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Tradicionalna uporaba bukovine v pohištveni industriji in industriji vezanega lesa je v zadnjih letih 
močno zgubila na pomenu in v prihodnje ne bo zagotavljala ustrezne porabe lesne mase. Lahko 
predpostavimo, da bo  ustrezno porabo bukovine moč povečati zgolj z novimi proizvodi s specifičnimi 
tehnološkimi zahtevami, ki jih z obstoječimi  in uveljavljenimi tehnologijami v večji meri ne bo možno 
izpolniti. 

Obstoječe primarne obdelovalne tehnologije so sicer primerne za proizvodnjo osnovnega proizvoda, 
kot je na primer žagan les ali pa furnir, vendar ti proizvodi ne morejo predstavljati nekega končnega 
proizvoda z visoko dodano vrednostjo, temveč predstavljajo »elementaren proizvod« oziroma 
vhodno surovino za nove proizvode. Vsekakor moramo biti pozorni na ustrezno tehnološko 
učinkovitost v vseh fazah izdelave proizvoda, predvsem pa v primarni, saj je dodana vrednost v tej 
fazi relativno majhna, sama faza pa je delavno intenzivna in je posledično temu lahko kaj hitro 
nerentabilna. 

Za razvoj sodobne tehnologije primarne predelave lahko rečemo, da je v zadnjem obdobju šel v dve 
smeri. Prva je razvoj in optimizacija tehnologij, ki omogočajo hitro, zanesljivo in kvalitetno masovno 
predelavo in je kot taka prvenstveno namenjena obdelavi lesa iglavcev. Druga smer pa je razvoj 
tehnologij, ki omogočajo veliko fleksibilnost, je primerna  tudi za manjši obseg proizvodnje, omogoča 
doseganje ustrezne  oz. zahtevane kvalitete obdelave in je primerna tudi za obdelavo listavcev. 

Pri izbiri oziroma presoji ustreznosti tehnologije je najpomembnejši dejavnik, ki v bistvu definira 
izbiro tehnologije,  surovina, ki jo bomo z določeno tehnologijo obdelovali. Pri tem je ključna tako 
drevesna vrsta, dimenzija, kakovost kot tudi količina. Na drugi stani pa je izbor tehnologije odvisen 
tudi od značilnosti proizvoda. Za sodobne primarne proizvodnje je značilno, da ciljni proizvod ni več 
samo žagan les oziroma furnir, temveč se skuša proizvajati izdelke  z višjo dodano vrednostjo.  

1 Analiza in presoja sodobnih primarnih tehnologij 
Slovenska primarna industrija se, kljub povečanju razpoložljive količine hlodovine v zadnjih desetih 
letih, še vedno  ukvarja s perečim problemom preživetja in s svojimi proizvodi težko konkurira visoko 
produktivnim podjetjem iz tujine. Stanje primarne industrije je posledica tako trenutnih razmer, 
kakor tudi razmer v preteklem obdobju. Probleme s katerimi se srečuje primarna industrija bi lahko 
strnili v nekaj ključnih točk.     

- Nezanesljivost oskrbe s surovino 

- Nesistematično posodabljanje tehnologije in posledično prenizka produktivnost  

- Neučinkovitost in nekonkurenčnost pri iskanju novih trgov  

- Neučinkovitost pri iskanju novih proizvodov 

Dejstvo je, da se po javno dostopnih podatkih (vir SURS) lesna zaloga slovenskih gozdov povečuje (v 
letu 2012  je lesna zaloga znašala 337.816.717 m3),  v zadnjih desetih letih pa se konstantno povečuje 
tudi letni posek in je v letu 2012 dosegel 3.911.000  m3, kar pa je še vedno manj od načrtovanega. 
Predvsem je nezanesljiva realizacija poseka v zasebnih gozdovih. V strukturi gozdnih sortimentov  je 
okrog 50 % hlodovine primerne za primarno industrijo.  

