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Apstrakt: Dizajn i konstrukcija savremenih proizvoda, u kojima se po pravilu pojavljuju 

proizvodi od plastike, gotovo je nezamisliv bez upotrebe modernih CAD/CAM 

softverskih paketa. Poseban zanačaj ima primena odgovarajućih, specijalizovanih 

softverskih programa za konstruisanje alata, i drugih elemnata obradnog sitema za 

oblikovanje plastike. 

 

U radu je prikazana primena softvera za projektovanje alata za brizganje plastike koji 

se primenjuju za dobijanje proizvoda prostorno složene geometrije. Najpre je prikazana 

primena softvera za dobijanje CAD modela, zatim primena softvera za simulaciju 

procesa livenja plastike i na kraju primena softvera za projektovanje alata za brizganje 

plastike. 

Ključne reči: CAD/CAM, projektovanje alata za brizganje plastike. 

 

Abstract: Design and construction of modern products, which are normally appear 

plastic products, it is almost unthinkable without the use of modern CAD / CAM 

software packages. Special features of great importance, application of appropriate, 

specialized software program for design tools, and others going to other elements of the 

machining expertise for plastics. 

 

The paper presents the application of software design tools for plastic injection to be 

used for obtaining products of complex spatial geometry. First, it presents the 

application software for acquiring CAD model, then application software for simulating 

the casting process plastic and at the end of the application software design tools for 

plastic injection 

Key words: CAD/CAM, design tools for plastic injection. 

 

1. УВОД 

 

Компјутери, исто тако, прожимају све области индустрије прераде пластике 

почевши од самог пројектовања производа, преко производње, маркетинга и 

продаје, па све до рециклаже. Примена напредних софтверских алата је драстично 

скратила време увођења новог производа на тржиште, заменом скупих прототипа 
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много бржим и јефтинијим прототиповима на компјутеру [1]. 

 

Једна од техника која је унела револуцију у прераду пластичних маса у последњим 

деценијама је компјутерска симулација уливања пластике и анализа хлађења. За 

разлику од традиционалних метода узастопне израде веома скупих прототипа и 

отклањања грешака, постало је могуће, са великим степеном сигурности, 

предвидети да ће се нови производ добити већ из првог покушаја, а притом  

испуњавати тражени квалитет. 

 

2. ИЊЕКЦИОНО ПРЕСОВАЊЕ  

 

Инјекционим пресовањем се обликују сви полимери: дуромери, еластомери, 

еластопластомери, а посебно је распрострањена прерада пластомених материјала, 

познатија под старим називом бризгање термопласта.  

 

 
Слика 1. Mašina za injekciono presovanje 

Инјекционо пресовање се може дефинисати као поступак прераде пластомера 

брзим убризгавањем пластомерног растопа у темперирану калупну шупљину и 

уједно очвршћавање у жељени облик производа, отпресак. Највећа предност овог 

поступка је могућност да димензије отпреска можемо одредити унапред, применом 

одређених законитости које важе за добијање готових отпресака инјекционим 

пресовањем. 

 

Инјекционо пресовање се изводи на специјалним машинама (слика 2) које се 

састоје од инјекционе јединице, погонског сиситема, јединице за затварање калупа, 

уређаја за темперирање калупа и управљачке јединице. Процес инјекционог 

обликовања одвија се у неколико фаза од којих су основне: 

 

1. Прва фаза представља загревање пластике до температуре топљења и затварање 

калупа. 

 

2. У другој фази, аксијалним померањем пужа, растопљени материјал се преко 

уливних канала убризгава у шупљину калупа. При томе је искључена ротација 

пужа, а његово аксијлно померање остварује хидраулични цилиндар. 

 

3. У трећој фази обрадак се хлади уз интезивну циркулацију расхладног средства 

кроз систем за хлађење алата. При томе, пуж делује на растопљени материјал 

накнадним притиском, како би се надокнадио недостатк материјала услед 

скупљања отпреска. Након завршеног хлађења отпреска, тј. на крају фазе 

деловања накнадног притиска, пуж се враћа уназад, ротира и увлачи нову 
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количину гранулата, топи га и пластифицира. 

 

4. Последња фаза је отварање калупа и избацивање обратка. Инјекциона јединица 

се враћа у назад, а млазница се затвара помоћу вентила. Отварање калупа 

обезбеђено је системом за отварање који с обзиром на погон може бити механички 

или хидраулични. Обрадак се из калупа избацује помоћу избацивача, а извлачење 

вишка материјала из уливне чауре врши извлакач. 

