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V tem delu je predstavljena problematika obdelovanja tehničnega kamna v kamnoseškem
podjetju. Na trgu je vse več novih tehničnih kamnov, ki niso enostavni za obdelavo. Velik
problem predstavlja izdelava izrezov na kamnitem pultu, saj z uporabo konvencionalnih
postopkov obdelave ta zahteva vedno dražja diamantna orodja in daljše čase obdelovanja
na delovnem stroju. Spremljajoč pojav pri rezanju z diamantnimi orodji so vibracije, ki
lahko povzročijo lom ali odkrušitev kamnite plošče. V zaključni nalogi smo uporabili dva
različna postopka obdelave na kamnitem pultu, in sicer obdelavo s konvencionalnim
(vrtanje, frezanje) in z nekonvencionalnim (abrazivni vodni curek) postopkom. Pri obeh
smo analizirali stroške izdelave izrezov in izdelali kuhinjski pult na oba omenjena načina.
Ugotovili smo, da so stroški obdelave bistveno manjši pri rezanju z abrazivnim vodnim
curkom (AVC).
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Comparison of conventional machining processes and the abrasive
waterjet machining for cutting of technical stone
Urban Mravlja
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This thesis deals with the issue of technical stone processing in a stone cutting company.
The market offers various modern types of technical stone, which are difficult to process.
Carving stone counters presents a problem because expensive diamond tools and a long
processing time on machine are required when using conventional procedures. Because
vibrations are a frequent side effect in diamond tools cutting, the stone can break or chip.
In this thesis, we used two different procedures of stone counter processing, i.e. the
conventional (drilling, milling) and the unconventional (abrasive waterjet machining)
techniques. We made two kitchen counters using both methods and analysed the costs of
both carving procedures. We found that the costs are significantly lower when using the
abrasive waterjet machining (AWJ).
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1 Uvod
1.1 Ozadje problema
Primarna dejavnost v slovenskem kamnoseškem podjetju je izdelava kamnitih gostinskih,
kopalniških in kuhinjskih pultov. Dokler je na trgu obstajal le naravni kamen, so bili za
obdelavo pultov povsem dovolj konvencionalni postopki.
Pri izbiri materiala za kamnit pult vedno večji trend predstavlja tehnični kamen, po sestavi
podoben keramiki, kot so npr: dekton, neolith, lapitec in drugi, ki zaradi svojih lastnosti,
kot so: neporoznost, barvna in strukturna raznolikost, odpornost na UV, praske, madeže
(olje, kis), obrabo, nizkega temperaturnega koeficienta, kljub višjim cenam bolj pritegnejo
kupca kot naravni kamen. Zaradi novih tehnologij izdelave tehničnega kamna se pojavlja
vedno več problemov, kako čim hitreje in ceneje obdelati kamen.
Pri konvencionalni obdelavi kamnitega pulta uporabljamo tri glavne postopke odrezavanja:
žaganje, vrtanje in frezanje. Pri obdelavi tehničnih kamnov z uporabo diamantnih orodij so
rezalne hitrosti zelo majhne, kar za nas pomeni večje stroške. Pri vrtanju in frezanju težavo
predstavljajo vibracije, ki nastopijo pri glavnem in podajalnem gibanju orodja. Vibracije pa
so ključen razlog, zakaj lahko pride do odkrušitve oz. do loma tehničnega kamna.
Prav tako je v podjetju problem, ker nekaterih zahtevnih naročil s konvencionalnimi
postopki obdelave sploh ni mogoče izdelati.

1.2 Cilji
Cilj zaključne naloge je izboljšanje procesa v kamnoseškem podjetju. Najti želimo rešitev
za doseganje hitrejše izdelave pultov in ostalih kamnitih izdelkov.
Nadalje je naš cilj analizirati stroške izdelave izrezov na pultu iz tehničnega kamna (izrez
za korito, kuhalno ploščo, pipo in gumba za odpiranje sifona) s konvencionalnim (vrtanje,
frezanje) in z nekonvencionalnim (abrazivni vodni curek) postopkom obdelave ter
primerjati kakovost reza med njima.
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Končni cilj je ugotoviti, ali bi se investiranje v stroj za obdelavo z abrazivnim vodnim
curkom podjetju ekonomsko izplačalo.
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2 Teoretične osnove
2.1 Tehnični in naravni kamen
Naravni kamen se dandanes še vedno veliko uporablja pri kamnitih izdelkih, kot so:
stopnice, police, nagrobni spomeniki, portali, mozaiki, stenske obloke itd. Vedno bolj pa v
ospredje prihaja tehnični ali umetni kamen, ki zaradi svojih lastnosti predstavlja revolucijo
v opremljanju sodobnih kuhinj in kopalnic.

2.1.1

Naravni kamen

Uporaba naravnega kamna sega že v obdobje pr. n. št. Arhitekti in kamnoseki so ga
uporabljali pri izdelavi raznovrstnih izdelkov zaradi njegove mehanske uporabnosti in
estetskega videza. Pri nastajanju izdelka je treba poznati lastnosti kamnine, da lahko
dosežemo določene standarde, ki so potrebni za izdelavo izdelka. Kamnine ločimo na tri
skupine, na magmatske, metamorfne in sedimentne [1].
Magmatske kamnine so nastale iz magme, ki se je na poti proti površini zemlje
kristalizirala. Magmi, ki se je strdila že v zemeljski skorji, pravimo globočnina. Če je
prodrla na površje in se tam strdila, pa ji pravimo predornina. Globočnine in predornine se
bistveno razlikujejo po strukturi. Predornine imajo bolj porfirsko-steklasto, globočnine pa
bolj enakomerno zrnato strukturo [1].
Metamorfne kamnine so nastale z metamorfozo magmatskih, sedimentnih ali že obstoječih
metamorfnih kamnin. Zaradi tega procesa so dobile značilno kristalno strukturo, in sicer
večjo kompaktnost zaradi vpliva temperatur in skrilavost zaradi visokih tlakov [1].
Sedimentne kamnine so nastale zaradi usedanja plasti druge na drugo. Vzroki za
sedimentacijo so lahko biološki, kemični in mehanski. Poznamo tri sedimentne
kamnine [1]:
− mehanski sedimenti so sestavljeni iz drobcev preperelih prvotnih kamnin in novih
mineralov. Če je te delce voda odlagala prosto, govorimo o nevezanih sedimentih, če pa
so se sprijeli zaradi novih rudnin v sprimke, govorimo o vezanih mehanskih sedimentih.
3
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Posebno skupino tvorijo tudi tufksi ali piroklastični sedimenti, ki so nastali z lepljenjem
vulkanskega prahu v okolici vulkanov;
− kemični sedimenti so nastali zaradi vpliva kemičnih procesov, brez sodelovanja
organizmov;
− biokemični sedimenti ali tudi organogenski sedimenti. Za večino biokemičnih
sedimentov je značilno, da so nastali iz trdih delov organizmov. Poleg tega so nekateri
nastali še pod vplivom kemičnih procesov z izločanjem mineralov iz vodnih raztopin.
Nadalje navajamo lastnosti poznanih naravnih okrasnih kamnov.
Granit je magmatska kamnina globočnina, ki je sestavljena iz minerala kvarcita
(kremenjak). Struktura je lahko grobozrnata, srednjezrnata ali finozrnata. Tekstura pa je
rdečkasta, sivkasta ali celo črna. Kamnina je trda, trdna in gosta ter odporna proti obrabi,
zato se velikokrat uporablja v kamnoseštvu kot okrasni kamen in v gradbeništvu za nosilne
elemente, tlake ali obloge (slika 2.1) [1].

Slika 2.1: Primeri granitov različnih tekstur

Tonalit je magmatska kamnina globočnina, ki je sestavljena pretežno iz rogovače, živca in
vsebuje kremenjak. Struktura, tekstura, trdota, trdnost, teža in obraba so podobne kot pri
granitu [1].
Porfir je magmatska kamnina predornina, ki je sestavljena iz biotita, kremenjaka in živca.
Struktura je zrnata z večjimi kristali kremenjaka in živca. Tekstura je brez vzorca, barva pa
je lahko siva, rumena, rdeča ali rjava. Gostota, trdota in trdnost so večje kot pri granitu.
Uporablja se predvsem v gradbeništvu in arhitekturi [1].
Marmor je metamorfna kamnina. Struktura marmorja je tipično kristalasta. Tekstura
marmorja je karakteristična, saj delimo marmorje na čiste (brez barvnih vzorcev), progaste
(z barvnimi vzorci) in lisaste (z barvnimi lisami). Barva marmorja je odvisna od mineralov.
Te delimo na monokromne (enobarvne) in polikromne (večbarvne). Marmor se od apnenca
loči samo po barvi, teksturi in strukturi ter kompaktnosti, ostale lastnosti so pri obeh enake.
Kompaktnost daje marmorju vremensko odpornost, kar pa ne pomeni za barvne vzorce, saj
so nekatere na zunanjih površinah neobstojne. Vrste marmorja poimenujemo po navadi po
njegovi barvi in kraju pridobivanja (slika 2.2) [1].
Kvarcit je metamorfna silikatna kamnina finozrnate strukture. Primeren je za tlakovanje
zunanjih in notranjih površin [1].
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Slika 2.2: Primer hotaveljskega marmorja

Travertin je močno luknjičav lehnjak. Je biokemični sediment, ki je nastal pod vplivom
kemičnih procesov. Strukturi travertina in apnenca sta enaki (zrnati). Zaradi železovih
primesi je dobil rumenkasto barvo. Lehnjak je trda in trdna kamnina ter odporna proti
obrabi, vendar je zaradi luknjičavosti lahka. Zaradi luknjičavosti je odličen toplotni in
akustični izolator. Prav zaradi tega se najraje uporablja za stenske obloge v notranjosti
objektov, kot so hodniki in dnevne sobe [1].
Preglednica 2.1: Nekatere tehnične lastnosti granita in marmorja [1]
Tehnične lastnosti
Mehanske lastnosti
Tlačna trdnost [kg/cm3]
Upogibna trdnost [kg/cm3]
Trdota – Mohsova lestvica [ / ]
Ostale lastnosti
Gostota [kg/m3]
Temperaturni koeficient 𝛼 [10–7/°C]
Poroznost [%]

