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POVZETEK 

 

Diplomsko delo opisuje postopek izdelave namiznega CNC-rezkalnega stroja. 

Rezkalni stroj je izdelan v domači delavnici in je plod lastnih idej in rešitev. Na začetku 

je predstavljen razvoj industrije in zgodovina povezana z alternativo ročni obdelavi do 

računalniško krmiljenega stroja. Sledi predstavitev konstrukcijskih elementov, 

mehanskih delov in elektronskih komponent, uporabljenih na našem stroju. Opisan je 

postopek nastavitve stroja in programiranje. Prikazanih je več izdelkov iz različnih 

materialov in celoten postopek izdelave izdelka iz ogljikovih vlaken. Na koncu smo na 

kratko predstavili tudi načine vzdrževanja CNC-stroja. 

 

 

KLJUČNE BESEDE 

 

− CNC,  

− rezkanje,  

− karbon. 

 

 

ABSTRACT  

 

This thesis describes the process of making a table CNC milling machine. Our milling 

machine is made from home workshop and we used ours the latest ideas and 

solutions. Initially, the development of the industry and the history associated with 

alternative manual machining to a computer-controlled machine were presented. The 

following is a presentation of the structural elements, mechanical parts and electronic 

components on our machine used. The machine setup and programming process is 

described. Several products from different materials are shown and whole process of 

making product with a carbon fiber plate. Finally, a few words about how to maintain 

this CNC machine. 
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1 UVOD 
 

Za zaključek študija strojništva smo se odločili, da vse pridobljeno znanje uporabimo 

za izdelavo namiznega računalniško krmiljenega rezkalnega stroja, vse to pa 

predstavimo v diplomskem delu. Rezkalni stroj bomo izdelali v domači delavnici in je 

plod lastnih idej in rešitev. 

 

1.1 PREDSTAVITEV PROBLEMA 

 

V želji po hitrejši, cenejši in natančni izdelavi izdelkov smo se odločili za izdelavo 

lastnega CNC-stroja. Predvidene mere stroja so dolžina 1000 mm in širina 750 mm. 

Površina obdelave Y = 600 mm, X = 400 mm, Z = 130 mm. Izdelali bomo tudi A-os, 

ki bo služila za rotiranje obdelovanca. Ohišje stroja bo trdno izdelano iz aluminijastih 

profilov. Za linearne pomike bodo poskrbela okrogla linearna vodila in navojna 

vretena z ležaji. Za rezkanje obdelovanca bo vgrajen 1000 W samostojni elektro 

motor. Mejna stikala in stop stikalo bodo skrbeli za varnost in izklop v končnih legah 

stroja. Vse skupaj bo delovalo s pomočjo elektronskih komponent in ustreznega 

programa. 

 

1.1 DIPLOMSKO DELO ‒ CILJ 

 

Cilj diplomskega dela je izdelava lastnega, praktičnega namiznega CNC-rezkalnega 

stroja, ki nam bo omogočal obdelavo karbona, aluminija in ostalih mehkejših 

materialov. Cilj je tudi podati informacije o poteku izdelave stroja, predstaviti 

mehanske in elektronske dele stroja ter programsko opremo, oblikovati načrt izdelave 

testnega izdelka in ga tudi izdelati. Cilj je tudi ovrednotiti delo našega CNC-rezkalnega 

stroja.  

 

 

2 CNC-STROJI 
 

CNC-računalniško vodeni obdelovalni stroji so: rezkalni stroji (3- , 4-osni ali 5-osni), 

stružnice, žične erozije, potopne erozije, brusilni stroji, robotske roke … CNC-stroj je 

sestavljen iz dveh glavnih delov: mehanskega dela, ki se po izgledu bistveno ne 

razlikuje od klasičnega obdelovalnega stroja in krmilnega dela, v katerem je vgrajen 

računalnik, ki vodi in krmili ves proces obdelave izdelka. 

 

CNC-program, ki vsebuje natančen popis poteka obdelave na stroju, predstavlja 

vhodne informacije, ki jih CNC-krmilnik potrebuje za krmiljenje obdelave. 

 

CNC-stroj je neke vrste avtomat, ki ga lahko prosto programiramo. Njegova glavna 

značilnost je fleksibilnost, to je možnost hitre preureditve stroja z ene na drugo 
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obdelavo, in sicer z zamenjavo programa in z manjšimi hitrimi nastavitvami stroja. 

Zato je še posebej primeren za avtomatizacijo maloserijske in srednje serijske 

proizvodnje. 

 

2.1 RAZVOJ IN ZGODOVINA 

 

Spremembe v tehnologiji in obdelavi materialov so prinesle industrijske revolucije.  

 

 
 

Slika 1: Časovnica industrijskih revolucij 

(vir: https://tim4-industrija40.blogspot.com/2019/04/nova-industrijska-revolucija.html) 

 

Prva industrijska revolucija 

18. stoletja se je začela prva industrijska revolucija, ki je temeljila na parnem stroju in 

mehanizaciji proizvodnje. Parni stroji so obstajali že prej, njihova uporaba za 

industrijske namene pa je pomenila pomemben preboj pri povečanju produktivnosti. 

Namesto ročnega poganjanja statev so za pogon uporabili parni stroj. Razvoj parne 

lokomotive in parnika (približno 100 let kasneje) je prinesel velike spremembe, saj so 

potniki in tovor v veliko krajšem času prepotovali daljše razdalje. 

 

Druga industrijska revolucija 

Z izumom elektrike v 19. st. se je začela druga industrijska revolucija. Henry Ford 

(1863–1947) je v avtomobilsko industrijo vpeljal prvi tekoči trak in tako izboljšal 

proizvodnji proces, saj je le ta postal hitrejši in z manjšimi stroški. 

 

Tretja industrijska revolucija 

V 70. letih 20. stoletja se je z delno avtomatizacijo s pomočjo programirljivih krmilnikov 

in računalnikov začela tretja industrijska revolucija. Z uvedbo teh tehnologij imamo 

sedaj avtomatiziran celoten proizvodni proces, ki lahko poteka tudi brez človeške 

pomoči. Roboti, ki izvajajo programirana zaporedja brez človeškega posredovanja, 

so najpogostejša oblika avtomatizacije. 