 

3. ПРИМЕНА СОФТВЕРА ЗА СИМУЛАЦИЈУ ПРОЦЕСА ЛИВЕЊА  

 

У фази  пројектовања алата за обликовање пластике драгоцену помоћ пружају 

специјализовани софтверски пакети за симулацију процеса. Најпознатији 

софтверски пакети који се користи у ту сврху је MoldFlow Plastic Adviser (MPA) 

који производи компанија Moldflow. Програм се користи за анализу процеса 

инјекционог  пресовања [4].  

 

Улазни подаци неопходни за анализу су: CAD 3D модел отпреска, врста материјала 

и параметри процеса (температура растопљеног полимера, температура калупа, и 

притисак убризгавања). 

 

Као резултат симулације добија се симулација течења, односно попуњавања 

калупа, време  хлађења, дистрибуција притиска и  температуре по  отпреску као  

и прогноза  квалтета обратака. 

 

Након импортовања CAD 3Д модела отпреска прелази се на задавање локације 

убризгавања. Пошто се по геометрији отпреска може закључити да је део 

симетричан, уливни канал се поставља на средину дела, што се и види на слици 2.  

 

 
Слика 2. Задавање позиције уливног канала 

У односу на задати материјал, програм нам предлаже одговарајуће вредности 

параметара  процеса. Тако се усваја температура растопљеног полимера 230˚С, а 

температура калупа 40˚С. Након уношења улазних података, програм врши 

анализу геометрије отпреска и израчунава резултате испуњавања пластике. 

 

По завршетку анализе, у прозору са резултатима је дато време попуњавања калупа 

које износи 1,23 секунде. Програм упозорава да, иако део може да се улије, 

постоји могућност да ће уливање бити отежано и и да ће квалитет дела бити 

незадовољавајући. Програм даје препоруке за отклањање неправилноси.  Прва 

могућност је промена улазних параметара процеса, а друга је промена у 

геометрији, односно повећање дебљине зида дела. Пошто промена улазних 

параметара није дала побољшања, мора се прећи на промену дебљине CAD 
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модела.  

 
Слика 3. Резултати прве анализе 

С обзиром да је отпресак чија је дебњина зида 1 mm имао неправилноси, мора се 

преправити геометрија. Тај поступак је веома лак и одвија се у пар корака. 

Дебљина зида  посуде за лед са  1 mm мења се на  1,1 mm и шаље се на 

поновну симулацију. 

 
Слика 4. Резултати поновљене анализе 

Приликом поновљене симулације дела са промељеном дебљином зида долази и до 

промене резултата. Део се може лако попунити са задовољавајућим квалитетом. 

При томе време попуњавања калупа сада износи 1,44 секунде.  

 

4. ПРИМЕНА СОФТВЕРА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ АЛАТА ЗА БРИЗГАЊЕ 

ПЛАСТИКЕ  

 

Производња производа просторно сложене геометрије је незамислива без употребе 

CAМ софтверских пакета. Посебан заначај има примена одговарајућих, 

специјализованих софтверских програма за конструисање алата, и других елемната 

обрадног ситема за обликовање пластике[3]. 

 

Solid Edge Mold Tooling, софтвер фирме Siemens PLM Software је интегрисан модул 

софтверског пакета Solid Edge којим се унапређује процес пројектовања и 

производње калупа за инјекционо пресовање. Остварује се велико скраћење 

времена пројектовања калупа, обезбеђује велику тачност при конструкцији 

калупних шупљина и аутоматско генерисање свих стандардних компоненти 

калупа. 

 

Solid Edge Mold Tooling садржи стандардне калупе и компоненте које подржавају 

разне светске стандарде, укључујући DME, Futaba, Hasco, LKM, Misumi, Pedrotti, 

Rabourdin, Strack, PCS, Progressive, Meusburger, FCPK и друге. 

 



Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo  ITOP17 

181 

 

Процес започиње импортовањем дела и аутоматским дефинисањем коефицијента 

скупљања дела. Подржано је дефинисање целокупног скупљања дела, као и 

различито скупљање по одређеним осама. 

 

Solid Edge Mold Tooling аутоматски креира раван раздвајања за дефинисање 

исправне геоматрије калупних шупљина (језгро и гнездо), који могу бити израђени 

непосредно у плочи калупне шупљине или као одвојени блокови језгра и гнезда 

који се посебно уграђују у плоче калупа. Језгро и гнездо су аутоматски 

димензионисани на онову димензија отпреска. Могуће је једноставно креирање 

калупа са више калупних шупљина које се могу лако модификовати и на основу 

тога генерисати уливни систем. 

 

Први корак у пројектовању калупа је импортовање отпреска. 3Д модел посуде за 

лед је креиран у софтверско  пакету Solid Edge па нема потребе на за накдним 

модификацијама дела. Поред тога постоји могућност увожења и преправке делова 

пројектованих у другим софтверским пакетима, као и делова снимљеним у неком 

од стандардних формата. 