2.1.2

Granit

Marmor

1500–2700
136–245
5–7

600–2000
55–182
3–4

2750
37–60
0,3–5

2600–2700
27–51
0,1–0,6

Tehničen kamen

Umetni oz. tehnični kamen predstavlja alternativo naravnemu kamnu. Kljub pestrosti izbire
naravnih kamnov med njimi ni takšnega, ki na dolgi rok ne bi vpijal maščob in umazanije.
Proizvajalci tehničnih kamnov so hkrati z reševanjem tehničnih lastnosti zadostili tudi
potrebam arhitektov z izdelavo različnih barv in tekstur. Zaradi svoje sestave kamen
zagotavlja boljšo uporabnost izdelka, ki služi samemu kupcu. Na trgu poznamo več vrst
umetnih kamnov. Med slovenskimi kupci so najbolj prepoznavni silestone, dekton in
neolith.
Nadalje navajamo lastnosti nekaterih prepoznavnih tehničnih kamnov v Sloveniji.
Silestone se je na trgu pojavil že v osemdesetih letih. Sestavljen je iz 94 % naravnega
kremena (kristaliziran silicijev dioksid) in nenasičene poliestrske smole. Ima širok spekter
barvnih tekstur, ki jih v naravi kot kamen ni mogoče dobiti. Ima visoko trdoto in trdnost ter
sposobnost lažjega obdelovanja zaradi prisotnosti smole. Ustrezno je odporen na obrabo
(bolj kot naravni kamen), vendar ni temperaturno in UV obstojen. Zaradi neodpornosti na
temperaturo ni konkurenčen z drugimi materiali na trgu. Najbolj je primeren za notranjo
opremo stanovanj [2].
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Dekton je prišel na trg po letu 2009, ko je gospodarska kriza pospešila razvoj novih
tehnologij. Izdelan je z uporabo naprednega postopka, ki omogoča pospešen proces
metamorfoze. Proces, ki poteka v naravi več tisoč let, pri proizvodnji plošč iz dektona traja
le nekaj ur. V proizvodnji je posamična plošča, velikosti 3200 x 1440 mm, izpostavljena
pritisku 25000 ton in sintranju do 1200 °C. Na ploščo lahko natisnejo različne barvne in
teksturne vzorce. Proces omogoča, da uporaba veziva kot sestavne komponente, ki slabo
prenaša izpostavljenost toploti, ni več potrebna. Zaradi velike vsebnosti kremena in stekla
je tako nastali material zelo trd, kar v veliki meri onemogoča normalno obdelavo s
tradicionalnimi kamnoseškimi orodji. Uporablja se za opremljanje notranjih prostorov
kuhinje (delovne površine) in ker je odporen na UV-žarke, se uporablja tudi za oblaganje
fasad (slika 2.3) [3].

Slika 2.3: Prikaz različnih tekstur dektona

Neolithske plošče so po sestavi bolj podobne gres-keramiki. Sestavljene so iz 100 %
naravnih surovin. Nove tehnologije omogočajo izdelavo plošč iz neolitha v debelini le
3 mm do velikosti 3300 x 1600 mm. Je bolj trd in trden kot naravni kamen. Pri proizvodnji
neolithskih plošč uporabljajo štiri različne tehnologije [4]:
−
−
−
−

NAP: omogoča odpornost proti odrgninam na površini in obstojnost barve;
NDD: digitalna dekoracija, ki omogoča uporabo ustvarjanja raznovrstnih dekorjev;
Full Body: enotna barva čez celoten prerez plošče;
Sintranje.

Prav tako kot dekton se težko obdeluje s kamnoseškimi orodji. Največkrat se uporablja za
izdelavo delovnih pultov in stenskih oblog v kuhinjah (slika 2.4).

Slika 2.4: Primeri teksture neolitha
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Preglednica 2.2: Nekatere tehnične lastnosti dektona in neolitha [4, 5]
Tehnične lastnosti
Mehanske lastnosti
Tlačna trdnost [kg/cm2]
Upogibna trdnost [kg/cm2]
Ostale lastnosti
Gostota [kg/m3]
Temperaturni koeficient 𝛼 [10–7/°C]
Poroznost [%]

Dekton

Neolith

2800
490

3000
520

2600
51–65
0,03

2700
57
0,03

2.2 Konvencionalni postopki v kamnoseštvu
Odrezavanje predstavljajo vsi postopki, pri katerih iz surovca odrežemo znatnejše količine
materiala. V kamnoseštvu predstavlja najbolj zastopan način obdelave [6].
Optimalne rezalne pogoje največkrat določimo s podajanjem orodja, globino rezanja in
hitrosti rezanja. Vse te tri parametre je treba upoštevati in jih prilagoditi pri obdelavi
različnih kamnov. Za kakovostnejšo obdelavo površin je treba imeti večjo rezilno in
manjšo podajalno hitrost rezanja. Na dotikalni ploskvi zaradi trenja in pritiskov nastajajo
visoke temperature, ki jih je treba zmanjšati s hlajenjem orodja in obdelovanca z vodo
[6, 7].
Spremljajoč pojav pri odrezavanju so vibracije, ki so pri obdelavi kamna nezaželene.
Nezaželene vibracije, ki jih ustvarjajo drugi stroji v bližnji okolici, lahko izključimo, če
predpostavimo, da postavimo stroj na betonski temelj. Največji problem predstavljajo
samovzbudne vibracije, ki povzročijo premik orodja proti površini obdelovanca zaradi
sprememb rezalnih sil. Ker je sistem elastičen, se posledično deformira obdelovanec,
orodje in stroj. Te vibracije pri delu povzročajo težave, ki so posebej izrazite pri vrtanju in
frezanju. Proti tem vibracijam se največkrat borimo z zmanjšanjem rezalnih sil in
povečano togostjo sistema. V nekaterih primerih tudi z dodatnim dušenjem, vendar so
stroški takega sistema zelo visoki [6].
Postopke odrezavanja delimo v dve večji skupini: na orodja z definirano geometrijo in na
orodja z nedefinirano geometrijo. Pri orodjih z definirano geometrijo so v kamnoseštvu
najbolj znani večrezilni postopki. Ti postopki so: žaganje, vrtanje in frezanje. Orodja z
nedefinirano površino pa ločimo na večrezilne postopke z vezanim ali nevezanim orodjem
(brušenje, poliranje) [8].

2.2.1

Žaganje

Žaganje je mnogorezilni proces, ki ga uporabljamo skoraj izključno takrat, kadar želimo
razrezati polizdelke na krajše kose. Tako kot pri obdelavi kovin je žaganje pomembno pri
obdelavi kamna. Pri žaganju kamna imamo dva različna postopka rezanja. Žaganje kamna
s tračnimi žagami, ki je bolj podobno lepanju. Pod jeklene liste, ki so brez zob, nasipavajo
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zrna, ta zrna pa zaradi gibanja listov drgnejo ob kamen in ga s tem odrezujejo. Drug zelo
znan in bolj fin postopek je krožno žaganje. Krožno žaganje je brušenje kamna s tankimi
koluti, ki so po obodu posuti z diamantnimi zrni. Je podobno frezanju, razlikujeta se le v
strojih in velikosti orodij. Glavno gibanje je rotacija orodja. Podajalno gibanje opravlja
skoraj pri vseh strojih orodje, ki je premočrtno [6, 7].

2.2.2

Vrtanje

Vrtanje je večrezilni postopek, s katerim izdelamo luknjo v polni material. Pri klasičnem
vrtanju obdelovanec miruje. Glavno gibanje orodje opravlja z vrtenjem, podajalno gibanje
pa s premočrtnim premikanjem v smeri svoje osi. Orodja za vrtanje v material so svedri.
Poznamo dvorezne svedre, ki imajo na konici vidia vložek, in svedre, ki imajo na konici
eno rezilo v obliki diamantnega segmenta, hlajenega z vodo in so namenjeni za globoko
vrtanje. Pri vrtanju razlikujemo [6]:
− navadno vrtanje, kjer globina izvrtine ni večja od 5d (d – premer svedra);
− globoko vrtanje, s katerim izdelujemo globoke izvrtine;
− vrtanje z izrezovanjem jedra, kjer izrežemo zunanji pas izvrtine.
Za vrtanje z izrezovanjem jedra (sonde) uporabljamo večrezilne svedre, ki so podobni
kovinski cevi. Na koncu cevi so po obodu lasersko privarjeni diamantni rezilni segmenti v
obliki krone. Izvrtine večjega preseka pri nadaljnji obdelavi kamnitega pulta omogočajo
vstavitev frezalnega orodja.

2.2.3

Frezanje

Frezanje je postopek prekinjenega odrezavanja z več rezili. Glavno gibanje je vrtenje
orodja. Podajalna gibanja pa so premočrtna v treh koordinatnih smereh ali pa so včasih tudi
rotacijska. Podajalna gibanja pri kamnoseških frezalnih strojih opravlja orodje. V
kamnoseštvu ločimo obodno in čelno rezanje. Pri obodnem frezanju je večji rezalni rob
lociran na obodu frezala, medtem ko je pri čelnem frezanju manjši rob lociran na čelni
strani frezala. Frezamo lahko ravne ali ukrivljene površine. Frezanje ravnih površin lahko
poteka z oscilacijo ali brez nje. Oscilacija je periodično gibanje orodja v smeri svoje osi.
Prednost uporabe oscilacije v kamnoseštvu je zmanjšanje sil na obdelovancu in stroju, ki se
pojavijo pri rezanju. S tem postopkom zmanjšamo napetosti v materialu in omogočimo
lažje odrezovanje materiala. Zaradi spremenljivih debelin obdelovanca ta postopek
omogoča enakomerno obrabo po celotni dolžini frezalnega orodja. Največkrat uporabljena
frezala v kamnoseštvu so [6, 7]:
−
−
−
−

kolutno frezalo,
krožna žaga,
valjasto frezalo,
profilno frezalo,
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− kotno frezalo.

2.2.4

Brušenje

Brušenje je postopek obdelave z odrezavanjem. Pri strojnem brušenju glavno gibanje
opravlja brus z vrtenjem, podajalno pa v večini primerov stroj, ki je lahko premočrtno ali
rotacijsko. V kamnoseštvu poznamo dve stopnji brušenja. Prva stopnja je grobo ali
izravnalno brušenje. S tem postopkom izravnamo površino strojno ali ročno s
karborundnimi brusi. Druga stopnja brušenja je fino brušenje ali brušenje na lesk. Površino
fino obrusimo na lesk s polirnimi brusi ali z brusilnim prahom. Brus je sestavljen iz
brusilnih zrn (granulacija nižje stopnje) in veziva, s katerim vežemo zrna v brus.
Granulacijo označujemo z ekvivalentom, to je število vozlov na colo, npr. 60, 120, 300.
Zaradi visokih temperatur na dotikališču brusa in obdelovanca poteka brušenje površin v
mokrem (voda), malokrat tudi v suhem, vendar zelo redko [1].

2.2.5

Poliranje

Nadaljnji postopek brušenja je poliranje. Iz fino brušene površine dobimo polirane
površine, ki so gladke in svetleče ter bolj občutljive. Postopek poliranja je enak kot pri
brušenju. Pri strojnem brušenju uporabljamo fine polirne bruse (granulacija višje stopnje),
pri ročnem pa površine obdelamo s polirnimi masami ali z brusilnimi papirčki [1].

2.3 Nekonvencionalen postopek v kamnoseštvu
Pri obdelavi z nekonvencionalnimi postopki nimamo direktnega kontakta med
obdelovancem in orodjem. Te postopke uporabljamo tam, kjer nam to predstavlja
kakovostnejšo obdelavo in s tem hitrejšo izdelavo izdelkov (kamnit pult). Pri teh postopkih
material odvzemamo z odnašanjem. Vedno bolj znan način mehanskega odnašanja
materiala v kamnoseštvu predstavlja obdelava kamna z abrazivnim vodnim curkom
(AVC), ki pa postaja vedno bolj nepogrešljiv.

