
5.4. Struganie obrotowe drewna

5.4,1 . Wiadomości wstępne

Struganie obrotowe drewna jest to zrywanie z jego powierzchni
cienkich warstewek, zwanych wiórami, za pomocą wirujących noży,
Noze są osadzone w wale nozowym. wykonującym ruch obrotowy.
Duża prędkość obrotowa wałów nozowych strugarek powoduje po-
wstawanie sił odśrodkowych, dlatego noze strugarek należy prawid-
łowo mocować w wałach. Materiał obrabiany posuwa się ręcznie lub
w sposób zmęchanizowany, Noże, wystające z wałll na 1-2 mm,
zagłębiają się w drewno i odcinają wior, ktory się łamie o nosek wału,
czyli powierzchnię biegnącą wzdłużwału,leżącą poniżej noża. W efek-
cie powstają łukowate wycięcia, zwane faiami. Przy prawidłowym
struganiu wysokość i długość fal jest tak niervielka, że są one niemal
niewidoczne gołym okiem, Nie jest to wada. jeśIi zważy się, ze
nierówności te usuwa się z widocznych powierzchni elementów przez
szlifowanie.

5.4,2, Wyrównywanie drewna na strugarce wyrówniarce

Podczas suszenia drewno ulega większym lub mniejszym odkształ-
ceniom. Niekiedy są to odkształcenia nięwidoczne gołym okiem, ale
mające wpływ na jakośc wyrobu gotowego, Ponadto powierzchnie
elementow surowych, zwanych frezami meblowymi, są najczęściej
chropowate, poniewaz uzyskuje się je piłowaniem. Dlatego pod-
stawowym warunkiem dalszej obrobki kształtującej elementy z dręwna
jest uzyskanie powierzchni bazowych, to jest powierzchni, które
w dalszej. obrobce będą przylegały do stołow i przykładni czy
prowadnic obrabiarek. W elementach graniakowych należy wyko-
nać dwie powierzchnie bazowe, wykorzystując w tym celu szerokie
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b) Rys. 5-22. Bazowanie elementu
podczas wyrównywania: a) przed
wyrównaniem, b) po wyrówńaniu
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Element przeznaczony do obróbki należy położyć na stole podaw-
czym i lekko naciskając przesuwać ku przodowi ręką prawą, Po
wyrownaniu niewielkiego odcinka element dociska się do stolika
odbiorczego lewą ręką, zwalniając nacisk ręki prawej. Podczas rów-
nania szerokiego elementu występuje większy opór skrawania. Po-
stępuje się wtedy podobnie, jednak prawą ręką wspomaga się lewą,
przesuwając element ku przodowi. Trzeba przy tym pamiętać, by po
zb|iżeniu się prawej ręki do noża przełożyć ją na część elementu leżącą
na stole odbiorczym. Nie wolno w zadnym razie przesuwać rąk ponad
wirującymi nożami (rys. 5-24).

R.ys. 5-24. Docisk elementu podczas wyrównywania.. a) pozycja
pierwsza, b) pozycja druga

Po pierwszym przesunięciu elementu przez noze obrabiarki trzeba
sprawdzić wzrokiem, czy cała powierzchnia jest wyrównana. Jeśli tak
nie jest, na|eży czynność równania powtarzac do czasu uzyskania
prawidłowej powierzchni bazowej. Prawidłowość sprawdza się przy-
kładając dwa elementy do siebie płaszczyznami już obrobionymi. Jeśli
międz} tymi płaszczyznami nie ma prześwitow (szczelin), tó są one
rowne i dostatecznie gładkie.

Po obrobięniu szerszej płaszczyzny ftzęba wyrównać płaszczyznę
\\,ezszą. Najczęściej ma byĆ ona położona pod kątem prostym do
szerszej płaszczyzny, Wyjątkowo możę to być kąt mniejszy niż 90",
Dlatego przed wyrównaniem należy odpowiednio ustawić przykładnię
rr stosunku do stołu wyrówniarki. podczas obróbki element jest
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dociskany do przykładni powierzchnią uprzednio wyrou,nana, a 1,1 ]i,
powierzchnią bazową.

