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 I 

POVZETEK 
 
Namen diplomskega dela je bil izdelati računalniško krmiljena vodila za stružni nož, ki 

bi bila združljiva z ročno stružnico za les. Krmiljenja bi bila nadzorovano preko 

računalnika, koordinate za krmiljenje pa bi bile preko mikrokrmilnika poslane na 

elektromotorje, ki bi fizično premikali sani/stružni nož.  

V prvem delu so predstavljena vsa teoretična znanja, ki zavzemajo področje struženja in 

interakcijo stružnega noža z obdelovancem/obdelovano snovjo.  

Računalniško krmiljen stružni nož, ki sem si ga zamislil, je stojalo z vodili, sanmi in 

vpenjalom za stružni nož. Le-ta pa se giblje po dveh koordinatah (X,Y), ki jih 

premikamo z koračnimi motorji, računalniško krmiljenimi prek mikrokrmilnika. 

Uporabniški vmesnik (program) je sestavljen iz dveh zaslonskih mask; prva je 

namenjena namestitvi stružnega noža na želeno mesto, druga pa naložitvi podatkov 

(koordinat), oblike končnega izdelka in samemu struženju le-tega.  

Računalniško krmiljen stružni nož je kot celota prezahteven za osnovnošolce, vendar če 

ga razstavimo na posamezne segmente, kot na primer: vodila, sani, koračni motorji, 

uporabniški vmesnik za struženje … bi ga lahko uporabili kot pedagoški pripomoček na 

osnovnošolskem nivoju. 

 

Ključne besede: 

− struženje, 

− mikrokrmilnik, 

− programiranje, 

− koračni motor, 

− pedagoški pripomoček. 
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Project of making computer-controlled lathe in 
teaching Design and technology 

 
SUMMARY  
 
The purpose of diploma thesis was to manufacture computer-controlled lathe, which 

could be compatible with hand wooden turning lathe. Procedure would be controlled by 

computer, coordinates for control of electro motor would be sent through 

microcontroller…  

In the first part we present all the theory of the lathe and its interaction of lathe with the 

work piece. 

The idea of computer-controlled lathe is a stand with lead screw, sleigh and tailstock. 

Tailstock is moving in the axis (X,Y) and it is moved by stepper motor, computer-

controlled through microcontroller. 

User manual has two forms, first is for the calibration of tailstock on the correct place, 

task of the second one is to load the data (coordinates) of shape of the finished project 

and making one as well. 

Computer-controlled lathe as an independent unite is too complex for appliance in the 

primary school, but when dismantled to individual segments, for example lead screw, 

sleigh, stepper motor, user manual … it can be used as a pedagogical instrument on the 

primary school level. 

 
 
KEY WORDS: 

− lathe, 

− microcontroller, 

− programming, 

− stepper motor, 

− pedagogical instrument. 



 III 

KAZALO VSEBINE 

 

1 UVOD.................................................................................................................................................. 1 

1.1 RAČUNALNIŠKO PODPRTA PROIZVODNJA V OŠ ................................................................................... 1 
1.2 PONAZORITEV CAD/CAM TEHNOLOGIJE NA PRIMERU CNC STRUŽNICE IN OBDELOVANCA 

(STRUŽENCA) ............................................................................................................................................ 1 
1.3 MODELIRANJE..................................................................................................................................... 2 
1.4 KONCEPT CAD/CAM......................................................................................................................... 5 
1.5 KONCEPT CNC ................................................................................................................................... 5 

2 STRUŽENJE...................................................................................................................................... 7 

2.1 OSNOVE POSTOPKOV ODREZOVANJA .................................................................................................. 7 
2.1.1 Glavna gibanja ........................................................................................................................... 8 
2.1.2 Pomožna gibanja ........................................................................................................................ 9 
2.1.3 Smeri gibanja.............................................................................................................................. 9 
2.1.4 Poti............................................................................................................................................ 10 
2.1.5 Hitrost ....................................................................................................................................... 11 
2.1.6 Podajanje (f) ............................................................................................................................. 12 
2.1.7 Odrezki...................................................................................................................................... 12 
2.1.8 Rezalni klin ............................................................................................................................... 14 
2.1.9 Rezalni rob................................................................................................................................ 14 
2.1.10 Rezalni rob ploskve na orodju ................................................................................................ 14 
2.1.11 Koti na orodju......................................................................................................................... 15 
2.1.12 Nastavni kot ............................................................................................................................ 15 
2.1.13 Nagibni kot.............................................................................................................................. 16 
2.1.14 Glavni koti na orodju .............................................................................................................. 16 
2.1.15 Rezalne sile ............................................................................................................................. 18 
2.1.16 Moč pri odrezovanju ............................................................................................................... 21 

2.2  ORODJA ZA STRUŽENJE .................................................................................................................... 21 
2.2.1 Izbira stružnega orodja............................................................................................................. 22 
2.2.2 Vrsta rezalne ploščice ............................................................................................................... 23 
2.2.3 Geometrija rezalne ploščice...................................................................................................... 24 

2.3 POSTOPKI STRUŽENJA ....................................................................................................................... 25 
2.4 VRSTE STRUŽNIC .............................................................................................................................. 26 
2.5 OSNOVNI SESTAVNI ELEMENTI STRUŽNIC ......................................................................................... 26 

2.5.1 Postelja ..................................................................................................................................... 27 
2.5.2 Vodila........................................................................................................................................ 27 
2.5.3 Pogoni....................................................................................................................................... 28 
2.5.4 Sani in suporti........................................................................................................................... 28 
2.5.5 Konjiček .................................................................................................................................... 29 

2.6 VPENJALNI DELI STRUŽNICE ............................................................................................................. 29 
2.6.1 Vpenjalna glava ........................................................................................................................ 29 
2.6.2 Čelne plošče.............................................................................................................................. 30 
2.6.3 Vpenjalne stročnice................................................................................................................... 30 
2.6.4 Vpenjalne konice....................................................................................................................... 30 
2.6.5 Vpenjalne konice....................................................................................................................... 31 

2.7 VPENJALNO ORODJE.......................................................................................................................... 31 
2.7.1 Vpenjala glava .......................................................................................................................... 32 
2.7.2 Revolverska vpenjala glava ...................................................................................................... 32 

3 IDEJA STRUŽNICE V OSNOVNI ŠOLI ..................................................................................... 33 

3.1 ROČNA STRUŽNICA ZA LES................................................................................................................ 33 
3.2 ELEKTRIČNI ROČNI VRTALNIK........................................................................................................... 33 
3.3 RAČUNALNIŠKO KRMILJEN STRUŽNI NOŽ .......................................................................................... 34 
3.4 NAČIN KRMILJENJA STRUŽNEGA NOŽA.............................................................................................. 36 



 IV 

4 IZDELAVA SESTAVNIH DELOV STOJALA ZA STRUŽNI NOŽ ......................................... 37 

4.1 SANI STRUŽNICE................................................................................................................................ 37 
4.2 VODILA ............................................................................................................................................. 38 
4.3 NAVOJNA PALICA .............................................................................................................................. 39 
4.4 NOSILEC KORAČNEGA MOTORJA ZA SMER X ..................................................................................... 40 
4.5 NOSILEC KORAČNEGA MOTORJA ZA SMER Y ..................................................................................... 41 
4.6 VPENJALO ZA STRUŽNI NOŽ .............................................................................................................. 41 
4.7 STRUŽNI NOŽ..................................................................................................................................... 42 
4.8 NOSILNA KONSTRUKCIJA .................................................................................................................. 43 
4.9 TOGA GREDNA VEZ MED NAVOJNO PALICO IN KORAČNIM MOTORJEM ............................................... 44 

5 KRMILJENJE STRUŽENJA......................................................................................................... 46 

5.1 KORAČNI MOTOR – OSNOVE DELOVANJA .......................................................................................... 46 
5.2 ZNAČILNOSTI KORAČNIH MOTORJEV ................................................................................................. 47 
5.3 DVOFAZNI KORAČNI MOTOR ............................................................................................................. 48 

5.3.1 Unipolarni koračni motor ......................................................................................................... 48 
5.3.2 Bipolarni koračni motor............................................................................................................ 49 

5.4 SCHRITTMOTOR E547 52500....................................................................................................... 50 
5.5 MIKROKRMILNIK EPRODAS-ROB1.................................................................................................... 50 
5.6 H-MOST L293D................................................................................................................................. 52 
5.7 POVEZAVA KORAČNEGA MOTORJA SCHRITTMOTOR E547 52500 Z VMESNIKOM EPRODAS-ROB1
............................................................................................................................................................... 53 

6 SESTAVLJANJE KONSTRUKCIJE ZA VODENJE REZALNEGA NOŽA ........................... 55 

7 PROGRAM ZA DELOVANJE STRUŽNICE .............................................................................. 61 

7.1 IZDELAVA UPORABNIŠKEGA VMESNIKA ............................................................................................ 61 
7.2 UPORABA PROGRAMA ZA STRUŽENJE ................................................................................................ 62 

8 STRUŽNICA KOT UČNI PRIPOMOČEK .................................................................................. 64 

9 ZAKLJUČEK................................................................................................................................... 65 

10 LITERATURA IN VIRI.............................................................................................................. 66 

11 PRILOGE ........................................................................................................................................I 

11.1 PROGRAMSKA KODA ZA STRUŽENJE ................................................................................................... I 
11.2 KONSTRUKCIJA- SESTAVNA RISBA .................................................................................................. IV 
11.3 PREDLOGA DVD.............................................................................................................................. V 

 



 V 

KAZALO SLIK 
 
 
Slika 1.1: Žični modeli, površinski popis 3D modelov in trdni model............................. 3 
Slika 2.1: Glavna gibanja.................................................................................................. 9 
Slika 2.2: Smeri gibanja, delovna ravnina, koti odrezovanja – struženje....................... 10 
Slika 2.3: Hitrosti pri struženju....................................................................................... 11 
Slika 2.4: Podajanje ....................................................................................................... 12 
Slika 2.5: Prikaz širine in debeline odrezka ................................................................... 13 
Slika 2.6: Prikaz rezalnega klina, rezalnih ploskev in rezalnih robov pri stružnem orodju
........................................................................................................................................ 14 
Slika 2.7: Rezalne ravnine in robovi na stružnem nožu ................................................. 15 
Slika 2.8: Nastavni kot na stružnem nožu....................................................................... 16 
Slika 2.9: Nagibni kot orodja na stružnem nožu............................................................. 16 
Slika 2.10: Glavni koti α, β in γ ...................................................................................... 17 
Slika 2.11: Pozitivni in negativni cepilni kot.................................................................. 18 
Slika 2.12: Rezalna sila F pri vzdolžnem struženju........................................................ 18 
Slika 2.13: Razstavitev glavne sile iz oznake komponent po DIN 6584........................ 19 
Slika 2.14: Stružni nož.................................................................................................... 22 
Slika 2.15: Vsak stružni nož na nudi drugačno vrsto struženja ...................................... 23 
Slika 2.16: Standardne izvedbe stružnih nožev s prispajkanimi ploščicami iz karbidne 
trdnine ............................................................................................................................. 23 
Slika 2.17: Zaokrožitev rezalnega roba .......................................................................... 24 
Slika 2.18: Postelja ......................................................................................................... 27 
Slika 2.19: Različne izvedbe drsnih vodil ...................................................................... 27 
Slika 2.20: Pogoni stružnice ........................................................................................... 28 
Slika 2.21: Sani in suporti............................................................................................... 28 
Slika 2.22: Konjiček na CNC in klasični stružnici ......................................................... 29 
Slika 2.23: Tričeljustna vpenjalna glava......................................................................... 29 
Slika 2.24: Čelna plošča in štiričeljustna vpenjalna glava.............................................. 30 
Slika 2.25: Različne izvedbe vpenjalnih stročnic ........................................................... 30 
Slika 2.26: Vpenjalna konica .......................................................................................... 31 
Slika 2.26: Vpenjalna konica .......................................................................................... 31 
Slika 2.27: Vpenjalna glava za orodja na klasični in CNC stružnici.............................. 32 
Slika 2.28: Revolverska glava za hitro vpenjanje in zamenjavo večjega števila orodji . 32 
Slika 3.1: Ročna stružnica za les .................................................................................... 33 
Slika 3.2: Električni ročni vrtalnik.................................................................................. 34 
Slika 3.3: Dve osnovni smeri gibanja stružnega noža .................................................... 34 
Slika 3.4: Konstrukcija vpenjala, sani, vodil in navojne palice.. .................................... 35 
Slika 4.1: Sani ................................................................................................................. 38 
Slika 4.2: Vodila ............................................................................................................. 38 
Slika 4.3: Navojna palica ................................................................................................ 39 
Slika 4.4: Nosilec koračnega motorja za smer X............................................................ 40 
Slika 4.5: Nosilec koračnega motorja za smer Y............................................................ 41 
Slika 4.6: Vpenjalo za stružni nož .................................................................................. 42 
Slika 4.7: Nož za zarezovanje in odrezovanje ................................................................ 43 
Slika 4.8: Sestavljanje nosilne konstrukcije ................................................................... 44 
Slika 4.9: Nosilna konstrukcija....................................................................................... 44 
Slika 4.10: Toga gredna vez ........................................................................................... 45 
Slika 5.1: Osnovno delovanje Koračnega motorja ......................................................... 47 



