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DELOVNO MESTO 

 
Delovno mesto je prostor, ki je namenjen za izvajanje dela in se 
nahaja v zgradbah delodajalca kot tudi na začasnih ali premičnih 
deloviščih, do katerih ima delavec dostop v času svoje zaposlitve 
in je pod neposrednim ali posrednim nadzorstvom delodajalca. 

 
Delovno okolje je prostor, v katerem se izvaja delo in vključuje 
delovna mesta, delovne razmere, delovne postopke, socialne 
odnose in druge vplive zunanjega okolja. 

 
Delovna oprema je vsak stroj ali naprava, aparat, orodje in 
druga oprema, ki se uporablja pri delu. 

 De

⇒
lovno mesto mora biti oblikovano po 4 načelih: 

 Ergonomija pomeni, da oblikujemo delov
mesto glede na mere in obliko človeškega telesa – 
delo prilagajamo delavcu

no 

 ali človeka izobražujemo 
oziroma usposabljamo za delo – delavca prilagajamo 
delu. 

 Organizacijske zahteve⇒  pomenijo takšno
urejenost in organiziranost dela na delovnem m
da bo delavec optimaln

 
estu, 

⇒

o storilen in učinkovit; to 
dosežemo z racionalizacijo delovnih mest ter s 
študijem dela in časa. 

 Tehnološke zahteve  predvidevajo takšen 
postopek predelave materialov v izdelke, da si 
delovne operacije sledijo po logičnem zaporedju na 
tako postavljenih delovnih mestih, da je transport 
materiala čim krajši oziroma enostavnejši. Pri tem 
pomembna tudi usklajenost v delovanju pretoka 
informacij o delovnih nalogah in oskrba z energij

 Varstvo pri delu 

je 

o. 

⇒  je pomemben 
spremljevalec izvajanja del na delovnih mestih glede 
velikosti ali urejenosti površine prostora, 
mikroklimatskih in ekoloških pogojev dela, zlasti s 
stališča zmanjševanja poškodb pri delu, uporabe 
osebnih zaščitnih sredstev ter spoštovanja pravic in 
dolžnosti v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu. 
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DELOVNO MESTO MIZARJA - SKOBELJNIK 

 
Je mizarjevo najpomembnejše delovno sredstvo, ki med ročno 
obdelavo služi za odlaganje ali vpenjanje obdelovancev. 
Sestavljajo ga sledeči deli: 

 

 
rski skobeljnik 

lešče (zadnje klešče) 

h klešč 
ritisnega vijaka sprednjih klešč 

beljnik je dolg od 1700 do 2000 mm, visok pa od 800 do 900 

Sko vine. Priporočena 
je p m

 k

- ko dletimo ali žagamo, vedno vpnemo obdelovanec tako, 
da nam rezilo ne zarež

- pritisne vijake
- po lepljenju takoj odstranimo morebitne madeže lepila. 

Slika 1: Miza
1 - delovna miza  
2 - velike k
3 - sprednje klešče 
4 - pritisni vijak sprednji
5 - ročica p
6 - skoba 
7 - odlagalno mesto za orodja – korito  
8 - ogrodje skobeljnika 
9 - predal 
Sko
mm. Višino skobeljnika si delavec prilagaja lastni višini. 

beljnik je po navadi izdelan iz parjene buko
ri erno masivna konstrukcija. 

  S obeljnik moramo med delom čistiti in vzdrževati: 
- po njem ne tolčemo z jeklenimi kladivi, 
- na njem ne ravnamo zvitih žebljev, 

e p delovni mizi, 
 zatiskamo z zmerno silo, 

o 
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DELOVNI LIST – 1  

 
 

Naloga 1: Na črte pod sliko skobeljnika vpišite njegove dele po 
številkah. 
 
 

 

____________________________ 
____________________________ 

___________________________ _________________________
_____ _________
___________ _________
___________________________ _________________________ 

 
1____________________________ 
2____________________________ 
3____________________________ 
4____________________________ 
5____________________________ 
6
7
8____________________________ 
9____________________________ 
 
 
Naloga 2: Kako pravilno vzdržujemo skobeljnik? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_
_______________________________________

_________________________________
_
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NATANČNOST OBDELAVE 

 
Zaradi same točnosti izdelave spadajo merjenje, zarisovanje, 
določanje obdelovalnih baz in ugotavljanje dovoljenih toleranc v 
četne dejavnosti

avi in izbiri lesa vljati mere grobih 
obdelovancev in kasneje n azlična mesta, ki nam 
služijo kot izhodišča za nadaljnjo obdelavo. 

erjenje
vsebuje m. 

  mm. 
 

