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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI

Ψ
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debelina obdelave

ez

pomik obdelovanca na 1 zob
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srednja debelina odrezka
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dolžina profila
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srednja mera hrapavosti ali aritmetična srednja vrednost vseh absolutnih
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1

1

UVOD

Okrogli leseni elementi, ki sestavljajo razne pohištvene izdelke (omare, oblazinjeno
pohištvo…) se večinoma izdelujejo s struženjem. Njihove oblike so lahko zelo raznolike,
zato je potrebno končno obliko obdelovanca izdelati s pomočjo profilnega noža. Konica
noža je nameščena vzporedno z vzdolžno smerjo obdelovanca, medtem ko je smer
odrezovanja pravokotna glede na lesna vlakna. Obdelava materiala poteka torej v prečni
smeri (0°− 90°).
Redkeje se za obdelavo takih proizvodov uporabljajo rezkalna orodja, predvsem v
nekaterih primerih, ko je potrebno izdelati profil v element ovalne (ali pravokotne, itd.)
oblike. V primeru da se med obdelavo oblike proizvoda istočasno na istem stroju izdeluje
tudi izvrtina (za pritrditveni vijak ipd.), je primerneje uporabiti rezkalni stroj.
1.1

OPREDELITEV PROBLEMA

Pri rezkanju okroglih, ovalnih ali pravokotnih masivnih bukovih elementov specifične
oblike prihaja do izmenjujoče se obdelave lesnega tkiva v vzdolžni in prečni smeri.
Običajna orodja iz karbidnih trdin imajo nameščena rezila s prsnimi koti okoli 20° in so
namenjena predvsem vzdolžni (90° − 0°) in čelni obdelavi lesa (90° − 90°), zato prihaja pri
obdelavi v prečni smeri (0° − 90°), ko je konica noža vzporedna s potekom lesnega tkiva in
smer obdelave pravokotna, do nekakovostne − hrapave površine. Na kakovost obdelane
površine lahko do določene mere vplivamo s tehnološkimi parametri, kar lahko povzroči
neželeno zmanjšanje kapacitete obdelave.
1.2

DELOVNE HIPOTEZE

Z ustrezno izbiro tehnoloških parametrov in konstrukcijskih značilnosti
lesnoobdelovalnega orodja lahko vplivamo na kakovost obdelane površine. Za različno
usmeritev lesnega tkiva se optimalni tehnološki parametri in konstrukcijske značilnosti
orodja med seboj razlikujejo.
1.3

CILJI NALOGE

Osnovni cilj naloge je proučiti vpliv tehnoloških parametrov obdelave ter konstrukcijske
značilnosti lesnoobdelovalnega orodja na kakovost obdelane površine v prečni smeri
lesnega tkiva (0°− 90°).
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2

2

P
PREGLED
D LITERAT
TURE

2.1

BUKOVIN
NA (Fagus Sylvatica L.)
L

Bukoovina (Faggus Sylvaicaa L.) je med
m
listavcii najpogosttejša lesna vrsta v Sloveniji.
S
Uvršščena je v skupino difuzno porooznih listavcev. Barvaa lesa je odd bledo rum
mene do
rdečkkasto rjave (barva se lahko spreeminja zaraadi tehnoloških postoppkov), pri starejših
dreveesih je možnna prisotnost sekundarrnega obarvaanja (rdeče srce).
Spadda med lesoove z visokko gostoto − srednja vrednost
v
abbsolutno suhhega lesa bukovine
b
znašaa 680 kg/m3. Les, ki nee vsebuje vrraščenih nap
pak, je preccej homogenn (ker nima beljave)
in se lepo obdeluuje (Čufar, 2006).
Uporraba bukovvega lesa jee zelo pestra − v lesni industriiji za talnee obloge, stopnice,
s
stopnniščne ograjje, pohištvoo, stole, mize, za železn
niške pragovve…
2.1.11

Uporabaa bukovinee v proizvod
dnji struženih in rezk
kanih elemeentov

Stružženi in rezkkani elemennti, zaradi katerih
k
smo
o preučevali vpliv geoometrijskih lastnosti
rezallnega orodjja na novonnastalo povvršino, so predvsem
p
r
razne
okroggle lesene noge za
potreebe industriije oblazinjenega pohištva, okrog
gli leseni roočaji in obeešalniki ter nekateri
sestaavni elemennti za pohištvvo, nepravillnih, krivih (vendar ne okroglih) ooblik.
Večina teh proizzvodov se izzdeluje iz bukovih
b
elem
mentov (gleej slika 1). S
Surove obdeelovance
se izzdeluje iz žaaganic debeeline 25 mm
m do 80 mm,
m za proizzvode večjeega premeraa (od 90
mm do
d 150 mm
m) je potrebnno lepiti dvee ali več žag
ganic skupajj.
Postoopki mehannske obdelave stružennja so pog
gosto obravvnavani v sstrokovni literaturi.
Princcip obdelavve se odvijaa tako, da se obdelov
vanec vrti, medtem koo se rezalno
o orodje
pomiika vzdolž osi vrtenja in ga obdeeluje. Rezallno hitrost določa
d
torej
ej obodna hitrost
h
na
mesttu obdelave..

S
Slika
1:

Surovi bukovi elementi predd obdelavo

V naaši raziskavvi smo ugottavljali, kakko bi s posttopkom mehhanske obddelave − rezzkanjem,
doseggli ustreznoo kakovostnno površino, primerljiv
vo tisti pri sttruženju. Sllika 2 prikazuje dva
taka izdelka. V strokovni
s
liiteraturi je bilo
b izveden
nih malo poddobnih študdij.
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S
Slika
2:

2.2

3

R
Rezkan
in stružžen izdelek poo obdelavi

MEHANS
SKI POSTO
OPKI OBDE
ELAVE IN PREDELA
AVE LESA

2.2.11

Odrezovvanje

Odreezovanje je postopek postopnega
p
odvzemanja materialaa. Obdelavaa lesa, ki je naravni
komppozitni matterial, potekka nadzorovvano, nastajaa nova povrršina. Postoopki odrezo
ovanja se
delijoo na:
• oblikovaanje lesnegaa materiala, kjer se obliikuje končnna površina ((slika 3)in

Slika 3 :

•

Rezkanjje končne obliike

ločevanje − vzdolžnno, prečno krojenje
k
matteriala (slikka 4).