 VI 

Slika 5.2: Tuljava unipolarnega koračnega motorja........................................................49 
Slika 5.3: Tuljava bipolarnega koračnega motorja..........................................................49 
Slika 5.4: Mere koračnega motorja E547_52500 ...........................................................50 
Slika 5.6: Mikrokrmilnik eProDas-Rob1, z rdečo so označeni močnostni izhodi PortC51 
Slika 5.7: H-most L293D (levo)  in pini (desno) ............................................................52 
Slika 5.8: Vezje H-mosta L293D ....................................................................................53 
Slika 5.9: Priključki na navitje ........................................................................................53 
Preglednica 5.10: Priklop žic koračnega motorja na izhode mikrokrmilnika .................54 
Slika 5.11: Pozicija digitalnih izhodov na mikrokrmilniku eProDas-Rob1....................54 
Slika 6.1: Sestavljanje nosilne konstrukcije....................................................................55 
Slika 6.2: Sklopitev koračnega motorja in toge gredne vezi...........................................56 
Slika 6.3: Sklopitev koračnega motorja z navojno palico prek toge gredne vezi ...........56 
Slika 6.4: Namestitev vijakov M3 na nosilec za smer Y ................................................56 
Slika 6.5: Privijačenje koračnega motorja na nosilec koračnega motorja za smer Y .....57 
Slika 6.6: Vijačenje nosilca koračnega motorja za smer Y na nosilno konstrukcijo (kos 
A1)...................................................................................................................................57 
Slika 6.7: Namestitev sani...............................................................................................58 
Slika 6.8: Namestitev vodil .............................................................................................58 
Slika 6.9: Sestava vpenjala za stružni nož.......................................................................58 
Slika 6.10: Namestitev toge gredne vezi in koračnega motorja ......................................59 
Slika 6.11: Privijačenje koračnega motorja in nosilca koračnega motorja za smer X ....59 
Slika 6.12: Namestitev navojne palica za smer X v sani ................................................59 
Slika 6.13: Vstavljanje vodil v sani.................................................................................60 
Slika 6.14: Namestitev koračnega motorja z smer X na vodila ......................................60 
Slika 6.15: Namestitev vpenjala za nož na vodila in pritrditev le teh z vijaki M4 dolžine 
9,75 mm...........................................................................................................................60 
Slika 6.16: Vzporedno vpetje nosilne konstrukcijo z ročno stružnico za les..................61 
Slika 7.1: V zgornjo zaslonsko masko namestimo stružni nož na želeno mesto, v levi 
spodnji okenci vpišemo želene koordinate struženja, v desno pa razdaljo od osi vrtenja 
do stružnega noža ............................................................................................................63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VII 

KAZALO PREGLEDNIC 
 
 
Preglednica 5.5 Specifikacije koračnega motorja SCHRITTMOTOR_E547_52500 .... 50 
Preglednica 5.10: Priklop žic koračnega motorja na izhode mikrokrmilnika................. 54 
 

 

 





 1 

1 UVOD 

V uvodu bomo predstavili osnove modeliranja, koncept CAD/CAM in CNC ter zakaj je 

CNC stružnica primerna tudi za osnovno šolski program (Computer-aided design, 

Computer-aided manufacturing in Computer numerically controlled). 

 

1.1 Računalniško podprta proizvodnja v OŠ  

 

V osmem razredu osnovne šole je pri pouku Tehnike in Tehnologije predvidena tema 

Računalniško podprta proizvodnja. Med izobraževalne cilje spadajo sledeči: 

Učenec zna: 

- opisati model računalniško vodenega koordinatnega stroja in njegovo uporabnost;  

- na modelu opisati sistem CAD\CAM in našteti njegove prednosti. 

Operativni cilji: 

- učenec spozna model računalniško vodenega koordinatnega stroja; 

- ugotovi prednosti povezave med računalniško podprtim načrtovanjem in računalniško 

vodenimi stroji. 

Dejavnosti: 

- učenec uporabi model stroja, pri katerem računalnik krmili gibanje orodja v eni smeri 

ali dveh med seboj pravokotnih smereh (rezalnik stiropora izreže predmet, ki smo ga 

predhodno načrtovali z računalniškim grafičnim orodjem) [8]. 

 

1.2 Ponazoritev CAD/CAM tehnologije na primeru CNC 

stružnice in obdelovanca (struženca) 

 

Po učnem načrtu se struženja pri pouku Tehnike in Tehnologije ne poučuje več. Lahko 

pa bi se učenci s struženjem seznanili v osmem razredu pri temi Računalniško podprta 

proizvodnja. 
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Z računalniško vodenim struženjem bi učenci znali: 

- opisati model računalniško vodenega koordinatnega stroja (stružnica) in njegovo 

uporabnost;  

- na obdelovancu stružnice opisali sistem CAD\CAM in našteli njegove prednosti. 

 

Med operativnimi cilji bi učenci: 

-  spoznali model računalniško vodenega koordinatnega stroja (stružnica); 

- ugotovili prednosti povezave med računalniško podprtim načrtovanjem in 

računalniško vodeno stružnico. 

 

Dejavnosti: 

- učenci bi uporabili model stružnice, pri kateri računalnik krmili gibanje stružnega noža 

v dveh med seboj pravokotnih smereh. 

 
 
Poleg tega je struženje zelo preprost koncept, pri katerem lahko s premikanjem po dveh 

koordinatnih oseh ustvarimo eleganten osno simetričen tridimenzionalni izdelek [8].   

 

1.3 Modeliranje 
 
2.1 Izbira lokacije postavitve 

Vedno, ko na področju tehnike začnemo z realiziranjem izdelka, imamo v glavi 

približno idejo kako bi ta izdelek izgledal v končni obliki. Ker pa ne vemo, kako se 

bodo vse dimenzije združile skupaj, največkrat začnemo z izdelovanjem modela, pa naj 

bo ta narisan s svinčnikom na skici, narejen iz gnetljive umetne snovi ali napravljen s 

pomočjo računalniškega programa. V današnjem času, kjer srečujemo informacijsko 

tehnologijo na vsakem koraku, je najbolj smiseln in učinkovit model napravljen s 

pomočjo računalniškega programa.  

Zgodovinsko je razvoj izdelave 3D-modelov potekal postopoma od enostavnega popisa 

objektov s pomočjo žičnih modelov, sledil je površinski popis 3D-modelov in nazadnje 

trdni model kot najbolj verodostojen načina popisa realnih modelov v prostoru (Slika 

1.1).  
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Slika 1.1: Žični modeli [2], površinski popis 3D modelov [3] in trdni model [4] 

 
 

Objekt v prostoru je sestavljen iz množice elementov, od katerih ima vsaka svoje 

značilnosti. Baza podatkov geometrijskega modelirnika je odvisna od načinov popisa 

osnovnih elementov in povezav med njimi.  

Vsak je tako enostaven objekt v naravi predstavlja določen volumen. Ta volumen je 

omejen s površinami, ki ločujejo notranjost objekta od okolice. Vsaka od teh površin je 

obdana z zanko, ki jo sestavlja zaključena množica robov. Vsak rob pa je podan 

najmanj z dvema točkama v prostoru, ki predstavljata njegov začetek in konec.  

V nadaljevanju so predstavljeni posamezni elementi objekta od najosnovnejše točke, 

preko roba, zanke in površine do končnega volumna, ki predstavlja 3D-model objekta. 

Predstavljeni so parametri, ki popisujejo določeno topologijo ter njegove značilnosti.  

 

TOČKA 

Osnovni element v 3D-prostoru je točka. Lega točke v prostoru je popisana s 

koordinatami. S katerimi parametri je točka v prostoru določena, je odvisno od 

izbranega koordinatnega sistema. Ni nujno, da je rob predstavljen kot linearna povezava 

med začetno in končno točko. Rob je lahko predstavljen tudi kot funkcija, ki poteka 

skozi v prostoru opredeljeno točko.  

 

ZANKA 

Zanka kot naslednji element je sestavljena iz množice robov, ki so na tak ali drugačen 

način med seboj povezane. Zanka je praviloma zaprta in tako omogoča veliko logičnih 

računalniških operacij, ki so osnovane na tem pogoju. Odprto zanko imenujemo sestav 

robov ali črtovje. Črtovje izvedemo kot zaporedje povezav med zadnjo točko, ki je že 

določena in naslednjo, ki ji dodajamo lokacijo v določenem prostoru. Črtovje začnemo 

tako, da opredelimo najprej prvo točko, ki je nato v naslednjem koraku opredeljena kot 

zadnja točka z n-tim podatkovnim črtovjem. Pri tem število n določa število povezanih 
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črt ali krivulj določenega črtovja. Tako zasnovano črtovje lahko hitro pretvarjamo v 

posamezne tipe krivulj.  

Odprta zanka je tista množica robov, ki se ne zaključi v začetni točki. Lahko se 

uporablja pri žičnih modelih, pri površinskih in volumskih modelih pa je neuporabna, 

ker preko nje ne moremo napeti površine. 

 V modeliranju je pogostejša in uporabnejša t. i. zaprta zanka, pri kateri se množica 

robov sklene v začetno točko. Zaprta zanka, ki leži na ravni, predstavlja določeno 

površino.  

 

POVRŠINA 

Površina je element, ki jo predstavlja zaprta zanka in ima opredeljen dodaten kriterij. Za 

razliko od zanke ima površina dodan vektor normale in se uporablja pri površinskih in 

trdnih modelih. Žični modeli ne podpirajo uporabe površin. Površinski modeli 

vključujejo še barvo površine ali celo »vzorec«, ki lahko določa grobo predstavo o 

samem objektu. Površinski modeli so zelo uporabni za simulacije pojavov v okolju. 

Imajo pa veliko pomanjkljivost pri določanju natančnosti detajlov. 

 

VOLUMEN  

Zadnji v vrsti elementov, ki sestavljajo bazo geometrijskega modelirnika, je volumen. 

Gre za množico površin, ki ločijo notranjost objekta od zunanjosti. Značilno za volumen 

je, da morajo biti vse površine med seboj sklenjene in morajo biti vse normale usmerjene 

navzven.  

Podobno kot za površino, da zanka ne sme imeti prostih robov, tudi za volumen velja, da 

objekt ne sme imeti prostih površin. Volumski elementi se uporabljajo pri modeliranju 

trdnih teles.  

 

V podobnem vrstnem redu, kot predstavljeno zgoraj, so se razvijali tudi geometrijski 

modelirniki oz. baza podatkov. Prav to nam jasno izkazuje, da je vgradnja popolne 

topologije vseh objektov na samem začetku predstavljala precejšen problem zaradi 

omejenega spominskega prostora [1].  
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1.4 Koncept CAD/CAM 
 

Computer-aided design (v nadaljevanju CAD), znano tudi kot computer-aided design 

and drafting (računalniško podprto konstruiranje) je postopek oblikovanja in (tehnične) 

dokumentacije z uporabo računalniške tehnologije. CAD programsko okolje 

(uporabniški vmesnik) omogoča uporabniku uporabo orodij za namene oblikovanja 

(skiciranja, dokumentacije in proizvodnih procesov). CAD izhodni podatki so pogosto v 

obliki elektronskih dokumentov za tiskanje ali strojne operacije. Industrijsko 

programsko okolje (konstrukcija, proizvodnja …) v večini primerov uporablja 

vektorsko okolje, v nasprotju z grafičnim programskim okoljem, ki je rastrsko 

osnovano. CAD okolja povečini poleg oblik vključujejo podatke o materialih, 

postopkih, dimenzijah, tolerancah … Je pomembna industrijska panoga obširno 

uporabljena v mnogih panogah, kot so avtomobilska in letalska industrija, 

ladjedelništvo, arhitekturno oblikovanje … [5].   

Computer-aided manufacturing (v nadaljevanju CAM), znano tudi kot računalniški 

nadzor strojnih orodji in sorodne opreme v (obdelovalni) industriji. To seveda ni edina 

definicija, je pa najbolj pogosta. CAM se pogosto uporablja tudi v sklopu računalniške 

pomoči pri proizvodnih operacijah, vključno z organizacijo, transportom in 

shranjevanjem/zlaganjem. Njegov glavni namen je pospešitev proizvodnega procesa, 

poleg tega pa povečanje natančnosti izdelave in zmanjšanje odpadnega materiala, 

porabo energije … [6].  

 

S pomočjo CAD-a računalniško oblikujemo končni izdelek, podatke o tem pošljemo v 

CAM, le-ta pa vodi in nadzoruje, da izdelava končnega produkta poteka glede na model 

izdelan v procesu CAD.  

 

1.5 Koncept CNC 
 
CNC (Computer numerically controlled) stružnica je numerično krmiljen stroj, ki struži 

predmete iz dane snovi (les, kovina, umetna snov). Projekti morajo biti oblikovani na 

računalniku s CAD/CAM programom, nakar so avtomatično izstruženi do končnega 

izdelka z uporabo stružnice. 
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CNC stružnica deluje kot tiskalnik, le da namesto kartuše uporablja stružni nož. Izgled 

izdelka je napravljen v računalniškem programu, nato se načrt le-tega pošlje CNC 

stružnici, da izdela realno kopijo.  

V večini primerov CNC deluje v kartezičnem koordinatnem sistemu (X, Y, Z) za 3D 

gibanja. CNC pomeni računalniško numerično vodenje. To da računalniku neke vrste 

tiskalniško možnost premikanja CNC stroja za izdelavo delov [7]. 
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2 STRUŽENJE 

 

Struženje je odrezovalni postopek, pri katerem opravlja krožno glavno gibanje 

obdelovanec, orodje pa opravlja vzdolžna podajalna gibanja. Pri struženju zagotavljamo 

glavno krožno gibanje med obdelovancem in orodjem, ne glede na to kdo ga opravlja. 

Zaradi osnovnega krožnega gibanja obdelovanca so obdelovanci narejeni s struženjem 

večinoma osnosimetrični, njihova oblika pa je rezultat rotacije. Sodobne stružnice 

omogočajo več kombinacij gibanj na več prostorskih oseh, kar omogoča izdelavo zelo 

zahtevnih strojnih delov.  