LŽIN, ŠIRIN IN VIŠIN 

Me čajno: 
, 

- zložljivi leseni meter, 
- zložljivi kovinski trak v tulcu, 

lice z mejniki, 

za
Že pri pripr

 obdelave lesa. 
 moramo ugota
a njih o načiti rz

 
MERJENJE 

 
M  je ugotavljanje, koliko dogovorjenih enot 

merjenec. Enote določimo z merilnim orodje

Osnovna mizarjeva dolžinska enota je

MERJENJE DO
 

rilna orodja za merjenje dolžin so obi
- trdo paličasto merilo

- merilne pa
- teleskopske palice. 

 
 

        

    
 

Slika 2: Merilna orodja za merjenje dolžin 
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MERJENJE DEBELIN, GLOBIN IN PREMEROV 

 
Merilna orodja za merjenja 
kljunasta merila. 
 

tovrstnih razdalj so največkrat 

   

azalcem, ki na okrogli številčnici prikažejo 
merj

Enako
globin rezkalnih orodij. 
 

 
Slika 3: Kljunasto merilo za merjenje premera, globine in debeline 

 
Za natančnejša merjenja debelin (furnirski listi) se uporabljajo 
posebne ure z vrtečim k
iz eno debelino. 

 velja za posebne inštrumente merjenja nastavitve višin in 

       

a 4: Merilni pripravi za merjenje debeline furnirskih listov in 

, 
dčitamo desetino mm tako, da pogledamo, katera od 

črtic na »noniju« najb
kljunastega me a desetino 
mm. 

 
Slik

nastavitve višin rezkarja 
 

 
S kljunastim merilom izmerimo do desetine mm natančno, kar 
nam omogoča posebna skala ali »nonij«  (vrednosti od 0 do 9)
na kateri o

olj sovpada  eno izmed črtic na merilni skali 
la. Ugotovljena vrednost predstavlj

 z
ri
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MERJENJE PRAVOKOTNOSTI  

 
Pravokotnost merimo na več načinov. Običajno uporabljamo 
kotnike, ki so lesene, plastične ali kovinske konstrukcije. 
Kadar dvomimo v pravokotnost, posebno pri lesenih kotnikih, 
lahko to preverimo tako, da prislonimo krajši del kotnika ob raven 

zasukamo za 1800 in primerjamo  
z linijo istega dela kotnika,

rob in potegnemo črto ob daljšem delu kotnika. Nato kotnik 
, če se prej narisana črta prekrije

 ob katerem smo prej potegnili črto. 

   
 5: Različne velikosti kotnikov in ugotavljanje pravokotnosti 

je krajša kateta trikotnika, tista, 
rikotnika in vrednost, ki 

mo jo dobili iz zmnožka vrednosti s 5, pa predstavlja najdaljšo 
tranico trikotnika ali hipotenuzo. 

 
 

Slika
 

 
Včasih moramo pravokotnost ugotavljati v naravi, kjer so 
obstoječi kotniki premajhni. V takem primeru si lahko izmislimo 
določeno mero, ki jo nato pomnožimo v razmerju 3 : 4 : 5. 
Vrednost, ki smo jo pomnožili s 3, 
ki smo jo pomnožili s 4, je daljša kateta t
s
s
Pravi kot je med krajšo in daljšo kateto. 

(izmišljena mera je 20 cm) 

 

 
Slika 6: Določanje pravokotnosti v naravi 

                      

TŠC – SLGŠ 
Nova Gorica      



OBDELAVA LESA 
Delovno mesto, natančnost obdelave, geometrija rezanja  

Ime in priimek: ______________________ Razred:       1.M         Šolsko leto: 2006 / 07 
 

1 
 

8 

Za merjenja nepravih kotov se uporabljajo krivi kotniki - 
jeralniki, ki so stabilne konstrukcije pod kotom 450 oziroma 1350 
li premikajoče konstrukcije z možnostjo nastavitve poljubne 

velikosti kotov. 
 

a

 

otrebno določati pri montaži 
raz
Kot pri porabljamo: 

ih višin v 

-  in na
- svinčnico ali »plajbo« za navpičnost. 