ICES – Višja strokovna šola Diplomsko delo višješolskega strokovnega študija 

 

Boštjan Gabrovšek: Izdelava namiznega CNC rezkalnega stroja                                       stran 3 od 41 

Četrta industrijska revolucija 

Četrta industrijska revolucija poteka v sedanjem času. Zaznamuje jo vključevanje 

informacijske in komunikacijske tehnologije v industrijo, to pa imenujemo tudi 

„Industrija 4.0“. Četrta industrijska revolucija se razvija na podlagi tretje industrijske 

revolucije, saj so proizvodni sistemi, ki že uporabljajo računalniško tehnologijo 

razširjeni z omrežno povezavo. Ta povezava omogoča komunikacijo z drugimi obrati 

in pošiljanje informacij o proizvodnih procesih. „Kibernetsko-fizični proizvodni sistemi“ 

‒ pametne tovarne nastajajo s povezovanjem vseh sistemov v mrežo, v katerih 

proizvodni sistemi, komponente in ljudje komunicirajo prek omrežja, proizvodnja pa je 

skoraj popolnoma avtonomna. 

 

Potrebo po strojih za obdelavo materialov, ki so zmožni narediti izdelek hitro, 

natančno in ceneje, so začutili že v tretji industrijski revoluciji. V začetku petdesetih 

let prejšnjega stoletja so v Združenih državah Amerike stroje opremili z elektroniko in 

novimi informacijskimi tehnologijami, tako so iz ročno krmiljenih strojev dobili NC- 

numerično krmiljene in kasneje CNC-računalniško krmiljene stroje. Eden prvih 

primerov alternativi ročne obdelave je bil avtomatski vrtalni stroj. 

 

Slika 2 prikazuje operaterja, ki v ospredju uporablja perforirni stroj, podoben 

pisalnemu stroju, za luknjanje traku. Na traku so vnesena navodila stroja in 

koordinate. Zadaj je standardni štiri vretenski vrtalni stroj modificiran, z vgrajenim 

elektronskim krmilnikom in vezjem ter čitalnik traku. 

 

 
 

Slika 2: Štiri vretenski vrtalni stroj 

(vir: https://www.mmsonline.com/90years/assets/XLIBq8krgp/1955-may) 
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Navodila za delovanje so bila izsekana na trak (slika 3) in so se prenašala skozi 

bralnik, ki je bil nameščen v posebej vgrajeni kontrolni omari. Elektronski signali iz 

bralnika so usmerjali delovanje vrtalnega stroja. 

 

 
 

Slika 3: Perforirni trak 

(Vir: https://cdn.businessmanagementideas.com/wp-content/uploads/2017/02/) 

 

Leta 1956 je bila ideja, da bi kontrolni trak, izdelan na načrtovalnem pultu na enem 

mestu, lahko po telefonu kopirali kjerkoli po svetu, namestili v strojno krmilno enoto in 

izdelava izdelka bi se lahko takoj začela. Podjetje Digimatic je uporabilo "pisalno 

mizo" z decimalnim računalnikom in snemalnikom, da je podatke zapisal na magnetni 

trak. Nadzorna enota je nato zapis na traku prebrala in posredovala krmilni enoti. 

Krmilna enota je ojačala električne impulze, zabeležene na traku, in omogočila 

avtomatizirano krmiljenje osi. Za pogon osi stroja X, Y in Z pa so bili vgrajeni 

servomotorji. 

 

Slika 4 iz julija 1956 prikazuje rezkalni stroj. Ta se avtomatsko upravlja z numeričnimi 

navodili na magnetnem traku, ki ga prebere električna krmilna enota na desni. 

 

Sistem ni bil primeren samo za velike, ampak tudi za male in srednje velike serije. 
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Slika 4: Rezkalni stroj, v celoti krmiljen z magnetnim trakom 

(Vir: 

https://www.mmsonline.com/90years/assets/t54sLonntU/mms_1956_automatedmac

hining) 

 

Podjetje STAMA iz Nemčije je na sejmu EMO (1976) v Parizu predstavila prvi 

vertikalni CNC-krmiljeni obdelovalni center MC 315. Takrat je povpraševanje po CNC-

strojih raslo in države, kot sta Nemčija in Japonska, so začele izdelovati CNC-stroje 

po nižji ceni. 1976 leta so na voljo postali tudi programi CAD in CAM. 

 

Podjetje Siemens je na sejmu prvič predstavilo CNC-krmilnik Sinumerik 7 z vgrajenim 

mikroprocesorjem. 

 

 
 

Slika 5: Prvi vertikalni CNC obdelovalni center 

(Vir: 

https://stama.de/uploads/tx_voxelhistorie/stama_unternehmen_excellence_zeitreise

_1975) 
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Na vodenje proizvodne dejavnosti in vodenje proizvodnih strojev je vplival en sam, 

močan tehnološki napredek ‒ osebni računalnik PC, ki se je pogosto imenoval 

mikroračunalnik. Vodilni so bili splošni razvijalci strojne in programske opreme, kot 

sta IBM in Apple, vzporedno so se razvijali programi za industrijsko proizvodnjo CAD 

in CAM. Okoli leta 1985 so 16-bitne procesorje izpodrinili 32-bitni in s tem se je razvilo 

tudi 3D-modeliranje. 

 

CNC-stroji za svoje delovanje potrebujejo G-kodo. 

 

Prva izvedba programskega jezika numeričnega upravljanja je bila razvita v 

laboratoriju za servomehanizme MIT v poznih petdesetih letih. V desetletjih po tem 

so številne (komercialne in nekomercialne) organizacije razvile številne izvedbe. Pri 

teh izvedbah se je pogosto uporabljala G-koda. Glavno standardizirano različico, 

uporabljeno v Združenih državah Amerike, je v začetku šestdesetih let razvilo 

Electronic Industries Alliance. 

 

V drugih državah se pogosto uporablja standard ISO 6983, vendar številne evropske 

države uporabljajo druge standarde. Na primer DIN 66025 se uporablja v Nemčiji, 

PN-73M-55256 in PN-93 / M-55251 na Poljskem. 

 

Koda G, ki ima veliko različic, je splošno ime za najpogosteje uporabljeni programski 

jezik za računalniško numerično krmiljenje (CNC). Uporablja se predvsem v 

računalniško podprti proizvodnji za nadzor avtomatiziranih obdelovalnih strojev. 

 

 
 

Slika 6: Najpogosteje uporabljeni programski jezik 

(Vir: https://www.google.si/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.makerslide) 

 

CNC-stroji so danes nepogrešljivi skoraj v vsakem podjetju, ki se ukvarja z 

obdelovalno tehnologijo, in sicer v avtomobilski industriji, kmetijstvu, gradbeništvu, 

modelarstvu ipd. 

https://www.google.si/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.makerslide
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3 NAČRTOVANJE NAŠEGA CNC-STROJA  
 

Ukvarjanje z radijsko vodenimi modeli 2.4 GHz zahteva veliko znanja, dela in denarja. 

Pri vožnji modela na tekmovanjih pogosto prihaja do poškodb na samem modelu. 