 

Приликом дефинисања коефицијента скупљања, за материјал отпреска 

полипропилен скупљање је 1,5%. Орјентација дела је таква да се избочине налазе у 

неpoкретном делу калупа, јер је тако олакшан процес избацивања дела након 

хлађења. Наиме, по скупљању, отпресак остаје на покретном делу калуба, одакле 

се уклања системом за избацивање. 

 

 
Слика 5. Рад у окружејну Solid Edge Mold Tooling-a 

На основу димензија отпреска аутоматски се креира раван раздвајања и калупна 

шупљина (слика 6). Раван раздвајања се може по потереби мануелно дефинисати, 

као и величине језгра и гнезда. Након тога задају се оквирне димензије плоча за 

калупне шупљине (слика 7). 

 

     
Слика 6. Дефинисање скупљања (лево) и креирање равни раздвајања (десно) 
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Слика 7. Креирање плоче за калупне шупљине 

Стандардно кућиште калупа се дефинише на основу  Hasco  каталога. 

 

 
Слика 8. Дефинисање стандардног кућишта 

Аутоматско генерисање стандардних елемената калупа се дефинише на основу 

димензија кућишта калупа. То су стубне вођице калупа и виjци. 

 
Слика 9. Креирање стандардних елемената кућишта 

Уливна чаура и прстен за центрирање се такође бирају и каталога стандардних 

елемената.  
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Слика 10. Избор уливног система и прстена за центрирање 

Сада се креира систем за избацивање (слика 11). Потребно је причврстити језгро и 

гнездо вијцима за плочу за калупну шупљину. На крају процеса врши се 

дефинисање система за хлађење, односно бушење отвора за хлађење. 

 

 
Слика 11. Системи за избацивајне 

          
Слика 12. Унутрашња структура калупа и 3Д модел калупа 

5. ЗАКЉУЧАК  

 

Предности примене CAD/CAE/CAM технологије код пројектовања алата за 

бризгање пластике су: убрзани циклус пројектовања алата, са мањим бројем 

пробних испитивања, повећан квалитет израде самог производа, мање грешака у 

техничкој документацији, побољшање тачности машине, стандардизација 

компоненти, унапређена брзина и тачност одређивања цене коштања и бржи 

одговор на захтеве тржишта 

 

CAD/CAE/CAM има веома важну улогу да успостави везу између пројектаната 

производа и пројектаната технологије, чиме се елиминишу грешке код 

пројектовања производа везане за технологичност, односно уочени проблеми код 

пројектовања технологије везани за сам дизајн дела се могу лако отклонити. 
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Компјутерски интегрисане технологије (CIM) омоDгућују низ предности, и то: брз 

одзив на тржишне захтеве, модификацију производа и смањење производног 

циклуса; висок квалитет производа и ниска цена производње; боље искоришћење 

материјала, производне опреме и радне снаге. 

 

Kompjuterski podržano projektovanje (CAD-Computer Aided Design) omogućava 

лакше и брже пројектовање и конструисање производа почевши од концепције, 

разних илустрација, модела до прототипа. Може се брзо и потпуно извршити 

анализа најразличитијих конструкција, почевши од, рецимо, простог подупирача, 

до врло сложених структура, као што је крило авиона. 

 

Уз помоћ компјутерски подржаног инжењерства (CAE- Computer Aidea 

Engineering) могуће је за неку структуру симулирати, анализирати и ефикасно 

тестирати статичко и динамичко понашање, топлотно понашање, и др. Коначно, 

могуће је извршити оптимизацију структуре сагласно функцији циља и 

постављеним критеријумима. 

 

Kompjuterski podržano planiranje proizvodnje (CAPP- Computer Aided Process 

Planning) може да побољша продуктивност оптимизацијом процеса планирања, 

редукцијом планиране цене и побољшањем квалитета производње. Време 

појединих операција и процена цене могу бити укључене у систем. 

У индустрији прераде пластике, а посебно у области бризгања пластике, 

компјутери омогућавају веома корисне методе како у фази пројектовања 

производа (CAD), тако и у фази симулација и анализа (CAE) и фази 

пројектовања технологије (CAM), омогућавајући тако да се пројектовање 

технологије за обраду просторно сложених површина претвори у рутински процес. 

 

Примена CAD/CAE/CAM технологије код бризгања пластике тако омогућава 

смањење трошкова израде алата од 10 до 40%, смањење времена избацивања 

производа на тржиште од 10 до 50%, смањење утрошеног материјала од 5 до 30% 

и смањење самог времена производње 50 до 80%. 
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