2.3.1

Abrazivni vodni curek (AVC)

AVC je nekonvencionalen obdelovalni postopek, ki sloni na principu mehanskega
odnašanja materiala. V rezalni glavi (slika 2.5) se ustvari visokohitrostni vodni curek. Ta
nastane tako, da vodo pod visokim tlakom (50–700 MPa) potisnemo skozi vodno šobo
premera 0,1–0,3 mm. Ker se tlačna energija pretvori v kinetično, curek pridobi zelo visoko
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hitrost (500–900 ms-1). Sledi dovod abraziva v mešalno komoro, kjer ga curek potegne s
sabo. Pod mešalno komoro je nameščena fokusirna šoba (premer 0,5–1,2 mm), kjer vodni
curek pospešuje in usmerja abraziv proti obdelovancu. Abraziv je v mešalno komoro
posesan, saj se ustvari podtlak zaradi velike hitrosti vodnega curka. Ker sistem ni
nepredušno zaprt, vsebuje poleg abraziva tudi nek delež zraka [7].
Postopek je univerzalen, saj lahko tako režemo materiale različne trdote in žilavosti. Pri
rezanju toplotno ne vpliva na material in omogoča izdelovanje kompleksnih oblik. Zaradi
majhnih sil je vpenjanje preprosto in enostavno. V veliko primerih je rezanje z AVC-jem
hitrejše in bolj natančno kot rezanje z drugimi obdelovalnimi postopki [7].

Slika 2.5: Prikaz nastanka abrazivnega vodnega curka [8]

2.3.1.1

Glavni procesni parametri

Na učinkovitost reza vplivata dve skupini parametrov. Prva skupina vpliva na kinetično
energijo curka, ti so: pretok vode, tlak vode, premer in oblika vodne, mešalne in fokusirne
šobe. Ključna parametra sta tlak vode, ki pa je povezan s pretokom vode in premerom
vodne šobe, in masni pretok abraziva (slika 2.6). Večjo učinkovitost rezanja dosežemo s
povečanjem tlaka pri konstantnem premeru šobe, saj tako povečamo kinetično energijo
delcev abraziva, da lahko prodrejo globlje v obdelovanec. Višina tlaka je odvisna od
zmogljivosti črpalke. Pri masnem pretoku abraziva smo omejeni s sposobnostjo vodnega
curka za pospeševanje abraziva v rezalni glavi. Prevelika količina abraziva lahko povzroči
učinek dušenja ali zamašitve, zato za vsako rezalno glavo obstaja optimalni masni pretok
abraziva, ki da največjo kinetično energijo curku [7].
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Slika 2.6: Parametri učinkovitosti rezanja [7]

Druga skupina je povezana s trajanjem interakcij med AVC-jem in obdelovancem. Glavni
predstavniki so: hitrost rezanja, struktura in oblika abrazivnih zrn, višina razmika med
obdelovancem in fokusirno šobo. Večja hitrost rezanja zmanjšuje učinkovitost rezanja, saj
je čas interakcije krajši in je s tem odvzeto manj materiala (slika 2.6) [7].

2.3.1.2

Mikromehanizem

Z mikromehanizmom popišemo proces odvzemanja materiala z abrazivnimi zrni na
mikronivoju. Posledica tega je pojav majhnih kraterjev na površini obdelovanca. Velikost
kraterjev je odvisna od vpadnega kota in hitrosti abraziva ter vrste materiala. Poznamo štiri
mehanizme odstranjevanja materiala, in sicer rezanje, utrujanje, krhki lom in taljenje
(slika 2.7) [7].

Slika 2.7: Mehanizmi odstranjevanja materiala [7]

11

Teoretične osnove

2.3.1.3

Makromehanizem

Na makroravni poteka interakcija med AVC-jem in obdelovancem. Interakcijo med
AVC-jem in obdelovancem imenujemo rezanje. Zaradi interakcij se pojavijo makroskopski
pojavi, ti so: ukrivljenost rezalne fronte, brazdavost površne in koničnost reza [7].
Pri rezanju z AVC-jem nastajajo rezalne fronte, ki imajo obliko žleba (slika 2.8). Žleb
nastane, ko preide curek pot dolžine enega premera curka [7].
Pri nastajanju front se pojavijo tudi brazde, ki so usmerjene v nasprotno smer gibanja
curka. Ukrivljenost brazd je odvisna od same debeline, vrste materiala ter predvsem od
hitrosti rezanja in jakosti AVC-ja. Za vrednotenje brazd je najpomembnejša horizontalna
razdalja med zgornjim in spodnjim delom brazde z b (slika 2.8). Krajša kot je razdalja, bolj
kakovostna je rez [7].

Slika 2.8: Prikazana brazdavost površine [7]

Koničnost reza je neločljivo povezana z brazdavostjo. Koničnost reza je definirana kot
razmerje med zgornjo b z in spodnjo b s širino reza (slika 2.9). Optimalna rez je dosežena
takrat, ko je razmerje zgornje in spodnje širine reza enako 1. Koničnost pri določeni
debelini in vrsti materiala, kjer je zgornja širina večja od spodnje, se pojavi pri večjih
hitrostih rezanja. Vidna je izrazita brazdavost, posledično prihaja do oženja žlebov in
hitrejšega nastajanja stopnic na rezalni fronti. Če je pri določeni debelini in vrsti materiala
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Teoretične osnove

hitrost rezanja manjša od optimalne hitrosti, pa se pojavi večja širina na spodnji strani, ker
je čas interakcij daljši. Oblika reza je zelo podobna obliki curka [7].

Slika 2.9: Prikazana koničnost reza [7]

2.3.1.4

Kakovost površine

Kakovost rezanja je povezana s hitrostjo rezanja pri konstantni debelini materiala. Globina
rezanja je pokazatelj kakovosti reza. Stanje površine se z večanjem hitrosti rezanja slabša,
saj se povečata brazdavost in koničnost. Zaradi neenakomerne površine definiramo pet
kakovostnih razredov Q, kjer so zajete vrednosti od 1 do 5. Vrednost 1 pomeni najslabšo
kakovost, vrednost 5 pa najboljšo. Pri nižji vrednosti je obdelava cenejša, saj je hitrost
rezanja večja, pri višji vrednosti pa ravno obratno [7].

2.3.1.5

Prednosti in slabosti stroja AVC-ja pred konvencionalnimi
postopki

Nove alternativne tehnologije so vse bolj potrebne v kamnoseštvu, saj omogočajo lažjo in
bolj enostavno uporabo pri izdelavi zahtevnih oblik. Abrazivni vodni curek pred
večrezilnimi postopki nudi dolgotrajno rešitev pri razrezu kamna. Prednosti uporabe stroja
AVC:
−
−
−
−
−
−

ni vibracij na orodju in obdelovancu;
ni loma in odkrušitev na materialu;
toplotno ne vpliva na material;
velika natančnost rezanja;
izdelava kompleksnih oblik;
režemo lahko skoraj vse materiale;
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−
−
−
−
−
−

ni predpriprave;
variiranje grobosti obdelave;
krajši čas obdelave;
čiste površine;
manjše izgube na materialu;
čista tehnologija.

Slabosti uporabe tehnologije AVC:
− draga investicija;
− drago vzdrževanje;
− ni možnosti izdelave kanelur na pultu.

2.4 Razlogi za uvedbo stroja AVC v kamnoseškem
podjetju
Kamnoseško podjetje je zaradi večje prepoznavnosti po izdelavi pultov ustanovilo novo
blagovno znamko, ki predstavlja sinonim za kakovosten kamnit pult. Zaradi porasta
povpraševanja po izdelavi kuhinjskih in kopalniških pultov podjetje vse več sredstev
namenja novim tehnologijam izdelave. Uvedba novih tehnologij v proces pomeni
izboljšanje kakovosti in hitrejšo izdelavo izdelkov.
Z novimi tehničnimi kamni, ki prihajajo na trg, postaja vedno večja neznanka, kako se bo
določen material obnašal pri rezanju kamna z vrtanjem in frezanjem (lom, odkrušitev). Pri
izdelavi kamnitih pultov so zahteve po kakovosti tako velike, da jih z obstoječimi stroji
(CNC-obdelovalni center, CNC-mostna žaga) zelo težko dosegamo.

2.4.1

Tehnični razlogi

Tehnični razlogi so ključni za izdelavo kakovostnega izdelka. Navedli bomo nekatere
pomembne tehnične razloge.
IZREZ
Za izdelavo izreza potrebujemo valjasto frezalo, s katerim odrezujemo material.
Spremljajoč pojav pri frezanju so vibracije, ki so pri materialu z manjšo trdnostjo
nezaželene. Zaradi napetosti v materialu lahko pri frezanju zaradi samovzbudnih vibracij
pride do loma predvsem na izrezih (slika 2.10).
IZDELAVA LUKENJ
Samovzbudne vibracije imamo tudi pri vrtanju lukenj. Pri izdelavi pulta je treba izvrtati
vsaj osem lukenj. Pri površinah, kjer ni zagotovljene čiste površine, se lahko pojavi lom
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celotne plošče. Pri vrtanju v tehnični kamen je treba vedno nabrusiti sveder, saj s tem
izboljšamo učinkovitost rezanja s čim manj vibracij.

Slika 2.10: Prikaz loma pulta na desni strani izreza

IZDELAVA POŠEVNIN NA ROBOVIH
Pri izdelavi pultov je treba večkrat odebeliti robove, ki jih je pred lepljenjem treba odrezati
pod kotom 45 stopinj, včasih pa je treba odrezati rob pod kotom 45 stopinj in ga prilagoditi
na leseni del kuhinje. Tu so zahteve po kakovosti najvišje. Pri žaganju poševnin na
klasičen način med diamantnim diskom in obdelovancem pride do velikih sil, ki lahko
zaradi napetosti v materialu privedejo do odkrušitve robov ali pa disk ne sledi več svoji
poti in zavije iz začrtane linije.
OBREZ PO KONTURI STENE
Zadnji rob kuhinjskega pulta je treba prilagoditi do stene, ki je nemalokrat kriva. Včasih je
zadnji rob pulta treba obdelati po vsej dolžini. Zaradi krivulj je treba rob obrezati s
frezalnim orodjem.

2.4.2

Obdelovalni čas

Pri obdelavi tehničnega kamna so rezalne hitrosti zelo majhne. Pri žaganju in vrtanju je
treba rezalno orodje ustrezno nabrusiti. Za brušenje orodja je treba vpeti brusilni kamen na
vpenjalno mesto. Zagotoviti je treba tudi čisto in ravno površino obdelovancu, da celotna
plošča nalega na površino. Hitrost rezanja, priprava površine, brušenje ter vpenjanje in
izpenjanje brusilnega kamna vplivajo na stroške izdelave izdelka.
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2.4.3

Orodja

Orodja, ki se uporabljajo pri rezanju tehničnega kamna, so lahko tudi do 50 % dražja od
orodij za rezanje naravnega kamna. Pred obdelavo tehničnega kamna je treba orodje
ustrezno nabrusiti, da omogočimo boljše rezanje z manj vibracij. Zaradi sestave se hitreje
obrabljajo kot druga orodja, kar pomeni, da jih je treba menjati hitreje kot orodja za rezanje
naravnega kamna.