Potrebovali smo rezervne dele za vgradnjo. Rezervni deli radijsko vodenega modela 

so bili dragi in težko dobavljivi v naših trgovinah, dele iz tujine (Kitajske) pa je bilo 

treba čakati tudi mesec dni. Pozanimali smo se po izdelavi modelarskih komponent 

iz ogljikovih vlaken v Sloveniji, vendar izdelovalci, ki so imeli tovrstne stroje, tudi niso 

bili poceni ali pa so bili od nas precej oddaljeni. 

 

Takrat smo dobili zamisel za izdelavo lastnega CNC-namiznega rezkarja, saj bi tako 

rezervne dele lahko izdelali kar sami in s tem pridobili na času, pa tudi na denarju. 

Ideja pa je bila tudi za poslovno priložnost v tej branži. 

 

3.1 TEHNIČNE ZAHTEVE 

 

Želja in namen CNC-rezkalnega stroja je bil za obdelavo mehkih materialov, kot so 

plastika, les, mehke kovine, na primer aluminij in baker. Stroj ne sme biti večjih 

dimenzij, kot je pisalna miza (800 x 1200) in masa stroja ne sme presegati 100 kg. 

Stroj bo imel rezkalno glavo, vendar bo kasneje mogoče vgraditi tudi lasersko glavo 

ali glavo 3D-tiskalnika. Glavno funkcijo bo opravljal motor z močjo vsaj 1kW in imeti 

mora vpenjalno glavo do 10 mm. Imeti mora 3 osi (X, Y, Z) in linearno rotirajočo A-os. 

Komponente morajo biti cenovno ugodne, morajo pa zadoščati silam, potrebnim za 

obratovanje stroja. Programska oprema mora biti standardna in enostavna za 

uporabo, hkrati pa cenovno ugodna. Stroj bo povezan iz prenosnika na krmilnik preko 

USB priključnega vodnika. 

 

3.2 IZRAČUN OSNOVNIH KARAKTERISTIK 

 

Najtrši material, ki je predviden za obdelovanje na tem stroju, je aluminij z oznako T6 

7075. Ta material se uporablja predvsem v letalski industriji, v našem primeru pa za 

osnovno ploščo modelarskega avtomobila.  

 

Izračunali bomo potrebno moč glavnega vretena pri uporabi največjega orodja (10 

mm), ki ga je možno vstaviti v stročnico, rezalno hitrost, vrtilno frekvenco, podajalno 

hitrost in silo pri rezkanju. 

 

Material, ki ga želimo rezkati, je temprana Al zlitina T6 7075. 

 

Lastnosti: 

– kemična sestava 5.6‒6.1 % Zn, 2,1‒2,5 % Mg,1,2‒1,6 % Cu, 

– trdota 150 HB, 
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– trdnost Rm= 540 Mpa, 

– specifična rezalna sila Kc = 835 N/mm2. 

 

Za osnovni izračun smo uporabili podatke rezkarja za podolgovate luknje DIN 327D, 

ISO 191050, ki se uporablja za rezkanje utorov za zagozdo ali drugih različnih oblik 

iz sredine obdelovanca. 

 

Večino podatkov za orodje smo dobili iz prodajnega kataloga Hoffmann Group 

2017/2018. 

 

Potrebni podatki za osnovno dimenzioniranje stroja: 

Kc = 835 N/mm2 ‒ natezna trdnost 

d = 10mm ‒ premer rezkarja, 

a = globina frezanja 4 mm (Strojno tehnološki priročnik, tabela 6.6, str. 385), 

fz = 0.07 mm/zob ‒ podajanje na zob (največja debelina odrezka) (Strojno tehnološki 

priročnik, tabela 6.6, str. 385) 

Vc = 244 m/min ‒ rezalna hitrost (Strojno tehnološki priročnik, tabela 6.4, str. 385) 

b = širina frezanja (10 mm), 

ƞ = izkoristek motorja (0,8). 

 

Rezalna hitrost: 

Vc = 𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑛 

Vc = 𝜋 ∙ 10𝑚𝑚 ∙ 7792𝑜/ min = 4080𝑚𝑚/𝑠 

Vrtilna frekvenca (obrati na vretenu): 

𝑛 =
Vc

d ∙ π
 

𝑛 =
244800𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛

10𝑚𝑚 ∙ π
= 7792𝑜/𝑚𝑖𝑛 

 

Podajalna hitrost: 

Vf = 𝑓𝑧 ∙ 𝑧 ∙ 𝑛 

Vf =
0,06𝑚𝑚

𝑧
∙ 2 ∙

7792 𝑜

𝑚𝑖𝑛
= 935𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 

 

Sila pri rezkanju: 

𝐹𝑐, 𝑠𝑟 =
𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑓𝑧

𝑑 ∙ π
∙ 𝐾𝑐, 𝑠𝑟 

 

𝐹𝑐, 𝑠𝑟 =
4mm ∙ 10mm ∙ 0,07

10mm ∙ π
∙

450𝑁

𝑚𝑚2
= 40,1𝑁 

 

Potrebna moč rezkalnega motorja: 

𝑃𝑚 = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑉𝑓 ∙
𝐾𝑐

ƞ
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𝑃𝑚 = 4𝑚𝑚 ∙ 10𝑚𝑚 ∙ 0,0156 ∙

835𝑁
𝑚𝑚2

0,8
= 651,3𝑊 

 

Izračunana je maksimalna sila, ki se lahko pojavi pri uporabi maksimalnega premera 

orodja ‒ 10 mm pri obdelavi materiala Al 7075. 

 

Primeren rezkalnik (vreteno) bi bil Kress, 1050FME, s stročnico 10 mm. Rezkalnik 

ima vgrajeno vpetje na ohišju za lažjo pritrditev na okvir. 

 

3.3 RISBA CNC-STROJA 

 

S programom Avtodesk Inventor smo narisali delavniško risbo stroja in tako pridobili 

osnovni izgled namiznega CNC-rezkalnega stroja. 

 

 
 

Slika 7: Delavniška risba stroja 

(Lastni vir) 

 

Označili smo osi X, Y, Z ter rotirajočo A-os. Za vpenjanje obdelovanca na A-osi bo 

vgrajena stružna vpenjalna glava in na nasprotni strani linearno gibljiva konica. Na 

risbi so vidne tudi smeri gibanja osi. Označeni so pogonski motorji (M1, M2, M3, M4) 

in glavno vreteno. Zunanje mere stroja bodo 1000 mm x 750 mm x 900 mm. 
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Slika 8: Osnovna oblika stroja 

(Lastni vir) 

 

3.4 IZBIRA IN NABAVA KOMPONENT 

 

Da bo CNC-stroj čim lažji, bomo za okvir uporabili aluminijaste profile podjetja 

HepcoMotion. Nosilci bodo posebnih oblik, zato bo njihovo obliko potrebno izrezati iz 

ravne aluminijaste plošče debeline 12 mm. Uporabili bomo okrogla linearna vodila z 

ležaji. Ker je potreba po visoki vzdržljivosti in preciznosti za premike na oseh X, Y in 

Z bodo uporabljena kakovostna kroglična vretena s krogličnimi maticami. Pritrdilna 

plošča bo iz vezane plošče debeline 20 mm. Za pogon osi bodo skrbeli koračni 

motorji. Vreteno bo rezkalni motor KRESS 1050 W. Za varnost bodo vgrajena 

mehanska mejna stikala. Stroj bo povezan preko USB-priključnega vodnika na 

računalnik, kjer bo nameščen program TNG. 