Slika 4 :

Vzdolžno, prečno
p
krojennje lesa
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2.2.22

4

Les − neehomogen, anizotropeen naravni material

Zgraadba lesa je heterogenaa. V okviru iste lesne vrste
v
lahko prihaja do velike variaabilnosti
(razliična gostotta, neenakaa vsebnost ekstraktivo
ov…) predvvsem zaraddi različnih
h rastnih
pogoojev. Heteroogena zgradbba se kaže tako
t
na mik
kroskopskem
m kot makrooskopskem nivoju.
V prrocesu rasti (slika 5) nastaja
n
torejj heterocelu
ularni komppozitni poliimerni mateerial. Na
makrroskopskem
m nivoju je sestavljen iz celulozee, polioz, lignina
l
in lle majhnegaa deleža
ekstrraktivov, naa mikroskoppskem nivojju se njegov
va kompoziitna zgradbaa zrcali v veečplastni
sestaavi celične stene (Goriišek, 2009)). Ima tri anatomske
a
r
ravnine:
vzdolžno, rad
dialno in
tangeencialno.

Slikka 5 :

Makkroskopska inn mikroskopsk
ka zgradba lesa (Dinwoodiee J. M. 1989)

0bdeelava lesa laahko potekaa v različnihh smereh, veendar se gleede na potekk lesnih vlaaken loči
tri gllavne smeri obdelave, ki
k jih prikazzuje slika 6:
•
•
•

90° − 900° čelno odrrezovanje,
90° − 0° vzdolžno odrezovanje
o
e in
0° − 90° prečno odrrezovanje.

d
kot med
m rezalniim robom orodja
o
(nožaa) glede na smer potek
ka lesnih
Prva vrednost določa
vlakeen in drugaa kot med sm
merjo gibannja orodja in
i smerjo pooteka lesnihh vlaken (N
Naylor in
Hackkney, 2013)).

Slika 6 :

Glavne smeri obdelav
ve (Naylor in Hackney, 20113)
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•
•
•
•
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2.2.44

5

Dejavniki v processu odrezovaanja (Bučar, 2007)
Geometrrija rezalnegga orodja,
smer potteka lesnih vlaken,
v
inherentnne lastnosti lesa,
vlažnost lesa in
debelinaa odrezka.
Osnove odrezovan
nja

Odreezovanje lahhko opišem
mo kot cepljeenje s klino
om (slika 7)). Sila s kattero klin priitiska na
površino se konncentrira v stični
s
ravninni, ki je zaradi oblike klina
k
majhnna. Vedno večji
v
tlak
poveečuje trenje v stičnem delu med klinom
k
in materialom
m
d tiste mej
do
eje, ko se lee − ta ne
moree več podatii, zato pridee do frakturre − cepljenjja. Nadaljnjje prodiranjje klina ovirra le sila
trenja.

Slika 7 :

Cepljenje s klinom
k
(Merhaar, 2013)

Slikaa 8. prikazujje kako reziilno orodje, ki je v obliiki klina, proodira v matterial in ga cepi.
c

Slika 8 :

Nastanek odrrezka (Merharr, 2013)
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6

Preoblik
kovanje

Preobblikovanje lesa se izvaja predvsem z raznimi postopki krrivljenja, stiskanja,
zgoščevanja lesnnega materiiala.
2.3

PRINCIPII MERJENJJA KAKOV
VOSTI POV
VRŠINE

Doloočitev kakovvosti površiine pri obdeelavi lesa je težavna, saaj ni predpissanih standaardov, ki
bi dooločali toleranco površiine. Hrapavvost novonasstale površiine po obdellavi je odvisna od:
•
•

usmerjennosti lesnegga materialaa in
poteka sm
meri obdelaave.

mo s pomočjjo njenih znnačilnosti (sslika 9) :
Povrršino opišem
Profi
fil površine je
j ponavljajjoče ali nakključno odsttopanje povvršine od nam
mišljene no
ominalne
ravniine.
Kljubb temu lahhko pri vreddnotenju poovršine (lessnega materriala) uporaabljamo staandardne
(ISO
O 468−1982, ISO 42877−1997), ki opisujejo merilne
m
posstopke in kooličine, ki opisujejo
o
tekstturo.
Hrappavost povrršine po deffiniciji doloočajo mikro
o − geometrrične nepravvilnosti na površini
predm
meta. Dim
menzije teh nepravilnoosti so veččkratno maanjše od diimenzij op
pazovane
površine − lr (M
Medič, 2001)).
Valovitost pravv tako preddstavlja neepravilnosti na površiini, vendarr se od hrrapavosti
razlikkuje, ker zaavzema nekaajkrat večjee področje in
n se približnno periodičnno ponavljaa.
V naaši raziskavii smo se osrredotočili predvsem
p
naa merjenje hrapavosti,
h
vpliv valov
vitosti na
izmeerjene rezulttate pa smo zmanjšali tako,
t
da smo
o dobljene podatke
p
ustrrezno filtrirrali.

Slikaa 9 :

Značiilnosti površinne (http://lab.ffs.uni-lj.si/lat/uuploads/metroologija...2012))

Meriitve hrapavoosti je mogooče izvajati na več načiinov:
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•
•

7

kkontaktne metode
m
(slikka 10, 11) − s profilom
metri, kjer (diamantna) konica
d
drsi
po povvršini in beeleži neravn
nine. S takko metodo smo oprav
vili našo
raziskavo,

Slika 10 :

Princip delovanja profiloometra

Slika 11 :

Profilometer iz naše raziiskave

nne − kontakttne optične metode,
taaktilne metoode, kjer see uporablja ploščice
p
z različno
r
hraapavostjo (slika 12),
k služijo zaa primerjavoo z vzorčnim
ki
mi površinam
mi.
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Slika 122 :

8

Primerjaalne ploščice (Flexbar
(
machhine corporation)

Naprrave za meerjenje hrappavosti possnamejo prrofil površiine. Večinaa sodobnih
h naprav
dobljjene podatkke ustrezno filtrira
f
in staatistično ob
bdela.
Z ennim samim (najosnovnnejšim) kazaalnikom za vrednotenje − Ra, ki podaja arittmetično
srediino izmerjennih vrednossti, ne moreemo zadovo
oljivo opisaati profila ppovršine. Po
ovprečna
vrednnost namreč ne prikazzuje morebiitnih posebnosti, ki see pojavijo nna merjeni površini
(npr. pogostnosst zatrganinn itd.), zato je potrebn
no izračunatti še druge kazalnike, ki nam
podrobneje opiššejo izmerjeeni profil.
Izmeerjene vrednnosti se lahkko gibljejo okoli
o
aritmeetične sredine brez veččjih odstopaanj v eno
ali drugo
d
smer (kar bi poomenilo preecej gladko površino), oziroma sse pojavljajo velika
odstoopanja v obe
o
smeri (to
( pomenii precej grobo površiino). V obeh primerih
h bi bil
param
meter Ra (aaritmetična srednja vreednost) lahk
ko skoraj enak,
e
navkljjub zelo razzličnima
površinama. Čee torej želim
mo natančnneje opredeeliti topograafijo površiine, izračun
namo še
param
metre, ki jihh v matemaatični statistiki imenujeemo mere vaariabilnostii, z njimi op
pisujemo
ali see odkloni vrednosti
v
priibližujejo večjim
v
ali manjšim
m
vreednostim. Poovedo nam ali so ti
odklooni zanemaarljivi ozirom
ma znatni inn ali se bolj odklanjajo v eno ozirooma drugo smer.
s
2.3.11