2.4.4

Konkurenčnost

Zaradi obstoječe tehnologije v podjetju je nekatere izdelke nemogoče izdelati.
Konkurenčnost pa je dandanes bistvenega pomena, saj lahko tako povečamo možnosti za
sodelovanje z drugimi podjetji. Dobro sodelovanje z drugimi podjetji pa pomeni več
naročil in dober glas za podjetje.
Slovensko podjetje, ki izdeluje stekleničke, je kamnoseškemu podjetju poslalo
povpraševanje za izdelavo 30.000 kosov kamnitih okroglih ploščkov premera 40 mm in
debele 2 mm. Zaradi prevelike ocene stroškov izdelave in nekonkurenčne cene posla ni
bilo mogoče pridobiti.

2.4.5

Uvedba novih storitev

Z uvedbo nove tehnologije razreza s pomočjo abrazivnega vodnega curka bi v podjetju
lahko rezali tudi druge materiale in nudili storitev zunanjim kupcem in obrtnikom. Poleg
drugih materialov bi lahko rezali tudi steklo in razširili ponudbo z izdelavo kuhinjskih
steklenih oblog za zaščito sten. Stenske obloge so nepogrešljiv element vsake kuhinje in
hkrati dekorativni element.
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3 Metodologija raziskave
Naš cilj je raziskati, koliko stroškov predstavljajo izrezi pri izdelavi kamnitega pulta, in
finančno ovrednotiti investicijo v stroj za rezanje z abrazivnim vodnim curkom. Pri tem
smo iskali najboljše rešitve in približke za izdelavo kamnitega kuhinjskega pulta na manjši
plošči iz tehničnega kamna (slika 3.2). Pri izdelavi kuhinjskega pulta (slika 3.1) je v kamen
treba izdelati več samostojnih izrezov za vgradnjo kuhinjskih naprav: izrez za kuhalno
ploščo (F), korito (D), izvrtino za pipo (B), dozirnik (A), električno vtičnico (E) in izvrtino
za gumb (C), ki služi odpiranju sifona.
Odločili smo se, da v praksi izvedemo nekaj omenjenih faz proizvodnega dela na oba
načina, na klasičen s pomočjo CNC-obdelovalnega stoja za obdelavo kamna z uporabo
diamantnih orodij (sveder, frezalo) in na alternativen način s pomočjo CNC-stroja, ki reže
obelovanec z abrazivnim vodnim curkom (AVC).
Da bi postopek izdelave izrezov na kuhinjskem pultu pospešili in pocenili, smo izdelali
univerzalen kuhinjski pult na manjšem kosu plošče iz neolitha 700 x 650 x 12 mm z izrezi
za vgradnjo osnovnih kuhinjskih naprav (slika 3.2), ti so: celoten izrez, ki je skupek
polovičnega izreza za kuhalno ploščo in polovičnega izreza za korito, izvrtina za pipo in
izvrtina za potezni gumb korita, ki predstavljata polovico izvrtin na enem pultu. Običajno
je treba na kuhinjskem pultu izdelati do štiri izvrtine, poleg omenjenih še izvrtino za
dozirnik in električno vtičnico (slika 3.1).

Slika 3.1: Klasičen kuhinjski pult
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Izdelava izrezov na kuhinjskem pultu (slika 3.2) predstavlja približno polovico vseh
stroškov, ki se ustvarijo pri izdelavi izrezov na klasičnih kuhinjskih pultih (slika 3.1).

Slika 3.2: Shematski prikaz izrezov na kuhinjskem pultu

3.1 Ekonomika rezanja s konvencionalnim (vrtanje,
frezanje) in z nekonvencionalnim postopkom (AVC)
Pri ekonomiki rezanja je treba določitvi strošek izdelave izrezov na kuhinjskem pultu. Ta
je sestavljen iz stroška strojne ure, stroška orodja in ostalih stroškov. Med ostale stroške
spadajo režijski stroški vodenja posameznih del v podjetju (pisarniška dela, čiščenje,
ogrevanje, skladiščenje materiala itd.). V našem primeru režijski stroški predstavljajo 20 %
vseh stroškov izdelave na izrezih. Zapišemo ga s faktorjem. Faktor režije znaša 1,2.
Strošek izdelave s konvencionalnim (vrtanje, frezanje) postopkom izračunamo po
enačbi (3.1), z nekonvencionalnim (AVC) postopkom pa po enačbi (3.2):
𝑆IZD1 = (𝑆SU1 + 𝑆OR )𝑅 [€]

(3.1)

𝑆IZD2 = 𝑆SU2 𝑅 [€]

(3.2)

3.1.1

Rezanje z vrtanjem in frezanjem

Pri analizi rezanja smo uporabili obstoječ CNC-obdelovalni center znamke Tecnovema M6
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(slika 3.3), s katerim lahko z različnimi diamantnimi orodji opravljamo operacije vrtanja in
frezanja v kamen. Te so ključne pri izdelavi kamnitih pultov. V preglednici 3.1 so
predstavljene glavne karakteristike stroja.
Preglednica 3.1: Glavne karakteristike stroja Tecnovema M6
Velikost mize [mm]
Število vodenih osi
Natančnost [mm]
Vpenjanje obdelovanca
Možnost rezanja

3500 x 2000
4
+/– 0,05
Vakumska stojala
Vrtanje, frezanje, žaganje

Slika 3.3: CNC-obdelovalni stroj Tecnovema M6

Da bomo lahko določili strošek izdelave na izrezih (𝑆IZD1) kuhinjskega pulta pri vrtanju in
frezanju, je treba upoštevati enačbo (3.3) za izračun stroška strojne ure (𝑆SU1 ) na stroju
Tecnovema M6:
𝑆SU1 = (𝐶I1 + 𝐶vzd1 + 𝐶e1 + 𝐶vo1 ) 𝑇obd1 + (𝐶I1 + 𝐶vzd1 + 𝐶OP ) 𝑇pz1 [€]

(3.3)

Glede na enačbo (3.3) najprej določimo ceno investicije (C I1 ), vzdrževanja (C vzd1 ),
energije (C e1 ), vode (C vo1 ) in operaterja (C OP ). Izračunati je treba še čas obdelave (𝑇obd1)
obdelovanca na stroju in pripravljalno-zaključni čas (𝑇pz1 ). Pomembno je omeniti, da
cene operaterja k času obdelave ne prištevamo zaradi samostojnega delovanja stroja.
Vključujemo pa jo v pripravljalno-zaključni čas.
Nadalje bomo predstavili in izračunali vsako postavko posebej.
Cena investicije (C I1 ):
𝐶I1 =

𝐼1
[€/h],
𝐿1

(3.4)
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kjer je investicija 𝐼1 cena v € in 𝐿1 amortizacijska doba v urah. V našem primeru
investicija, ki jo je bilo treba plačati, da je stroj postavljen v podjetju, znaša 150000 €.
Upoštevamo še amortizacijsko dobo, v kateri se bo investicija v stroj povrnila. Ta znaša
20000 h. Cena investicije tako znaša 7,5 €/h.
Cena vzdrževanja (C vzd1 ):
𝐶vzd1 =

𝑐vzd1
[€/h],
𝐿vzd1

(3.5)

kjer je vzdrževanje 𝑐vzd1 cena v €/leto in 𝐿vzd1 število delovnih ur v enem letu.
Vzdrževanje stroja Tecnovema M6 znaša 4000 €/leto. Sem spada servisiranje pogonskega
mehanizma, vpenjal in čiščenje stroja. Stroj opravi 2400 h/leto. Cena vzdrževanja stroja
tako znaša 1,7 €/h.
Cena energije (𝐶𝑒1):
𝐶e1 = 𝑃1 𝑥 𝑐e [€/h],

(3.6)

kjer je 𝑃1 priključna moč za stroj v kW in 𝑐e cena električne energije v €/kWh-1. Priključna
moč stroja Tecnovema M6 je 20 kW. Upoštevamo še ceno električne energije, ki je
0,11 €/kWh-1. Cena energije znaša 2,2 €/h.
Cena vode (𝐶vo1):
𝐶vo1 = 𝑐vo 𝑥 𝑄vo1 [€/h]

(3.7)

Kot hladilni medij, ki služi hlajenju orodja in obdelovanca, se v kamnoseštvu uporablja
voda. Ceno vode izračunamo iz cene vode za kubični decimeter 𝑐vo = 0,0005 €/l in
volumskega pretoka vode skozi orodje in šobe 𝑄vo1 = 450 l/h. Cena vode znaša 0,23 €/h.
Cena operaterja (𝐶OP ) za delo na stroju Tecnovema M6 bruto znaša 15 €/h.

Za nadaljnje boljše razumevanje enačb pri računanju stroška orodja (𝑆OR ) in časa
obdelave (T obd1 ) na obdelovancu bomo prikazali na sliki 3.4 različne operacije, ki se
opravljajo pri vrtanju in frezanju.
Strošek orodja (𝑆OR ) pri vrtanju in frezanju se izračuna po enačbi (3.8), kjer je cena
obrabe orodja za vrtanje (𝐶ov ) in frezanje (𝐶of ) v €.
𝑆OR = 𝐶ov + 𝐶of [€]

(3.8)

Pri ceni obrabe orodja za vrtanje (𝐶ov ) določamo samo strošek izdelave luknje. V našem
primeru smo za vrtanje lukenj uporabili dva večrezilna svedra za vrtanje z izrezovanjem
jedra (slika 3.10). Izdelati je treba luknje A, B, C s svedrom Ø 20 mm in luknje D, E, F s
svedrom Ø 35 mm, prikazane na sliki 3.4. Luknja A je namenjena vstavitvi gumba za
odpiranje in zapiranje sifona, luknji B in C služita lažji vstavitvi kuhalne plošče. Nadaljnja
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luknja D večjega premera je namenjena vstavitvi pipe. Luknji E in F sta namenjeni
vstavitvi frezalnega orodja (slika 3.13) za izdelavo polovičnega izreza (korito in
kuhališče). To zapišemo v enačbi (3.9):
(3.9)

𝐶ov = 3 𝑐ov1 + 3 𝑐ov2 [€]

Svedra je treba pogosto menjati. Njun doprinos k stroškom orodja izračunamo glede na
ceno na kos (𝐼Ø20 za sveder Ø 20 mm, 𝐼Ø35 za sveder Ø 35 mm v €) in njuno dobo
obstojnosti (𝐿Ø20 in 𝐿Ø35 na enoto luknje). Ceno svedra Ø 20 mm (𝑐ov1 ) zapišemo v
enačbi (3.10):
𝑐ov1 =

𝐼Ø20
[€/luk],
𝐿Ø20

(3.10)

kjer 𝐼Ø20 znaša 74 €, doba obstojnosti svedra 𝐿Ø20 pa 80 izvrtanih lukenj. Cena svedra Ø 20
mm tako znaša 0,93 €/luk.
Ceno svedra Ø 35 mm (𝑐ov2) zapišemo v enačbi (3.11):
𝑐ov2 =

𝐼Ø35
[€/luk] ,
𝐿Ø35

(3.11)

kjer 𝐼Ø35 znaša 88 €, doba obstojnosti svedra 𝐿Ø35 pa 80 izvrtanih lukenj. Cena svedra Ø 35
mm za vrtanje tako znaša 1,1 €/luk.