Na področju obdelave v strojniških tehnologiji je odrezovanje najbolj zastopan 

obdelovalni postopek. Vse postopke, pri katerih od začetnega kosa odrežemo ali kako 

drugače odstranimo znatnejše količine materiala, imenujemo odrezovanje. Odrezujemo 

lahko s pomočjo klina, ki reže manjše delčke − odrezke − od uporabnega kosa 

materiala. To so postopki struženja, vrtanja, frezanja, brušenja. Razen tega poznamo še 

postopke − odnašanja − odjedanja materiala z neposrednim delovanjem energije, pri 

katerih toplotna, električna, kemijska ali katera druga energija odstranjuje ali tali zelo 

majhne delčke s površine obdelovanca − elektroerozija, obdelava z elektronskim 

snopom, laserske obdelave ...  

V napredni urejeni industriji zavzema odrezovanje približno 60 % vse obdelave. V 

novejšem času sicer strmimo k temu, da bi se le−temu čim bolj izognili, saj je vedno 

povezano z izgubo materiala. Odrezovanje bo obdržalo svoj pomen, saj dosega še vedno 

največjo natančnost obdelave [9].  

 

2.1 Osnove postopkov odrezovanja  

 

Osnova odrezovanja je klin, ki se s pomočjo sile zarine v obdelovanec in s tem odstrani 

odvečni material. Težnje v industriji pa se vedno gibajo proti razvoju čimbolj idealna 

gibanja orodij in obdelovancev, da bi orodja odrezovala v najboljših pogojih pri čim 

manjši sili.  
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Zaradi tega je zelo pomembno, da imamo orodja z ustrezno geometrijo, ki zagotovijo 

najbolj optimalne procese odrezovanja. Medsebojna gibanja morajo ustvarjati optimalne 

sile. S kombinacijo gibanj orodij proti obdelovancu pa ustvarjamo ustrezne oblike.  

 

Veliko raziskav je bilo narejenih z željo pojasnitve procesov, ki nastajajo v strižni coni 

odrezovanja. Šele v novejšem času pa se poizkuša dogajanja pri tvorbi odrezkov 

pojasniti s teorijo, pri čemer se opirajo na dogajanje iz fizike, posebno iz mehanike in 

deloma termodinamike. Teoretične raziskave procesa odrezovanja so pomembne zato, 

da bi našli najugodnejše delovne pogoje in odkrili, kaj in kako vpliva na obdelavo, 

kadar iščemo najboljši možni način. 

 

Rezalni klin, ki je oblikovan na rezalnem orodju, prisili nedeformirani material s strigom 

v odrezek. Na samem rezalnem robu prihaja do zbijanja materiala in do razcepa, pri 

čemer se posebej deformirata obe zgornji plasti odrezka. Na rezalnem robu material 

zastaja podobno kot pri pretoku tekočin. Na tem mestu se zato rad izoblikuje nastavek, 

ki povzroči premik strižne cone [9]. 

 

Pri odrezovanju definiramo glavna in pomožna gibanja. 

 
2.1.1 Glavna gibanja 

 
Glavna gibanja so gibanja, ki nastanejo med orodjem in obdelovancem med procesom 

odrezovanja (Slika 2.1):  

1. REZALNO GIBANJE − je gibanje med orodjem in obdelovancem, zaradi 

katerega pride do odrezovanja odrezkov. 

2. PODAJALNO GIBANJE − je gibanje orodja v obdelovanec ali obratno. 

3. DELOVNO GIBANJE − je rezultanta rezalnega in podajalnega gibanja. 
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Slika 2.1: Glavna gibanja [9] 

 

 

Osnovni izdelovalni postopki pri odrezovanju se ločijo glede na glavna gibanja. 

Rezalno in podajalno gibanje lahko opravlja obdelovanec ali orodje. Izdelovalne 

postopke ločimo tudi glede izvedbe glavnih gibanj. Lahko so krožna ali premočrtna [9]. 

 

2.1.2 Pomožna gibanja 

 
To so gibanja, ki ne vplivajo na nastanek odrezkov.  

1. PREMIK ORODJA − definira gibanje, ki je potrebno, da orodje in 

obdelovanec dosežeta skupno točko, v kateri se začne proces rezanja. 

2. VRAČANJE ORODJA − to so gibanja, ki jih orodja ali obdelovanci opravijo, 

da se vrnejo v izhodišče.  

Kombinacije gibanj nam dajejo končno obliko in kvaliteto izdelkov. Več kot imamo 

kombinacij relativnega gibanja med orodjem in obdelovancem, zahtevnejše izdelke 

lahko izdelamo [9]. 

 
2.1.3 Smeri gibanja 

 

Pri odrezovanju nas zanimajo samo smeri gibanja, ki so posledica gibanja orodja in 

obdelovanca (Slika 2.2): 

1. SMER REZANJA − je smer rezalnega gibanja. 
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2. SMER PODAJANJA − je smer podajalnega gibanja. 

3. DEJANSKA SMER − je rezultanta obeh smeri (smer delovnega gibanja).  

 
Slika 2.2: Smeri gibanja, delovna ravnina, koti odrezovanja – struženje [9] 

 

DELOVNA RAVNINA  

Delovna ravnina je navidezna ravnina, ki jo definiramo s smermi gibanj. Nekateri 

avtorji jo imenujejo tudi strižna ravnina. Uporabljamo jo za označevanje veličin, 

potrebnih pri rezanju.  

KOTI REZANJA  

1. KOT PODAJANJA ϕϕϕϕ (phi) − je kot med smerjo podajanja in smerjo rezanja. 

Pri strigu je konstanten. 

2. DELOVNI KOT ηηηη (eta) − je kot med smerjo rezanja in dejansko smerjo. 

Oba kota sta pomembna za teoretično obravnavo procesov, ki se dogajajo pri 
odrezovanju [9].  

 
2.1.4 Poti 

 

Želimo definirati poti, ki jih orodja opravijo glede na obdelovance.  

1. REZALNA POT (w) − je pot, ki jo opravi orodje ali obdelovanec iz začetne 

točke rezanja v smeri rezanja.  
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2. PODAJALNA POT (wf) − je pot, ki jo opravi orodje ali obdelovanec iz začetne 

točke rezanja v smeri podajanja. 

3. EFEKTIVNA POT (we) − je pot, ki jo opravi orodje ali obdelovanec iz začetne 

točke v smeri dejanske delovne smeri, ki je rezultanta rezalne in podajalne smeri 

[9]. 

 
2.1.5 Hitrost 

 
Tudi hitrosti definiramo glede na rezalno in podajalno smer ter njihovo rezultanto (Slika 

2.3):  

1. REZALNA HITROST (vc) − relativna hitrost med orodjem in obdelovancem v 

smeri glavnega gibanja. 

2. PODJALNA HITROST (vf) − hitrost orodja ali obdelovanca v smeri 

podajanja. 

3. EFEKTIVNA HITROST (ve) − hitrost v delovni smeri. 

 

Slika 2.3: Hitrosti pri struženju [9] 
 

Kombinacije poti in hitrosti nam dajejo končno obliko in kvaliteto izdelkov.  

Več kot imamo kombinacij relativnega gibanja med orodjem in obdelovancem, 

zahtevnejše izdelke lahko izdelamo [9].  
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2.1.6 Podajanje (f) 

 
Podajanje je premik orodja v rez. Pri struženju definiramo podajanje kot premik 

orodja v rez, označimo ga z malo črko f (Slika 2.4). Glede na smer gibanja orodja in 

obdelovanca je podajanje lahko vzdolžno ali prečno.  

 

Slika 2.4: Podajanje [9] 

 

fc − definira podajalno hitrost − merimo jo v mm/vrt.  

Pri frezanju definiramo podajanje kot podajanje na zob frezala − označimo s fz.  

fe − definira dejansko podanje, merjeno med delovno površino in vertikalo na dejansko 

smer [9]. 

 

2.1.7 Odrezki 

 

Širino odrezka b definiramo vertikalno v smeri rezanja − merimo v delovni ravnini.   

Dejansko širino odrezka be definiramo vertikalno na dejansko smer rezanja − merimo v 

delovni ravnini. 
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Debelino odrezka h definiramo vertikalno v smeri rezanja − merimo na rezalni 

površini.  

Dejansko debelino odrezka h e definiramo vertikalno na dejansko smer rezanja. 

 
Slika 2.5: Prikaz širine in debeline odrezka [9] 

 

Prerez odrezka označujemo z A (Slika 2.5). 

 Izračun (velja za struženje) (enačba 2.1 in 2.2):  

 2A b h mm = ⋅    (2.1) 

                                                           2
p

A f a mm = ⋅    (2.2) 

f − podajanje [mm/vrt]  

ap − globina rezanja [mm]  
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2.1.8 Rezalni klin 

 

Rezalni klin je osnova vsakega rezalnega orodja. Rezalni klin tvorijo rezalne ploskve, ki 

so lahko ravne ali ukrivljene [9].  

 
2.1.9 Rezalni rob 

 

Stik rezalnih ploskev predstavlja rezalni rob (Slika 2.6). Glede na konstrukcijo orodja 

imamo lahko več rezalnih ploskev in s tem tudi več rezalnih robov. Rezalni robovi so 

lahko ravni ali ukrivljeni.  

 
Slika 2.6: Prikaz rezalnega klina, rezalnih ploskev in rezalnih robov pri stružnem orodju  

−−−− stružnem nožu [9] 
 

2.1.10 Rezalni rob ploskve na orodju 

 
Na večini orodij za rezanje ločimo glavno rezalno ploskev in pomožno rezalno ploskev 

(Slika 2.7). Glavna rezalna ploskev s cepilno ploskvijo tvori glavni rezalni rob, 

pomožna rezalna ploskev pa pomožni rezalni rob. Na stiku obeh rezalnih robov dobimo 

rezalno konico [9].  
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Slika 2.7: Rezalne ravnine in robovi na stružnem nožu [9] 

 
2.1.11 Koti na orodju 

 

Orodja geometrijsko definiramo z rezalnimi ravninami in robovi. Položaje ravnin in 

robov na orodju definirajo rezalni koti. Pomembno je tudi, kako je orodje postavljeno 

proti obdelovancu. Tudi te položaje definirajo rezalni koti. Rezalni geometrijski koti 

orodja so pomembni pri brušenju in nastavitvah orodja. Pri odrezovanju definiramo tudi 

delovne kote, ki nastanejo pri poteku rezanja [9].  

 
2.1.12 Nastavni kot 

 

Nastavni koti definirajo položaj orodja proti obdelovancu (Slika 2.8).  

• Nastavni kot κ − med glavnim rezalnim robom in ploskvijo obdelave oziroma 

smerjo podajanja. 

• Kot pri vrhu ε − med glavnim in pomožnim rezalnim robom. 

• Pomožni nastavni kot κn − med pomožnim rezalnim robom in ploskvijo 

obdelave oziroma smerjo podajanja [9]. 

Velja enačba 2.3:  

 

                                    n+ +  =180κ ε κ °                                                        (2.3) 
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Slika 2.8: Nastavni kot na stružnem nožu [9] 
 
2.1.13 Nagibni kot 

 

Nagibni kot λ definira nagib glavnega rezalnega roba (Slika 2.9). Nagibni kot je lahko 

pozitiven ali negativen, vpliva pa na obliko odrezka in smer odvajanja odrezkov [9].  

 
Slika 2.9: Nagibni kot orodja na stružnem nožu [9] 

 
2.1.14 Glavni koti na orodju 

 
Glavni koti na orodju so (Slika 2.10): 
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• Prosti kot α − je med glavno rezalno ploskvijo in tangento na smer obdelave. 

Vedno je pozitiven (Slika 2.11 leva) in mora imeti vsaj minimalno vrednost, 

drugače orodje drsi po že obdelani površini. V praksi je do 5 °.  

• Kot klina β − je kot med rezalno ploskvijo in cepilno ploskvijo. Definira trdnost 

orodja. Za rezanje mehkih materialov je majhen − več prostora za odrezek, 

manjše sile, za rezanje trdih materialov pa je velik. 

• Cepilni kot γ − je kot med cepilno ploskvijo in pravokotnico na smer obdelave. 

Za mehke materiale mora biti velik, da je dovolj prostora za odrezke. Cepilni kot 

je lahko tudi negativen (Slika 2.11 desna). V tem primeru so deformacije 

odrezkov zelo velike, kar povzroča lomljenje odrezkov. Negativne cepilne kote 

imajo orodja za grobo obdelavo in orodja, ki so namenjena za hitro serijsko delo, 

ker kvaliteta obdelave ni pomembna [9].              

Pri tem velja:  

+ +  =90α β γ °                                                          (2.4) 

 
Slika 2.10: Glavni koti α, β in γ [9] 
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Slika 2.11: Pozitivni in negativni cepilni kot [9] 

 
2.1.15 Rezalne sile 

 

Odrezovanje v praksi vedno poteka v prostoru. Rezalno silo F (Slika 2.12), ki nastopa 

kot vzrok za odrezovanje, moramo zato pri teoretični obravnavi razstaviti na 

komponente, ki so odvisne od izbranega koordinatnega sistema.  

 
Slika 2.12: Rezalna sila F pri vzdolžnem struženju [9] 

 

Izbira koordinatnega sistema je odvisna od vrste postopka odrezovanja. Po standardu 

DIN 6584 lahko pri večini postopkov rezalno silo F razstavimo na tri komponente 

(Slika 2.13):  
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• glavno silo Fc v smeri rezalne hitrosti; 

• odrivno ali pasivno silo FP pravokotno na obdelano ploskev; 

• podajalno silo Ft v smeri podajalne hitrosti oziroma pravokotno na obe prejšnji 

sili. 