Drewno obrabia się zawsze wzdłuż włókien drze\\-
nych, a więc wzdłuż słojow przyrostów rocznych, zgodnie z zasadą
podaną na rys, 5-25.

Rys. 5-25, Wyrównywanie drewna
wzdłuż włókien drzewnych: a) dob-
rze, b) żle
l element,2 stół wyrówniarki. _] -,wał
nożowy

Wąskie powierzchnie cienkich elementów, np. okleiny, wyrownuje
się składając obrabiany materiał w paczki między deseczkami, ktore
następnie skręca się śrubami stolarskimi. Tak przygotowane pakiety
obrabia się jak element szeroki.

Rys.5-26. Popychacz do przesuwa-
nia krótkich elementów na strugar-
ce wyrówniarce

Wyrowniarkę obsługuje jeden pracownik, Przed rozpoczęciem
pracy rękawy b|uzy roboczej muszą ściśle przylegac do przedramienia
lub muszą byc podwinięte ku górze. Z ubrania nie powinien zwięszac
się na stół obrabiarki pasek ani luźne części ubrania.

Krotkie elementy można równac jedynie za pomocą popychacza
przedstawionego na rys, 5-26.

Ćwiczenie 5-8. Na podstawie treści zawartej w punkcie 5.4.2. opisz
w punktach prawidłowy przebieg równania drewna.
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5.4.3. Struganie drewna na strugarce grubościowej

Elementy meblowe mogą mieć naprzeciwległe płaszczyzny równo-
ległe do siebię i wtedy ich grubośc na całej długości jest równa.
Niektore elementy są zbiezne; ich przekroje wzdłużne są wówczas
podobne do wydłużonych trapezow. Takie ukształtowanie elementów
można rowniez uzyskać za pomocą strugarki grubościowej.

Schemat działania s t r u g a r k i g r u b o ś c i o w ej przedstawiono na
rys. 5-ż7. Posuw materiału podczas strugania grubościowego jest

zmechanizowany, dokonywany za pomocą czterech walców posuwo-
wych. Przedni walec gorny jest nacinany i to on posuwa element po
stole i walcach dolnych gładkich. Walec ten w nowoczesnych strugar-
kach składa się z segmentów, co umozliwia jednoczesne struganie
drewna o rożnej grubości.

wał nożowy, 2 walec posuwowy rowkowany, J - walec posuwowy gła-

4 - lamacz wiórów, 5 , listwa dociskowa, ó - wałki prowadnicze
stycma do koła atarunęgo ptzez nożs, 8 - element st.ugany

Narzędziami skrawającymi w tej obrabiarce są noże, osadzone na
wale nozowym. Materiał obrabiany zabezpiecza się przed drganiami
listwami dociskowymi, z których przednia odgrywa jednocześnie rolę
łamacza wiorów. Siła docisku tych listew jest regulowana. Jeśli docisk
jest za mały, to występują drgania materiału obrabianego wywołane
uderzeniami noży. Za duży docisk hamuje posuwanie materiału przez
walec posuwowy. Drgania elementu obrabianego powodują powsta-
wanie głębokich fal, widocznych gołym okiem. Jest to duża wada
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Na strugarce grubościowej mozna również wykonywać struganiekształtowe, o łagodnych łukaci lrrry*irny. Nalezy wówczas zastoso_wac sPecjalne oprzyrządowanie, popurun. na rys. 5_29. Składa się onoz nakładki zakładanej,na stói strugarki, *ułtulpo.oii.!" o.u,
I];ilifi. 