Slika 3.4: Operacije vrtanja in frezanja
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Da izračunamo ceno obrabe orodja za vrtanje, ki je potrebna za izdelavo lukenj, uporabimo
enačbo (3.9), kjer upoštevamo število izdelanih lukenj. Imamo tri luknje, izvrtane z
manjšim svedrom Ø 20 mm, in tri luknje, izvrtane z večjim svedrom Ø 35 mm. Vstavimo
enačbi (3.10) in (3.11) v enačbo (3.9) ter izračunamo 𝐶ov , ki znaša 6,09 €.

Pri ceni obrabe orodja za frezanje (𝐶of) določamo strošek izdelave frezalne poti. V našem
primeru smo uporabili valjasto frezalo (slika 3.13), s katerim smo frezali polovični izrez za
korito in kuhalno ploščo. Frezanje izrezov poteka z obodnim frezanjem. Pri prvem
obodnem frezanju je potrebno frezati z oscilacijo, da zmanjšamo sile na obdelovancu in
orodju. Tako preprečimo večje odkrušitve in lom. Zaradi oscilacije se pojavi večja
valovitost na površini, ki jo zmanjšamo s finim frezanjem. Ta poteka brez oscilacije. Pri
frezanju kuhališča frezamo pot ravnega reza 𝑠rp (a, b, c), kot je prikazano na sliki 3.4,
enkrat. Ker je rob zaradi nasadne kuhalne plošče neviden in je lahko zato bolj grob, fino
frezanje ni potrebno. Da se izognemo možnosti odkrušitve na izrezu podvgradnega korita,
kjer je rob viden in ga bo kasneje treba še ročno fino obrusiti, frezamo pot ravnega 𝑠rk (d,
f, h) in krivuljnega reza 𝑠kk (e, g), prikazano na sliki 3.4, dvakrat. Prvo frezanje je grobo
frezanje z oscilacijo na nadmero. Drugo frezanje je bolj fino in poteka brez oscilacije. To
zapišemo v enačbi (3.12):
(3.12)

𝐶of = 𝑐of1 𝑥 𝑠rp + 𝑐of1 (𝑠rk + 𝑠kk )𝑥 2 [€],

kjer upoštevamo ceno frezalnega orodja v €/m in pot (𝑠rp , 𝑠rk , 𝑠kk ) v m, ki jo je treba
frezati. V preglednici 3.2 imamo podane vrednosti dolžin obdelave s frezalnim orodjem, ki
jih bomo potrebovali za izračun cene obrabe frezalnega orodja v enačbi (3.12).
Preglednica 3.2: Pot rezanja pri frezanju
Pot ravnega reza za kuhalno ploščo [m]
Pot krivuljnega reza za korito [m]
Pot ravnega reza za korito [m]

𝑠rp
𝑠kk
𝑠rk

0,967
0,070
0,811

Frezalo je treba pogosto menjati. Njegov doprinos k stroškom orodja izračunamo glede na
ceno na kos (𝐼f za frezalo Ø 24 mm v €) in njegovo dobo obstojnosti (𝐿f v m). Ceno frezala
(𝑐of1) zapišemo v enačbi (3.13):
𝑐of1 =

𝐼f
[€/m],
𝐿f

(3.13)

kjer 𝐼f znaša 130 €, doba obstojnosti frezala 𝐿f pa 80 metrov poti frezanja. Cena frezala
tako znaša 1,63 €/m.

Za izračun obrabe orodja vstavimo vrednosti iz preglednice 3.2 in enačbe (3.13) v
enačbo (3.12). Cena obrabe frezalnega orodja (𝐶of) znaša 4,45 €.

Za izdelavo izdelka moramo upoštevati dva časa: pripravljalno-zaključni čas (T pz1 ) in
čas obdelave (T obd1 ).
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Pripravljalno-zaključni čas (T pz1 ) določimo na podlagi merjenja časa za posamezne
operacije, ti so: čas programiranja (T pro 1 ), vpetja vakumskih podstavkov (T vp ),
pozicioniranje obdelovanca (T poz 1 ), umerjanje orodja (𝑇um ), brušenje svedra (𝑇bs ) in
čiščenje (T čiš 1 ). V enačbi (3.14) to zapišemo kot:
𝑇pz1 = 𝑇pro1 + 𝑇vp + 𝑇poz1 + 𝑇um + 𝑇bs + 𝑇čiš1 [h]

(3.14)

Nadalje bomo opredelili vsak čas posebej.

Čas programiranja (𝑇pro1 ) v programu WCam2K (berljiv na stroju Tecnovema M6), kjer je
treba določiti obdelovalno pot in parametre rezanja za orodje, s katerim bomo vrtali in
frezali, znaša 20 minut.
𝑇pro1 = 1200 s

Da lahko obdelovanec obdelujemo, je treba na mizo vpeti vakumska stojala. Čas vpetja
(T vp ) vakumskih stojal na mizo smo določili z merjenjem časa. Ta je znašal 15 minut.
𝑇vp = 900 s

Ko imamo vpeta vakumska stojala, je treba obdelovanec na vakume pozicionirati s
koničasto iglo, s katero poravnamo obdelovanec po X- in Y-osi in določimo koordinatno
izhodišče stroja. Ta čas znaša 10 minut.
𝑇poz1 = 600 s

Orodje za vrtanje in frezanje je treba pred obdelavo umeriti, saj se ta obrablja. Čas, ki je
potreben za umerjanje preseka in dolžine orodja, znaša približno 90 s. Ker imamo dva
svedra in eno frezalo, je treba to izvesti trikrat.
𝑇um = 270 s

Ker je predpisano, da je treba na vsake štiri izvrtane luknje brusiti sveder, moramo
upoštevati čas, ki je potreben za brušenje obeh svedrov pred obdelavo. Sem spadajo
brušenje, vpetje in izpetje brusilnega kamna. Ta čas znaša 8 minut.
𝑇bs = 480 s

Ko je polizdelek narejen, ga je treba očistiti in izpeti iz vakumskih stojal. Prav tako je treba
izpeti vakumska stojala iz mize in jo očistiti. Čas čiščenja (T čiš ) znaša 6 minut.
𝑇čiš1 = 300 s

Pripravljalno-zaključni čas (T pz1 ) izračunamo po enačbi (3.14), ta znaša 3750 s oz. 1,04 h.
Čas obdelave (T obd1 ) določimo na podlagi posameznih operacij pri obdelavi, ti so: čas
menjave orodja (T m ), vrtanja (T v ) in frezanja (T f ). V enačbi (3.15) to zapišemo kot:
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𝑇obd1 = 𝑇m + 𝑇v + 𝑇f [h]

(3.15)

Nadalje bomo prav tako opredelili vsak čas posebej.
Slika 3.4 prikazuje uporabo treh orodij. Dva večrezilna svedra Ø 20 mm in Ø 35 mm ter
valjasto frezalo Ø 24 mm. Orodje je treba menjati trikrat. Prva zamenjava je zamenjava
svedra z manjšim, druga z večjim premerom, tretja pa je potrebna za zamenjavo svedra s
frezalnim orodjem. Čas, potreben za zamenjavo enega orodja, je 30 sekund.
𝑇m = 90 s

Čas vrtanja določimo na podlagi debeline kamna in podajalne hitrosti orodja za vrtanje.
Ker poznamo debelino kamna d k = 12 mm in podajalno hitrost za vrtanje v v = 10
mm/min., lahko izračunamo čas vrtanja (T v ). Izvrtati je treba šest lukenj, prikazane na sliki
3.4 (A, B, C, D, E, F). V enačbi (3.16) to zapišemo kot:
𝑑k
𝑇v = 6 𝑥 � � [min]
𝑣v

(3.16)

Čas vrtanja (T v ) znaša 7,2 min. oz. 432 s.
Čas frezanja (T f ) določimo na podlagi obdelovalne poti in podajalne hitrosti orodja za
frezanje. Podajalna hitrost orodja za frezanje v f = 0,150 m/min. Pot rezanja
(preglednica 3.2), ki jo je treba frezati, je prikazana na sliki 3.4 z zeleno in modro barvo.
Upoštevati moramo, da frezamo pot ravnega reza za kuhalno ploščo 𝑠rp , prikazano na
sliki 3.4 (a, b, c), enkrat. Zaradi nasadne montaže kuhalne plošče je rob neviden, zato so
sledi odkrušitve lahko prisotne. Podajalne hitrosti na orodju zaradi ravnega reza ne
spreminjamo. Pri polovičnem izrezu za korito je treba upoštevati pot ravnega 𝑠rk (d, f, h) in
krivuljnega 𝑠kk (e, g) reza za korito, prikazano na sliki 3.4. Ker je rob zaradi podvgradne
montaže korita viden, se večjim odkrušitvam izognemo tako, da zmanjšamo podajalno
hitrost frezanja ravne poti 𝑠rk na 80 %. Prav tako upoštevamo zmanjšanje podajalne
hitrosti frezanja krivuljne poti 𝑠kk zaradi spreminjanja smeri rezanja s koordinate X na Y.
Tu se hitrost zmanjša na 50 % prvotne vrednosti podajalne hitrosti. V enačbi (3.12) smo
omenili, da je treba frezati enkrat na izrezu kuhališča in dvakrat na izrezu korita. Čas
frezanja (T f ) v enačbi (3.17) zapišemo kot:
𝑇f =

𝑠rp
𝑠rk
𝑠kk
+2 �
+
� [min]
𝑣f
𝑣f 0,8 𝑣f 0,5

(3.17)

Za izračun uporabimo podatke iz preglednice 3.2 in jih vstavimo v enačbo 3.17. Čas
frezanja (T f ) znaša 21,8 min. oz. 1308 s.
Čas obdelave (T obd1 ), podan v enačbi (3.15), znaša 1830 s oz. 0,51 h.
Glede na navedene in uporabljene enačbe lahko izračunamo strošek strojne ure, strošek
orodja in strošek izdelave z vrtanjem in frezanjem.
Strošek strojne ure (𝑆SU1 ) izračunamo po enačbi (3.3). Za naš izdelek znaša:
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𝑆SU1 = (7,5 + 1,7 + 2,2 + 0,23) 0,51 + (7,5 + 1,6 + 15) 1,04 = 31,00 €

(3.18)

𝑆OR = 6,09 + 4,45 = 10,54 €

(3.19)

𝑆IZD1 = (30,94 + 10,54) 1,2 = 49,85 €

(3.20)

Strošek orodja (𝑆OR ) izračunamo po enačbi (3.8). Ta za naš izdelek znaša:

Zdaj lahko izračunamo še strošek izdelave (𝑆IZD1) za naš izdelek, ki ga izračunamo po
enačbi (3.1).