 
Slika 2.13: Razstavitev glavne sile iz oznake komponent po DIN 6584 [9] 

 

Za obravnavo lahko uporabimo tudi aktivno silo Fa, ki je projekcija rezalne sile v 

delovni ravnini.  

Najvažnejša je glavna sila Fc, ki je navadno tudi največja in je odločilna za porabo 

moči pri odrezovanju. Dokaj pomembna je tudi odrivna sila ali pasivna sila Fp, ker pri 

večini postopkov povzroča največje deformacije obdelovanca in stroja in je zato 

odločilna za natančnost obdelave; ne povzroča pa nobene porabe moči. Manj 

pomembna je podajalna sila Ft, ker je navadno najmanjša in zelo malo vpliva na 

porabo moči.  

Za teoretično računanje glavne sile Fc še vedno najpogosteje uporabljamo starejši način 

izračuna s pomočjo specifične rezalne sile fc (enačba 2.5). Le-ta je matematično vzeto 

glavna sila pri prerezu odrezka 1 mm.  

[ ]c c =F f A N⋅                                                          (2.5) 

A – prerez odrezka [mm2]  

fc – specifična rezalna sila [N/mm2]  
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Specifično silo fc so skušali oceniti za posamezne materiale – podatke dobimo v tabelah 

tehnoloških priročnikov. Osnova za oceno je bil nauk o trdnosti materialov. Kasneje so 

ugotovili, da mehanske lastnosti materiala nimajo glavnega vpliva na rezalno silo, 

ampak da je potrebno upoštevati tudi druge rezalne pogoje.  

Za prakso se je kot najbolj primerna izkazala enačba 2.6 po Kienzleju:  

 c c1 1 =k z
f h

−

× ⋅  (2.6) 

kc1x1 – koeficient Kienzlejeve enačbe (specifična sila pri prerezu odrezka hxb = 1x1)  

h – debelina odrezka  

z – eksponent Kienzlejeve enačbe  

Keienzlejeva enačba kaže, da specifična sila fc ni konstantna, ampak se povečuje pri 

manjših debelinah odrezka h. To si lahko razlagamo na dva načina:  

• pri debelejšem odrezku so plastične deformacije manjše, zato sta poraba moči in 

rezalna sila manjši;  

• pri zelo tankem odrezku pa orodje bolj strga kakor reže, in se zato povečuje 

vpliv trenja.  

Pomakljivost te enačbe je ta, da ni upoštevan znaten vpliv cepilnega kota in rezalne 

hitrosti. Zato smo uvedli novo enačbo 2.7: 

1
1 1

z

c c c
F f A k b h

−

×= ⋅ = ⋅ ⋅                                                   (2.7) 

V tabelah, kjer najdemo podatke za koeficient in eksponent Kienzlejeve enačbe, 

najdemo tudi različne korekcijske faktorje, ki upoštevajo vpliv cepilnega kota in rezalne 

sile. Tudi te podatke dobimo v tehnoloških priročnikih.  

Teoretični izračun rezalne sile in ostalih sil pri odrezovanju je potreben pri načrtovanju 

tehnoloških postopkov odrezovanja, saj s teoretičnim računom lahko ocenimo, ali se bo 

načrtovan odrezovalni postopek pri določenih parametrih, orodju in stroju lahko izvedel 

[9].  
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2.1.16 Moč pri odrezovanju 

 

Moč (enačba 2.8), ki je potrebna za tvorbo odrezka, je mogoče izračunati zelo 

preprosto, ker je glavna sila Fc v isti smeri kot rezalna hitrost vc: 

n c c
P F v= ⋅                                                             (2.8) 

Pn – neto moč [W]  

vc – rezalna hitrost [m/s]  

Izračunana neto moč Pn upošteva moč, ki se izključno porabi za tvorbo odrezka, ne 

upošteva pa izgub v stroju.  

Izgube v pogonskih delih stroja upoštevamo v enačbi za bruto moč Pb (enačba 2.9):  

( ) /
b c c

P F v η= ⋅                                                          (2.9) 

η − izkoristek stroja  

S pomočjo enačbe za teoretični izračun bruto moči dobimo samo približno vrednost 

potrebne moči, kar je pa v večini dovolj za grobo načrtovanje izvedbe postopkov 

odrezovanja. Izkoristki stroja se gibljejo med 70 in 90 % [9].  

2.2  Orodja za struženje 

 
Orodja za struženje so sestavljena iz treh delov (Slika 2.14):  

• rezalni del − služi odrezovanju materiala; 

• držalo orodja − služi za pričvrstitev rezalnega dela; 

• vpenjalni del − služi za povezavo z vpenjalom za orodja. 
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Slika 2.14: Stružni nož [9] 
 

2.2.1 Izbira stružnega orodja  

 

Pri izbiri optimalnega stružnega orodja moramo upoštevati:  

• vrsto obdelave (notranja ali zunanja obdelava), 

• vrsto rezalne ploščice, 

• velikost rezalne ploščice, 

• geometrijo rezalne ploščice.  

Da zagotovimo čim večjo stabilnost orodja, izbiramo orodje z držalom, ki ima čim večji 

premer. Da zmanjšamo vpliv rezalne sile na orodje, vedno izbiramo obliko orodja, ki 

omogoča ugoden potek prenosa rezalne sile; če je možno, naj bo naklon 90° na rezalni 

rob [10].  

Slika 2.15 prikazuje, za katere vrste struženj izberemo ustrezen tip stružnega noža. 
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Slika 2.15: Vsak stružni nož nam nudi drugačno vrsto struženja [10] 

 
 
Izbiramo lahko med standardnimi izvedbami stružnih nožev (slika 2.16): 

a) ravni nož za grobo obdelavo;                          
b) zakrivljeni nož za grobo obdelavo;  
c) zakrivljeni nož za končno obdelavo;    
d) ravni nož za končno obdelavo; 
e) čelni nož za končno obdelavo; 
f) nož za bočno obdelavo; 
g) nož za zarezovanje in odrezovanje; 
h) nož za struženje prehodnih izvrtin; 
i) nož za struženje slepih izvrtin; 
j) ravni koničasti nož; 
k) nož za odrezovanje na avtomatih; 
l) nož za notranje zarezovanje.                         

 

 
Slika 2.16: Standardne izvedbe stružnih nožev s prispajkanimi ploščicami iz karbidne trdnine [10] 

 

2.2.2 Vrsta rezalne ploščice 

 
Izbrana vrsta rezalne ploščice je odvisna od vrste obdelave:    

• vzdolžno struženje, 
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• oblikovno struženje, 

• čelno struženje, 

• profilno struženje, 

• struženje navojev. 

Velikost rezalne ploščice je odvisna od vrste obdelave:  

Fina obdelava (enačba 2.10): 

( 0,08 0,25 / ), ( 0,3 2 )
p

f mm obrat a mm= − = −                              (2.10) 

Srednja obdelava (enačba 2.11): 

( 0,2 0,6 / ), ( 2 6 )
p

f mm obrat a mm= − = −                                  (2.11) 

Groba obdelava (enačba 2.12):  

( 0,5 1,5 / ), ( 5 15 )
p

f mm obrat a mm= − = −                                  (2.12) 

 

2.2.3 Geometrija rezalne ploščice  

 
Geometrijo rezalne ploščice izbiramo glede na vrsto obdelave. Od vrste obdelave so 

odvisne oblike rezalnih robov, rezalni koti in zaokrožitve. Zelo pomembna je tudi vrsta 

materiala, ki ga obdelujemo. Najbolj pomemben parameter je zaokrožitev rezalnega 

roba rε  (Slika 2.17), ki definira stabilnost v primeru grobe obdelave oziroma kvaliteto v 

primeru fine obdelave [9].  

 
Slika 2.17: Zaokrožitev rezalnega roba [9] 
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2.3 Postopki struženja 

 

Po standardu DIN 8589 postopke struženje delimo glede na kinematiko gibanja 

obdelovanca in orodja in obliko obdelovancev.  

Postopki struženja se delijo na zunanje in notranje struženje. Lahko se izvedejo v 

vzdolžni in prečni smeri.  

• Čelno struženje − orodje giblje prečno na os obdelovanca. 

• Vzdolžno struženje − orodje se premika vzporedno z osjo obdelovanca. 

• Struženj konusov − če je podajalno gibanje premočrtno, vendar poševno na os 

obdelovanca, dobimo stožčaste oblike. To velikokrat izkoristimo za izdelavo 

različnih poševnin in konusov.  

• Zarezovalno struženje − pri tem lahko obdelovance odrežemo ali pa samo 

izdelamo zareze. Uporabljamo posebne zarezovalne nože.  

• Kopirno struženje − pri tem se oblika obdelovanca prekopira iz šablone. 

Povezava med tipalom, ki sledi obliki šablone in stružnim nožem je izvedena 

preko mehanske povezave ali s pomočjo hidravlike. Večino kopirnega struženja 

je sedaj nadomestila CNC obdelava, kjer želeno obliko obdelovanca zapišemo v 

programu in ni treba izdelovati šablone.  

• Oblikovno struženje. 

• Profilno struženje − poljubno rotacijsko obliko je možno dobiti pri krajših 

obdelovancih tudi s posebno obliko čelnega struženja, pri kateri ima orodje 

rezalni rob ustrezne oblike. Tako struženje imenujemo oblikovno ali profilno. 

• Struženje navojev − za izdelavo navoja morata biti vrtenje obdelovanca in 

podajalno gibanje v konstantnem sorazmerju. Stružni noži za navoje imajo profil 

navoja, ki ga izdelujejo [9]. 
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2.4 Vrste stružnic 
 

Stroje za izvedbo struženja imenujemo stružnice in jih delimo v naslednje skupine:   

• Univerzalna stružnica − primerna za uporabo skoraj vseh razpoložljivih 

stružnih nožev. 

• Revolverska stružnica − omogoča hitro menjavo stružnih nožev za takojšno 

obdelavo.  

• CNC stružnica − je računalniško numerično kontrolirana. 

• Čelna stružnica − je namenjena obdelavi težkih obdelovancev velikega premera 

in majhne debeline. 

• Vertikalna − karuselska stružnica − je namenjena za obdelavo zelo težkih in 

velikih obdelovancev (premer do 10 m); zaradi lažjega centriranja in vpenjanja 

je glavna os vertikalna [9]. 

 

2.5 Osnovni sestavni elementi stružnic 

 

Najbolj pomembni elementi stružnic so:  

• postelja (okvir), 

• vodila, 

• pogoni, 

• vretenjak, 

• sani in suporti, 

• konjiček, 
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• linete. 

 

2.5.1 Postelja 

 

Osnovni okvir stružnice imenujemo postelja (Slika 2.18). Postelja je lahko zvarjena ali 

ulita. Zagotavljati mora dovolj veliko togost. Samo dovolj togi stroji omogočajo 

natančno in zanesljivo odrezovanje. Omogočati mora enostavno in natančno obdelavo, 

da lahko ustrezno montiramo vodila in druge dele [9].  

 
Slika 2.18: Postelja [9]  

 
 
2.5.2 Vodila 

 

Vodila omogočajo gibanja, ki so potrebna pri odrezovanju. Lahko jih izvedemo kot 

drsna vodila (Slika 2.19), lahko so tudi kotalna. Za največje hitrosti gibanj in najbolj 

natančna gibanja pa uporabimo hidrostatična vodila [9].  

 

Slika 2.19: Različne izvedbe drsnih vodil [9] 
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2.5.3 Pogoni 

 
Stružnica ima ponavadi več pogonov (Slika 2.20). Razlikujemo glavni pogon, ki 

zagotavlja glavno gibanje, ki ga potrebujemo za odrezovanje in pomožne pogone, ki 

skrbijo za vsa ostala gibanja [9].  

 

 

Slika 2.20: Pogoni stružnice [9] 

 

2.5.4 Sani in suporti 

 

Sani in suporti omogočajo premikanje vpenjalnega sistema z orodji proti obdelovancu 

(Slika 2.21). Sistem za vzdolžno premikanje imenujemo sani, za prečno premikanje pa 

suport. Na stružnici imamo lahko več sani in suportov [9].  

 

Slika 2.21: Sani in suporti [9] 
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2.5.5 Konjiček 

 

Tudi konjiček (Slika 2.22) je pritrjen na posteljo. Omogoča podpiranje daljših 

obdelovancev. V konjiček lahko vpnemo tudi svedre in s tem na stružnici tudi vrtamo. 

Po postelji je premičen po posebnih vodilih, kar mu omogoča podpiranje različno dolgih 

obdelovancev [9].    

 

Slika 2.22: Konjiček na CNC in klasični stružnici [9] 
 

2.6 Vpenjalni deli stružnice 

 

Vpenjalni sistemi za obdelovance morajo omogočati stabilno in zanesljivo vpenjanje 

obdelovanca na glavno vreteno. Vpenjanje mora biti hitro in enostavno.  

 

2.6.1 Vpenjalna glava 

 
Vpenjalna glava ima tri ali štiri čeljusti, ki omogočajo vpenjanje obdelovancev z 

različnimi premeri (Slika 2.23). Čeljusti se lahko razmikajo mehansko s pomočjo 

vijaka. Sodobni stroji imajo hidravlične ali pnevmatične pogone za vpenjalne glave [9]. 

   

 

Slika 2.23: Tričeljustna vpenjalna glava [9] 
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2.6.2 Čelne plošče 

 

Čelne plošče omogočajo posamično vpetje zahtevnejših obdelovancev (Slika 2.24). Na 

njih lahko vpnemo tudi večje premere obdelovancev. Primerne so za vpenjanje 

obdelovancev, ki nimajo velikih dolžin in jih čelno obdelujemo. Na čelne plošče lahko 

vpenjamo tudi obdelovance nepravilnih rotacijskih oblik [9].  