Parametri za vredn
notenje obd
delanih pov
vršin

Obdeelane površiine vrednottimo z različčnimi kazaln
niki:
•

Ra − I.centralni mooment − sreddnja mera hrapavosti
h
a aritmetiččna srednja vrednost
ali
v
(slika 133) vseh absoolutnih vreddnosti merjenega profilaa. Računa se z enačbo:
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…(1)

Slika 13 :

•
•
•

Rp − najjvečja višinaa izbočin prrofila (slika 14),
Rv − največja globinna vbočin profila
p
(slikaa 14),
Rt − vsoota največje vbočine (dooline) in izb
bočine (vrhaa) prikazujee slika 14:

Slika 14 :

•

Srednja mera
m hrapavostti Ra

Največja izbočina
i
in vbbočina

Rz − sreednja globiina hrapavoosti (po DIN
N 4768) jee povprečje razlik med
d petimi
izmerki največjih
n
izzbočin (Z1 − Z5) in glob
bin (z1 − z5) na petih ennako dolgih odsekih
vzorčne dolžine (sliika 15). Odd aritmetičn
ne sredine se razlikuje v tem, da upošteva
u
povprečjje petih eksttremnih vreednosti in nee vseh. Račuuna se z enaačbo:

…(2)
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•

10

Srednja glob
bina hrapavossti − Rz

Rq − II.ccentralni mooment (stanndardni odkllon):

…(3)
Standdardni odkklon je osnnovna meraa variabiln
nosti in preedstavlja kkvadratni koren
k
od
variaance, ki je povprečje
p
k
kvadratov
odklonov od
d aritmetične sredine. O
Opiše nam odklone,
o
ne poove pa, v kaatero smer težijo vrednoosti.
Manjjša vrednosst nam povee, da je tudi razlika med dejanskim
mi (izmerjennimi) vredn
nostmi in
aritm
metično sreddino − Ra manjša.
m
•

Rsk − IIII.centralni moment
m
− poševnost
p
(aangl.: skewnness):

…(4)
meter Rsk − poševnostt nam pove v katero sm
mer se bolj odklanjajo
o
iizmerjene vrednosti
v
Param
(slikaa 16). Kadaar je le − taa negativenn, takrat je večina izm
merjenih vreddnosti visok
kih in le
maloo ekstremnoo nizkih, obrratno pa je vrednost Rsk
a, ko je večiina vrednossti nizkih
s pozitivna
in le malo ekstreemno visokkih.
j Rsk = 0, takrat so vrrednosti norrmalno (enaakomerno) pporazdeljen
ne.
Kadaar velja, da je
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Slikka 16 :

•

11

Pošeevnost − Rsk

Rku − IV
V.centralni moment−spploščenost (angl.:kurtos
(
sis):

…(5)
Param
meter Rku − sploščenost. S tem parametrom
m lahko dooločimo (occenimo) kollikšen je
deležž mejnih vreednosti proffila (slika 177).
Koniičasta oblikka krivulje nam
n
pove, da
d je velik delež
d
vrednoosti, ki so vvečje od arittmetične
srediine, bolj kott je koničasta, več je ekkstremno veelikih vrednnosti (v pozzitivno ali neegativno
smerr).
Sploščena oblikka krivulje kaže, da so
s razlike vrednosti bolj
b
posleddica srednjee velikih
odstoopanj od ariitmetične srredine, izrazzitih odstopaanj je malo..

Slikaa 17 :

Splošščenost − Rku
u

Kadaar velja Rkuu = 3 so vreddnosti sprem
menljivke normalno poorazdeljene.
•

Nosilnosst profila (aangl.: Abbott − Fireston
ne curve):
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Param
meter, ki see uporablja predvsem
p
v strojništvu
u, z njim se ocenjuje
o
nppr. mazalne lastnosti
površin v cilinddrih motorjeev, lepilne lastnosti po
ovršin, odppornost protti obrabi…,, opisuje
porazzdeljenost profila
p
povrršine okoli srednje
s
aritm
metične vreednosti s poomočjo kum
mulativne
frekvvenčne poraazdelitve.
Ko riišemo graf nosilnosti
n
(slika 18), naa abscisno os
o nanašam
mo vrednosti deleža matteriala (v
odstootkih) in na ordinatno os
o pripadajoočo višino profila:
p

Slika 18 :

Abbot−Fiirestonova krivvulja

S kriivuljo nosilnosti ugotaavljamo poggostnost izraazitejših oddstopanj v nnovonastali površini
kot so:
s zatrganinne ali dvignnjena lesna vlakna zaraadi deformaacij, kot possledice odrezovanja.
Tistaa krivulja, ki
k najmanj sttrmo pada in katere začčetni in konnčni del je nnajkrajši, preedstavlja
profiil, ki ima naajmanjši dellež ekstremnnih vrednossti.
Na grafu
g
(glej slika 19) tuddi lahko razbberemo kolikšen je dellež bodisi vvisokih vred
dnosti (ki
jih laahko opišem
mo kot izruvvana lesna vlakna)
v
ozirroma nizkihh (ki predstaavljajo zatrg
ganine v
profiilu).

Slika 19 :

Oblike krivulje
k
nosilnnosti
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M
MATERIA
ALI IN METODE

3.1
3.1.11

MATERIA
ALI
Izdelavaa preizkušaancev

Za pootrebe diploomske nalogge smo upoorabili preizzkušance iz zračno suhee bukovine.. Izdelali
(krojili) smo jihh iz istega elementa (slika
(
20), ki je bil zllepljen iz ddveh kosov
v (iz iste
žagannice), tako smo zagotoovili čim boolj podobne pogoje pri obdelavi − odrezovanjju za vse
merittve. Izbranii les je imeel enakomeerne branikee v povpreččju široke 33,5 mm. Diimenzije
elem
menta pred krojenjem
k
soo bile 120 mm
m x 120 mm
m x 800 mm
m.