 

 

4 MEHANSKI DELI STROJA 
 

4.1 ALUMINIJASTI PROFILI 

 

Okvir stroja bo iz posebnih aluminijastih profilov podjetja HepcoMotion. To je celovit 

sistem profilov skupaj s paleto pritrdilnih elementov, vključno z nosilci, kotniki in 

ostalimi dodatki, ki nam omogočajo enostavno sestavo. Nudijo enostavno možnost 

pritrditve linearnih vodil, trapeznih vreten in pogonskih motorjev na profile. 
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Aluminijastih profilov ni treba dodatno barvati, saj jih ščiti pred oksidacijo 10µ 

anodizirana površina. Utori v aluminijastih profilih so namenjeni vstavljanju veznih 

elementov, ki služijo hitri montaži brez dodatnih obdelav. 

 

Profili so izdelani iz kakovostnega materiala AI6063-T5 in imajo certifikat ISO 9001. 

 

Tehnični podatki za aluminijaste nosilce: 

– material P-Al Mg Si 6060 [UNI 9006/1], 

– minimalna natezna trdnost Rm [N / mm2] 195, 

– meja elastičnosti Rp 0,2 [N/mm2] 145, 

– modul elastičnosti E [N/mm2] 70000, 

– vztrajnostni moment Ix [cm4] 87.15, 

– vztrajnostni moment Iy [cm4] 22.27, 

– modul preseka Wx [cm3] 19.37. 

 

 
 

Slika 9: Aluminijast profil za gradnjo okvirja stroja 

(Lastni vir) 
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Slika 10: Vgrajeni aluminijasti profili 

(Lastni vir) 

 

Aluminijaste profile nam je natančno in po načrtu razrezalo in dobavilo podjetje Tuli iz 

Ljubljane. 

 

4.2 ALUMINIJASTI NOSILCI 

 

Za unikatne Al nosilce smo uporabili material P-Al Mg Si 6060. Nosilce je bilo treba 

izrezati iz ravne plošče debeline 12 mm. Narisali smo risbo s programom AvtoCad in 

jo poslali v podjetje Metrel Mehanika iz Horjula. Podjetje nudi laserski izrez kovin, zato 

so nam po načrtu izrezali nosilce (slika 11). Potrebna sta bila še ročna obdelava in 

eloksiranje. 
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Slika 11: Oblike aluminijastih nosilcev 

(Lastni vir) 

 

Lasersko izrezane in končno obdelane aluminijaste nosilce smo z imbus vijaki pritrdili 

na ohišja linearnih ležajev. 

 

 
 

Slika 12: Vgrajeni aluminijasti nosilci na stroju 

(Lastni vir) 
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4.3 LINEARNA VODILA 

 

Za linearne pomike bodo vgrajena okrogla linearna vodila različnih debelin v 

odvisnosti od osi stroja. Okrogla linearna vodila imajo možnost vpetja samo na 

vsakem koncu vodila, ki pa ni ravno najbolje, saj je možnost upogiba samega vodila 

večja kot pri tirnih vodilih. Odločili smo se za okrogla linearna vodila s površinsko 

trdoto 62 HRC, strukturo materiala C45 in površino obdelave h6. Ta vodila so 

kvalitetna, preprosta in cenovno ugodna.  

 

 
 

Slika 13: Linearno vodilo 

(Lastni vir) 

 

Za Y-os bomo uporabili okrogla linearna vodila debeline 30 mm. Ker so okrogla 

linearna vodila vpeta samo na vsakem koncu vodila, je velika možnost upogiba in s 

tem nenatančnost pri izdelavi izdelka. Za lažjo predstavo nosilnosti smo izračunali 

upogib.  

 

Podatki potrebni za izračun: 

Material jeklo C45, 

M max =  upogibni moment ‒ F ∙ L = 300 N ∙ 0,42m = 126 N/m, 

L= 840 mm ‒ dolžina 

Φ = 30 mm ‒ premer vodila 

Fp = 300 N ‒ predvidena maksimalna masa mostu 

E = 190.000 ‒ 210.000 N/mm2 ‒ modul elastičnosti (Kraut, 1997; str. 112) 

I = 39760,4 mm4 ‒ upogibni vztrajnostni moment prereza 
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Slika 14: Upogib 

 (Vir: https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSRWLPNugHgxxeBAlLdKWq4kmG5zdgWo

X4YKw&usqp=CAU) 

 

 Vztrajnostni moment prereza: 

 

𝐼 =
𝜋

64
∙ 𝑑4 =

𝜋

64
∙ 304 = 39760,4𝑚𝑚4 

 

Upogib nosilca: 

 

𝑓 =
𝐹𝑝 ∙ 𝐿3

3 ∙ 𝐸 ∙ 𝐼
=

300𝑁 ∙ 420𝑚𝑚3

3 ∙ 200000𝑁/𝑚𝑚2 ∙ 39760,4𝑚𝑚4
=

0,93𝑚𝑚

4
= 0,233𝑚𝑚 

 

Rezultati pokažejo, da se linearno okroglo vodilo na sredini vpetja upogne za največ 

0,23 mm. Upoštevati je treba še, da linearna ležaja mostu osi X, ki drsita po linearnem 

vodilu, upogib še zmanjšata, vsekakor pa ta upogib ni zanemarljiv. 

 

 
 

Slika 15: Vgrajeno linearno vodilo 

(Lastni vir) 
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4.4 POGONSKA VRETENA 

 

Koračni motorji so s sklopko povezani z navojnimi vreteni. Na tržišču je moč kupiti več 

vrst navojnih vreten, ker je potreba po visoki vzdržljivosti in preciznosti, se pri CNC-

strojih v veliki meri uporabljajo kroglična vretena. 

 

Jeklena kroglična vretena so precizno valjana s trdoto 58-62 HRC. Kompatibilne 

matice imajo v sredini vgrajene ležajne kroglice trdote +60 HRC in tako je trenje v 

navoju minimalno. Matice so izdelane iz jekla SCM415H trdote 58-62HRC, so v rahlo 

prednapetem stanju (0‒2 %) in brez aksialne zračnosti. 