Slika 7: Krivi kotnik – jeralnik  
 

MERJENJE VODORAVNOSTI IN NAVPIČNOSTI 
 
Vodoravnost in navpičnost je p

ličnih izdelkov stavbnega in kuhinjskega pohištva. 
pomočke u

- »vodno tehtnico« ali »vaser vago« za določanje ist
prostoru, 
ravnalo ali »livijel« za vodoravnost vpičnost, 

    

 
 

 
Slika 8: Ravnalo, svinčnica in »vodna tehtnica« 

več kot pol najmanjše enote na 
erilu. Navzdol pa itano pol ali manj 

kot pol najmanjše

 
Mere pri merjenju včasih zaokrožujemo. Navzgor zaokrožimo 
takrat, ko pri merjenju odčitamo 
m  zaokrožimo takrat, ko je odč

 enote merila. 
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ZARISOVANJE 

znih 
ozn ,
Za zar risovalne pripomočke, kot so: 

adni HB ali svinčnik z grafitnim vložkom trdote 
line 1,5 mm), 

tev, 
ik, 

- šestilo, 

 
 
Zarisovanje je označevanje dolžinskih mer in drugih ustre

ak  ki nam koristijo za nadaljnjo obdelavo obdelovanca. 
isovanje potrebujemo za

- svinčnik (nav
HB, debe

- ravna le
- črtaln
 

- šilo. 
 

   
 
 

Slika 9: Črtalnik in vrste svinčnikov 
 

   

lo  za večje kroge 

 Na  in zarisovanje: 

- rišemo z zmernim pritiskom 
mo 

-  črte sproti brišemo, da nas ne motijo, 
- občasno preverimo kakovost merilnega in zarisovalnega 

orodja. 

 
Slika 10: Navadno šestilo in prirejeno šesti

potki za merjenje
- pri izdelavi izdelka uporabljaj vedno isto merilno in 

zarisovalno orodje, 
- konica svinčnika naj bo vedno ošiljena in pri zarisovanju se 

mora prilegati po celotnem robu merilnikov, 
črte s svinčnikom in črtalnikom 
teh orodij na obdelovanec tako, da jih rahlo drži
postrani in vlečemo proti sebi, 
odvečne
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 ali drugega 
jo 

vo oz. od nje dalje merimo ali obdelujemo. 

vidi in točno določi v načrtih 
izdelkov. Navadn li puščice, ki 

…. znak za obdelovalno bazo 

 
OBDELOVALNA BAZA 

 
Obdelovalna baza je obdelana ploskev elementa
sestavnega dela, ki nam postavlja izhodišče za nadaljn
obdela
Obdelovalna baza se prilega na mizo stroja ali k prislonu oz. 
vodilu. 
Obdelovalne baze že konstruktor pred

o jih označi z znakom trikotnika a
 obdelovalna baza. kaže smer, kje je

 
tu 

 
 

obdelovalnih

Slika 11: Označitev obdelovalnih baz na elemen

Na risbi lahko konstruktor označi eno, dve ali celo več
 baz.  

 
 

Slika 12: Obdelovalne baze na izdelku 
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TOLERANČNE KOLIČINE  
 
Mere izdelka ali dela izdelka so predpisane v načrtih. Te mere so 
imenske mere. 
Izdelava izdelka ali dela izdelka pa je dovoljena z dogovorjenimi 
odstopanji od imenskih mer iz načrtov bodisi zaradi otopitev 

anja imenujemo dejanske mere. To so tiste 
ljajo 

na odstopanja prikažemo v načrtih tako, da poleg 
imenske m
količine.

rezilnih robov, izrabljenosti strojnih delov, naravnih napak lesa, 
nenatančnega ali ohlapnega vpenjanja in podobnih napak. 
Dogovorjena odstop
mere, ki so izmerjene na izdelku ali delu izdelka in še zagotav
ustrezno kakovost. 
Dogovorje

ere pripišemo še dovoljene mere kot tolerančne 
 

 
rančne količine 

 iz sk

1 mm 

m. 
 

ek za 
merjenje merilne palice ali mejnike in ze

Slika 13: Tole
 
Tolerančne količine ice: 
- imenska mera  450 mm 
- odstopek navzgor  +0,5 mm 
- odstopek navzdol  –0,5 mm 
- zgornja mejna mera  450,5 mm 
- spodnja mejna mera 449,5 mm 
- toleranca   
Skicirani element bo še dovolj natančno izdelan, ko bo dolg od 
449,5 mm do 450,5 m
Toleranco izračunamo tako, da od zgornje mejne mere odštejemo
spodnjo mejno mero. 
V serijski in masovni proizvodnji uporabljamo kot pripomoč

vaste kalibre. 