Wycinany w elemencie łuk ńpowiada kształtem kriywiźnie

*n_';r'" 
Struganie kształtowe za pomocą strugarki grubo_

1 - stół strugarkj,,2 - górne waice posuwowe, J wał noźowy, 4 na_kładka z wałkiem, J wzomik, O -- "t.."ni'r'ruguny

Przed rozpoczęciem_ strugania grubościowego należy:o ustaliĆ mozliwość je,dnoczesnego strugania wielu elementów,l sprawdzić stan noży i prawidłowośc ich ustawienia *,ut"-nJzo*yr,o obliczyć, lle razy i"iuu prr"puJ"ie-Jr"*no przez obrabiarkę, abyosiągnąć przewidzianą giuboSc elernentów,. uruchomić wał nozowy obrabiarki,
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Najczęściej wy§tępujące wady strugania i przyczyny występowania
Tabela 5-2
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. włączyć posuw obrabiarki po uzyskaniu pełnej prędkości obrotowej
wału nożowego,

o wykonać struganie próbne, sprawdzić jego efekty oraz uzyskaną
grqbośc elementu,

Najczęściej występujące wady strugania oraz ich przyczyny poda-
no w tabeli 5-2.
Ćwiczenie 5-9. Narysuj schemat budowy strugarki grubościowej
i wskaz na nim elementy, ktore decydują o jakości strugania drewna,
Opisz, jaki wpływ na jakość strugania grubościowego ma prawidłowe
ustawienie tych elementow.

5.5. Frezowanie drewna

5.5,1. Frezowanie drewna na trezarce dolnowrzecionowej

Na fręzarce dolnowrzecionowej wykonuje się wyrownywanie i pro-
filowanie wąskich powierzchni, czopowanie, wczepowanie, rowkowa-
nie, głębienie (rys. 5-30) oraz modelowanie i odwzorowywanie, zwane
również frezowaniem krzywoliniowym (rys, 5-31).

Fręzatka dolnowrzecionowa jest wyposażona w pionowe wrzecio-
no, na ktorym zamocowano trzpień wystający ponad stół obrabiarki.
Na trzpieniu tym unieruchamia się frez nasadzany lub głowicę frezową
z nożami. Wykonuje on ruch obrotowy wraz z frezem lub głowicą.
Podczas przesuwania elementu obrabianego i dociskania do wirują-
cych nozy następuje frezowanie, Często, zwłaszcza podczas wykony-
wania złączy, stosuje się zestawy fręzów nasadzanych, W celu uzyska-
nia złożonych profilow uzywa się frezow profilowych.

Każdy frez jest zbiorem kilku lub kilkunastu noży zamocowanych
na stałe na niewielkiej tarczy lub walcu metalowym.

W głowicach frezowych noże skrawające są wymienne.
Przygotowanie frezow do pracy polega przede wszystkim na ich

ostrzeniu. Czynność tę wykonuje się w taki sposób, aby nie zmienić
profilu noży i utrzymac przeWidziane kąty ostrza noża i skrawania
(rys. 5-32).

Frezy i głowice wyrównowaza się za pomocą specjalnego
przyrząd,l. Celęm tej czynności jest sprawdzenie, czy noże frezu lub
głowicy mają jednakową masę.
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Graficzne oznaczenia niektórych półfabrykatów tapicerskich

Pianka poliuretanowa, guma
piankOwą

M atą s zcze cinowl - l ąteksowa ?i;źirł,,|źiiź//riril

Materiatg wuściółkowe

S kóra, tkanina dekoracgjna,sztuczna
skóra, folia Żpak1w1niową

Sprężgna falista (widok z górg) M
Sprężgna spłaszczona
(widok z qóra)

Formatka sprężunową tupu,, 5zlarafia"
(widok z qórg)

ą - sprężuna pojedgncza
b - dwie sprężgng spLecione

Formątka sprężqnowa tgpu,, bonnell"
(widok z górg)

a - węzłg kierunkowe

Formatka 5pręzanowa
tgpu,,szlarafia ",,,bonnell " itp,
(przekrój pilnlwg)
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