 

 

 

Slika 16: Oblika pogonskega vretena 

(Vir: https://tehimpex.si/sites/default/files/tehimpex-kroglicna-navojna-vretena) 
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Slika 17: Vgrajeno vreteno v našem CNC-stroju 

(Lastni vir) 

 

UPORABA OZNAKA 

VRETENA 

MERA 

navoja 

SMER 

NAVOJA 

TOČNOST 

Z os SCR 1204 F C7 12x4 Desni navoj C7 - 0,050/300 

mm 

X, Y os SCR 1605 F C7 16 x 5 Desni navoj C7 ‒ 0,050/300 

mm 

 

Tabela 1: Kroglična vretena uporabljana na našem stroju. 

(Lastni vir) 

 

UPORABA OZNAKA MATIC MERA 

navoja 

SMER 

NAVOJA 

MERE MATICE 

(mm) 

Z os SFU 1204 T4  12 x 4 Desni navoj D1 = 24, L = 40, 

D2 = 40 

X, Y os  SFNU1605-4 

TBI 

16 x 5 Desni navoj D1 = 28, L = 45, 

D2 = 48, W = 38 

 

Tabela 2: Kroglične matice uporabljene na našem stroju. 

(Lastni vir) 

 

https://www.tuli.si/scr-1204-f-c7
https://www.tuli.si/scr-1605-f-c7
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Vodila, podpore za linearna vodila, linearne puše z ohišjem, vretena in kroglične 

matice za vretena smo kupili v trgovini Tuli iz Ljubljane. 

 

 

5 ELEKTRONSKI DELI STROJA 
 

5.1 KORAČNI MOTORJI 

 

Koračni motorji (slika 18) so (sinhronski) električni motorji brez ščetk, ki pretvarjajo 

električne pulze v mehansko rotacijo osi. Ob vsakem električnem pulzu se os 

premakne za točno določen kot in to je vrednost enega koraka.  

 

 
 

Slika 18: Koračni motor 

(Vir: https://i.ytimg.com/vi/eyqwLiowZiU/maxresdefault.jpg) 

DELOVANJE 

Polni korak (full step) 

Koračni motor v polnem koraku (slika 19) deluje tako, da je lahko aktivirana samo ena 

faza ali pa je napetost na dveh fazah istočasno. Pri aktiviranju dveh faz ima motor od 

30‒40 % večji navor. Pri polnem koraku os naredi premik za 1,8°, in to je 1 korak. 

 

 
 

Slika 19: Polni korak 

(Vir:https://www.tipteh.si/wp-content/uploads/2019/10/Full_step.jpg) 

Polovični korak (half step) 
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Polovični korak (slika 20) dosežemo, kadar je zaporedje vklop ene faze in potem vklop 

dveh faz. V tem primeru je kot, ki ga opravi os motorja, 0.9°.  

 

 
 

Slika 20: Polovični korak 

Vir: https://www.tipteh.si/wp-content/uploads/2019/10/polovicni-korak.jpg 

 

Mikro koraki (microstepping) 

 

Slika 21 prikazuje, kako je motorjev osnovni korak lahko razdeljen še na 256 

korakov in to naredi korake še manjše. Gonilnik koračnega motorja pošilja motorju 

signal dveh sinusoidnih faz, ki sta med seboj zamaknjeni v faznem kotu 90°. Os na 

motorju se pri microsteppingu vrti bolj umirjeno. 

 

 
 

Slika 21: Mikrokoraki 

(Vir: https://www.tipteh.si/wp-content/uploads/2019/10/microstepping.jpg) 

 

Koračni motorji se uporabljajo pri CNC-strojih, pri raznih transportnih trakovih za 

pripravo polizdelkov ali za odpravo izdelkov na določenem obdelovalnem stroju. 
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V našem primeru je kot koraka koračnega motorja 1.8°, to pomeni, da se bo os po 

200 pulzih obrnila za en obrat. 

 

(360°/1,8° = 200) 

 

Za pogonske motorje (slika 22) bomo uporabili NEMA 23. To so koračni osem žični 

motorji, ki so cenovno ugodni, izdelani na Kitajskem in imajo naslednje karakteristike: 

 

– kot koraka: 1.8°, 

– število faz: 2, 

– nazivna napetost: 2,73 V, 

– nazivni tok: 4.2 A, 

– navor: 3 Nm. 

 

Vsak motor je potreboval svojo specifično pritrditev na okvir, ki jo je bilo treba izdelati 

v naši delavnici. NEMA 23 koračni motor ima na eni strani priključno os za priklop 

sklopke, na drugi strani pa os za vgradnjo števca obratov osi (enkoderja). Slednji v 

našem primeru ni vgrajen. 

 

 

 

Slika 22: Koračni motor NEMA 23 

(Lastni vir) 
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5.2 GONILNIKI KORAČNIH MOTORJEV 

 

Koračnih motorjev ni možno direktno priključiti na enosmerno ali izmenično napetost, 

zato je treba uporabiti posebno pogonsko napajanje ‒ gonilnik koračnih motorjev 

(slika 24). 

 

To je elektronsko vezje, ki je priključeno na vhodu na napajalnik (48 V) in CNC-

krmilnik, na izhodu pa na koračni motor. 

 

Gonilnik generira impulzne signale in s številom impulzov doseže kotni pomik za 

namen natančne pozicije osi motorja. Hitrost in pospešek vrtenja osi motorja gonilnik 

doseže s spreminjanjem frekvence impulza. 

 

S pomočjo USB-vodnika se na gonilniku tipa PoStep60-256 nastavljajo parametri, ki 

so vidni na sliki 23. 

 

 
 

Slika 23: Nastavitev gonilnika 

(Lastni vir) 

 

V našem primeru bodo vgrajeni gonilniki koračnih motorjev podjetja Planet CNC, tip 

PoStep60-256. 

 

Tehnični podatki: 

– tok, ki ga lahko izbiramo, je do 6.0 A, 

– napetost: od 10 V do 50 V enosmerne napetosti, 

– izbiramo lahko mikrostepping 1/256, 
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– možnost priključitve 4, 6 ali 8 vodnikov, 

– proizvajalec priporoča priključitev na 48 V/320 W, 

– USB-povezava. 