   
Slika 14: Merilna palica in zevasta kalibra 
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DELOVNI LIST – 2  

 

moček za merjenje je na sliki in opišite kaj 
hko z njim merimo? 

 

 
Naloga 1:  Kateri pripo
la

 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

 žago za les in tri 

____________________________________________________ 

olerančne količine in njihove vrednosti, če 
so imenske 

        0,4 

                 –0,2                –1,0 

_____________________  _____________________ 

 
Naloga 2: Kako bi določili pravi kot v naravi, če imate na 
razpolago raztegljiv 3 m dolg meter, ročno
lesene palice, vsaka palica je dolga 2 m? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_
 
Naloga 3:  Napišite vse t

mere:         
          +0,3                             +

200               76 
        

 
______________________  _____________________ 
______________________  _____________________ 
______________________  _____________________ 
______________________  _____________________ 
______________________  _____________________ 
_
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KOTI REZANJA – ROČNA OBDELAVA 

rezovanju lesa in 
zilnega orodja. 

 – 
 

 
To so koti, ki imajo najpomembnejšo vlogo pri od
so izhodiščni podatek vsakega re
 
α – alfa = prosti kot 
β – beta = kot klina 
γ – gama = cepilni kot 

delta = rezalni kot δ

 
  Slika 15: Koti rezanja 

 
PROSTI KOT – α 

a, bi bila le-ta nečista, osmojena, 
zilo pa bi se 

 

 
 

   
Omogoča prosto pot rezila po obdelovancu. Če rezilo ne bi imelo 
proste poti in bi zadnji del naklona zaostritve – prosta ploskev ali 
»hrbet« pritiskal ob površino les
re hitreje obrabilo. 

 

  Za obdelavo lesa znaša prost kot 100–150. 

 

   Slika 16: Prosti kot 

i 
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KOT KLINA ali KOT OSTRINE – β  

na od delovne operacije, obdelovalnega 
materiala in vrste orodja. 

 
Velikost kota klina je odvis

 
  

 
 Za trde materiale uporabljamo večje kote klina, 
 Za mehke materiale pa manjše kote klina. 

 

To je kot me lno ravnino.  
 

 Slika 17: Kot klina 

Kot klina znaša med 25 in 48 . 0 0

  
 

 
CEPILNI KOT – γ  

 
d rezilom in pravokotnico na obdelova

 

šina bolj  
      hrapava, vendar bo manj zacepljanja rezila v površino in  

   Za ročne skobljiče znaša cepilni kot med 400 in 450. 

   Slika 18: Cepilni kot 
   
Če je cepilni kot velik, bo obdelana površina gladka,  
      obenem pa bo velika verjetnost zacepitve rezila v  
      površino in natrganosti obdelovalne ploskve. Pri  
      majhnih cepilnih kotih bo obdelana povr

      manj natrganosti obdelovalne ploskve. 
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REZALNI KOT – δ  

aj prosti kot in kot klina ali ostrine. 
apišemo lahko: 

 

 
Predstavljata skup
Z

 
  Slika 19: Rezalni kot 

acepljanja rezila in  

 Ločimo tri vrste delovanja rezil glede na obdelovanec: 

 

   Seštevek kotov α, β in γ meri skupaj 900. 
       Čim manjši bo rezalni kot, več bo z
       natrganosti obdelovalne površine. 
       Ostanki skobljanja – oblanci bodo veliki. 

 

 
čelni rez   vzdolžni rez   prečni rez 

Slika 20: Vrste rezov glede na lesna vlakna 

 
 je hrapava, obstaja nevarnost 

, da se nam rezilo ne zaceplja 

(večji ali manjši kot od 900) glede 
a vzdolžni potek lesnih vlaken. 