Slika 200 :

Elementt pred krojenjem

Predppostavljali smo,
s
da se zaradi
z
sprem
minjajočih se
s lastnosti lesnega matteriala, pri krožni
k
obdeelavi v prečnni smeri (0°° − 90°) razm
mere sprem
minjajo.
Na sliki
s
21 je prikazana relativna sm
mer potovaanja orodjaa v prečni smeri obdeelave pri
izdellavi izdelkoov okroglih oblik. Rezaalna hitrost orodja je določena
d
z nnjegovim prremerom
in šteevilom vrtljjajev. Podaj
ajanje je izvvedeno tako
o, da se obddelovanec zzavrti za po
olni krog
torej za 360°. Hitrost obdellave je torej določena s kotno hitroostjo (ω) obdelovanca.

Slika 21 :

Relativna sm
mer potovanjaa rezila

Rezaalni rob orodja potuje iz
i radialne v tangenciaalno ravninoo obdelovannca in obrattno. Zato
smo se po prem
misleku odlločili izdelaati štiri različno orienttirane preizzkušance (sslika 22)
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Orienntacijo je dooločal kot med
m rezalnoo ravnino in tangencialnnim potekom
m branik v prečnem
p
prereezu obdelovvanca. Kotii orientacijee so bili 0°°, 30°, 60° in 90° in so nam om
mogočili
ovreddnotiti spreeminjajoče se obdeloovalne razm
mere po ceelotni poti rezkalnegaa orodja
(krožžnici). Debeelina preizkuušancev je znašala
z
10 mm
m (slika 23):
2

Slikaa 22 :

Usm
meritve preizku
ušancev: 0°, 300°, 60° in 90°

Sllika 23 :

3.1.22

Prreizkušanci

Debelinaa odrezka

Debeeline odrezoovanja smo v naši raziiskavi določčili na podlagi izračunna dejanskih
h debelin
odrezzkov pri izddelavi okrogglih izdelkov na rezkaln
nem stroju. Srednja debbelina odrezzka hm :

. . . (6)
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Tehnnoloških parrametri rezkkalnega strooja določajo
o pomik obddelovanca naa 1 zob ez :

. . . (7)
•
•
•
•
•
•

Hitrost podajanja
p
obbdelovanca: vp = 5 m / min
Polmer rezkalnega
r
o
orodja
r =600 mm
Število rezil:
r
z=3
Vrtilna hitrost
h
orodjja: n = 60000 obr / min
Debelinaa obdelave: aMIN = 2 mm
m ; aMAX = 20 mm
Zasučni kot Ψ poove za kolikko se zasuk
ka orodje od
o točke koo posamezn
no rezilo
začne oddrezovati, doo točke ko preneha
p
odrrezovati in se
s računa z enačbo:

. . . (8)
Slikaa 24 kaže dejansko debelino obdelave
o
a pri rezkannju okroglih oblik. Le
L − ta
nepoosredno vpliva na debbelino odrezzka hm. Prii kvadratnihh neobdelannih kosih dimenzij
d
90/900 mm se debelina obddelave sprem
minja od 2 mm (minimalna nadm
mera) do naajveč 20
mm v diagonaalni smeri (slika 25 levo). Za obdelovancce večjih ddimenzij (k
kot npr.
preizzkušanci v naši raziskkavi) je sm
miselno izdeelati osemkkotne obdelovance (slika 25
desno), s tem see zmanjša debelina
d
odj
djema, zato je podajanjje lahko hittrejše (kar povečuje
p
hitrost izdelave)).

Slikaa 24 :

Sreddnja debelina odrezka
o
hm (M
Merhar, 2013)
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Slika 25 :
P
Preglednica
1:

16

Dejanska debelina obdeelave

Dejannska debelina odrezka
o
hm

a [mm]
2
20

Ψ [ °]
14,3
46,2

h m [mm
m]
0
0,034
0
0,106

V inddustrijski obbdelavi je pri
p danih parrametrih najjvečja debelina odrezkka torej 0,10
06 mm.
3.2
3.2.11

METODE
E DELA
Napravaa za premoočrtno odreezovanje

V naaši raziskavvi je vzorčnna dolžina znašala 20 mm. Izveddli smo po 20.000 meeritev na
vsako vzorčno dolžino. Podatki
P
so nam služilii za izračuun parametrrov za vred
dnotenje
hrapaavosti.
Odreezovanje sm
mo izvedli na
n napravi za premočrrtni pomik (slika 26). Omogočilaa nam je
natannčno nastavvljanje param
metrov poizzkusa:
• enakomeerno podajaalno hitrost,
• natančnoo nastavljannje debeline odrezka in
• nastavljaanje različniih prsnih (cepilnih) kottov.
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Naprava zaa premočrtni pomik
p

Podaajalno hitrosst rezilnega orodja je določal
d
hidravlični cilinnder, ki je ppomikal vozziček, na
katerrem je biloo pritrjeno rezilno
r
oroddje in je bila za vse meritve ennaka. Voziček se je
pomiikal po dvehh tirih, brezz zračnosti.
Debeelino odrezkka smo nasttavljali z vijačnico, na katero
k
je billa nameščenna merilna urica
u
(na
sliki 26 in 27), ki
k nam je zaagotavljala natančno
n
naastavljanje.
Nosilec rezilnegga orodja je dopuščal nastavljanje različnih prrsnih kotov..
mo s kovinsko letvijo pritrdili naa zadostno tog
t kovinskki podstaveek, da se
Preizzkušance sm
med odrezovanjjem niso prremikali. Vsak
V
obdelo
ovanec smoo pozicionirrali tako, daa je bila
strann namenjenna za odrezz, približnoo vzporedn
na s smerjoo gibanja rezila, poteem smo
vsakokrat pred odrezovannjem narediili najprej poravnalni rez s čim
mer smo zaagotovili
g
koniice noža in
n površine preizkušanc
p
a. Tako sm
mo mogli
vzpoorednost meed smerjo gibanja
nastaavljati enakoomerno debbelino celegga odrezka.

Slikaa 27 :

3.2.22

Nasttanek odrezka

Lasersk
ki merilnik hrapavostii

Hrappavosti novoonastale poovršine po obdelavi
o
sm
mo določali z laserskim
m merilniko
om (slika
28). Ravnost alli neravnostt površine zaznava ig
gla na konccu ročice, kki drsi po površini.
p
manjše tren
nje), ki z
Ročica − držaloo igle je vleežajena v zračnem ležaju (omogooča kar najm
majhhno silo (daa ne povzrooča deformacij površin
ne) pritiskaa navzdol pproti površin
ni, ki se
meri. Hitrost pomika je 0,1
0 mm/s inn je ustrezn
no nizka, da
d ne povzzroča poskaakovanja
merillne igle.
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Slika 28 :

Laserski merilnik
m
hrapaavosti

Podaatke meritevv smo zabeležili s progrramom Lab
bVIEW (slikka 29).