 

 
 

Slika 24: Gonilnik koračnih motorjev 

(Vir: https://planet-cnc.com/wp-content/uploads/2016/02/MotorDriver60) 

 

 
 

Slika 25: Vgrajen gonilnik 

(Lastni vir) 

 

Komentar: Pri Planetu CNC smo nabavili gonilnike za koračne motorje, ki so primerni 

in dovolj močni za koračne motorje NEMA 23. Njihova slabost je, da nimajo 

primernega ohišja, zato je velika verjetnost, da s kovinskim predmetom naredimo 

kratek stik na vezju in s tem uničimo komponento. 
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5.3 NAPAJANJE ELEKTRONSKIH KOMPONENT 

 

Primarna funkcija napajalnika (slika 27) je pretvoriti električno napetost in tok iz vira v 

pravilno napetost in tok za napajanje želenega bremena. Za potrebo CNC-stroja je 

ena glavnih nalog napajalnika tudi, da pretvori električno napetost iz izmenične v 

enosmerno. Zaradi tega se napajalniki včasih imenujejo pretvorniki električne 

energije.  

 

Nekateri napajalniki so ločeni od ostalih delov opreme, drugi pa so vgrajeni v 

elektronske naprave, ki jih napajajo. Vsi napajalniki imajo napajalni priključek, ki od 

vira prejemajo energijo v obliki električnega toka in enega ali več izhodnih priključkov, 

ki oddajo tok. Moč vira lahko prihaja iz električnega omrežja, kot so električna vtičnica 

ali naprav za shranjevanje energije, kot so baterije, akumulatorji, gorivne celice, 

generatorji, alternatorji, sončni pretvorniki ali drugo napajanje. 

 

Napajalnik elektronskih komponent smo po načrtu (slika 26) izdelali v domači 

delavnici. 

 

Osnovna komponenta napajalnika je pretvornik napetosti (toroid) s podatki: primarno 

navitje ~230 V, sekundarna navitja so: 34 V 18 A, 15 V 1 A in 24 V 1 A izmenične 

napetosti, kupljeno pri podjetju HITELEKTRONIK. 

 

Za delovanje napajalnika smo potrebovali še varovalke, kondenzatorje, usmerniški 

mostiček (graetz), regulatorje napetosti in priključne sponke. 

 

Glavni izhod 48 V 16 A potrebujemo za napajanje gonilnikov koračnih motorjev, druga 

dva izhoda 12 V in 24 V sta potrebna za obratovanje CNC-krmilnika, priključitev 

aksialnih hladilnikov, induktivnih stikal ipd. 
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Slika 26: Načrt napajalnika 

(Lastni vir) 

 

 
 

Slika 27: Napajalnik za CNC  

(Lastni vir) 
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5.4 CNC-KRMILNIK 

 

Za krmiljenje celotnega CNC-stroja bo poskrbel krmilnik (slika 28) MK3/4 podjetja 

Planet CNC. Povezan bo preko USB priključnega vodnika na osebni računalnik. To 

je glavna elektronska komponenta pri CNC-stroju. Napaja se s 24V enosmerne 

napetosti. Na to vezje se priključijo gonilniki koračnih motorjev, varnostna veja, 

konzola za ročni pomik stroja in kontrola glavnega vretena.  

 

Izhodni priključki imajo možnost priključitve sesalca drobnih delov in vklop pršenja. 

 

 
 

Slika 28: CNC USB-krmilnik 

(Vir:https://planet-cnc.com/wp-content/uploads/2016/01/Mk34) 

 

 

 

Slika 29: Vgrajeni krmilnik 

(Lastni vir) 
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5.5 MEJNA STIKALA 

 

Pri izdelavi našega stroja smo vgradili mehanska mejna stikala (slika 30). Mehansko 

mejno stikalo opravi delo s premikanjem in odmikanjem kontaktnega elementa. Ko 

tipalo (kolešček) naleti na oviro, se vzvod premakne, posredno prekine električni 

tokokrog in stroj se ustavi. Slaba stran mehanskega mejnega stikala je, da se 

mehanski deli obrabijo in stikalo ne opravlja več funkcije. 

 

CNC-rezkar ima običajno na vsaki osi po eno stikalo na vsaki strani pozicije, ki služi 

za varnost ali za (home) pozicijo.  

 

 
 

Slika 30: Vgrajeno mehansko mejno stikalo tip-Z-15GQ21 podjetja Omron 

(Lastni vir) 

 

Zaradi zagotavljanja varnosti je nujna vezava mejnih stikal na priključno sponko NC 

(normalno zaprto). To pomeni, da če pride do poškodbe oz. prekinitve vodnika na 

stroju, se stroj samodejno ustavi. 

 

 
 

Slika 31: Načrt vezave mejnih stikal za vsako os posebej in priključitev na krmilnik 

(Lastni vir) 
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Planet CNC nam je dobavil krmilnik, gonilnike koračnih motorjev, mejna stikala, 

povezovalne žice, napajalne kable in program za zagon stroja TNG. 

 

5.6 GLAVNO VRETENO 

 

Za glavno dejavnost našega CNC-stroja smo izbrali rezkalni motor KRESS 1050 FME 

(slika 32) s tehničnimi podatki: 

– največja moč motorja 1050 W (1.4 HP), 

– nastavitev vrtljajev od 5000 do 25000 o/min, 

– vpetje v stročnico do 10 mm, 

– certifikat natančnosti centriranja 0.015 mm, 

– priključna napetost 240 V izmenične napetosti. 

 

Po predhodnih izračunih smo se odločili, da je ta aktuator še najprimernejši za namizni 

rezkalni stroj, saj ima dovolj moči in ima tudi vpetje za v objemko na nosilcu Z-osi. 

Tako vpetje omogoča trdno, togo in natančno pritrditev na sam stroj. Obrati vretena 

(ƞ) se nastavljajo z gumbom na ohišju motorja, glede na vrsto materiala in premer 

vpetega orodja v stročnico. 

 

Rezkalni motor in nosilec za pritrditev smo naročili pri podjetju CNC-Plus iz Nemčije. 

 

 
 

Slika 30: Glavni motor 

(Lastni vir) 
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5.7  A-OS 

 

A-os (slika 33) je samostojni dodatek k našemu CNC-rezkalnemu stroju. Služi nam 

za 360° obdelavo glede na os vpetja. Okvir A-osi je sestavljen iz aluminijastih profilov 

podjetja HepcoMotion. Na okvir smo vgradili štiri čeljustno stružno glavo premera 100 

mm in konjička lastne izdelave. Vreteno poganja koračni motor NEMA 23 z enoredno 

Galovo verigo preko verižnika, lahko pa bi za prenos uporabili tudi ploščati zobati 

jermen. Reducirano prestavno razmerje je 1 : 2,7777. A-os ni integrirana na sam 

CNC-stroj in jo lahko s štirimi vijaki hitro odstranimo, s tem pa pridobimo še kako 

pomemben, funkcionalen obdelovalni prostor osnovnega CNC-stroja. 