3.1.2

Rezanje z abrazivnim vodnim curkom

Pri izbiri stroja za rezanje z abrazivnim vodnim curkom (AVC) smo analizirali in pretehtali
vse možnosti najboljše izbire stroja za podjetje. Po pogovoru v podjetju smo se odločili, da
bi bila najboljša izbira stroja iz podjetja Prussiani. Prussiani ima sedež v Italiji in proizvaja
stroje za abrazivni vodni razrez kamna z možnostjo uporabe diamantnega rezalnega diska.
V podjetju nas je obiskal zastopnik stroja Cut & Jet 5 iz Italije, kjer smo se seznanili z
določenimi dodatnimi specifikacijami o stroju. Pri stroškovni analizi smo tako izbrali
5-osni obdelovali center za rezanje z AVC Cut & Jet 5 z močjo visokotlačne črpalke
29 kW (slika 3.5).

Slika 3.5: Ogled stroja AVC Cut & Jet 5 v Milanu
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Predstavitev glavnih karakteristik stroja je v preglednici 3.3.
Preglednica 3.3: Glavne karakteristike stroja Cut & Jet 5
Velikost delovne mize [mm]
Število vodenih osi
Dinamična natančnost [mm]
Max. delovni tlak [MPa]
Vpenjanje obdelovanca
Možnosti rezanja

3800 x 2500
5
+/– 0,025
380
Brez
AVC, žaganje, frezanje

Enačba za strošek strojne ure se v nekaj postavkah razlikuje od izračuna stroška strojne ure
vrtanja in frezanja (enačba (3.3)). Pri določitvi stroška strojne ure rezanja z AVC-jem
štejemo ceno vodne in fokusirne šobe k ceni pomožnega materiala (𝐶pm ), ceno abraziva in
vode pa k ceni orodja (𝐶OR ). Tako kot pri vrtanju in frezanju je tudi tukaj treba omeniti, da
cene operaterja ne prištevamo k času obdelave. Strošek strojne ure (𝑆SU2 ) na stroju
Cut & Jet 5 zapišemo v enačbi (3.21):
𝑆SU2 = �𝐶I2 + 𝐶vzd2 + 𝐶e2 + 𝐶pm + 𝐶OR � 𝑇obd2 + (𝐶I2 + 𝐶vzd2 + 𝐶OP ) 𝑇pz2 [€]

(3.21)

Ceno investicije (C I2 ), vzdrževanja (C vzd2 ), energije (C e2 ) in operaterja (C OP ) določimo
enako kot pri rezanju z vrtanjem in frezanjem.
Cena investicije (C I2 ):
𝐶I2 =

𝐼2
[€/h]
𝐿2

(3.22)

V našem primeru investicija, ki jo je treba plačati, da je stroj postavljen v podjetju, znaša
190000 €. Upoštevamo še amortizacijsko dobo, v kateri se bo investicija v stroj povrnila.
Ta znaša 20000 h. Cena investicije tako znaša 9,5 €/h.
Cena vzdrževanja (C vzd2 ):
𝐶vzd2 =

𝑐vzd2
[€/h]
𝐿vzd2

(3.23)

Vzdrževanje stroja Cut & Jet 5 znaša 5000 €/leto. Sem spada servisiranje visokotlačne
črpalke, visokotlačnih vodov, čiščenje stroja in odstranitev abraziva iz lovilnega bazena.
Stroj opravi 2400 h/leto. Cena vzdrževanja stroja tako znaša 2,1 €/h.
Cena energije (𝐶𝑒2):
𝐶e2 = 𝑃2 𝑥 𝑐e [€/h]

(3.24)

Priključna moč stroja Cut & Jet 5 je 29 kW. Upoštevamo še ceno električne energije, ki je
0,11 €/kWh-1. Cena energije znaša 3,2 €/h.
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Cena operaterja (𝐶OP ) za delo na stroju Cut & Jet 5 bruto znaša 15 €/h.
Cena pomožnega materiala (𝐶pm ):
𝐶pm = 𝐶vs + 𝐶fs [€/h],

(3.25)

kjer je 𝐶vs cena vodne šobe in 𝐶fs cena fokusirne šobe. Obe šobi je treba zaradi obrabe
menjati. Njun doprinos k stroškom strojne ure izračunamo glede na ceno na kos (𝐼vs za
vodno šobo, 𝐼fs za fokusirno šobo v €) in njuno dobo obstojnosti (𝐿vs in 𝐿fs v urah). Ceno
vodne šobe (𝐶vs ) zapišemo v enačbi (3.26):
𝐶vs =

𝐼vs
[€/h],
𝐿vs

(3.26)

kjer 𝐼vs znaša 10 €, doba obstojnosti 𝐿vs pa 40 h. Cena vodne šobe tako znaša 0,25 €/h.
Ceno fokusirne šobe (𝐶fs ) zapišemo v enačbi (3.27):
𝐶fs =

𝐼fs
[€/h],
𝐿fs

(3.27)

kjer 𝐼fs znaša 80 €, doba obstojnosti 𝐿fs pa 100 h. Cena fokusirne šobe je 0,8 €/h.

Za izračun cene pomožnega materiala vstavimo enačbi (3.26) in (3.27) v enačbo (3.25).
Cena pomožnega materiala (𝐶pm ) znaša 1,05 €/h.

Za rezanje materiala z abrazivnim vodnim curkom upoštevamo ceno orodja (𝐶𝑂𝑅 ):
𝐶OR = 𝐶vo2 + 𝐶ab [€/h],

(3.28)

𝐶vo2 = 𝑐vo 𝑥 𝑄vo2 [€/h]

(3.29)

kjer je 𝐶vo2 cena vode in 𝐶ab cena abraziva. Ceno vode zapišemo v enačbi (3.29):

Ceno vode izračunamo iz cene vode za kubični decimeter 𝑐vo = 0,0005 €/l in volumskega
pretoka vode skozi fokusirno šobo 𝑄vo2 = 96 l/h. Cena vode (𝐶vo2) znaša 0,05 €/h.
Večji strošek predstavlja abraziv, ki ga izračunamo na podoben način kot ceno vode:
𝐶ab = 𝑚ab 𝑥 𝑐ab [€/h],

(3.30)

kjer je 𝑚ab masni pretok abraziva v kg/h in 𝑐ab cena abraziva v €/kg. V našem primeru
masni pretok abraziva znaša 24 kg/h, cena abraziva pa 0,27 €/kg. Iz enačbe (3.30)
izračunamo strošek abraziva, ki je 6,48 €/h.
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Za izračun cene orodja vstavimo enačbi (3.29) in (3.30) v enačbo (3.28). Cena orodja
(𝐶OR ) znaša 6,53 €/h.
Tako kot pri vrtanju in frezanju je tudi tukaj treba za izdelavo izdelka upoštevati dva časa:
čas obdelave (T obd2 ) in pripravljalno-zaključni čas (T pz2 ).

Za nadaljnje boljše razumevanje časa obdelave (T obd2 ) na obdelovancu bomo shematsko
prikazali (slika 3.6), kje se odvijajo posamezne operacije rezanja z abrazivnim vodnim
curkom.
Čas obdelave (T obd2 ) določimo na podlagi hitrosti rezanja in odnašanja materiala pri
prebijanju. Čas obdelave zapišemo v enačbi (3.31):
𝑇obd2 = 𝑇pr + 𝑇rez [h]

(3.31)

Nadalje bomo opredelili čas prebijanja (𝑇pr ) in čas rezanja (𝑇rez ) posebej.

Obdelovanec je treba najprej prebiti. Prebitje skozi material omogoča vstop abrazivnega
vodnega curka, s katerim lahko režemo notranje izreze. Slika 3.6 prikazuje prebijanje skozi
material na oštevilčenih točkah. Prebijanje na točki 1 – izrez za pipo, točki 2 – izrez za
gumb, točki 3 – izrez za korito, točki 4 – izrez za kuhališče.
Prebitje skozi kamen debeline d k = 12 mm traja približno 10 s. Kot smo napisali, ga je
treba prebiti štirikrat.
𝑇pr = 40 s

Slika 3.6: Rezanje s strojem AVC

28

Metodologija raziskave

Čas rezanja (𝑇rez ) določimo na podlagi obdelovalne poti in podajalne hitrosti rezalne glave.
Podajalna hitrost rezalne glave v avc = 1 m/min. Pot rezanja (preglednica 3.4), ki jo je treba
rezati z abrazivnim vodnim curkom, je prikazana na sliki 3.6 z zeleno in modro barvo.
Tako kot pri frezanju je tudi tukaj treba zaradi kakovostnejše obdelave zmanjšati podajalno
hitrost rezalne glave. Rezali smo enkrat s kakovostnim razredom Q = 3, kar pomeni, da bo
rez dokaj kakovostna brez prisotnosti odkrušitev. Hitrost ravnega rezanja se zmanjša na
60 %, hitrost krivuljnega rezanja pa na 30 % prvotne vrednosti podajalne hitrost. Vedeti je
treba, da poteka rezanje krivuljne poti izreza za kuhalno ploščo 𝑠kp (b, d), korito 𝑠kk (i, g),
pipo 𝑠pip (k) in gumb 𝑠gum (l), prikazano na sliki 3.6, počasneje zaradi spreminjanja smeri
rezanja po X- in Y-osi. Pri izračunu je treba upoštevati tudi pot ravnega rezanja
polovičnega izreza za kuhalno ploščo 𝑠rp (a, c, e) in polovičnega izreza za korito 𝑠rk (f, h,
j), prikazano na sliki 3.6. V enačbi (3.32) to zapišemo kot:
𝑇rez =

𝑠rp
𝑠kp
𝑠pip
𝑠gum
𝑠rk
𝑠kk
+
+
+
+
+
[min]
𝑣avc 0,6
𝑣avc 0,3
𝑣avc 0,6
𝑣avc 0,3
𝑣avc 0,3
𝑣avc 0,3

(3.32)

Za izračun časa rezanja obdelovanca uporabimo podatke iz preglednice 3.4 in jih vstavimo
v enačbo (3.32). Čas rezanja (T rez ) znaša 3,94 min. oz. 237 s.
Čas prebijanja (T pr ) in čas rezanja (T rez ) vstavimo v enačbo (3.31) za izračun časa obdelave
(T obd2 ). Ta znaša 277 s oz. 0,077 h.
Preglednica 3.4: Pot rezanja z abrazivnim vodnim curkom
Pot ravnega reza za kuhalno ploščo [m]
Pot krivuljnega reza za kuhalno ploščo [m]
Pot ravnega reza za korito [m]
Pot krivuljnega reza za korito [m]
Pot krivuljnega reza za pipo [m]
Pot krivuljnega reza za gumb [m]