 

Slika 2.24: Čelna plošča in štiričeljustna vpenjalna glava [9] 
 
2.6.3 Vpenjalne stročnice 

 

Vpenjalne stročnice imajo konus, ki omogoča hitro in zanesljivo vpenjanje (Slika 2.25). 

Pri izpenjanju se stročnica razpne, pri vpenjanju pa jo z aksialno silo stisnemo in 

obdelovanec vpnemo. Z vpenjalnimi stročnicami lahko vpenjamo tudi orodja, ki imajo 

cilindrični vpenjalni del. Vpenjalne stročnice lahko tudi enostavno avtomatiziramo [9].  

 

Slika 2.25: Različne izvedbe vpenjalnih stročnic [9] 
 
 
2.6.4 Vpenjalne konice 

 
Vpenjalne konice omogočajo vpenjanje daljših obdelovancev in vrtenje obdelovanca 

(Slika 2.26). Lahko jo namestimo v konjiček, lahko pa tudi v glavno vreteno [9].  
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Slika 2.26: Vpenjalna konica [9] 
 
2.6.5 Vpenjalne konice 

 
Vpenjalne konice omogočajo vpenjanje daljših obdelovancev in vrtenje obdelovanca 

(Slika 2.27). Lahko jo namestimo v konjiček, lahko pa tudi v glavno vreteno [9].  

 

Slika 2.27: Vpenjalna konica [9] 
 

2.7 Vpenjalno orodje 

 
Stružno orodje mora biti vedno nepremično vpeto v samo konstrukcijo stružnice. 
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2.7.1 Vpenjala glava 

 
Univerzalne stružnice imajo obračalno vpenjalno glavo za orodja, ki omogoča 

enostavno hitro menjavanje treh ali štirih orodij (Slika 2.28). Orodja so lahko na 

posebnih nosilcih vpeta že prej. Na obračalno glavo jih pritrdimo s posebnim 

ekscentrom [9].    

 

Slika 2.28: Vpenjalna glava za orodja na klasični in CNC stružnici [9] 
 
 
2.7.2 Revolverska vpenjala glava 

 
Revolverska vpenjalna glava omogoča vpenjanje več orodij do 12 ali celo več (Slika 

2.29). Orodja morajo biti že prej nastavljena. S tem pridobimo veliko časa pri obdelavi, 

saj ni izgube časa zaradi menjavanja orodij. Sodobni stroji imajo več revolverskih glav, 

v katerih so lahko klasična enostavna orodja [9].  

 

Slika 2.29: Revolverska glava za hitro vpenjanje in zamenjavo večjega števila orodji [9] 
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3 IDEJA STRUŽNICE V OSNOVNI ŠOLI  

 

Ena od dejavnosti, s katerimi se lahko učenec v osmem razredu OŠ ukvarja, je tudi 

uporaba modela stružnice, pri kateri računalnik krmili gibanje stružnega noža v dveh 

med seboj pravokotnih smereh. 

 

Za enostavno izdelavo le-te potrebujemo tri osnovne komponente: 

• ročno stružnico za les, 

• električni ročni vrtalnik, 

• računalniško krmiljen stružni nož. 

 

 
3.1 Ročna stružnica za les  
 
Ročna stružnica (Slika 3.1) za les je stojalo/vpenjalo, v katerega vpnemo obdelovanec. 

Sestavni deli so postelja in konjiček z vpenjalno konico. 

 
Slika 3.1: Ročna stružnica za les [11] 

 
 

3.2 Električni ročni vrtalnik 
 

Električni ročni vrtalnik (Slika 3.2) se uporablja kot pogon, zato ga namestimo na 

ustrezno mesto, ki se na ročni stružnici za les nahaja na nasprotni strani konjička. 

Nastavek (vpenjalna konica) za struženje pritrdimo v vpenjalno glavo tako, da ga 

čeljusti držijo nepremično. 
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Slika 3.2: Električni ročni vrtalnik [11]  

 
3.3 Računalniško krmiljen stružni nož 
 

Ker se obdelovanec vpet v stružnico vrti le okoli lastne osi, je za učinkovito struženje 

potrebno premikati stružni nož po želenih mestih (koordinatah), katera predstavljajo 

končno obliko (silhueto) izstruženega obdelovanca. Če želimo uporabljati koordinate, 

pa moramo najprej določiti koordinatni sistem. Smer Y nam pove razdaljo od začetne 

pozicije stružnega noža ob začetku struženja vzporedno z osjo vrtenja obdelovanca 

(Slika 3.3). Smer X nam pove razdaljo od začetne pozicije stružnega noža ob začetku 

struženja pravokotno na os vrtenja obdelovanca (Slika 3.3), kjer je pozitivna vrednost 

premik proti osi obdelovanca. 

 
Slika 3.3: Dve osnovni smeri gibanja stružnega noža  

 
Ko smo določili dve osnovni smeri gibanja stružnega noža, moramo določiti osnovni 

princip premikanja stružnega noža oziroma osnovno idejo izdelave stojala za stružni 

nož. 

Izvedemo ga tako, da je stružni nož nepremično vpet v vpenjala, le-ta pa so premično 

vpeta (možnost premikanja le v smer X) prek vodil v sani. Sani so nato (skupaj z vodili) 

vpeta v vodila, ki so nepremično vpeta v samo nosilno konstrukcijo. Slednja vodila 

omogočajo premikanje po osi Y (Slika 3.4).  

Premikanje sani in vpenjala za stružni nož najlažje izvedemo tako, da skozi same sani 

napravimo luknjo z notranjim navojem in v luknjo vstavimo navojno palico z enakim 
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(zunanjim) navojem (Slika 3.4). Če se navojna palica vrti okoli svoje osi, a se ne 

premika po smeri v kateri je postavljena, se zaradi tega začnejo premikati sani ali 

vpenjalo, odvisno od tega katera navojna palica se vrti.   

Vrtenje navojne palice in s tem premike sani ter vpetja kontroliramo z koračnim 

motorjem. Koračni motor je prek toge gredne vezi povezan z navojno palico, sam pa je 

nepremično nameščen na nosilni konstrukciji. 

 

 
Slika 3.4: Konstrukcija vpenjala, sani, vodil in navojne palice. Puščice za smeri kažejo, v katero 

smer je vrednost koordinatnega sistema pozitivna. 
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3.4 Način krmiljenja stružnega noža 
 

Preko vmesnika (mikrokrmilnika) moramo koračne motorje povezati z računalnikom. 

Nato moramo napisati program, ki bo v aplikaciji vseboval minimalno dve zaslonski 

maski: 

• Kalibracija − s to zaslonsko masko fizično postavimo stružni nož na referenčno 

pozicijo (X,Y=0,0), ki je začetna pozicija struženja. 

• Struženje − ko imamo stružni nož nameščen na referenčnem mestu, v zaslonsko 

masko Struženje vnesemo podatke o predmetu, ki ga želimo stružiti (koordinate 

za X in Y smer) in samo struženje nato izvedemo.   
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4 IZDELAVA SESTAVNIH DELOV STOJALA 

ZA STRUŽNI NOŽ 

 

V tem poglavju so predstavljeni postopki za izdelavo sestavnih delov stojala za stružni 

nož. Najprej je opisan namen sestavnega dela, nato dimenzije kosa in material, iz 

katerega je narejen. Delavniške risbe lahko najdemo v prilogi, v tehnološkem postopku 

pa so po korakih navedene postopki, ki jih moramo izvesti, da dobimo ustrezne sestavne 

dele. Vse desne slike so narejene s pomočjo programske opreme SolidWorks [17]. 

 

4.1 Sani stružnice 
 

Sani vsake stružnice so najpomembnejši element le-te. Natančno izdelane sani 

omogočajo natančno struženje. Izdelane so iz aluminija dimenzij 50 mm x 50 mm x  50 

mm kot kaže delavniška risba 1 (Slika 4.1). Vanje je zavrtanih šest lukenj. 2 x 2 luknji 

premera 10 mm in 1 x 2 luknja 8 mm. Luknji 8 mm imata vrezan navoj M8 globine 5 

mm.  

Delavniško risbo 1 lahko najdemo na priloženem DVD-ju v mapi Načrt/Delavniške in 

sestavna risba. 

Tehnološki postopki: 

- izberemo aluminij dimenzij 50 mm x 50 mm x 50 mm in nanj prerišemo mere; 

- sledi vrtanje lukenj. Najprej vrtamo luknje premera 10 mm; 

- za tem vrtamo luknje premera 6,4 mm po vsej dolžini (50 mm) aluminijastega 

kvadra; 

- z ene strani (delavniška risba 1) zavrtamo luknjo premera 8 mm dolžine 45 mm;  

- v luknjo (s strani, kjer je premer še vedno 6,4 mm) v dolžini (preostalih 5 mm) 

zarežemo navoj M8 s pomočjo strojnega svedra za rezanje novih navojev M8. 
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Slika 4.1: Sani 

 
4.2 Vodila 
 

Vodila so poleg navojne palice edini element, ki sem ga kupil v trgovini, poleg tega pa 

so to edini element konstrukcije, pri katerem sem tekom izdelave spreminjal le en 

parameter ‒ dolžino. To so palice premera 10 mm iz nerjavnega jekla (Slika 4.2).  

 

Tehnološki postopek: 

- izmerimo dolžine, na katerih se bodo gibali sani po dolžini X (200 mm) in po 

dolžini Y (250 mm), tej dolžini pa dodamo še 100 mm, saj se morajo vodila 

povsem prilegati v nosilno konstrukcijo; 

- režemo dolžine palic s pomočjo  namizne krožne žage. Za dolžino Y 

potrebujemo dve palici dolžine 250 mm, za dolžino X pa dve palici dolžine 200 

mm; 

- brusimo in poliramo robove palic s pomočjo miznega brusilnega stroja z 

brusilnima ploščama. 

 
Slika 4.2: Vodila 
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4.3 Navojna palica 
 

Navojna palica je poleg vodil edini element, ki je bil pred narejen in kupljen. Z vrtenjem 

okoli lastne osi, služi za premikanje sani in stružnega noža po osi Y ter premikanje 

stružnega noža po osi X. Navojna palica mora imeti navoj M8 (korak navoja je 1,25 

mm) (Slika 4.3). 

  

 
Slika 4.3: Navojna palica 

 

 

Tehnološki postopki: 

- pomerimo razdaljo med pozicijo gredi koračnega motorja na nosilni konstrukciji 

in položajem namestitve vodil na drugi strani nosilne konstrukcije (za smer Y ta 

razdalja znaša 150 mm, za smer X pa 110 mm); 

- odrežemo navojno palico s pomočjo namizne krožne žage na razdalji, ki smo jo 

prej izmerili; 

- s pomočjo miznega brusnega stroj z brusnima ploščama pobrusimo odrezani 

konec tako, da na eni strani navojno palico sploščimo (v dolžino 10 mm, v 

globino 2 mm), saj bomo tam z vijakom pritrdili navojno palico s pomočjo toge 

gredne vezi (slika 4.3 desno). 
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4.4 Nosilec koračnega motorja za smer X 
 

Nosilec koračnega motorja za smer X ima vlogo povezave vodil smeri X z koračnim 

motorjem (Slika 4.4). Narejene so iz kosa aluminija dimenzij 50 mm x 50 mm x 20 mm. 

Vanj je zavrtanih devet lukenj, od tega 2 debeline 10 mm, 1 debeline 15 mm, 4 debeline 

3 mm in 2 debeline 4 mm z notranjim navojem M4, kot kaže Delavniška risba 2. 

Delavniško risbo 2 lahko najdemo na priloženem DVD-ju v mapi Načrt/Delavniške in 

sestavna risba. 

Tehnološki postopek: 

- vzamemo kos aluminija dimenzij 50 mm x 50 mm x 20 mm; 

- na sredini (večje ploskve) kvadra izvrtamo luknjo premera 12 mm, kot kaže 

Delavniška risba 2; 

- na razdalji 15 mm od sredine izvrtamo 2 luknji (vsaka na svoji strani) debeline 

10 mm, kot kaže Delavniška risba 2; 

- na razdalji 28,63 mm diagonalno od sredine v vsakem kotu kvadra izvrtamo po 

eno luknjo (4 luknje v celoti) debeline 3 mm. Te štiri luknje bodo pritrdile 

koračni motor na nosilec koračnega motorja za smer X; 

- na ploskvah kvadra, ki sta bližje luknjam premera 10 mm, na sredini le-teh 

zavrtamo dve luknji debeline 3,2 mm in vrežemo navoja M4 s pomočjo strojnih 

svedrov za rezanje notranjih navojev, kot kaže delavniška risba 2. Zavrtani 

luknji morata biti pravokotno povezani z luknjami iz tretjega odstavka. Ti dve 

luknji bosta s pritrditvijo vodil na nosilec koračnega motorja za smer X ta dva 

elementa razstavno spojili; 

- v vsako luknjo z navojem M4 sedaj privijmo vijak M4 dolžine 5 mm. 

 

 
Slika 4.4: Nosilec koračnega motorja za smer X 
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4.5 Nosilec koračnega motorja za smer Y 
 

Nosilec koračnega motorja za premikanje sani in noža po smeri Y je narejen nekoliko 

drugače. Z ene strani je pritrjen na nosilno konstrukcijo, na drugi strani pa drži koračni 

motor, ni pa neposredno pritrjen na vodila (Slika 4.5). Prav tako je narejen iz kosa 

aluminija dimenzij 50 mm x 50 mm x 20 mm, vanj pa je izvrtanih 7 lukenj (2 luknji 

manj, ker ni nosilcev za vodila).  

