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Napredni materiali, metodologije in tehnologije za razvoj lahkih 
komponent za prenos moči v pogonski tehniki

❖ Javni razpis ‘‘Spodbujanje izvajanje raziskovalno-razvojnih projektov (TRL3-6)‘‘

❖ Trajanje projekta 40 mesecev

❖ Začetek 1.9.2018

❖ Konzorcij (koordinator in član: Podkrižnik d.o.o.)



PREDSTAVITEV IZHODIŠČ

Industrijska raziskave

IR1.1 Razvoj kriterijev za 
izbor

- Pregled trenutnega 
stanja.

- Rezultat: dokument o 
strategiji

Industrijske raziskave

IR1.2 do IR1.7

- Optimizacija in razvoj 
novih materialov.

- Metode za razvoj 
izdelkov.

- Simulacijsko 
načrtovanje orodij.

- Izdelava orodij.

- Testiranje vzorcev in 
komponent.

Cilji

- Razvoj in potrditev konceptov, 
specifikacij in metod za razvoj 
in izdelavo pogonskih 
komponent za e-mobilnost.

- Laboratorijsko validirana
tehnologija za izdelavo 
izboljšanih pogonskih 
komponent.

- Združiti rezultate IR v pripravo 
smernic za proizvodnjo 
izboljšanih pogonskih 
komponent.

Eksperimentalni razvoj

ER 2.1 do 2.2

- Razvoj prototipnih 
konceptov.

- Izdelava in testiranje 
prototipnih orodij.

- Testiranje, 
karakterizacija in 
validacija prototipov.
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REZULTATI
IR1.2 Novi polimerni materiali (Glavni partner: FTPO)
- Karakterizacija in modifikacije obstoječih materialov.
- Kompavdiranje novih materialov.

IR1.3 Smernice za načrtovanje izboljšanih komponent za
prenos moči (Glavni partner: UL FS, LECAD)
- Smernice za oblikovanje in preračun polimernih zobnikov

(Ansys in KISSsoft).

IR 1.4 Simulacijsko podprt razvoj konceptov orodij
(Glavni partner:TECOS)
- Koncepti orodij za brizganje polimernih zobnikov (Moldflow).

IR1.5 Kontrolirana predelava (Glavni partner: Polycom)
- Konstrukcija in izdelava orodja.

IR1.6 Inovativne proizvodne tehnologije (Glavni partner:
FTPO)
- Brizganje s stiskanjem, varioterm.
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Kompavdiranje novih 

polimernih materialov.

Načrtovanje izboljšanih 

pogonskih komponent.

Razvoj konceptov orodij 

za pogonske komponente.

Konstrukcija in 

izdelava orodja.



REZULTATI
IR1.7 Testiranje vzorcev in komponent (Glavni partner: 
UL FS, LECAD)
- Trajnostno testiranje polimernih zobnikov na preskuševališčih 

in merjenje temperature med delovanjem (po VDI2736, S-N 
krivulje).

- Merjenje obrabe zobnikov.

ER2.1 Razvoj prototipnih konceptov za proizvodnjo 
izboljšanih komponent za prenos moči (Glavni partner: 
Podkrižnik)
- Začetek faze s 1.8.2020.
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Testiranje polimernih zobnikov po smernici 

VDI2736
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