 

 

 

Slika 33: Konstrukcija A-osi 

(Lastni vir) 

 

5.8  NASTAVITEV CNC-REZKALNEGA STROJA 

 

Po zaključeni sestavi mehanskih delov in priključitvi elektronskih komponent je treba 

okvir CNC-stroja z nastavljivimi nogicami uravnati v vodoravno lego.  

 

Za zagon stroja in njegovo pravilno delovanje je treba urediti še nastavitve v programu 

PlanetCNC TNG.  

 

Osnovne in hkrati najpomembnejše programske nastavitve so: 

 

VHODI in IZHODI iz krmilnika 
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V meniju nastavimo (odkljukamo) vhodne pozicije, kot so mejna stikala na vseh oseh, 

stikalo za prisilno zaustavitev stroja, ročna konzola in senzor za višino rezkalnega 

orodja. Na izhodnih pozicijah pa nastavimo koračne motorje, vklop glavnega vretena 

in sesanja drobnih delcev. 

 

KORAKI na ENOTO 

Treba je definirati vrednost koraka na enoto. Vrednost koraka nam pove, koliko 

impulzov mora krmilnik poslati motorju, da se kroglično vreteno obrne za razdaljo ene 

enote. Vrednost koraka je odvisna od naslednjih dejavnikov: vrste koračnih motorjev, 

konfiguracije koračnih gonilnikov in koraka navojnega vretena. 

 

Primer: 

200 ‒ korakov na obrat (motor) 

1/8 ‒ polni korak (motor) 

4mm ‒ korak (navojnega vretena) 

 

200 • 8/4 = 400 SPU 

 

OMEJITVE GIBANJA  

Nastaviti je treba omejitve ‒ mejne vrednosti gibanja orodja tako v pozitivni kot v 

negativni smeri za vse tri osi. 

 

V programu PlanetCNC TNG lahko uredimo še ogromno drugih različnih nastavitev 

kot so, hitrost in pospešek pomika orodja, zračnost vreten, hitrost premikanja orodja 

ob uporabi ročne konzole, debelino sonde za določanje točke 0 na Z-osi,  vrstni red 

in hitrost premika orodja v Home pozicijo … Vsak CNC-program nam nudi različne 

nastavitve ob zagonu stroja.  
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6 PROGRAMSKA OPREMA 
 

Programsko opremo potrebujemo za programiranje izdelave izdelka. Programiranje 

poteka po določenem zaporedju, ki je razviden iz slike 34. 

 
Slika 34: Vrstni red programiranja za izdelavo izdelka 

(Lastni vir) 

 

Programiranje se začne z risanjem izdelka v enem od 2D- ali 3D-CAD programov 

(AvtoCAD, Inventor, SolidWorks, CATIA …). Ko je slika izdelka končana, jo 

prenesemo v CAM-program (Mastercam, SolidCam, DeskProto …). Datoteke, ki jih 

prenašamo, morajo biti zapisane v formatu STL, DXF, DWG, JPEG ... G-kodo 

prenesemo v CNC-program (Mach-3, PlanetCNC-TNG …). CNC-program prebere G-

kodo in začne z izdelavo izdelka. 

 

6.1.  CAD-PROGRAM 

 

CAD ang. (Computer Aided Design) program je programska oprema za načrtovanje 

izdelka.  

 

V naši diplomski nalogi smo uporabili AvtoCAD program. Podjetje Avtodesk je razvilo 

CAD-program AvtoCAD, ki je eden prvih in tudi najbolj razširjenih risarskih programov. 

Omogoča delo na namiznih računalnikih (Windows in Mac), v oblaku in na mobilnih 

napravah. 

 

Odlikujejo ga zmogljivosti za izdelavo tehnične dokumentacije in prilagodljivost našim 

potrebam. 

 

AutoCAD je standard za 2D-računalniško risanje in služi kot osnova za specialne 

strojniške, geodetske, gradbeniške in ostale nadgradnje. Ponuja tudi številna orodja 

za 3D-konceptualno načrtovanje. Datoteke shranimo v formatu DWG, v manjši meri 

pa tudi DXF. 
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Slika 35: CAD-risba 

(Lastni vir) 

 

6.2. CAM-PROGRAM 

 

V CAM-programu ang. (Computer Aided Manufacturing) risbo obdelamo, uredimo 

postopek izdelave izdelka in izdelamo G-kodo. 

 

CAM-program, ki ga uporabljamo mi, je DeskProto 7.0., saj je hobi licenca cenovno 

dostopna. To je 2D- in 3D-CAM program, v katerega lahko uvozimo datoteke s 

končnico DXF, STL, ki so narisane s katerim koli CAD-programom. DeskProto 

program lahko uporabljamo na 3-, 4- ali 5-osnem CNC-obdelovalnem stroju. Ker je 

enostaven za uporabo, ga uporabljajo oblikovalci za prototipe, draguljarji za modele 

z voskom, umetniki za skulpture, zdravniki za proteze, izdelovalci kalupov, mizarji, 

učitelji, študentje, modelarji in mnogi drugi. DeskProto zapiše G-kodo, ki jo nato 

uvozimo v CNC-program rezkalnega stroja. 
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Slika 36: 2D-uporaba CAM-programa za rezkanje 

(Lastni vir) 

 

 
 

Slika 37: Uporaba programa za A-os 

(Lastni vir) 

6.3. G KODA 

 

G-koda je poenostavljeno ime oblike programskega jezika za numerično krmiljenje. 

Najpogostejša uporaba G-kode je v računalniško vodeni proizvodnji za upravljanje 

avtomatskih strojev. G-koda je jezik, s katerim operater definira ukaze stroju, kako 

hitro naj se premika, kam naj se premakne, po kateri osi naj se premika in katera 

operacija bo naslednja. Osnova za premik po osi je koordinatni sistem. 

 

Pri CNC-rezkalnem stroju zapis v vrstici (stavek) pomeni stik med rezkalnim orodjem 

in obdelovancem. Stavki si sledijo po zaporednih številkah in na koncu nastane želeni 

izdelek. 
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Primer: Če želimo, da se rezkalno orodje prestavi iz ničelne točke za 20 mm po osi 

X, je treba napisati stavek G01 X20 Y0. 

 

 
 

Slika 38: Prikaz G-kode 

(Lastni vir) 

 

6.4 CNC-PROGRAM 

 

Obstaja več različnih CNC-programov. Program, ki ga uporabljamo, mi je PlanetCNC 

TNG. To je visoko zmogljiv CNC-sistem, ki je zelo prilagodljiv, saj se ga lahko 

uporablja na veliko različnih strojih in sistemih, kjer je potrebno usklajeno gibanje 

koračnih motorjev (rezkanje, struženje, plazemsko ali lasersko rezanje …). Osnovna 

računalniška platforma nam prikazuje podatke (premik osi, obrati glavnega vretena 

…), potrebne za izdelavo nekega predmeta. 
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Slika 39: Osnovna platforma programa TNG 

(Lastni vir) 

 

7 NAŠ CNC NAMIZNI REZKALNI STROJ 
 

V izdelavo našega CNC-stroja smo vložili približno 300 ur dela. Sem štejemo čas za 

potrebne izračune, iskanje podatkov na spletu, nakup sestavnih delov, sestavljanje in 

umerjanje stroja.  