Slikka 29 :

Proggram za obdellavo podatkovv: LabVIEW
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Potek raaziskave

V naaši nalogi sm
mo raziskovvali vpliv dvveh pomemb
bnih geomeetrijskih dejaavnikov, ki vplivata
na hrrapavost novvonastale površine po obdelavi rezkalnega orrodja:
• prsnega kota rezilneega orodja in
• debelinee odrezka.
p
ec po vpetju in poravn
navanju,
Raziskavo smo izvajali taako, da smoo za vsak preizkušane
izveddli odrezovaanje ustreznne debeline (0,05 mm, 0,1 mm ali 0,15 mm), zatem smo ga takoj
presttavili v laseerski merilnnik za merjeenje hrapav
vosti in posnneli 3 zaporredne profile. Vsak
izmeerjeni odsekk je bil dolg 20 mm − skkupno smo torej merili 60 mm dollgo površino
o.
Uporrabili smo 20 preizkuušancev. Prsni (cepilnii) kot rezillnega orodja smo spreeminjali.
Pričeeli smo z 100° in ga povvečevali za deset stopin
nj do končnnih 50°. Za vsak prsni kot smo
imelii na razpolaago po 4 prreizkušancee za vsako orientacijo lesnega tkiiva: 0°, 30°°, 60° in
90°. Vsak preizkkušanec sm
mo odrezovaali po dvak
krat za vsakko od treh ddebelin odreezka (0,5
mm, 0,1 mm ali 0,15 mm).
Skuppno število odrezovanj
o
je bilo:
5 prssnih kotov x 4 usmeritvve x 3 debeliine odrezka x 2 ponavljjanja = 1200
Skuppno število meritev
m
(izvvedli smo poo tri meritve za vsak oddrez) je biloo:
120 odrezov
o
x 3 = 360 merritev
Proggram za obbdelavo poodatkov LabVIEW nam
n
je om
mogočil snnemanje hrrapavosti
novoonastale povvršine. Hitroost pomikannja laserske igle je bila 0,1 mm / s,, dolžina meeritve 20
mm, torej je biloo posnetih 20.000
2
vrednnosti za vsaak odsek. Vrrednosti am
mplitude nerravnin so
bile zabeleženee vsako stootinko sekuunde, kar pri
p dani hittrosti pomikka pomeni po eno
merittev na vsakk mikro meteer dolžine. Vse
V meritvee smo potem
m vnesli v pprogram Exccell, kjer
smo izračunali parametre
p
za merjenje hrapavosti.
h
j razvidnoo iz posnetkka (slika 300) v prograamu LabVieew naj bi vvrednosti hrrapavosti
Kot je
narašščale, kar pa
p ne drži, saj je naraaščanje poslledica pošeevnega vpennjanja preizzkušanca
(gledde na smer gibanja
g
merrilne igle) v nosilec − držalo
d
na lasserskem merilniku.

Slika 30 :

Snemanje hrapavosti-LabbVIEW

Ker povsem
p
parralelno vpennjanje gledee na smer gibanja
g
laseerske merilnne igle ni možno,
m
je
bilo za
z vsako meeritev potreebno izvesti korekcijo (slika
(
31):
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Slika 31 :
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Vrednosti pred
p
in po korrekciji

Izraččunali smo linearni treend naraščaanja ali pad
danja vrednnosti, torej ssmerni koeficient k
(funkkcija slope v programuu Excell) inn začetno vrednost
v
n (funkcija
(
intercept v programu
Exceell) s pomoččjo katerih smo
s
pomaknnili izmerjen
ne vrednostti v vodoravvno smer.
Poravvnane izmerjene vreddnosti smoo uporabili za izračunn parametrrov za vred
dnotenje
hrapaavost.
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R
REZULTA
ATI IN RAZ
ZPRAVA

V raaziskavi sm
mo izvedli 360
3 meritevv hrapavostti pri različčnih prsnih kotih in debelinah
d
odrezzovanja, veendar smo se v razppravi osredo
otočili preddvsem na nnajmanj in
n najbolj
kakoovostno novvonastalo poovršino. Preeostali rezulltati so doddani v priloggah (glej prriloge A,
B,C in
i D).
Ker je
j bilo uporrabljenih 200 preizkušanncev, ki sm
mo jih uporaabili za vse tri debelinee odreza
(da bi
b bili pogooji čim bollj enaki) inn smo jih odrezovali
o
po dvakratt, sledi, da je vsak
dobljjeni rezultaat povprečnna vrednost šestih merritev, s čim
mer smo želleli zmanjšaati vpliv
moreebitnih napaak pri merjeenju.
Odloočili smo se predstaviti in primerjaati predvsem
m rezultate za
z debelinoo odreza − 0,10
0
mm,
ker smo
s
smatralli, da je ta debelina
d
oddrezka tista, ki bi se, gllede na izraačune (glej poglavje
p
3.1.22.), v praksi pokazala kot
k najverjettnejša.
4.1

PRIMERJJAVA REZU
ULTATOV
V

4.1.11

Srednjaa mera hrap
pavosti−Raa

V preglednici 2 in na sliki 32 so prikaazane vredn
nosti za paraameter Ra ((aritmetičnaa srednja
hrapaavost). Ugootovili smo, da so najjvečje vredn
nosti, torej najbolj hraapava površina, pri
najm
manjšem prsnnem kotu (10°), kar sm
mo tudi pred
dvidevali. Rezilo
R
torej kar »potisk
ka« lesno
tkivoo pred sebojj in ustvarja veliko pooškodb − zaatrganin in dvignjenih
d
»izruvanih«
« vlaken
(glej slika 33).
P
Preglednica
2:

Ra
usmeeritev
0
0°
30
0°
60
0°
90
0°

Ra, deebelina odrezaa 0,10 mm

10°
7
0,0257
0,0259
9
0,0222
2
0,0186
6

Slika 32 :

