura,  se 
spreminja  upornost tipala.  Merimo lahko direktno upornost  ali  pa napetost  in  merjeno količino 
pretvorimo v temperaturo.  Senzorji  so izdelani  iz  čistega  materiala,  katerega upor  pri  različnih 
temperaturah je dokumentiran. Večinoma so izdelani iz bakra, niklja ali platine, ki ima predvidljivo 
razmerje upornosti glede na temperaturo. Osnovna značilnost senzorja temperature je meritev lastne 
temperature in takrat govorimo o kontaktnih senzorjih. To pomeni, da mora senzor temperature biti 
vgrajen tako, da je s svojim ohišjem v čim boljšem stiku  z materialom, katerega temperatura nas 
zanima.  Če senzor  v  ohišju  ni  v  tesnem stiku z  merjencem, potem so odstopanja  pri  merjenju 
temperature lahko zelo velika.

Obstaja nekaj osnovnih priporočil za vgradnjo temperaturnih tipal glede na medij, ki ga merimo. V 
kolikor merimo temperaturo plinov, je pomembno, da je senzor v čim tanjšem ohišju in da je na 
mestu merjenja dovolj  dober pretok zraka. Ob uporabi v tekočinah ali pa v primeru vgradnje v 
merjenca,  pa upoštevamo pogoj,  da naj  bi  bila  globina potopa ali  vgradnje 10 kratnik premera 
tipala. Glede na to, kakšen tip senzorja temperature je vgrajen, v osnovi ločimo t.i. uporovna tipala 
in  termoelemente.  Uporovno temperaturno tipalo na terenu običajno povezujemo z dva do štiri 
žilnimi kabli (odvisno od tipa), termoelemente pa povezujemo izključno z njimi enakimi materiali, 
torej s t.i. kompenzacijskimi kabli. 

Temperaturna tipala v meritvah uporabljamo skupaj s pretvorniki signalov 4...20 mA ali 0...10 V, 
kar je standard v industriji.  V primeru, da je razdalja med senzorjem in pretvornikom krajša, v 
večini  uporabljamo  uporovno  temperaturno  tipalo.  Nekateri  pretvorniki  so  že  prilagojeni  za 
priključitev Pt 100 ali Pt 1000 temperaturnih tipal. 

Pri majhnih spremembah temperature ∆T je relativna sprememba upora (∆R/R) premo sorazmerna s 
spremembo temperature: 

∆R/R= α ∆T,

kjer je α temperaturni koeficient upora. Za čisto platino znaša 3,925 X10-3 K-1 .

4 Meritve temperatur na orodju
Na slikah 8 in 9 je prikazano gibanje temperatur v procesu pihanja, ki so bila izmerjena s senzorji 
TM4591 - Pt 100 priključenimi na krmilnik Cybro ter zajete v našem MES sistemu. Senzorji so bili 
vstavljeni na 4 različne pozicije v orodju (slika8) ter na oba trna. Dodatno pa se je merila tudi 
temperatura na samem trnu. 
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Slika 8. Položaji tipal v orodju

Na slikah 9 in 10 se vidi nihanje temperature v času brizganja izdelka. Opazna je tudi razlika med 
zgornjim in spodnjim delom orodja, tako pri prvem kot tudi pri četrtem gnezdu. 

Slika 9. Temperatura (T) v odvisnosti od časa (t) na prvem gnezdu a) zgoraj in b) spodaj.
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Slika 10. Temperatura (T) v odvisnosti od časa (t) na četrtem gnezdu a) zgoraj in b) spodaj.

Na sliki št. 11 je lepo vidno naraščanje temperature trna do maksimalne vrednosti. Da se je dosegla 
najvišja  temperatura  na  trnu,  je  stroj  potreboval  približno  7  min.  Prav  tako  je  lepo  vidna 
temperaturna razlika med zgornjim in spodnjim delom prvega in četrtega gnezda, kar vpliva na sam 
izdelek, saj velika temperaturna razlika povzroči, da prihaja do »lezenja« materiala s področja z 
višjo temperaturo v področje z nižjo temperaturo, posledica pa je različna transparentnost na spodnji 
in zgornji strani izdelka. 

Da bi  bile  temperature orodja  na različnih delih  čimbolj  enake,  se  uporabljajo  tako imenovane 
„temperirne naprave“ (slika 12), ki služijo segrevanju orodja na različnih mestih, s pomočjo pretoka 
vode skozi tisti del orodja. Obenem pa je potrebno poskrbeti, da temperature v predelu navoja niso 
previsoke, ker lahko pri izmetavanju izdelka pride do poškodbe navoja. Zato ta del orodja hladimo z 
vodo.
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Slika 11. Temperatura (T) v odvisnosti od časa (t) na a) trnu 1 in b) na trnu 4.

Slika 12. Temperirna naprava

10



5 Zaključek

Cilj  naših meritev je bil dobiti  natančnejši pregled nad temperaturnimi pogoji znotraj  orodja za 
brizganje/pihanje vsebnikov. V ta namen smo vgradili v orodje temperaturna tipala tipa Pt 100 in jih 
povezali na naš merilni sistem, ki pa je tudi del nadzornega MES sistema v podjetju.

Same meritve so pokazale, da so precejšnje temperaturne razlike med posameznimi deli orodja. Da 
bi se le-te čim bolj zmanjšale, je potrebno zelo natančno nastaviti segrevanje ter hlajenje orodja na 
posameznih delih. Samo na ta način lahko potem dosežemo želeno kakovost, kar pomeni, da je 
izdelek  narejen  v  okviru  zahtevanih  dimenzij  in  da  ima  tudi  lep  izgled.  Vsako  odstopanje  v 
transparentnosti ali odtenku barve, že ni več sprejemljivo za kupca. 

Prvi  rezultati  so  pokazali,  da  bo  za  podrobnejšo  analizo  potrebna  vgradnja  večjega  števila 
temperaturnih tipal, vsekakor pa dodatna vgradnja senzorja znotraj trnov. Šele tako bo potem možna 
natančna analiza temperaturnih situacij na orodju in optimizacija hladilno grelnih kanalov v orodju.
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