 

Stroški nakupa mehanske in programske opreme našega stroja znašajo približno 

3000 evrov.  

 

Najbolj smo bili veseli prvega zagona CNC-stroja in izdelave prvega izdelka. Ob tem 

smo ugotovili, da je nujno treba namestiti odsesavanje drobnih delcev. 

 

Dobili smo tudi idejo, da bi si olajšali pogled na delo orodja. Na nosilec Z-osi smo 

namestili nadzorno USB-kamero in jo povezali s programsko opremo.  

 

Dodatno smo namestili še ročno konzolo, ki smo jo izdelali sami. Konzola ima glavno 

stikalo, upravljalna stikala za vse štiri osi in potenciometer za spreminjanje hitrosti 

premikanja po oseh. Ročna konzola nam služi za nastavitev rezkalnega orodja na 

točko 0. 
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Slika 40: Končni izdelek samega stroja 

 (Lastni vir) 

 

7.1 PRAKTIČNA UPORABA 

 

Za prvo uporabo našega CNC-stroja smo si izbrali razmeroma enostaven 2D-model 

ojnice. Za material smo si izbrali XPS (ekspandiran polistiren), saj je le-ta mehak in 

ob morebitnih nepravilnih nastavitvah ne bi prišlo do okvar na rezkalnem orodju. 

 

 
 

Slika 41: Testni izdelek – ojnica iz ekspandiranega polistirena 

(Lastni vir) 
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Za naslednja dva 2D-izdelka smo uporabili JPG-sliki in tako preizkusili delovanje 

rezkarja na lesu.  

 

 
 

Slika 42: 2D-izdelka iz lesa 

(Lastni vir) 

 

Za potrebe modelarstva smo izdelali nosilec servomotorja. Uporabili smo ploščo iz 

karbonskih (ogljikovih) vlaken v debelini 3 mm. Ta del na avto modelu se ob uporabi 

hitro uniči in je zato potreba po rezervnem delu zelo velika. Nosilec servomotorja je 

razmeroma enostaven za izdelavo, izdelali pa smo ga za četrtino maloprodajne cene. 

 

 

 

Slika 43: 2D izdelek iz plošče iz ogljikovih vlaken 

( Lastni vir) 
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Pri obdelavi aluminijaste plošče (slika 44) se je naš CNC-stroj res izkazal. Pokazala 

se je pomembnost pravilnih izračunov, natančnost nastavitve stroja in nujnost 

uporabe odsesavanja.  

 

 
 

Slika 44: Obdelava aluminijaste plošče 

(Lastni vir) 

 

Tudi v praksi se je izkazalo, da našemu CNC-stroju obdelava Al-zlitine T6 7075 ne 

dela težav. 

 

 
 

Slika 45: Izdelek iz temprane Al zlitina T6 7075  

(Lastni vir) 
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Na A-osi smo najprej izdelali zobnik iz XPS-a (slika 46), potem pa še ženski torzo iz 

lesa. Pri nastavitvah koračnega motorja na A-osi moramo biti zelo pozorni na 

nastavitev koraka na enoto. 

 

 
 

Slika 46: 3D izdelka izdelana na A-osi 

(Lastni vir) 

 

 

8 VZDRŽEVANJE 
 

Tako kot vsi stroji tudi naš namizni CNC-rezkar potrebuje redno vzdrževanje. 

Potrebuje čiščenje in mazanje. Za čiščenje hladilnikov in elektronskih komponent 

uporabimo komprimiran zrak. Za mazanje linearnih vodil, aksialnih ležajev in 

krogličnih vreten uporabimo mast 00. Mazanje je potrebno vsakih 6 mesecev.  

 

Sesanje pri obdelavi pripomore k daljši življenjski dobi stroja. Enkrat letno je potrebno 

preverjanje in zategovanje matic in vijakov. Potrebno je preverjanje stanja vodnikov 

in zamenjava v primeru poškodbe.  

 

 

9 SKLEP 
 

Pri izdelavi CNC-namiznega rezkarja smo uporabili komponente, ki so bile cenovno 

ugodne in hkrati dovolj kvalitetne.  
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CNC-stroj je voden s programsko opremo PlanetCNC-TNG. Za to programsko 

opremo smo se odločili, ker podjetje PlanetCNC prijazno nudi svetovanje in pomoč 

pri uporabi njihove opreme. 

 

Koračni motorji NEMA 23 so se izkazali za dobro izbiro, saj so imeli dovolj navora, da 

so zmogli obremenitve pri obdelavi aluminija.   

 

Pri gradnji rezkarja smo ugotovili, da krajše vreteno (Z) potrebuje enako močan motor 

kot ostali dve osi (X, Y), čeprav smo sprva mislili drugače. Veliko težav smo imeli z 

nastavitvami vseh parametrov v programu TNG. Po večkratnih izračunih, preizkusih 

in posvetovanjih s PlanetCNC smo dobili prave parametre. 

 

Pri obdelavi materialov je zelo pogosto prihajalo do nenadne zaustavitve stroja. 

Ugotovili smo, da je za napako kriv priključek DB9, ki smo ga uporabili za povezavo 

med strojem in krmilnikom. Priključek smo zamenjali za industrijski priključek 

SP2110/P9 in tako težavo odpravili. 

 

Pri izdelavi naslednjega CNC-obdelovalnega stroja bi namesto navadnih mehanskih 

mejnih stikal kljub občutno višji ceni uporabili induktivna stikala. Induktivna stikala so 

boljša izbira, ker delujejo brez dotika kovinske površine in je zato njihova obraba 

nična, vendar pa za delovanje potrebujejo električno napajanje. 

 

Pri uporabi CNC-rezkalnega stroja je potrebna uporaba osebnih zaščitnih sredstev, 

kot so industrijski glušniki, očala, nujno pa je tudi zračenje prostora, še posebej ob 

obdelavi plastičnih mas.  

 

Na CNC-rezkalni stroj smo zelo ponosni. Dokazali smo si, da lahko s svojim znanjem 

in idejami izdelamo čisto pravi računalniško krmiljen obdelovalni stroj.  

 

Zavedamo se, da potrebujemo še veliko znanja, da bomo lahko izkoristili vse 

zmožnosti, ki jih nudi naš CNC-stroj. 
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