20°
0,0225
0,0217
0,0205
0,0137

prsni kot
30°
0,0146
0,0215
0,0163
0,0131

40°
0,0130
0,0161
0,0151
0,0110

Ra, debelin
na odreza 0,10 mm

50°
0,0154
0,0127
0,0117
0,0114
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Ugottavljamo, da
d orientaccija lesa (uusmerjenostt branik) bistveno
b
vvpliva na kakovost
k
obdeelave. Graf (slika 32) prikazuje hrapavost pri različnnih orientaccijah lesneg
ga tkiva.
Usm
meritev lesa 0° in zlasti 30° sta povzročali slabšo kakovvost novonnastale povrršine. Za
obdeelavo najugodnejši bi bili elemennti z usmerrjenostjo brranik 90°, vvendar pri izdelavi
okrogglih izdelkoov tega žal ni
n mogoče doseči,
d
ker se
s obdelavaa vrši v vsehh smereh.
S poovečevanjem
m prsnega kota
k
smo dosegli
d
boljjšo površinno, vrednostti parametrra Ra so
padaale. Pri usmeeritvi lesa 0°
0 (ki smo joo smatrali kot
k najslabšoo za obdelavvo), smo op
pazili, da
vrednnost param
metra Ra doseže
d
najnnižjo vredn
nost pri 400° prsnem kotu, zarad
di česar
skleppamo, da veečji prsni koot (ki pri osstalih dveh usmeritvahh sicer še vppliva na nižanje Ra)
ni prrimeren, kerr je potrebnno upoštevatti geometrijjske pogoje za izdelavoo rezila. Prii prsnem
kotu 40° in miinimalnemuu prostemu kotu 5° bi znašal osstrinski kot rezila najv
več 45°.
n
tuudi zaradi hitrejše
h
obraabe rezila.
Majhhen ostrinskki kot pa je neugoden
Slikaa 33 kaže preizkušane
p
ec po obdellavi pri neu
ugodnih pogojih, medtem ko na sliki 34
vidim
mo preizkuššanec pri naj
ajbolj kakovvostni obdelavi. Razlikaa je očitna.

Slika 33 :

Preeizkušanec; prrsni kot 10°, usmeritev
u
30°, debelina odrreza 0,1 mm

Slika 34 :

Preeizkušanec; prrsni kot 40°, usmeritev
u
90°, debelina odrreza 0,1 mm

n najbolj
Graff na sliki 35 prikazuuje primerjaavo obeh skrajnih prrofilov − nnajmanj in
kakoovostnega. Posnetek
P
proofilov le še potrjuje velliko razliko v hrapavossti, ki je opaazna tudi
na footografijah 33
3 in 34.
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Slika 35 :
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Primerjava naj
P
ajbolj (prs. kott 10°, usmeriteev 30°, deb. odreza
o
0,10 mm
m) in najmanj (prs. kot
40°, usmeritev 900°, deb. odrezza 0,10 mm) hrapavega
h
proofila

4.1.11.1 Vpliv debeline
d
odrreza na paraameter Ra
Pregllednici 3 in
i 4 ter grrafa na slikkah 36 in 37 nam pookažejo kakko vpliva debelina
odrezzovanja na kakovost noovonastale površine.
p
Predvidevali smo, da veečja debelin
na odreza
povzzroča večjo hrapavost. Vendar
V
smoo opazili znatne razlikee v hrapavossti med pov
vršino, ki
smo jo
j odrezovaali s prsnim
m kotom 10° in tisto s 40
0°.
Pri obdelavi
o
z majhnim
m
prrsnim kotom
m (10°) orieentiranost preizkušanc
p
cev povzročča veliko
variaabilnost v hrrapavosti noovonastale površine,
p
medtem
m
ko se
s pri prsnem kotu 40° (ki smo
ga ocenili
o
kot najugodnejjšega) vpliiv usmeritv
ve lesa bisttveno zmannjša. Prav tako se
zmannjša vpliv debeline odreza.
Lahkko smatram
mo, da je v naši razisskavi odrezzovanje s prsnim
p
kotoom 40° pov
vzročalo
najm
manjšo hrapaavost. Pri teem prsnemuu kotu debeelina odrezaa in usmerittev le malo vplivata
na vaariabilnost rezultatov − razlika med
m največjo
o in najmannjšo vrednoostjo znaša le 0,008
mm, medtem koo je pri prsnnem kotu 10° razlika kaar 0,025 mm
m.
P
Preglednica
3:

Vpliv debeline odreeza na parameeter Ra , prsni kot 10°

k 10°
Ra prsni kot
deb. odr.
0,05 mm
0,10 mm
0,15 mm

usmeritev
0°
30°
60°
90°
0
0,0185
0,0199
0,0201
0,00084
0,0257
0
0,0259
0,0222
0,00186
0,0274
0
0,0334
0,0301
0,00216

Gabrovšek M. Analiiza tehnol. in koonstrukc. param
metrov za izdelaavo rezkalnega orodja.
Dipll. projekt. Ljublj
ljana, Univ. v Ljubljani,
L
Biotehhniška fakultetaa, Odd. za lesarrstvo, 2015

Slika 36 :
P
Preglednica
4:

Vpliv debbeline odrezov
vanja na Ra prri prsnem kotuu 10°

Vpliv debeline odreeza na parameeter Ra , prsni kot 40°

k 40°
Ra prsni kot
deb. odr.
0,05 mm
0,10 mm
0,15 mm

Slika 37 :

4.1.22
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usmeritev
0°
30°
60°
90°
0,0113
0,00097
0
0,0132
0,0120
0,0130
0
0,0161
0,0151
0,00110
0,0177
0
0,0175
0,0174
0,00131

Vpliv debbeline odrezov
vanja na Ra prri prsnem kotuu 40°

Srednjaa globina hrrapavosti−R
Rz

V preeglednici 5 so navedenne vrednostii za parameter Rz (sreddnja globinaa hrapavostii po DIN
47688), to je povvprečje razllik med najvvišjo in najnižjo točkoo profila na petih enak
ko dolgih
odsekkih profilaa. Pomen parametra
p
j da zmaanjšuje vpliv morebittne ene sam
je,
me zelo
ekstrremne vrednnosti (npr. zelo
z globokee zatrganinee).
Na grafu
g
(slikaa 38) opaziimo podobeen trend paadanja vreddnosti, kot pri parametru Ra.
Najvvečje vrednoosti so bile pri
p usmeritvvi 0° in 30°. Vse vrednnosti so paddale s povečevanjem
prsneega kota. Na grafu (slikka 38) opazzimo, da Rz pada do prsnega kota 40°, potem njegova
vrednnost ponovnno prične naraščati.
n
Taako smo ug
gotovili, da tudi param
meter Rz kažže na to,
da jee prsni kot 40°
4 najugodnnejši.
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P
Preglednica
5:

25

Rz prii debelini odreeza 0.10 mm

Rz
usmeeritev
0
0°
30
0°
60
0°
90
0°

10°
3
0,1753
0,1733
3
0,1467
7
0,1290
0

Slika 38 :