Po podatkih Zavoda za gozdove (ZGS, 2012, cit. po (Piškur & Kranjc, 2012)) se količina posekane 
bukovine povečuje, v letu 2011 je znašal posek 1.190.000 m3. Največ bukovine se še vedno porabi za 
kurjavo, bukova drva se namreč enostavno cepijo, imajo visoko kurilno vrednost in gorijo z mirnim 
plamenom brez prasketanja (Čufar in sod., 2012). V industrijski rabi pa so glavni porabniki podjetja, ki 
proizvajajo iverne in vlaknene plošče ter papirniška industrija. Približno 80.000 m3 bukovine se je 
porabilo za izdelavo konstrukcijskega in rezanega furnirja (Piškur in Kranjc, 2012).  
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Pri tem ne gre tudi spregledati dejstva, da se je v teh letih zunanjetrgovinska bilanca sortimentov 
okroglega lesa,  predvsem žagarske hlodovine močno poslabšala, saj je izvoz hlodovine leta 1995 
predstavljal 7 % hlodovine,  leta 2012 pa kar 42 % razpoložljive hlodovine (vir SURS). To pomeni, da je 
slovenska primarna industrija v letu 2012 razpolagala z  manj kot 1 000 000 m3 hlodovine.  Izvoz 
slovenske hlodovine se je v zadnjih štirih letih povečal za dobrih 130% (leta 2009 smo izvozili slabih 
300.000 m3 hlodovine  leta 2013 pa 690.000 m3) Sicer ni za pričakovati, da se bo izvoz hlodovine tudi 
v naslednjih letih povečeval s takšno intenzivnostjo, verjetno pa se vsaj v bližnji prihodnosti ne bo 
zmanjšal. 

Razmerje količina hlodov iglavcev in listavcev je že tradicionalno  močno v prid iglavcev,  saj je od 
razpoložljive količine hlodov le okrog 15 % do 20 % hlodovine listavcev, ki vključuje tudi določen delež 
furnirske hlodovine.  V  letu 2012  (slika 1) je bilo  od  1.642.000 m3  žagarske in furnirske hlodovine  
1.390.000 m3 hlodovine iglavcev in 252.000 m3 hlodov listavcev.  

 

 

Slika 1: Količina hlodovine v 1000 m3 v letih 1995-2012 (vir SURS) 

Slovenski žagarski obrati tradicionalno niso specializirani za razžagovanje samo določenih drevesnih 
vrst temveč večinoma razžagujejo tako iglavce kot tudi listavce.  Obrati, ki so specializirani za 
razžagovanje samo določene drevesne vrste je relativno malo. V teh primerih obrati razžagujejo za 
svojo nadaljnjo uporabo ali pa za znanega kupca.   

Tehnološka opremljenost obratov je v tesni  korelaciji z vrsto surovine, ki jo razžagujejo. Če smo pred 
petnajstimi leti še omenjali polnojarmenik, kot zelo pomemben žagalni stroj tudi v večjih in velikih 
žagarskih obratih (vir: Perme 2009) se je v zadnjih letih močno povečala vloga tračnih žagalnih strojev 
in pa tudi krožnih žagalnih strojev.  Obratov, ki razžagujejo samo s polnojarmenikom je vse manj in 
predvsem razžagujejo  namensko (oziroma vršijo usluge) in za lokalno tržišče. Na slovenskih žagarskih 
obratih vse več uporabljajo tračni žagalni stroji v kombinaciji s krožnimi žagalnimi stroji ali v 
kombinaciji s polnojarmenikom. Možnost razžagovanja na različnih osnovnih strojih je zagotovo 
prednost, saj so lahko obrati tako bolj fleksibilni. S ustrezno tehnološko opremljenostjo se lahko 
hitreje prilagodijo značilnosti surovine, kakor tudi lahko proizvajajo širšo paleto proizvodov.   

To potrjujejo tudi izsledki analize Ankete žagarskih obratov Slovenije (baza podatkov v sklopu 

ID:WOOD projekta http://www.idwood.eu/), ki so prikazani v Katalogu žagarskih obratov  v Sloveniji 
(Prislan, Gornik Bučar, Piškur , v tisku).  

http://www.idwood.eu/


Inovativne tehnologije primarne predelave lesa 
 

© Gozdarski inštitut Slovenije 4 

0 10 20 30 40 50

Avtomatizirano merjenje hlodov

Polnojarmenik(F)

Tračni žagalni stroj (L)

Enoosni krožni žagalni stroj (SAC)

Dvoosni krožni žagalni stroj (DAC)

Profilirni iverilnik (CH)

Delež žagarskih obratov

O
p

re
m

lje
n

o
st

 ž
ag

ar
sk

ih
 o

b
ra

to
v

0 5 10 15 20 25 30

DAC

DAC+CH

SAC

F

F+SAC+DAC

F+SAC

F+L

F+L+DAC

F+L+SAC

F+L+SAC+DAC

F+L+SAC+DAC+CH

L

L+DAC

L+SAC

L+DAC+SAC

Delež žagarskih obratov

K
o

m
b

in
ac

ije
 ž

ag
ar

sk
ih

 s
tr

o
je

v

(a) (b)