𝑠rp
𝑠kp
𝑠rk
𝑠kk
𝑠pip
𝑠gum

0,967
0,050
0,811
0,070
0,110
0,063

Pripravljalno-zaključni čas (T pz2 ) določimo podobno kot pri vrtanju in frezanju. Sem
spadajo: čas programiranja (T pro2 ), pozicioniranje obdelovanca (T poz2 ) in čiščenje (T čiš2 ). V
enačbi (3.33) to zapišemo kot:
𝑇pz2 = 𝑇pro2 + 𝑇poz2 + 𝑇čiš2 [h]

(3.33)

Nadalje bomo opredelili vsak čas posebej.
Programiranje v programu OMAX Layout (slika 3.15), ki se uporablja za rezanje s strojem
AVC, je bolj enostavno, ker ni treba označevati posamezne operacije določenega orodja
(sveder, frezalo). Treba je le določiti obdelovalno pot in parametre, s katerimi bomo rezali
obdelovanec. Ta čas znaša 10 minut.
𝑇pro2 = 600 s
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Ker ni direktnega kontakta med obdelovancem in orodjem, potrebe po vpenjanju
obdelovanca na mizo iz lamel zaradi velike teže ni. Prav tako je treba pozicionirati
obdelovanec po X- in Y-osi ter določiti koordinatno izhodišče stroja. Ta čas znaša 10
minut.
𝑇poz2 = 600 s

Ko je polizdelek narejen, ga je treba očistiti zaradi prisotnosti abrazivnih zrn. Ta lahko
poškodujejo površino obdelovanca. Prav tako je treba še očistiti mizo iz lamel. Skupni čas
čiščenja (T čiš ) znaša 2 minuti.
𝑇čiš = 120 s

Pripravljalno-zaključni čas (T pz2 ), podan v enačbi (3.33), znaša 1320 s oz. 0,37 h.
Glede navedenih in uporabljenih enačb lahko izračunamo strošek strojne ure in strošek
izdelave s strojem AVC.
Strošek strojne ure (𝑆SU2 ) izračunamo po enačbi (3.21). Za naš izdelek znaša:
𝑆SU2 = (9,5 + 2,1 + 3,2 + 1,05 + 6,53) 0,077 + (9,5 + 2,1 + 15) 0,37 = 11,56 €

(3.34)

𝑆IZD2 = 11,56 x 1,2 = 13,87 €

(3.35)

Zdaj lahko izračunamo še strošek izdelave (𝑆IZD1) za naš izdelek, ki ga izračunamo po
enačbi (3.2):

3.2 Ovrednotenje investicije stroja za rezanje z
abrazivnim vodnim curkom
V podjetju želimo ugotoviti, ali bi se in v kolikšnem času investicija v stroj za rezanje z
abrazivnim vodnim curkom povrnila. Pri izbiri stroja smo se odločili za 5-osni obdelovalni
center Cut & Jet 5. Stroj omogoča kombiniranje abrazivnega vodnega rezanja z žaganjem.
Investicija stroja znaša 190000 €. V preglednici 3.5 smo navedli sedem predpostavk in jih
ovrednotili z zneskom, ki bi ga podjetje na letni ravni privarčevalo ali pridobilo ob nakupu
stroja.
Preglednica 3.5: Privarčevana sredstva in pridobitve ob nabavi stroja za rezanje z AVC-jem
Predpostavke
Letno se izdela 200 kamnitih pultov. Strošek rezanja
kamnitih pultov je pri stroju Tecnovema 3,6-krat večji od
stroška rezanja s strojem Cut & Jet 5. Povprečen strošek
izdelave klasičnega kamnitega pulta na stroju Tecnovema
znaša 90 €, na stroju Cut & Jet 5 25 €. Razlika znaša 65 €.

Količina

Znesek

200 x 65 €

13000 €/leto
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S Cut & Jet 5 se bo zmanjšalo število nadur na stroju
Tecnovema za 300 h. Razlika med uro in naduro je 3 €.
Letni projekti iz tujine. Izdelava 150 kosov z manjšim
izrezom. Povprečen strošek izdelave kosa na stroju
Tecnovema znaša 20 €, na stroju Cut & Jet 5 pa 5 €.
Povprečna razlika znaša 15 €.
Zmanjšanje poškodb na obdelovancu. Lom ali odkrušitev.
Nudenje uslug drugim podjetjem za 200 h letno. Okvirna
cena rezanja bi bila 65 €/h. Cena strojne ure znaša 40 €/h.
Pridobitev novega posla z drugimi podjetji.
Uvedba novih storitev – rezanje stekla.
Dodatni prihodki na letni ravni

300 h x 3 €

900€/leto

150 x 15 €

2250 €/leto

Ocena

4000 €/leto

200 h x 25 €

5000 €/leto

Ocena
Ocena

4000 €/leto
3000 €/leto
32150 €/leto

Letna privarčevalna sredstva v podjetju bi bila okoli 32150 €. Velik vpliv na sredstva v
podjetju bodo imeli novi posli z drugimi podjetji in nudenje uslug za razrez materialov. Ta
znaša 9000 € na leto. Glavni vpliv pridobitve finančnih sredstev v podjetju bo imelo
zmanjšanje nadur, poškodb na obdelovancu in strošek obdelave na stroju Tecnovema M6.
Tu bi privarčevali okoli 20150 € na leto.
Letne stroške v primeru nabave novega stroja AVC ali le uporabljanje obstoječega stroja v
podjetju prikazuje slika 4.1. Pri tem smo upoštevali razliko letnih stroškov, ki nastanejo pri
izdelavi kamnitih pultov in manjših kosov (preglednica 3.5) na stroju Tecnovema, kjer
poteka vrtanje in frezanje, ter na stroju Cut & Jet 5, kjer poteka rezanje z abrazivnim
vodnim curkom.

3.3 Eksperimentalni del
3.3.1

Konstruiranje in izdelava oblike CAD

V našem primeru smo konstruirali kuhinjski pult, ki vsebuje vse osnovne izreze za
vgraditev klasičnih elementov. Za lažjo predstavitev pulta smo izdelali pult velikosti
700 x 650 x 12 mm. Dimenzije dolžine pulta so v kuhinjskih prostorih prilagojene sami
kuhinji, širine pa so nekoliko standardizirane (650 mm), vendar ne vedno. Naredili smo
luknjo za vstavitev pipe premera 35 mm, luknjo premera 20 mm za gumb, s katerim
odpiramo in zapiramo sifon, polovični izrez za podvgradno korito dimenzij 500 x 200 mm
(na sliki 3.2 zgornja polovica izreza) ter polovični izrez za nasadno kuhalno ploščo
dimenzij 560 x 230 mm (na sliki 3.2 spodnja polovica izreza).
Za izdelavo izreza smo uporabili program AutoCAD (slika 3.7), iz katerega smo izvozili
datoteko v format .dxf, ki je berljiv v programih WCam2K in OMAX Layout. Za branje
podatkov na Tecnovemi M6 smo uporabili program WCam2K, pri Omax 2652A pa
program OMAX Layout. V obeh programih smo vnesli osnovne parametre za izdelavo
izreza. Po določitvi teh parametrov je bilo treba še grafično določiti koordinatno izhodišče
na obdelovancu in obdelovalno pot, po kateri hodi orodje.
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Slika 3.7: Program AutoCAD 2013

3.3.2

Potek izdelave izrezov pri vrtanju in frezanju

Za izdelavo izrezov smo uporabili obstoječ CNC-obdelovalni center Tecnovema M6
(karakteristike v preglednici 3.1) ter program WCam2K (slika 3.8).

Slika 3.8: Prikaz gibanja orodja v programu WCam2K
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Na sliki 3.8 je z rdečo in rumeno barvo ponazorjeno gibanje orodja med vrtanjem lukenj, z
modro barvo grobo frezanje pri izdelavi polovičnega izreza za korito in kuhalno ploščo, z
roza barvo pa je prikazan potek finega frezanja pri polovičnem izrezu za korito.
Za izdelavo izrezov smo uporabili tri ključne postopke, ki jih bomo opisali v nadaljevanju.
VPENJANJE OBDELOVANCA NA VAKUME
Za vpenjanje tehničnega kamna smo uporabili vakume. V našem primeru smo potrebovali
osem vakumov. Za pozicioniranje vakumov je bilo najprej treba izmeriti dolžino in širino
kamna ter oddaljenost izreza od koordinat X in Y. Prva dva vakuma smo diagonalno
postavili na sredini ploščine izreza, ostalih šest pa na obodu kamna (slika 3.9). Vse vakume
je bilo treba umeriti na isto višino. Za umerjanje smo si pomagali z merilno uro.

Slika 3.9: Prikaz postavitve vakumov

Preden smo fiksirali obdelovanec, je bilo treba horizontalno in vertikalno pozicionirati
obdelovanec ter določiti koordinatno izhodišče CNC-obdelovalnega stroja. Za fiksiranje
obdelovanca smo s pomočjo vakumov ustvarili podtlak. Podtlak ustvari vakuum, ki
prepreči premikanje obdelovanca.
IZDELAVA IZVRTIN
Pri vrtanju izvrtin smo izbrali postopek vrtanja z izrezovanjem jedra. Za izdelavo izvrtin
smo uporabili dva večrezilna svedra premera 20 mm in 35 mm (slika 3.10).
Orodje na sliki 3.10 (a) najprej nabrusimo, potem pa izvrtamo tri luknje. Prvo za vstavitev
gumba v desnem kotu zgoraj (slika 3.11), drugi dve za izvrtini pri ogliščih v spodnjem
delu, ki služita lažji vstavitvi kuhalne plošče (slika 3.11).
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(a)

(b)

Slika 3.10: Sonda za vrtanje lukenj premera (a) 20 mm in (b) 35 mm

Slika 3.11: Manjše izvrtine, narejene z orodjem na sliki 3.10 (a)

Zamenjamo orodje (slika 3.10 (b)), ki ga je prav tako treba nabrusiti. Ko je sveder
nabrušen, izvrtamo tri luknje. Prvo za pipo (zgoraj), drugi dve (spodaj) za vstavitev
frezalnega orodja za izdelavo izreza korita in kuhalne plošče (slika 3.12).

Slika 3.12: Večje izvrtine, narejene z orodjem na sliki 3.10 (b)
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IZDELAVA DVEH POLOVIČNIH IZREZOV
Za rezanje začrtane poti izreza smo uporabili valjasto frezalno orodje, prikazano na sliki
3.13. Frezali smo dvakrat. Najprej smo frezali grobo z nastavitvijo oscilacije. Frezati je
bilo treba polovični izrez za korito in kuhalno ploščo. Po grobem frezanju (slika 3.14) je
sledilo še fino frezanje brez oscilacije po začrtani poti polovičnega dela izreza za korito.
Fino frezanje je potrebno, saj s tem zmanjšamo število večjih odkrušitev kamna na
robovih, ki so pri podvgradnem koritu vidni.