20°
0,1333
0,1412
0,1439
0,0980

prsni kot
30°
0,1062
0,1277
0,1046
0,0978

40°
0,0847
0,1117
0,0915
0,0841

50°
0,1024
0,0896
0,0814
0,0736

Rz, debelin
na odreza 0,100 mm

4.1.22.1 Vpliv debeline
d
odrreza na paraameter Rz:
P
Preglednica
6:

Vpliv debeline odreeza na parameeter Rz , prsni kot 10°

k 10°
Rz prsni kot
deb. odr.
0,05 mm
0,10 mm
0,15 mm

Slika 39 :

usmeritev
0°
30°
60°
90°
0
0,1392
0,1420
0,1386
0,0609
0,1753
0
0,1733
0,1467
0,1290
0,1729
0
0,2076
0,1755
0,1379

Vpliv debbeline odrezov
vanja na Rz prri prsnem kotuu 10°
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P
Preglednica
7:

26

Vpliv debeline odreeza na parameeter Rz, prsni kot
k 40°

k 40°
Rz prsni kot
deb. odr.
0,05 mm
0,10 mm
0,15 mm

Slika 40 :

0°

usmeritev
30°
60°
90°
0
0,0995
0,1025
0,0826
0,0813
0,0847
0
0,1117
0,0915
0,0841
0,1075
0
0,1123
0,1009
0,0853

Vpliv debbeline odrezov
vanja na Rz prri prsnem kotuu 40°

Ko primerjamo
p
dobljene reezultate parrametra Rz za prsni koot 10° (pregglednica 6), se kaže
podooben trend (slika 39) koot pri param
metru Ra, medtem ko laahko ugotovvimo, da prii prsnem
kotu 40° (pregleednica 7) deebelina odreeza in usmeeritev preizkkušancev skkoraj ne vpllivata na
variaabilnost hraapavosti (sllika 40). Razlika
R
med
d najvišjo in najnižjoo vrednostjo je pri
prsneem kotu 400° (0,031 mm)
m skoraj petkrat man
njša od tistte pri prsneem kotu 10° (0,147
mm).
4.1.33

Standarrdni odklon
n − Rq

P
Preglednica
8:

Rq
usmeeritev
0
0°
30
0°
60
0°
90
0°

Rq prii debelini odreeza 0.10 mm

10°
0,0353
3
0,0338
8
0,0284
4
0,0246
6

20°
0,0295
0,0283
0,0265
0,0178

prsni kot
30°
0,0195
0,0276
0,0207
0,0169

40°
0,0172
0,0213
0,0192
0,0144

50°
0,0203
0,0166
0,0152
0,0149
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Slika 411 :

4.1.44
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Rq, debeelina odreza 0,10
0

Poševnoost (angl.: skewness)
s
− Rsk

Param
meter Rsk je statističnna mera zaa asimetrijo
o porazdelittve krivuljee (profila površine)
p
gledee na aritmettično srednjo vrednost − torej gled
de na param
meter Ra.
Vsi izračuni, prri vseh poggojih obdellave, so naam dali neggativne vreddnosti. Zarradi tega
smattramo, da površina,
p
ki smo jo obbravnavali, ni imela izzrazitejših iizbočin (eksstremnih
vrhovv), ki bi jih npr. povzroočala izruvaana lesna vlakna.
Na slliki 42 je grraf za param
meter Rsk zaa površini, ki
k smo ju oppredelili kot najbolj in najmanj
hrapaavo. V obehh primerih sta
s vrednostti negativni, kar pomenni, da je dellež profila, katerega
vrednnosti so mannjše od aritm
metične sreedine (Ra), večji.
v
Vreddnost param
metra Rsk zaa prsni kot 10°,usmerite
1
ev 30° in debelino
d
odrreza 0,10 mm
m znaša
− 0,3354, medtem
m ko za prsnni kot 40°, usmeritev
u
90°
9 in debelino odreza 0,10 mm − 1,1881 .
Nižjaa absolutna vrednost nam
n
pove, da
d so vredn
nosti bolj ennakomerno porazdeljen
ne v eno
ali drrugo stran, torej
t
tak proofil ima poddobno velik
ko izbočin kot vbočin.

Slika 42 :

Primerjavva Rsk pri najb
bolj in najmannj hrapavi povvršini
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Zato sklepamo, da je pri obbdelavi s prrsnim kotom
m 10° vendaarle zaznatii večji deležž profila,
nad aritmetičnoo sredino, kot
k pri obdeelavi s prsn
nim kotom 40°, kar prripisujemo večjemu
v
pri 100° prsnem kotu
k
− od
deležžu »izruvannih« vlaken. Tudi »širinna« krivuljee je znatno večja
0,15 mm tako v pozitivno kot
k negativnno smer, meedtem ko prri obdelavi s prsnim ko
otom 40°
vrednnosti navzggor le mallo presegajjo 0,05 mm
m, iz česaar lahko trddimo, da je
j delež
»izruuvanih« vlakken res mannjši.
Vreddnosti param
metra Rsk (sslika 43) see z večanjem
m prsnega kota
k
povečuujejo (v abssolutnem
smisllu), kar pom
meni, da jee pri večjih prsnih kottih obdelavee čedalje veečja gostotaa profila
negaativna − toreej manjša od
o srednje vrednosti,
v
od parametraa Ra, kar kaže, da je vse
v manj
»iztrgganih« vlakken in preddvsem vboččine vplivajo na hrapaavost. Trendd padanja vrednosti
v
param
metra, zaraadi večanja prsnega koota, torej ne
n pomeni večje
v
hrapaavosti (kar sta nam
pokaazala že paraametra Ra in Rz).
P
Preglednica
9:

Rsk
usmeeritev
0
0°
30
0°
60
0°
90
0°

Poševvnost (angl.: skkewness) Rsk

10°
-0,8149
-0,3540
-0,4034
4
-0,3386

Slika 43 :

4.1.55

20°
-1,1915
-0,6209
-0,6209
-0,2931

prsni kot
30°
-1,0366
-0,7933
-0,6451
-1,1524

40°
-1,0500
-0,9712
-0,8624
-1,1881

50°
-0,9240
-0,7388
-0,7114
-1,0840

Poševnost (aangl.: skewness) Rsk

Sploščen
nost (angl.:: kurtosis) − Rku

Vreddnosti param
metra Rku (pregledniica 10) nim
majo izraziitega trendaa padanja oziroma
narašščanja (slikaa 44). Vse vrednosti
v
soo višje od 3,, oblike porrazdelitve soo koničaste,, iz česar
sledii, da imajo obravnavanne površine profile, ki imajo velikk delež vreddnosti, ki odstopajo
od arritmetične srednje
s
vreddnosti. Paraameter nam
m ne pove, v kateri sm
meri je teh vrednosti
v
več (vrhov ali dolin), sm
mo pa že prri obravnav
vanju prejšnnjega param
metra − po
oševnosti
ugotoovili, da je delež
d
dolin večji (ker je Rsk < 0).
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P
Preglednica
100:

Rku
usmeeritev
0
0°
30
0°
60
0°
90
0°
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Splošččenost (angl.: kurtosis)−Rku
u

10°
2
6,2332
4,2084
4
3,4273
3
4,5091
1

Slika 44 :

20°
4,6410
4,1653
4,2260
4,3942

prsni kot
30°
5,0164
3,8413
3,6226
7,5517

40°
5,1865
4,9988
3,7943
6,3668

50°
4,9513
4,3355
4,0340
4,6574

Sploščenost (angl.: kurtosiis)−Rku

Oba parametra (Rsk in Rku)
R
je smiiselno obraavnavati skuupaj. Pomaagata nam bistveno
b
opisaati profil površine in deleže izboočin ozirom
ma vbočin, česar se nne da razbrrati le iz
param
metrov sreddnjih vrednoost.
4.1.66

Krivuljaa nosilnostii (angl.: Ab
bbot − Firesstone curvee)

Krivuulja nosilnoosti (angl.: Abbot−Firrestone currve) je še en parametter, s katerrim smo
poskkušali podroobneje opisaati značilnossti obravnav
vanih profillov, kot že s prejšnjima dvema
param
metroma − Rsk
R in Rku.
S poomočjo graffov smo prrikazali kakko je porazzdeljena cellotna merjeena dolžinaa profila.
Nataančne matem
matične obrravnave krivvulje nosiln
nosti nismo naredili preedvsem zaraadi tega,
ker ima
i
les, ki je naravnii kompozitnni material, anizotropne lastnosti, zaradi kaaterih je
mogooča variabillnost tudi med
m preizkuššanci iste leesne vrste.
Pri obdelavi
o
n
namreč
nasstaja nova površina, ki ima veeliko nakljuučnih topo
ografskih
značiilnosti, kot so zatrganinne in dvignj
njena − izruv
vana vlaknaa, ki so povssem neponaavljajoče
− nakključne.
Takššne posebnoosti se da razzbrati iz graafov nosilno
osti.
Začeetni strmo padajoč
p
del krivulje preedstavlja deelež dvignjeenih (izruvaanih) lesnih
h vlaken,
konččni strmo paadajoč del krivulje
k
pa lahko
l
opišemo kot zatrrganine, torrej večje vbočine na
merjenemu proffilu.
Osrednji del krivvulje, ki se manj strmoo spušča, naam kaže deleež profila, kkjer je bila obdelava
o
kvaliitetnejša, poovršina mannj hrapava.
Na sliki 45 lahkko primerjam
mo krivuljii nosilnosti za oba prim
mera, ki staa se v naši raziskavi
r
pri debelini
d
odrreza 0,10 mm
m pokazalaa kot najbo
olj (prsni koot 10°, usm
meritev tkivaa 30°) in
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najm
manj (prsni kot 40°, ussmeritev tkiva 90°) hrrapava. Zraaven obeh kkrivulj nosiilnosti je
dodaan profil trehh zaporedniih merjenih dolžin (celo
otna dolžinaa, ki smo joo merili − 60
0 mm).
Razliika je preceejšnja.

S
Slika
45 :

P
Primerjava
proofilov in krivuulj nosilnosti za
z najbolj in najmanj
n
hrapavvi površini pri debelini
odreza 0,10
0 mm

Gabrovšek M. Analiza tehnol. in konstrukc. parametrov za izdelavo rezkalnega orodja.
Dipl. projekt. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za lesarstvo, 2015

5

31

SKLEPI

Cilj diplomskega projekta je bil ugotoviti ali lahko s spreminjanjem tehnoloških in
konstrukcijskih parametrov lesnoobdelovalnega orodja vplivamo na kakovost površine v
prečni smeri obdelave.
Raziskava je pokazala, da standardna orodja, ki so običajno namenjena za vzdolžno
obdelavo in imajo prsne kote okoli 20°, niso najbolj primerna za obdelavo v prečni smeri,
saj je dobljena površina preveč hrapava in nadaljnji tehnološki postopki (predvsem
brušenje) prezahtevni. Slaba kvaliteta obdelane površine je še posebej izrazita na predelih,
kjer je usmerjenost branik pod kotom 0°. Tu se pojavljajo zatrganine in izruvana vlakna in
predstavljajo še posebej velik problem pri nadaljnji obdelavi.
Ugotovili smo, da bi bilo za obdelavo bukovine v prečni smeri (0° − 90°) smiselno izdelati
orodje, ki bi imelo prsni (cepilni) kot 40°. Debelina odreza pri tem kotu skoraj ne vpliva na
hrapavost, medtem ko je njen vpliv pri manjših prsnih kotih izrazitejši. Prav tako je vpliv
orientacije branik pri prsnem kotu 40° najmanjši.
Obrabe rezila v tej raziskavi zaradi majhnega števila odrezovanj nismo mogli obravnavati,
vendar lahko predvidevamo, da bi bila le − ta večja, kot pri orodjih z manjšimi prsnimi
koti. Povečevanje prsnega kota rezila zahteva zmanjšanje ostrinskega kota rezila, kar
pospešuje obrabo. Material za rezila s tako velikim prsnim kotom bi torej moral
zagotavljati ustrezno žilavost ob upoštevanju še minimalno dopustne trdote.
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PRILOG
GA A
GRAFI ZA PARAM
METRE Raa, Rz, Rsk IN Rku
•

A
Aritmetična
a srednja vrednost Ra:

1
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•

Srednja gloobina hrapavvosti Rz (poo DIN 4768)):

2
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•

P
Poševnost
R (angl.: skewness):
Rsk
s

3
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•

Sploščenostt Rku (angll.: kurtosis)::

4
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PRILOG
GA B
PROFIL
LI POVRŠIIN

5
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PRILOG
GA C
PORAZ
ZDELITVEN
NE KRIVU
ULJE PROF
FILOV (POŠ
ŠEVNOST))
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PRILOG
GA D
PARAM
METER NO
OSILNOST
•

N
Nosilnost
za prsni kot 10°:

24

Gabrovšekk M. Analiza tehnol.
t
in konsttrukc. parametroov za izdelavo rezkalnega
r
oroddja.
Dipl. proojekt. Ljubljanaa, Univ. v Ljublljani, Biotehniškka fakulteta, Od
dd. za lesarstvoo, 2015

•

N
Nosilnost
za prsni kot 20°:
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•

N
Nosilnost
za prsni kot 30°:
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•

N
Nosilnost
za prsni kot 40°:
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•

N
Nosilnost
za prsni kot 50°:
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