Delavniško risbo 3 lahko najdemo na priloženem DVD-ju v mapi Načrt/Delavniške in 

sestavna risba. 

Tehnološki postopek: 

- vzamemo kos aluminija dimenzij 50 mm x 50 mm x 20 mm; 

- na sredini (večje ploskve) kvadra izvrtamo luknjo premera 10 mm, kot kaže 

delavniška risba 3; 

- na razdalji 15 mm od sredine izvrtamo 2 luknji (vsaka na svoji strani) debeline 

3,2 mm in vrežemo navoj M4 s pomočjo strojnih svedrov za rezanje notranjih 

navojev, kot kaže delavniška risba 3. Ti dve luknji  bosta pritrdile nosilec na 

nosilno konstrukcijo; 

- na razdalji 28,64 mm diagonalno od sredine v vsakem kotu kvadra izvrtamo po 

eno luknjo (4 luknje v celoti) debeline 3 mm. Te štiri luknje bodo pritrdile 

koračni motor na nosilec koračnega motorja za smer X. 

 

 
Slika 4.5: Nosilec koračnega motorja za smer Y 

 
4.6 Vpenjalo za stružni nož 
 

Vpenjalo za stružni nož je sestavljeno iz dveh kosov aluminija dimenzij 80 mm x 40 

mm x 20 mm, vijakov in matic, ki se prilegajo nanje (Slika 4.6).  
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Delavniško risbo 4 in 5 lahko najdemo na priloženem DVD-ju v mapi Načrt/Delavniške 

in sestavna risba. 

Tehnološki postopek: 

- v kos aluminija izvrtamo štiri luknje debeline 8mm, katerih pozicije lahko 

vidimo na Delavniški risbi 4; 

- v enega od kosov moramo pravokotno na prejšnje luknje izvrtati dve slepi luknji 

debeline 10 mm in globine 20 mm, kot kaže Delavniška risba 4. Tako izdelan 

kos v nadaljevanju imenujemo kos 1. Kos 2 je kos, v katerega so izvrtane le 4 

luknje premera 8 mm. (Za lažjo predstavo; kos 2 je nameščen na vrhu stružnega 

noža, kos 1 pa pod njim); 

- pravokotno na obe slepi luknji (v kosu 1) izvrtamo v vsako tudi luknjo debeline 

32 mm ter vanju zarežemo navoj M4 s pomočjo strojnih svedrov za rezanje 

notranjih navojev (Delavniška risba 4);  

- v vsako luknje z navoji zavijemo po en vijak M4 dolžine 5 mm (te dva vijaka 

bosta pritrdila navojne palice na vpenjalo); 

- med kosa aluminija položimo stružni nož ter kosa aluminija in nož spojimo s 

štirimi vijaki (Slika 4.6). 

 

 
Slika 4.6: Vpenjalo za stružni nož 

 
4.7 Stružni nož 
 

Izbira stružnega noža je poljubna in odvisna od oblike končnega izdelka. Zaradi 

specifičnega gibanja vpenjala za stružni nož med samim struženjem pa najbolj 

priporočamo uporabo Noža za zarezovanje in odrezovanje, ki ima glavni stružni rob 

debeline 1 mm (Slika 4.7).  
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Slika 4.7: Nož za zarezovanje in odrezovanje [10] 

 
4.8 Nosilna konstrukcija 
 

Nosilna konstrukcija poleg sani odigra najpomembnejšo vlogo pri (natančnem) 

pomikanju stružnega noža in posledično tudi struženju. Narejena je iz treh kosov 

aluminija, pri katerem ima prvi kos (B) dimenzije 150 mm x 50 mm x 50 mm, druga 

dva (A1 in A2) pa dimenzije 130 mm x 50 mm x 50 mm. Med sabo so spojeni z vijaki 

navoja M10 dolžine 30/90 mm (dolžina vijaka 90 mm, dolžina navoja 30 mm), kot kaže 

slika 4.8.  

Delavniško risbo 6, 7 in 8 lahko najdemo na priloženem DVD-ju v mapi 

Načrt/Delavniške in sestavna risba. 

Tehnološki postopek: 

- vzemimo kos aluminija (kos B) dimenzij 150 mm x 50 mm x 50 mm in dva kosa 

aluminija (kos A) dimenzij 130 mm x 50 mm x 50 mm; 

- v kos B izvrtamo 3 slepe luknje na vsako stran (Delavniška risba 6). Luknje naj 

bodo premera 10 mm do globine 10 mm, zatem pa naj imajo notranji navoj M10 

do globine 33,75 mm, ki ga napravimo s pomočjo strojnih svedrov za rezanje 

notranjih navojev;    

- v kos A je najprej treba izvrtati 3 luknje. To velja za vsakega od kosov A. 

Luknje naj bodo debeline 10 mm in naj se nahajajo na pozicijah, ki so določene 

z Delavniško risbo 7; 

- v vsak kos A nato zavrtamo še 2 luknji premera 10 mm, v kos A1 luknjo 

premera 12 mm (Delavniška risba 7), v kos A2 pa luknjo premera 8 mm 

(Delavniška risba 8);  

- v kos A1 izvrtamo še dve luknji s potopljeno glavo premera 4 mm, kjer je 

potopljena glava globine 35 mm (Delavniška risba 7);  
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- nosilno konstrukcijo sestavimo z namestitvijo kosov A in B tako, da luknje, ki 

tvorijo trikotno obliko, sovpadajo kolinearno (Slika 4.9), luknje potopljenih glav 

(kos A1) pa gledajo proti kosu A2; 

- ko so kosi A in B nameščeni pravilno (Slika 3.8), v luknje namestimo vijake 

M10 in jih privijemo s pomočjo viličastega ključa. 

 

     
Slika 4.8: Sestavljanje nosilne konstrukcije 

 
 

 
Slika 4.9: Nosilna konstrukcija 

 
4.9 Toga gredna vez med navojno palico in koračnim motorjem 
 

Če želimo, da navojna palica in koračni motor delujeta usklajeno, ju moramo povezati z 

togo gredno vezjo (Slika 4.10). Ta vez pa mora biti zaradi lažjega prenašanja in 

shranjevanja tudi razstavljiva. 

Delavniško risbo 9 lahko najdemo na priloženem DVD-ju v mapi Načrt/Delavniške in 

sestavna risba. 

Tehnološki postopek: 

- najprej s pomočjo miznega brusilnega stroja z brusnima ploščama pobrusimo 

navojno palico in gred koračnega motorja tako, da dobimo na okroglem koncu 

gredi in navojne palice raven del (glej sliko 4.3). Na ta raven del bo kasneje 
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pritiskal vijak z ravno konico, tako bo poskrbljeno, da se gred koračnega 

motorja in navojna palica gibljeta sočasno; 

- vzemimo aluminijasto palico dolžine 50 mm in debeline 12 mm, v katerega je že 

izvrtana luknja debeline 5 mm. S pomočjo vrtalnega stroja s stojalom izvrtajmo 

v aluminijast tulec luknjo z debelino 8 mm in globino 30 mm;  

- nato napravimo luknje z notranjim navojem M4 na pozicijah, ki nam jih kaže 

Delavniška risba 10 (vidimo jih lahko tudi na Sliki 4.10);  

- v navojne luknje privijmo (imbus navojno steblo) vijaka M4 s pomočjo 

notranjega šestrobega vijačnega ključa; 

- ker za vodenje sani in stružnega noža uporabljamo 2 koračna motorja in 2 

navojni palici, moramo izdelati tudi 2 togi gredni vezi med le-tema. 

 

 
Slika 4.10: Toga gredna vez 
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5 KRMILJENJE STRUŽENJA 

 

Za vodenje sani in stružnega noža smo uporabili koračne motorje, povezavo med 

računalnikom in koračnim motorjem pa smo vzpostavili s pomočjo vmesnika 

(mikrokrmilnik). 

 

5.1 Koračni motor – osnove delovanja 
 

Koračni motor je (brezkrtačni) elektromotor, ki lahko razdeli celoten obrat na večje 

število korakov. Pozicija motorjeve gredi je lahko natančno nadzorovana brez povratnih 

informacij o le-tej, dokler je motor ustrezno obremenjen (navor je večji od navora, ki ga 

povzroča sila trenja med gredjo in luknjo).  

 

Zaradi močnostnih zahtev, induktivnega napajanja in temperaturnega uravnavanja, 

koračni motor ne more biti napajan neposredno iz digitalnega izhoda. Na mesto med 

digitalnim izhodom in napajanjem koračnega motorja moramo zato namestiti še vezje 

H-most (H bridge), ki je že integirirano v naš mikrokrmilnik.   

 

Koračni motor ima za razliko od enosmernega (krtačni) motorja, ki začne obratovati ob 

priključitvi napetosti, elektromagnete postavljene okoli (izhodne) gredi (kot kaže Slika 

5.1). Elektromotorji so povezani z izhodom mikrokrmilnik. Če želimo, da se motor 

začne vrteti, moramo prvi elektromagnet priklopiti na napetost, kar magnetno privlači 

zobate elektromagnete na gredi. Ko so zobje gredi poravnani z prvim elektromagnetom, 

so rahlo odmaknjeni od elektromagneta dva. Zato se ob vklopu elektromagneta dva in 

izklopu elektromagneta ena gred premakne proti drugemu elektromagnetu, da se 

poravna z njim (Slika 5.1 zgoraj). Opisan postopek se nadaljuje za elektromagneta dva 

proti tri ... Vsak majhen obrat gredi koračnega motorja imenujemo korak, ko pa motor 

opravi toliko korakov kot jih je zob na notranjem elektromagnetu (gredi), gred 

koračnega motorja opravi obrat za 360o [12].  
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Slika 5.1: Osnovno delovanje Koračnega motorja [12] 
 

5.2 Značilnosti koračnih motorjev 
 

1. Koračni motorji so neprestano priključeni na napetost. 

2. Z večanjem hitrosti motorja se mu zmanjšuje navor. Večina motorjev ima 

največji navor v mirujočem stanju, čeprav navor v stoječem stanju tudi drži gred 

na želenem mestu (v primeru da bi prišlo do zunanjih obremenitev). 

3. Koračni motor močneje vibrira kot ostale vrste elektromotorjev, saj diskretni 

korak gredi iz en pozicije v drugo povzroči rahel tresljaj konstrukcije.  

4. Te vibracije lahko zelo negativno vplivajo na delovanje motorja pri nekaterih 

hitrostih do te mere, da motor izgubi navor ali celi pravo smer vrtenja. To pa 

zaradi tega, ker se gred nahaja v izvoru magnetnega polja. Ko (elektromagnetni) 

zobje gredi napravijo korak in se poravnajo z vklopljenim elektromagnetom, 

kratek čas še nihajo okoli ravnovesne lege v magnetnem polju. Če je frekvenca 

nihanja enaka resonančni frekvenci, se nihanje poveča, motor pa izgubi sinhrono 

gibanje kar pokaže v napaki pozicije zob ali spremembi smeri gibanja. V 

najhujšem primeru se zgodi, da izgubimo popoln nadzor na motorjem (in 
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navorom, ki drži gred na želeni poziciji), gred pa se lahko začne vrteti brez 

(relativno velikega) trenja. 

5. Problem lahko ublažimo s pospeševanjem skozi resonančno območje gredi, 

fizičnim vlaženjem sistema ali nadzorom krajših korakov.  

6. Motorji z večjim številom korakov izvajajo vrtenje z manjšimi vibracijami kot 

tisti z manjšim številom korakov [12]. 

 

5.3 Dvofazni koračni motor 
 
Obstajata dve osnovni navitji elektromagnetnih tuljav v dvofaznem koračne motorju: 

bipolarno in unipolarno . 

 

5.3.1 Unipolarni koračni motor 

 
Unipolani koračni motor ima eno navitje glede na polov par (fazo), na sredini pa ima 

priklopljeno ozemljitev (Slika 5.2). Vsaka sekcija navitja se vklopi za posamezno smer 

magnetnega polja. S tako ureditvijo lahko smer magnetnega polja obrnemo brez 

spreminjanja smeri električnega toka, spremembe pa lahko opravljamo z enim 

tranzistorjem (za posamezno navitje).  

 

Mikrokrmilnik za koračne motorje lahko uporabimo za vklapljanje/izklapljanje 

tranzistorjev v pravilnem vrstnem redu, kar olajša uporabo unipolarnih koračnih 

motorjev in jih naredi priljubljene pri raznoraznih hobijih. So najcenejši način 

doseganja natančnih kotnih premikov [12]. 
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Slika 5.2: Tuljava unipolarnega koračnega motorja 

 
 
5.3.2 Bipolarni koračni motor 

 
Bipolari koračni motor ima eno navitja glede na polov par. Električni tok v navitju mora 

zamenjati smer, če želimo zamenjati smer magnetnega polja. Ravno zaradi tega je 

električno vezja za nadzor bipolarnega koračnega motorja bolj zapleteno, v večini 

primerov narejeno z H-bridge (H-most).  

Ker so tukaj navitja bolje izkoriščena (več prostora za eno navitje, debelejša žica, 

manjša upornost, večji tok), so tudi ti motorji pri isti velikosti močnejši kot unipolarni. 

To se zgodi zaradi fizičnega prostora, ki ga zasedejo navitja (Slika 5.3). Unipolarni 

koračni motor ima dvakrat več žice na istem mestu navitja, a uporablja samo polovico le 

tega naenkrat, kar privede do tega, da je njegov izkoristek 50 %. Čeprav je bipolarni 

koračni motor bolj komplicirano kontrolirati, lahko to pomanjkljivost odpravimo z 

uporabo integriranih vezji kot so H-most [12]. 