Slika 3.13: Valjasto frezalo

Slika 3.14: Polovični izrez za korito (zgoraj) in kuhalno ploščo (spodaj)

3.3.3

Potek izdelave izrezov pri abrazivnem vodnem rezanju

Pri preizkusu rezanja izrezov na kuhinjskem pultu z abrazivnim vodnim curkom smo
uporabili stroj Omax 2652A iz laboratorija za alternativne tehnologije (LAT) na Fakulteti
za strojništvo v Ljubljani. Tam smo se seznanili z uporabo stroja in potrebno varnostjo pri
delu.
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Preglednica 3.6: Glavne karakteristike stroja Omax 2652A
Velikost delovne mize [mm]
Število vodenih osi
Dinamična natančnost [mm]
Max. delovni tlak [MPa]
Vpenjanje obdelovanca
Možnosti rezanja

1753 x 762
3
+/– 0,025
300
Brez
AVC

Na sliki 3.15 zelena barva prikazuje prosto gibanje rezalne glave do izbrane rumene točke,
kjer bo potekalo prebijanje skozi material. Bela barva prikazuje zarisano pot rezanja z
abrazivnim vodnim curkom. Na vogalih vidimo, da se barva spremeni iz bele v rdečo ter
naprej v temno modro barvo, kar je posledica zmanjšanja hitrosti rezanja.

Slika 3.15: Prikaz začrtane poti v programu OMAX Layout

Za izdelavo izrezov z abrazivnim vodnim curkom smo uporabili dva ključna postopka, ki
ju bomo opisali v nadaljevanju.
POSTAVITEV OBDELOVANCA NA LAMELE
Postavitev obdelovanca na mizo iz lamel je preprosta, ker ni treba uravnavati površine, na
katero nalega obdelovanec. Zaradi velike teže obdelovanca in majhnih sil vpenjanje na
mizo iz lamel ni potrebno. Sledilo je pozicioniranje obdelovanca v vertikalni in
horizontalni smeri ter določitev izhodišča CNC-stroja Omax 2652A.
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Slika 3.16: Prikaz postavitve obdelovanca

IZDELAVA IZREZOV
Za rezanje začrtane poti smo uporabili rezalno glavo, ki s fokusirno šobo (premer 0,8 mm)
usmerja abrazivni vodni curek v obdelovanec. Ker se pri rezanju nekaj curka s prisotnostjo
delcev odbije, moramo imeti rezalno glavo prekrito z zaščitno kapo (slika 3.17). Pri
rezanju smo napolnili bazen do nivoja rezalne glave in s tem zadušili hrup.

Slika 3.17: Rezalna glava, prekrita z zaščitno kapo

Zaradi rezanja z AVC-jem, kjer ni direktnega kontakta med obdelovancem in orodjem,
potrebe po menjavi orodja zaradi različnih oblik izreza ni. Z rezalno glavo smo najprej
izvedli prebijanje skozi material, kjer je bilo zaradi učinkovitosti prebijanja skozi material
treba zmanjšati tlak. To smo izvedli pri izrezu za pipo, gumb in na polovičnih izrezih. Po
prebijanju smo povečali tlak. Ta vpliva na hitrost curka. Visoka hitrost curka s prisotnostjo
abrazivnih delcev omogoča kakovostno rezanje obdelovanca. Nadaljevali smo z rezanjem
po začrtani poti. Najprej smo rezali izrez za pipo in gumb. Pri obeh smo rezali z zmanjšano
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podajalno hitrostjo zaradi krivuljne poti reza. Nazadnje je sledilo še rezanje polovičnega
izreza za korito in kuhalno ploščo po začrtani poti s kakovostjo rezanja Q = 3 (slika 3.18).

Slika 3.18: Izdelava izrezov z rezalno glavo

3.3.4

Kakovost reza

Pri rezanju s frezalnim orodjem nam pri grobem frezanju slika 3.19 (a) prikazuje sledi
valovitosti površine. Poleg valovitosti vidimo odkrušitve materiala na robovih. Da smo
odpravili odkrušitve, smo pri finem frezanju (slika. 3.19 (b)) frezali le 2 mm. Tako smo
zagotovili manjše sile pri rezanju ter s tem preprečili odkrušitev robov. Opazimo lahko, da
so vidne sledi raz, ki so posledica premikanja orodja brez oscilacije po začrtani poti.
Vidnost odkrušitev je minimalna.

(a)

(b)

Slika 3.19: Prikaz grobega (a) in finega frezanja (b)
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Pri rezanju z abrazivnim vodnim curkom vidimo sledi brazdavosti (slika 3.20). Brazdavost
je dokaj nevidna, kljub temu da smo rezali s kakovostnim razredom Q = 3. Koničnost reza
je optimalna. Sledi odkrušitve materiala na robovih ni zaslediti.

Slika 3.20: Prikaz rezanja s strojem AVC
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4 Rezultati
V zaključni nalogi je bilo ugotovljeno, da je obdelava s konvencionalnimi postopki mnogo
dražja od abrazivnega vodnega rezanja kamna. Cena izdelave izrezov za izdelavo
univerzalnega kamnitega pulta (slika 3.2) pri vrtanju in frezanju znaša 49,85 €, pri AVC-ju
pa 13,87 €. To predstavlja približno polovico stroškov za izdelavo izrezov na klasičnem
kuhinjskem pultu v podjetju. Stroški izdelave pri vrtanju in frezanju so višji kot pri AVCju. Razlog za to so draga orodja, daljši obdelovalni in pripravljalno-zaključni čas. Pri
rezanju z AVC-jem uporabljamo cenejše orodje, s katerim lahko izvedemo vse operacije
rezanja. To pomeni, da nam ni treba menjati orodja in s tem podaljšati obdelovalni čas. Ker
ni direktnega kontakta med obdelovancem in orodjem, je hitrost rezanja večja. Prav tako se
izognemo vibracijam, ki so prisotne pri direktnem kontaktu orodja in obdelovanca. S tem
zmanjšamo možnosti loma tehničnega kamna ali odkrušitve na robu.
V preglednici 4.1 imamo podane vrednosti pri obdelavi s frezanjem, vrtanjem in
abrazivnim vodnim curkom. Preglednica prikazuje veliko odstopanje pri času obdelave in
pripravljalno-zaključnem času. Ta dva sta poglavitna razloga za končno oceno stroška
strojne ure. Strošek strojne ure in orodja pri vrtanju in frezanju je kar 3,6-krat dražji od
stroška rezanja z abrazivnim vodnim curkom.
Preglednica 4.1: Rezultati obeh obdelovalnih postopkov
Obdelava
Čas obdelave [min.]
Pripravljalno-zaključni čas [min.]
Strošek strojne ure in orodja [€]

Vrtanje,
frezanje
30,5
62,5
41,54

AVC
4,6
22
11,56

Kakovost rezanja je pri frezanju veliko bolj slabša kot pri rezanju z abrazivnim vodnim
curkom s kakovostnim razredom Q = 3. Kljub frezanju brez oscilacije je zaslediti raze in
majhne odkruške, ki jih naredi diamantno orodje. Odkrušitve na robovih pri abrazivnem
vodnem rezanju praktično ni.
Pri ovrednotenju investicije stroja AVC smo po analiziranju letno privarčevanih sredstev
ugotovili, da se investicija stroja povrne po devetih letih (slika 4.1). Z nabavo novega
stroja bi zmanjšali stroške izdelave pultov in povečali donos v podjetju. Povečali bi
proizvodnjo izdelkov, nudili usluge drugim podjetjem ter uvedli novo storitev za rezanje
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stekla. Če bi se podjetje odločilo za nabavo stroja Cut & Jet 5, bi na leto privarčevalo in
pridobilo okoli 32150 €. Menimo, da se investiranje v nov stroj AVC podjetju izplača. Ne
samo zaradi omenjenih predpostavk, ampak tudi zaradi morebitnih izgub naročil v
prihodnjih letih. S tem bi podjetju na daljši rok omogočili več možnosti za širjenje v
podjetju in nadalje boljšo prihodnost.

Ovrednotenje investicije (AVC)
300000

Stroški [€]

250000
200000
150000

AVC
Vrtanje, frezanje

100000
50000
0

0

2

4

6
Čas [leto]

8

10

12

Slika 4.1: Graf ovrednotenja investicije stroja AVC
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5 Diskusija
Za izdelavo kamnitih pultov na CNC-stroju Tecnovema M6 je proces vrtanja in frezanja
zelo neekonomičen, saj pri pultih velikokrat ne izdelujemo zahtevnih tridimenzionalnih
oblik, ki jih brez klasičnih orodij ni mogoče narediti. Proces vrtanja in frezanja pri
abrazivnem vodnem curku združimo v eno samo rez. Najboljšo izbiro pri izdelovanju
pultov zato predstavlja stroj AVC. Pri izbiri stroja smo se odločili za petosni obdelovali
center Cut & Jet 5, kar je vplivalo na rezultate stroškovne analize. Stroj omogoča
kombiniranje abrazivnega vodnega rezanja z žaganjem. Ta način bi se uporabil pri rezanju
naravnih kamnov oziroma pri poznanih materialih. Žaganje še vedno predstavlja najbolj
ekonomičen rez, za to bi bili stroški izdelave pri nekaterih pultih še manjši. Poleg diska
stroj omogoča namestitev frezala, ki bi ga uporabili za izdelovanje kanelur. Tako bi
zagotovili kompletno izdelovanje pultov na enem stroju.
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6 Zaključki
1. Izračunali smo stroške izdelave izreza na kuhinjskem pultu pri konvencionalni (vrtanje,
frezanje) in nekonvencionalni (AVC) obdelavi ter primerjali kakovost reza med njima.
2. Ovrednotili smo investicijo stroja za rezanje z abrazivnim vodnim curkom (AVC).
3. Izdelali smo kuhinjski pult na oba omenjena načina obdelave.
4. Ugotovili smo, da je izdelava izrezov cenejša s strojem AVC in da bi se podjetju na
daljši rok izplačalo kupiti stroj Cut & Jet 5.
Izračunali in analizirali smo posamezne obdelave na kamnitem pultu. Izdelali smo
kuhinjski pult in opisali posamezne operacije pri obdelavi. Primerjali smo kakovost reza
pri različni obdelavi. Ugotovili smo, da bi se podjetju izplačalo investirati v stroj Cut & Jet
5, saj bi s tem na dolgi rok izboljšali produktivnost in znižali stroške izdelave.
Predlogi za nadaljnje delo
Predlog za nadaljnje delo je stroškovno analizirati in izdelati kuhinjski pult, kjer bi proces
žaganja, vrtanja in frezanja, ki se izvaja na dveh strojih (mostna žaga CNC, obdelovalni
center CNC), primerjali samo s strojem AVC.
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Priloga
Zaključnemu delu prilagam delavniško risbo kuhinjskega pulta.
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