 

 
Pri čelnem rezu so odrezki majhni in zrnati, potrebna je večja
sila rezanja, obdelana površina
trganja lesa na konceh robov. 
Pri vzdolžnem rezu so odrezki dolgi, sila rezanja je majhna. 
Paziti moramo na smer lesnih vlaken
v les in bo s tem površina hrapava. 
Pri prečnem rezu so odrezki kratki, sila rezanja je nekoliko 
manjša kot pri čelnem rezu, površina je delno hrapava. Potrebno 
je paziti na položaj nagiba rezila 
n
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DELOVNI LIST – 3  

 

 za kote rezanja iz 
kice geometrije rezanja za ročna orodja. 

 

 
Naloga: Vpišite v tabelo zahtevane podatke
s

 
 
OZNAKA 
KOTA 

IME KOTA VREDNOST V STOPINJAH 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
α + β + γ =       stopinj 
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KOTI REZANJA – STROJNA OBDELAVA 

trebno drugače opredeliti 
aradi krožnega načina odrezovanja.  

 
Tako kot pri ročni obdelavi obstajajo tudi pri strojni obdelavi 
podobni koti rezanja s tem, da jih je po
z
 

   
 Slika 21: Koti na rezilih za strojno obdelavo 

 - delta = rezalni kot 

a 
trojno obdelavo ter glede na material, ki se ga 

bdeluje. 

 Tabela 1: Vrednosti kotov 

    DNE TR
NA I  

L PLOŠČE 
UMETNE 

MASE 

 
 
α - alfa = prosti kot 

β - beta = kot klina  

γ - gama = cepilni kot 

δ
 
Vloga kotov je enaka kot pri ročni obdelavi, le da so njihove 
vrednosti različne glede na material, iz katerega so izdelan
orodja za s
o
 

 
    JEKLO KARBI

IVERNE 
DINE 

 RAVN
ES 

PROSTI KOT 
150 0    120 0  100 0   

 
–18

 
–15

 
–15

KOT KLINA 
420 0  550 0  600 0   

 
–45

 
–58

 
–70

CEPILNI KOT 
300 200 100–150   
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DELOVNI LIST – 4  

 

ahtevane manjkajoče podatke kotov rezanja za strojna 
rodja.  

 
Naloga: Označite na skici ustrezne kote in v spodnjo tabelo 
ustavite z
o
 
 
 
 

 

                              IDNE T
NA I  

L PLOŠČE 
UMETNE 

MASE 

 
 
     JEKLO   KARB

IVERNE 
RDINE 

 RAVN
ES 

PROSTI KOT 
150 0    100 0   

 
–18

 
 

 
–15

KOT KLINA 
420 0  550 0   

 
–45

 
–58

 
 

CEPILNI KOT 
 200 100–150  
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REZALNO GIBANJE 

ibanje pomeni pomikanje rezila po površini obdelovanca. 
Loč

nje, 
. krožno rezalno gibanje. 

 
 

PREMOČRTNO REZALNO GIBANJE 

u 
rjah in podobnih operacijah, kjer rezilo opisuje 

i enako 
ebeli, površina obdelovalne ploskve pa je ravna. 

 
Rezalno g

imo: 
1. premočrtno rezalno giba
2

 
Se pojavlja pri ročnem skobljanju, žaganju na tračni žagi, rezanj
na furnirskih ška
ravno ploskev. 
Značilnost tega rezanja je, da so odrezki po vsej dolžin
d
 

 

 povr no 
Spodaj: prečno na obdelovalno površino  

 
Slika 22: Primeri premočrtnega rezalnega gibanja 
        Levo zgoraj: vzporedno z obdelovalno površino 
 Desno zgoraj: pravokotno na obdelovalno ši
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KROŽNO REZALNO GIBANJE 

aginim listom in za podobne operacije, kjer rezilo opisuje 

 
a. 

 in vsak zob v času pomikanja obdelovanca opisuje svojo 

ob 
, največjo 

lobino odreza pa imenujemo globina vala – rv . 

 

 
Je značilno za strojno skobljanje, rezkanje, vrtanje, žaganje s 
krožnim ž
krivuljo. 
Značilnost tega rezanja je ta, da odrezki niso enako debeli po
vsej dolžini in površina obdelovalne ploskve je valovit
Valovitost nastane zaradi večjega števila zob, ki delujejo na 
površino,
krivuljo. 
Razdaljo med posameznimi vali oziroma odrezi posameznih z
imenujemo dolžina vala ali podajanje na zob - sz 
g
 

 
 

Slika 23: Krožno odrezovanje z dolžino in globino vala 
 
 

    

anje -  
           skobljanje         žaganje 

 
Slika 24: Krožno odrezovanje –  Slika 25: Krožno odrezov
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REZALNA HITROST 

ot v 
o pri vrtenju v eni sekundi. 