 
Slika 5.3: Tuljava bipolarnega koračnega motorja 
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5.4 SCHRITTMOTOR E547 52500 

Za krmiljenje sani in stružnega noža smo uporabili koračni motor 

SCHRITTMOTOR_E547_52500, katerega dimenzije (mm) lahko preberemo iz Slike 

5.4: 

 

 
Slika 5.4: Mere koračnega motorja E547_52500 [13] 

 
 
 
Specifikacije koračnega motorja SCHRITTMOTOR_E547_52500 so navedene v 
Preglednici 5.5: 
 

Preglednica 5.5 Specifikacije koračnega motorja SCHRITTMOTOR_E547_52500 [13] 
Specifikacije 

Kot posamičnega koraka/ toleranca 1,8° ±0,09° 
Tok (bipolarni) (Amp) 0,7 

Tok (unipolarni) (Amp) 1,0 
Upornost (Ohm) 3,15 

Induktivnost ene faze (mH) 3 
Mirovni navor (bipolarni) (Ncm) 25 

Mirovni navor (unipolarni) (Ncm) 19 
Rotorjev vztrajnostni moment (Kgm2 x 107) 43 

Pospešek (rad x s2) 59000 
Teža motorja (Kg) 0,24 

Vrsta vezave IV 

 

5.5 Mikrokrmilnik eProDas-Rob1 

Za povezavo med računalnikom in koračnimi motorji smo uporabili mikrokrmilnik 

eProDas-Rob1 (Slika 5.6). 
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Slika 5.6: Mikrokrmilnik eProDas-Rob1, z rdečo so označeni močnostni izhodi PortC [14] 

 

Vmesnik eProDas-Rob1 je večnamenski in cenovno ugodni vmesnik. Njegova 

posebnost je, da ponuja odprte možnosti za izbiro vhodnih in izhodnih komponent in 

programske opreme. Komponente so lahko DC motorji, servo motorji, koračni motorji, 

različni senzorji, luči, grelci, LCD enote in drugi moduli. Vmesnik lahko programiramo 

v različnih okoljih: MS Visual Basic, Delphi, Bsacom, LabView ... V našem primeru 

smo program za vodenje stružnega noža napisali v programskem jeziku MS Visual 

Basic. Za krmiljenje komponent, ki zahtevajo višjo izhodno moč (bipolarni koračni 

motor) ima eProDas-Rob1 vgrajen že H-most L293D, ki se nahaja tik pred izhodi 

PortC. Postopek za priključitev vmesnika na računalnik je dostopen na spletni strani 

[15].  

 
Tehnični podatki: 

• 16-bitni AVR mikroprocesor, 

• LPT komunikacijska vrata za povezavo z računalnikom ali USB povezava, 

• 8 močnostnih izhodov – Port C, 

• digitalni vhodi – B0 do B3 (ali stikala od S1 do S4), 

• 20 programabilnih vhodno-izhodnih enot: 

A0 – A3 digitalno-analogni vhodi 

A4 – A7 digitalno-analogni vhodi in digitalni izhodi 

D0 – D7 digitalni vhodi in digitalni izhodi (3 pini), 

• Port D (14 pinov) za povezavo z LCD prikazovalnikom in drugimi integriranimi 

vezji, 

• napajanje preko AC/DC adapterja nastavimo na baterijo s 7,5 V ali uporabimo 6 

AA baterijo [16]. 
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5.6 H-most L293D 

 
Krmiljenje koračnih motorjev je mogoče tudi z drugimi mikrokrmilnik, vendar vsi 

nimajo dovolj velike izhodne moči za krmiljenje bipolarnih koračnih motorjev. Če 

imamo opravka z mikrokrmilnik, ki nima ustrezne izhodne moči, moramo med 

izhodnimi priključki in priključki koračnih motorjev priključiti tudi H-most (H-bridge). 

Na vmesniku eProDas-Rob1 sta med mikrokrmilnik ATMega-16 in izhodom PortC 

nameščena dva H-mostiča L293D (Slika 5.7). 

                                
Slika 5.7: H-most L293D (levo)  in pini (desno) [18] 

 
En od mostičev je nameščen med ATMega-16 in izhodi C0, C1, C2 in C3, drugi mostič 

pa je po nameščen me ATMega-16 in izhodi C4, C5, C6 in C7.  

 
L293D sta dva visoko-tokovna (napetostna) H-mostiča. Vsak je sestavljen tako, da 

omogoča dvosmerne tokove do 600 mA pri napetostih od 4,5V pa vse do 36V. 

Namenjen je kontroliranju induktivnih bremen, kot so releji, elektromagneti, enosmerni 

in bipolarni koračni motorji … Vsi vhodi so TTL (Transisto-transistor logic) združljivi. 

Vsak izhod je emitorski sledilnik s komplementarnima tranzistorjema (Darlingtonov 

spoj). Operacijski ojačevalniki delujejo v parih, kjer operacijskima ojačevalnikoma 1 in 

2 omogoča delovanje 1,2 EN (ENable, vhod 1), operacijskima ojačevalnikoma 3 in 4 pa 

omogoča delovanje 3,4 EN (vhod 9) (Slika 5.8). Ko je vključen vhod (EN) v nasičenju, 

je ustreznim operacijskim ojačevalnikom omogočeno delovanje, njihova izhoda sta tudi 

v nasičenju in v nasprotni fazi. Ko ima vključen vhod (EN) nizko napetost (kolenska 

napetost), ustreznim operacijskim ojačevalnikom ni omogočeno delovanje, njihova 

izhoda sta pod vrednostjo kolenske napetosti (digitalna 0). Z primernimi vhodnimi 

podatki, lahko vsak par operacijskih ojačevalnikov ustvari H-most, primeren za 

krmiljenje elektromagnetov, motorjev … [18]. 
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Vezje H-mosta L293D lahko vidimo na Sliki 5.8: 

  
Slika 5.8: Vezje H-mosta L293D [18] 

5.7 Povezava koračnega motorja SCHRITTMOTOR E547 52500 

z vmesnikom eProDas-Rob1 

 
Iz Slike 5.9 lahko vidimo, kako so razporejene žice po barvah glede na navitja: 
 

 
Slika 5.9: Priključki na navitje 
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Če želimo upravljati koračni motor E547_52500 kot bipolarni koračni motor (in s tem 

imeti največjo moč), moramo le-tega priklopiti na mikrokrmilnik eProDas-Rob1 (izhodi 

PortC) kot kaže Preglednica 5.10:  

 
 

Preglednica 5.10: Priklop žic koračnega motorja na izhode mikrokrmilnika 
mikrokrmilnika eProDas-Rob1 
Koračni motor (smer) smer X smer Y 
Digitalni izhod C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 
Barva priključka na 
koračnem motorju 

 
oranžna 

 
modra 

 
rdeča 

 
rumena 

 
oranžna 

 
modra 

 
rdeča 

 
rumena 

 
Izhode PortC mikrokrmilnika eProDas-Rob1 lahko vidimo označene tudi na Sliki 5.11: 
 

 
Slika 5.11: Pozicija digitalnih izhodov na mikrokrmilniku eProDas-Rob1 [14] 
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6 Sestavljanje konstrukcije za vodenje rezalnega 

noža  

Ko imamo dokončno izdelane vse sestavne dele konstrukcije, jo lahko začnemo 

sestavljati. Za združevanje posameznih sklopov so uporabljene standardne velikosti 

vijakov, lahko pa jih tudi pobrusimo na konicah, če ne dobimo primernih vijakov. 

Sestavljanje po zahtevnosti ne presega osnovnošolskega znanja in bi lahko bilo 

izvedeno pri pouku Tehnike in tehnologije v 15 minutah. Pri tem bi se učenci naučili 

princip vijačenja … 

Vse slike v tem poglavju so narejene programsko opremo SolidWorks [17]. 

 

1) Sestavljanje se prične pri nosilni konstrukciji, na katero potem namestimo 

vodila, sani, koračne motorje in stružni nož. Najprej z tremi vijaki M10 

privijačimo kosa A1 in A2 na sestavni kos B, kot kaže sestavna risba (Slika 6.1). 

 

 
Slika 6.1: Sestavljanje nosilne konstrukcije 

 
2) Na gred koračnega motorja namestimo togo gredno vez ter jo pritrdimo tako, da 

privijačimo z notranjim šestrobim vijačnim ključem notranji šestrobi vijak v 

luknjo z notranjim navojem (Slika 6.2).  
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Slika 6.2: Sklopitev koračnega motorja in toge gredne vezi 

 

Nato v togo gredno vez vstavimo navojno palico za smer Y in jo na enak način kot 

koračni motor pritrdimo na os vrtenja (slika 6.3).  

 

 
Slika 6.3: Sklopitev koračnega motorja z navojno palico prek toge gredne vezi 

 

Pazljivi moramo biti, da pobrušene površine gredi sovpadajo z ravnimi konicami 

vijakov. Le na ta način bomo dosegli, da se bo navojna palica vrtela usklajeno z 

koračnim motorjem. 

 

3) Sledi namestitev koračnega motorja za smer Y na ustrezni nosilec. Vzamemo 4 

vijake M3 dolžine 26 mm ter jih privijmo tako, da se glava vijaka ugrezne v 

luknje, ki se nahajajo na robovih nosilca (Slika 6.4).  

 
Slika 6.4: Namestitev vijakov M3 na nosilec za smer Y 
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Ko konice vijakov gledajo skozi luknjice na drugi strani nosilca, jih privijmo na koračni 

motor, saj se koncentrično ujemajo z navojnimi luknjami na le-tem (Slika 6.5).  

 

 
Slika 6.5: Privijačenje koračnega motorja na nosilec koračnega motorja za smer Y 

 
4) Nosilec s privijačenim koračnim motorjem moramo privijačiti na samo nosilno 

konstrukcijo. Postopek je enak kot v prejšnji točki, le da sedaj v luknji premera 4 

mm na kosu A1 vstavimo vijaka M4 dolžine 27,75 mm (Slika 6.6).  

 

 
Slika 6.6: Vijačenje nosilca koračnega motorja za smer Y na nosilno konstrukcijo (kos A1) 

 
      Tudi tukaj se morata glavi vijakov ugrezati v luknji. Nosilec nato privijačimo na   

      konstrukcijo na enak način, kot smo to storili pri prejšnji točki z koračnim   

      motorjem. 

 

5) Ko smo namestili koračni motor za smer Y (z nosilcem) na ustrezno mesto, 

moramo odviti navojno palico, saj le-tako lahko namestimo sani in vodila 

(drugače ni dovolj prostora, da bi lahko namestili sani). Najprej navijmo navojno 

palico na sani (v navoj namenjen za os Y), nato navojno palico ponovno 

privijačimo na Togo gredno vez z gredjo Koračnega motorja Y (Slika 6.7). 
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Slika 6.7: Namestitev sani 

            

       Skozi luknje namenjene za vodila (v nosilni konstrukciji) potisnemo vodila, le-ta     

       gredo skozi sani in končajo v luknjah za vodila pri Koračnem motorju Y. 

 

 
Slika 6.8: Namestitev vodil 

 
6) Sledi sestava vpenjala za nož. V kos 1 namestimo vijake M8 (Slika 6.9), na vrh 

tega namestimo stružni nož, nanj pa še kos 2. Ko imamo vpenjalo sestavljeno, 

vse skupaj privijmo z ustreznimi maticami. Tako vpet stružni nož postane 

nepremičen. 

 
Slika 6.9: Sestava vpenjala za stružni nož 
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7) Na gred koračnega motorja X namestimo togo gredno vez po istem postopku, 

kot smo to naredili za koračni motor Y (Slika 6.10). 

 

 
Slika 6.10: Namestitev toge gredne vezi in koračnega motorja 

 
     Na koračni motor nato privijačimo nosilec koračnega motorja X (Slika 6.11). 

 

 
Slika 6.11: Privijačenje koračnega motorja in nosilca koračnega motorja za smer X 

 
8) V sani privijmo navojno palico, ki je usmerjena tako, da se ob pogledu s 

koračnega motorja Y proti sanem pobrušeni del navojne palice X nahaja na 

desni strani (Slika 6.12). 

 
Slika 6.12: Namestitev navojne palica za smer X v sani 
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9) V proste luknje v saneh namestimo še vodila (Slika 6.13). 

 

 
Slika 6.13: Vstavljanje vodil v sani 

 

10)  Kjer se nahaja pobrušen konec navojne palice, namestimo nosilec koračnega 

motorja X in ga pritrdimo z vijaki. (Slika 6.14). 

 

 
Slika 6.14: Namestitev koračnega motorja z smer X na vodila 

 
11)  Na prosti strani vodil namestimo vpenjalno glav ter jo pritrdimo z vijaki M4 

dolžine 9,75 mm (Slika 6.15). 

 

  
Slika 6.15: Namestitev vpenjala za nož na vodila in pritrditev le teh z vijaki M4 dolžine 9,75 mm 
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12) V vpenjalo vpnemo stružni nož, samo konstrukcijo pa vpnemo ob delavno mizo 

z mizarskimi sponami. Vpeta mora biti vzporedno z ročno stružnico za les (Slika 

6.16). 

 

 
Slika 6.16: Vzporedno vpetje nosilne konstrukcijo z ročno stružnico za les 

 

 

7 Program za delovanje stružnice  

V tem poglavju je predstavljena namestitev programa za struženje na računalnik in 

njegova uporaba.  

