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Računalniško podprto koekstrudiranje 
plastičnih profi lov in izdelava orodij 
zanje

V podjetju Profi lplast Dobrna se že 20 let 
ukvarjamo z ekstrudiranjem plastičnih 
mas, pa tudi z izdelavo orodij v ta namen. 
Ker so danes zahteve kupcev vedno bolj 
kompleksne, smo se odločili tudi za izdela-
vo koekstrudiranih profi lov. To pomeni, da 
je profi l sestavljen iz dveh ali več različnih 
materialov. Tako lahko z enim procesom 
dosežemo trd profi l, ki ima ob strani me-
hek rob – ta lahko deluje kot tesnilo ali se 
prilagaja na neravno površino. Lahko izde-
lamo tudi dvo- ali večbarvne profi le, profi l, 
sestavljen iz dveh različnih materialov oz. 
različnih trdot, enak material … Možnosti 
je veliko. 

Na prvi pogled je ekstrudiranje enostaven 
postopek predelave polimerov. Vendar pa 
poznamo veliko pomembnih dejavnikov, 

Ekstruzija oz. koekstruzija 

je postopek predelave 

polimerov, s katerim 

dobimo neskončno 

plastično cev ali profi l. 

Konstruiranje orodij in 

sama ekstruzija temeljita 

na dobrem poznavanju 

tega področja, ki izhaja 

predvsem iz izkušenj.

ki vplivajo na videz in kakovost končnega 
izdelka – profi la. Pri ekstrudiranju pada 
granulat skozi dozirni lijak na vrteči se 
polž, ki ga potiska skozi ogrevan cilinder. 
Tam se material tali, stiska, homogeni-
zira, na koncu pa pride v orodje, kjer se 
začne oblikovati. Pri koekstruziji je na 
orodje priklopljen še en ekstrudor, tako 
da se materiala v samem orodju združita 
in na koncu iztisneta skozi zadnjo šobo v 
želeni obliki.

Za kakovosten izdelek je treba poznati 
optimalne razmere predelave, kot so tlak, 
temperatura, viskoznost, pretok taline, 
število obratov polža in seveda tudi sood-
visnost vseh teh parametrov. Pomembne 
so tudi lastnosti materialov, saj se vsi ne 
vežejo.

Jakop Miro

Pri izstopu iz orodja dobimo precej vroč in 
nestabilen profi l, ki ga je treba voditi še sko-
zi kalibrator, kjer se ohladi in dobi končno 
obliko. Kalibrator je sestavljen iz plošč, ki 
so oblikovane tako, da tvorijo končni profi l 
izdelka. V kalibratorju je veliko kanalov in 
lukenj, po katerih teče hladna voda, poleg 
tega pa še vakuumske reže. S pravilnim 
hlajenjem in določitvijo vakuumskih rež 
dobimo gladek, raven in pravilno obliko-
van profi l. Ker je profi l na izstopu iz orodja 
precej nestabilen, ga je treba skozi kalibra-
tor vleči z vlečno napravo. Zato moramo 
ujeti pravo hitrost vlečne naprave glede na 
ekstrudor.
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Izkušnje nam pravijo, da je preračun za 
dimenzioniranje za ekstrudirna orodja 
zahteven. Upoštevati moramo reologijo 
plastičnih mas, medsebojne odvisnosti 
temperatur, pritiska, viskoznosti in hitro-
sti tečenja. Izračuni so kompleksni tudi za 
enostavne primere. Upoštevati moramo še 
to, da se različne mase pri istih pogojih ob-
našajo zelo različno. 

Za konstruiranje in modeliranje orodij 
uporabljamo programsko orodje Th inkDe-
sign. Tudi sama izdelava orodja mora biti 
zelo natančna. Zato uporabljamo najnovej-
še stroje, kot so CNC-obdelovalni center, 
žičnoerozijski stroj in potopna erozija.

Za optimalno predelavo polimerov je po-
treben tudi dober ekstrudor. Profi le pro-
izvajamo na računalniško podprti liniji 
znamke Krauss-Maff ei. Tako imamo vedno 
na vpogled vse potrebne parametre, kot so 
temperatura, tlak, obrati polža, in seveda 
sinhronizacijo obeh ekstrudorjev. 
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