Rez n
-  strga po 

- če je premajhna, nastanejo zacepitve in hrapava površina. 

ezalno hitrost lahko izračunamo ali določimo. 

  IZRAČUN REZALNE HITROSTI 
 

vo = --
60 •                                

 

t glavne gredi v vrt/min 
 orodja v cm 

 - konstanta 3,14 

 napisane formule lahko izračunamo število vrtljajev: 
 

       n = ------- -----   vrt/min 
d • π 

 

 dpisujejo in priporočajo proizvajalci 

e a

 OR HM - JEKLO 

 
Je obodna hitrost krožnega gibanja, ki jo izračunamo kot p
metrih, ki jo naredi rezil
Izrazimo jo v m/s ali ms-1. 

al a hitrost mora biti pravilne vrednosti:  
če je prevelika, je odrez premajhen in rezilo
površini, kar lahko povzroči zažigalne lise; 

 
R
 

  
 

π • d • n                               
--------------   m/s    

 1000               

vo - rezalna hitrost v m/s 
d - premer rezalnega orodja v mm 
n - število vrtljajev ali vrtilna hitros
r - polmer rezalnega
π
 
Iz

Vo • 1000 • 60 
--------

 

Rezalne hitrosti pre
rezalnih orodij. 

 
Tabela 2: Priporoč ne vrednosti rez lnih hitrosti 

 
REZALNO ORODJE ODNO JEKLO
Krožni žagin list 60–70 m/s 70–100 m/s
Tračni žagin list 20–30 m/s  
Rezkar 30–50 m/s 45–70 m/s 
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Rezalno hitrost lahko določamo tudi iz diagrama, k

22 

jer iščemo 
rednosti posameznih elementov na oseh in z njihovo 
ovezanostjo razberemo vrednosti, ki jih iščemo. 

 

v
p
 

Rezalna hitrost v m/s                       Število vrtljajev v min 

 

 
ev 

e s puščicami označen primer, če znaša vrtilna hitrost 

sti 
r od tu v vodoravni 

meri do osi y, kjer odčitamo vrednost 40 – to pomeni, da bo 
a hitrost tega rezila znašala 40 m/s. 

dnosti iz diagramov   
    moramo vedno paziti na enote mer. 

 
 

 Premer rezalnega orodja v mm 
 
Slika 26: Diagram za določanje rezalne hitrosti ter števila vrtljaj
 
Na sliki j
4800 vrt/min in je premer rezilnega orodja 160 mm, je postopek 
sledeč: 
na osi x poiščemo vrednost 160, gremo navpično od te vredno
do poševne črte, ki kaže vrednost 4800, te
s
reziln
 

 Pri izračunih formul ali določanju vre
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DELOVNI LIST – 5 

 

 lista , ki 
0 mm in ga vpnemo na delovno gred s  

000 vrt/min. 

 krožni 
agin list s premerom 280 mm rezalno hitrost 56 m/s? 

žaginega lista s premerom 250 mm, če se vrti s 4000 

odatek vpiši sem_________ 

 
Naloga 1: Izračunajte rezalno hitrost krožnega žaginega
ima premer 30
4
 
 
 
 
Naloga 2: Kolikšno je število vrtljajev na minuto, če ima
ž
 
 
 
 
 
Naloga 3: Iz diagrama odčitaj vrednost za rezalno hitrost 
krožnega 
vrt/min!  
P
 
        Rezalna hitrost v _____        Število vrtljajev v _____ 

 
Premer rezalnega orodja v ______  
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PODAJALNO GIBANJE 

eni pomikanje obdelovanca pri obdelavi in 

odajanja obdelovanca glede na smer vrtenja 
rez

 
b) istosmerno podajanje. 

nemu orodju ter je odrezek najdebelejši po izstopu 

ivzdiguje 
 s tem les cepi, zaradi česar se zmanjša sila rezanja. 