 

7.1 Izdelava uporabniškega vmesnika 

 
Program za struženje je napisan v programskem jeziku Visual basic. To je brezplačni 

program za pisanje programskih kod, katerega inštalacijsko datotek si na svoj 

računalnik lahko naložimo prek povezave: 

http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products/2010-editions/visual-basic-

express. 

Zaradi nadgrajenih različic le-tega, si lahko poiščemo brezplačno verzijo tudi z 

iskanjem po spletnih iskalnikih po ključnih besedah: free download visual basic … 

Ker za povezavo programa z vmesnikom eProDas-Rob1 potrebujemo še ustrezne 

knjižnice, le-te lahko naložimo prek povezave:  
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http://www2.arnes.si/~tkusar/presnemi.html ali jih poiščemo v mapi Knjižnice pod 

datoteko eProDasVBLib.vb.  

Datoteko za izvajanje programa najdemo na priloženem DVD-ju v mapi Program za 

delovanje stružnice pod imenom Koračni motor (brez končnice) označen z ustrezno 

ikono  (na ikoni lahko opazimo število 9). Odpremo jo v Visual Basicu (File/Open 

project). Če imamo težave z odpiranje datoteke, poizkusimo z dvojnim klikom na 

datotoeko Form2.vb. Preden začnemo z dejanskim izvajanjem struženja, moramo 

naložiti v Program še knjižnico (za povezavo z vmesnikom), to pa storimo tako, da na 

menijski vrstici kliknemo Project/ Add Existing Item in poiščemo datoteko 

eProDasVBLib.vb v mapi Knjižnice.  

 

7.2 Uporaba programa za struženje 

 
Program za struženje ima dokaj enostavno aplikacijo sestavljeno iz dveh zaslonskih 

mask.  

Prva se imenuje »Kalibracija pozicije stružnega noža« (Slika 7.1 označeno zgoraj). S to 

zaslonsko masko lahko računalniško namestimo pozicijo stružnega noža na stotinko 

milimetra natančno. Za to sta namenjeni dve okni in dva gumba. Če želim da se stružni 

nož premakne za poljubno število milimetrov po osi Y, vpišemo v okence želen premik 

ter pritisnem gumb »Premakni Y«. Če je vrednost pozitivna, se nož premika stran od 

koračnega motorja, če pa je vrednost negativna, se nož premika proti koračnemu 

motorju. Na povsem enak način deluje tudi Kalibracija osi X, le-ta se pri pozitivni 

vrednosti razdalje nož premika proti obdelovancu, pri negativni vrednosti pa stran. 

Druga zaslonska maska pa je samo struženje dejanskega predmeta (Slika 7.1 označeno 

spodaj). V okence X vnesemo koordinate oddaljenosti silhuete struženega predmeta od 

osi vrtenja do zunanje oblike predmeta. V okence Y pa vnesemo koordinate, kjer se 

trenutna oddaljenost X na osi Y dejansko nahaja. Najlažje se to izvede tako, da za 

število števk na osi X v okno Y vnesemo število števk po vrsti od 1 pa do dejanske 

vrednosti (npr. koordinate za os X: 4 5 6 5 4; koordinate za os Y: 1 2 3 4 5). Vse 

koordinate so podane v mm. Poskrbeti moramo tudi, da po vnosu podatkov v tabelo ne 

pritisnemo tipke enter, saj v tem primeru program misli, da se na zadnjem mestu nahaja 
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vrednost in se zaradi tega program ne more izvajati. V okno z »razdaljo« vnesemo 

dejansko razdaljo med osjo vrtenja in začetno pozicijo stružnega noža.  

Ko smo vnesli vse zahtevane podatke, lahko pritisnemo tipko struži in struženje se 

začne. Program najprej prebere vrednost v tabeli Y (npr. 1) in premakne stružni nož na 

to razdaljo od začetne pozicije. Nato program prebere vrednost v tabeli X (npr. 4), 

premakne stružni nož na ustrezno oddaljenost od osi vrtenja, tam počaka 1 s in se vrne 

nazaj na začetno lego. Program prebere naslednjo koordinato za os Y (npr. 2) ter 

premakne stružni nož na ustrezno lego od začetne pozicije izvajanja struženja (2 mm od 

izhodiščne točke). Ponovno prebere  vrednost v tabeli X in premakne nož v 

obdelovanec do ustrezne vrednosti, ki je oddaljena od osi vrtenja, počaka tam 1 s in se 

vrne na začetno lego na osi X. To aktivnost program izvaja dokler nož ne opravi vseh 

premikov, ki so podani v tabelah, nato pa se z ukazom vrne na prvotno lego, ki smo jo 

določili s Kalibracijo ter tam čaka na naslednje ukaze.   

 

 
Slika 7.1: V zgornjo zaslonsko masko namestimo stružni nož na želeno mesto, v levi spodnji okenci 

vpišemo želene koordinate struženja, v desno pa razdaljo od osi vrtenja do stružnega noža 
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8 STRUŽNICA KOT UČNI PRIPOMOČEK 

 
V tem poglavju bomo pregledali možnosti, da bi stružnico učenci uporabili pri pouku 

TiT v sedmem razredu (operativni cilj: računalniško krmiljenje) in v osmem razredu 

(operativni cilj: računalniško podprta proizvodnja), poleg tega pa bi že samo 

sestavljanje konstrukcije in priklop na vmesnik zahteval od učencev znanja, ki so nujno 

potrebna v (tehnični) delavnici. 

 

Celotna izdelava konstrukcije in programiranje je prezahtevno za osnovno šolo, sestava 

konstrukcije in krmiljenje noža z uporabniškim vmesnikom pa je povsem primerno. 

Obstaja možnost, da bi neko podjetje naredilo vse sestavne dele, vmesnik, koračne 

motorje in ostale nujne »pripomočke« za uspešno izvajanje struženja pa bi lahko 

osnovna šola tudi sama kupila.  

 

Izdelati bi morali naslednje elemente, ki bi okvirno stali:  

- palice nerjavnega jekla (premer 10 mm, dolžina 2 m; vključen odpadni material):  10 € 

- navojna palica (M8, dolžina 60 cm vključuje tudi odpadni material):                         5 € 

- aluminij (dimenzija 50 mm x 50 mm x 500 mm; vključuje odpadni material):        40 € 

- aluminijasta palica (premer 12 mm, dolžina 110 mm):                                               3 € 

- koračni motorji:                                                                                                    2 x 30 €  

- navojna stebla:                                                                                                              1 €  

- vijaki:                                                                                                                            3 € 

- mikrokrmilnik:                                                                                                           40 € 

- kabel za povezavo z računalnikom:                                                                             2 € 

- napajalnik:                                                                                                                  20 € 

- strokovno delo (vključuje najem prostora in strojev, bruto plačilo)              10 ur x 20 € 

Vse skupaj:                                                                                                                384 € 

 

Cena bi bila seveda odvisna od količine nakupa kosov, le-ta pa bi padala z višino 

količine, ter s konkurenčnostjo cene strokovnega dela. Cena aluminija je preverjena pri 

podjetju Wilmsmetal [19].  
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9  ZAKLJUČEK 

Celoten sistem računalniško podprtega struženja pri pouku Tehnike in tehnologije v OŠ 

se izkaže kot zelo dober pripomoček za prikaz principa CAD/CAM. Projekt je narejen 

na način, da bi ga lahko predstavili predvsem učencem v OŠ. Učitelj lahko model 

vključi v razlago nekaterih poglavji povezanih z računalniško podprto industrijo. S 

prikazom dejanskega delovanja naprave, lahko pri učencih vzpodbudimo zanimanje za 

iskanje konkretnih rešitev in reševanje konkretnih problemov pri načrtovanju in izdelavi 

izdelkov. Prav tako lahko teoretično poučevanje nadgradimo z izdelavo izdelka. 

 

Sam izdelek je narejen tako, da podaja smernice, v katerih bi se gibal njegov nadaljnji 

razvoj, ni pa še primeren za uporabo v OŠ zaradi sledečih pomanjkljivosti.  

Prva je vsekakor sama konstrukcija, ki je v našem primeru narejena iz aluminija, a bi 

bilo za to primernejše orodno jeklo. Zaradi neustrezne strojne opreme tehnične 

delavnice Pedagoške fakultete tudi samih sani nismo morali narediti dovolj natančno, 

zato pride do odstopanja pri samem struženju (tudi do 3 mm).   

 

Druga pomanjkljivost je fizično krmiljenje stružnega noža, ki v našem primeru poteka 

prek koračnih motorjev. Tako kot je narejena nosilna konstrukcija, je krmiljenje mogoče 

na 0,00625 mm natančno, vendar nimamo nobene povratne informacije, če se ta premik 

dejansko zgodi. 

 

In tretja pomanjkljivost je aplikacija, v katero vnesemo podatke (tehnični načrt) 

želenega izdelka. Sami moramo fizično vnesti vse koordinate, kar je zelo zamudno. 

Veliko preprosteje bi bilo, če bi aplikacija vsebovala funkcijo (zaslonsko masko), preko 

katere bi lahko naložili tehnični načrt (npr. narisan v Cicicad-u), program pa bi sam iz 

tega razbral koordinate, ki jih mora preko mikrokrmilnika pošiljati elektromotorjem. Pri 

tem se nagibamo v smeri G kode. 

 

Kljub naštetim pomanjkljivostim, se je sistem izkazal zanesljivo, saj opravlja svojo 

funkcijo struženja izdelka, katerega koordinate vnesemo v računalnik. Možnost razvoja 

in uporabe računalniško krmiljenega struženja pri pouku Tehnike in Tehnologije v OŠ 

pa je neomejena. 
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11  PRILOGE 

 

11.1 Programska koda za struženje 
 
Public Class Form1 
    Dim m1(0 To 3) As Byte 
    Dim m2(0 To 3) As Byte 
    Dim m3(0 To 3) As Byte 
    Dim m4(0 To 3) As Byte 
    Dim sotp As Boolean 
 
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles MyBase.Load 
        eProDasInit(0) 
        m1(0) = 6 
        m1(1) = 5 
        m1(2) = 9 
        m1(3) = 10 
        m2(0) = 96 
        m2(1) = 80 
        m2(2) = 144 
        m2(3) = 160 
        m3(3) = 10 
        m3(2) = 6 
        m3(1) = 5 
        m3(0) = 9 
        m4(3) = 160 
        m4(2) = 96 
        m4(1) = 80 
        m4(0) = 144 
 
    End Sub 
 
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button1.Click 
        sotp = False 
        PremikX(NumericUpDown1.Value) 
 
 
    End Sub 
 
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button2.Click 
 
        sotp = True 
 
    End Sub 



 II 

    Private Sub TextBox1_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged 
 
    End Sub 
    Private Sub PremikX(ByVal mm As Double) 
        Console.WriteLine("Zahtevan premik za " + mm.ToString() + "mm") 
        Dim n As Integer 
        n = Math.Abs(Math.Round(mm * 50 / 1.25)) 
        For J = 1 To n 
            If (sotp) Then 
                DOutNum(Port.C, 0) 
                Return 
            End If 
            For I = 0 To 3 
                If mm < 0 Then 
                    DOutNum(Port.C, m3(I)) 
                Else : DOutNum(Port.C, m1(I)) 
                End If 
                Wait(0.0001) 
 
            Next I 
        Next J 
        DOutNum(Port.C, 0) 
    End Sub 
    Private Sub PremikY(ByVal mm As Double) 
        Console.WriteLine("Zahtevan premik za " + mm.ToString() + "mm") 
        Dim n As Integer 
        n = Math.Abs(Math.Round(mm * 50 / 1.25)) 
        For J = 1 To n 
            If (sotp) Then 
                DOutNum(Port.C, 0) 
                Return 
            End If 
            For I = 0 To 3 
                If mm < 0 Then 
                    DOutNum(Port.C, m2(I)) 
                Else : DOutNum(Port.C, m4(I)) 
                End If 
                Wait(0.0001) 
            Next I 
        Next J 
        DOutNum(Port.C, 0) 
    End Sub 
 
 
    Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button4.Click 
        sotp = False 
        PremikY(NumericUpDown2.Value) 
 



 III 

    End Sub 
 
 
    Private Sub Button5_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Button5.Click 
        Dim vbodX() As String 
        Dim vbodY() As String 
        Dim pozicijaY As Double 
        sotp = False 
 
        pozicijaY = 0 
 
        vbodX = Split(TextBox3.Text(), vbNewLine) 
        vbodY = Split(TextBox4.Text(), vbNewLine) 
 
        Dim tralala(vbodX.Length) As Double 
 
        For J = 0 To vbodX.Length - 1 
            tralala(J) = TextBox2.Text - vbodX(J) 
        Next J 
 
 
        For J = 0 To vbodX.Length - 1 
 
            PremikY(vbodY(J) - pozicijaY) 
            pozicijaY = vbodY(J) 
            PremikX(tralala(J)) 
            Wait(1) 
            PremikX(-tralala(J)) 
            If (sotp) Then 
                DOutNum(Port.C, 0) 
                sotp = False 
                Return 
            End If 
        Next J 
 
        PremikY(-pozicijaY) 
 
 
    End Sub 
 
    Private Sub RichTextBox1_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e 
As System.EventArgs) 
 
    End Sub 
 
    Private Sub TextBox2_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles TextBox2.TextChanged 
 
    End Sub 



 IV 

End Class 
 
11.2 Konstrukcija- Sestavna risba 
 
V elektronski obliki se nahaja tudi v priloženem DVD-ju v mapi Načrt/Delavniške in 

sestavna risba.  

 



 V 

11.3 Predloga DVD 
 
V priloženem DVD-ju se nahajajo mape z naslovi: 

− Načrt, 
− Program za delovanje stružnice, 
− Film delovanja, 
− Elektronska oblika diplomskega dela. 

 
 