 

 
Podajalno gibanje pom
je vedno premočrtno. 
Ločimo dve vrsti p

ilnega orodja: 
a) protismerno podajanje,

 
Pri protismernem podajanju se obdelovanec pomika proti 
vrtečemu rezil
rezila iz lesa. 
Pri takšni obdelavi rezilni rob  ne zareže takoj v obdelovanec 
(točka A), temveč malo zdrsi (do točke B), kar je razvidno iz 
spodnje slike 14. Rezalni rob nato lesna vlakna rahlo pr
in

 
 Slika 27: Protismerno podajanje 

 nastopi ob koncu 

o pri mehanskem 
vtomatskem) podajanju obdelovanca. 

 

 
 
Pri istosmernem podajanju se obdelovanec pomika v smeri 
vrtenja rezilnega orodja ter je odrezek najdebelejši ob vstopu 
rezilnega orodja v les. Zdrs rezilnega roba lahko
reza. Sila rezanja se bistveno ne zmanjšuje. 
Istosmerno podajanje se lahko izvaja sam
(a

 
 Slika 28: Istosmerno podajanje  
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PODAJALNA HITROST 

trost, ko 
ncu. 

in ali mmin-1. 
Od pod visna: 

- pravilna nastavitev stroja. 

ajalno hitrost izračunamo po formuli: 

  IZRAČUN PODAJALNE HITROSTI 
 

         vp  = --  m/min 
    t                     1000 

a hitrost v m/min 

 vrtilna hitrost glavne gredi v vrt/min 
 - število zob (rezil) 

Iz navedene formule lahko izpeljemo sledeče: 

     sz = -----------------    mm 
  z  n 

      n = --------------   vrt/min 
sz 

      z = --------------   št. zob 
sz 

 

 
Je hitrost pomikanja ali gibanja obdelovanca proti 
pritrjenemu rezalnemu orodju. Obstaja tudi podajalna hi
se pomika rezilna glava proti pritrjenemu obdelova
Podajalno hitrost izrazimo v m/m

ajalne hitrosti je od
- zmogljivost stroja, 
- debelina odrezanega sloja, 

 
Pod

       s                  sz • n • z 
 -----  ali  vp = -----------

 
 
vp - podajaln
s - pot v m 
t - čas v min 
sz - podajanje na zob (rezilo) 
n - število vrtljajev ali
z
 

 
  Vp • 1000 

 •
 
 

vp • 1000 

• z 
 
 

vp • 1000 

• n 
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Podajalno hitrost lahko odčitamo tudi na spodnjem diagramu: 
 

AJALNE HITROSTI  DIAGRAM DOLOČANJA POD
 
               Podajanje na zob – sz v mm 
Št.zob

 

nje 
odajalne hitrosti rezkarja z enim zobom (rezilom), ki se vrti s 

o 
 

em presečišču odčitamo na poševnih 
lne hitrosti, ki znaša v 

m primeru 4,6 m/min. 
o lahko preverimo tudi z izračunom. 

                Število vrtljajev v min 
 
    Slika 29: Diagram za določanje podajalne hitrosti 
 
Na sliki je s puščicami označen primer naloge za odčita
p
6000 vrt/min, in znaša podajanje na en zob 0,77 mm. 
 
Vzamemo vrednost podatka na vrhu diagrama, kjer je odvzem na 
en zob, nato gremo po navpičnici navzdol do poševne črte, ki 
označuje št. zob (v našem primeru je 1), nakar gremo vodoravn
od tega presečišča do navpičnice vrednosti vrtilne hitrosti oziroma
števila vrtljajev v min. V t
črtah za podajalno hitrost vrednosti podaja
te
Nalog
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 Diagram je prik zalnega orodja. 

DELOVNI LIST – 6 

azan v vsakem katalogu re
 

 

aloga 1: Rezkar ima vrtilno hitrost 8000 vrt/min in ima 4 zobe ali 
zila ter 0,1 mm vrednost podajanja na en zob. Izračunajte 

odajalno hitrost. 

aloga 2: Ugotovite vrednost podajanja na en zob za krožni žagin 
st, ki se vrti z vrtilno hitrostjo 2800 vrt/min ter ima 20 zob. 
bdelovanec pomikamo s hitrostjo 20 m/min. 

aloga 3: Iz diagrama za podajalno hitrost ugotovite vrednost le-
, če m krožnega žaginega lista s 

mi in se vrti s 2000 vrt/min. 

 
N
re
p
 
 
 
 
N
li
O
 
 
 
 
N
te znaša podajanje na zob 0,3 m
24 zob
 
    Podajanje na zob v______ 
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Št.zob

 
  Št. vrtl

 gladkost obdelane površine obdelovanca, ki je 

ba dejavnika sta v medsebojni odvisnosti, kar pa je pogojeno 

            jajev v______ 
 
 

KVALITETA OBDELANE POVRŠINE 
 
 
Kvaliteta ali
obdelana s krožnim rezalnim orodjem, se meri s podajanjem na 
zob in globino vala. 
O
tudi s številom nožev ali rezil na rezalnem orodju. 
 

 
    z = 2
Slika 30: Dolži la h 

PODAJANJE NA ZOB – sz 

z = 1  
na in globina va

 
 pri enem in dve

 
zobeh - rezilih 

 
 
 

 

                      

TŠC – SLGŠ 
Nova Gorica      



OBDELAVA LESA 
Delovno mesto, natančnost obdelave, geometrija rezanja  

Ime in priimek: ______________________ Razred:       1.M         Šolsko leto: 2006 / 07 
 

1 
 

29 

Podaja imi 
rezal zni zobje ali rezila 

zalnega orodja. Imenujemo jo tudi dolžina vala. 

e je dolžina vala ali podajanje na zob večje, je gladkost in z njo 
povezana kvaliteta take površi  obratno. 
 
Obstajajo priporoč a en zob, ki so 
razvidne v spodnji tabeli. 

 T b 

Najmanjša
vrednost – 
kvalitetna 

površina (mm) 

vrednost – 
kvalitetna 

površina (mm) 

vrednost – manj 
kvalitetna 

površina (mm) 

nje na zob je razdalja med zaporedno nastajajoč
nimi površinami, ki jih izrežejo posame

re
Že prej smo ugotovili, da se ga da izračunati oziroma odčitati v 
diagramu. 
Č

ne slaba in

ene vrednosti podajanja n

abela 3: Vrsta kvalitete glede na vrednosti podajanja na zo
 
  Pravilna Največja 

Skobljanje, 
Rezkanje 

 
do 0,04 

 
0,1–0,35 

 
0,35–0,8 

 
Žaganje 

 
do 0,01 

 
0,03–0,15 

 
0,35–0,6 

 
 
 

GLOBINA VALA – rv 
 
Globina vala je odvisna od podajanja na zob ter od premera 
rezalnega orodja. Izračuna se jo po formuli: 
 

sz
2 

   rv = --------  v mm 
4 d 

 

 DIAGRAM ZA UGOTAVLJANJE GLOBINE VALA 
 
    Premer rezalnega orodja – d v mm 
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Globina vala v µm  
       Podajanje na

Slika 31: Diagram za
 zob – sz v mm 

   določanje globine vala 
 

 
rimer izračuna in uporabe diagrama za določanje globine vala: 

odajanje na zob rezalnega orodja s premerom100 mm znaša  
 mm. Kolikšna je globina vala? 

       sz
2            (3 mm) 2        9 mm2 

 = -------- = ---------------- = ------------ = 0,0225 mm = 22,5 µm 
      4 d         4 • 100 mm      400 mm                      

reverimo še nalogo v diagramu: 
ri vrednosti podajanja na zob sz = 3 mm (na dnu diagrama) 
remo navpično navzgor do poševne črte, ki označuje premer  

P
 
P
3
 
  
rv

  
 
P
P
g
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d = 100 mm, iz tega  vodoravno na levo 
tran diagrama, kjer odčitamo na robu vrednost globina vala 

 22,5 µm. 

ala glede na kvaliteto obdelane 
ovršine so podane v spodnji tabeli. 

aliteta obdelane površine

presečišča pa gremo nato
s
rv =
 
 

 
ahtevane vrednosti globine vZ

p
 
abela 4: Priporočene vrednosti za globino vala T

 
Globina vala (µm) Kv

0,003–0,3 Zelo kvalitetna površina 
0,3–1,2 Srednje kvalitetna površina 
1,2–10  Manj kvalitetna površina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELOVNI LIST – 7 
 

 
Naloga 1: Po  diagramu 
ugotoviti globi a 200 mm 
in je podajanje na zo
 
 

 
Naloga 2: Po odje s premerom 
30 mm in je
 

izkušajte z izračunom in primerjavo na
no vala, če znaša premer rezalnega orodj

b 2 mm. 

Rezultat vpišite sem_____________. 

doben primer napravite za rezilno or
 odvzem na zob 3 mm. 
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Rezultat vpišite sem_____________. 
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