 

Slika 2: Opremljenost žagarskih obratov in kombinacija žagalnih strojev (ID:WOOD) 

Čeprav lahko rečemo, da imajo praviloma slovenski žagarski obrati ustrezno vrsto tehnologije, pa 
tega ne moremo trditi za zmogljivost tehnologije. Stroji so  že v dobršni meri iztrošeni, kar pomeni, da 
z njimi ne moremo dosegati ustreznih kapacitet oz. stroji ne obratujejo z ustrezno zmogljivostjo.  

Investicij v zamenjavo ali/in posodobitev tehnologije je relativno malo, saj je za to ključnega pomena 
tako zanesljiva informacija o razpoložljivi surovini,  kot tudi o proizvodu, ki ga bomo s to tehnologijo 
proizvedli.  Nezanesljivost oskrbe z ustrezno surovino je težava, ki zagotovo vpliva tako na 
dolgoročno kot tudi kratkoročno poslovanje žagarskih obratov.   

Na osnovi  informacij o količini in strukturi surovine je potrebno posodobiti tehnologijo v vseh 
segmentih proizvodnje, kar nedvomno pomeni tudi povečanje produktivnosti in tudi kakovosti 
proizvodov. Zaradi večje produktivnosti se ne sme zmanjšati fleksibilnost, zato je neobhodno 
potrebno izbrati tehnologije, ki omogočajo najvišjo stopnjo fleksibilnosti, kar bi lahko bila 
konkurenčna prednost slovenske primarne proizvodnje.   

Poleg tega je potrebno iskati nove proizvode z višjo dodano vrednostjo, pri čemer predstavlja  velik 
potencial bukovina, ki se v zadnjem času prepoznava tudi kot konstrukcijski material predvsem pri 
izdelavi  kompozitnih elementov. Pri tem gre lahko za novo uporabo že dobro uveljavljane vezane 
plošče kot sendvič kompozitnega elementa, kot tudi izdelavo popolnoma novih prostorsko ukrivljenih 
elementov. Vstopni material je v teh primerih predvsem konstrukcijski furnir, lahko pa tudi plemeniti 
furnir. Izdelava bukovega konstrukcijskega furnirja je (tudi pri nas) uveljavljena, zelo preverjena, 
visoko storilna in zelo obvladljiva tehnologija. Upoštevajoč navedeno, jo nedvomno lahko označimo 
kot produktno optimalno tehnologijo. Podobne ugotovitve veljajo tudi za proizvodnjo plemenitega 
furnirja.  

2 Gradacija in krojenje furnirskih oplat 
Vstopno surovino za izdelavo kompozita predstavljajo oplate luščenega bukovega furnirja, ki pa so 
lahko po potrebi predhodno tudi termično modificirane. Tehnologija luščenja furnirja je optimalna 
tehnologija saj se je že izkazala za obvladljivo in visoko storilno tehnologijo.  

Luščen furnir ima lahko tudi prisotne napake (grče, razpoke, valovitost…), ki pa so odvisne od 
kakovosti vstopne surovine in pa ustreznosti tehnološkega postopka izdelave. Kakovost kompozita 
oziroma njegove mehanske lastnosti pa so odvisne od kakovosti furnirja, zato je potrebno furnir 
razvrstiti po kakovosti. Najprimernejša metoda razvrščanja je optična metoda s strojnim vidom v 
pretoku. Kamera snema furnir v pretoku, ustrezna programska oprema za obdelavo slik zazna napake 



Inovativne tehnologije primarne predelave lesa 
 

© Gozdarski inštitut Slovenije 5 

v luščenem furnirju ter na podlagi odločitvenega algoritma zaznane napake avtomatsko izreže s 
ploskovnimi škarjami. Furnir se nato razvršča na osnovi kakovosti  in ponovno spoji.  

Na sliki 3 je prikazana oplata bukovega furnirja, ki nazorno prikazuje njegovo valovitost.  

 

Slika 3: Valovitost bukovega furnirja 

Valovitost je lahko posledica različnega krčenja in nabrekanja lesa v različnih anatomskih smereh 
(radialna smer 3% - 6%, tangencialna smer 6% - 14%, pri čemer je za bukovino v radialni smeri 
krčenje 6% in v tangencialni 14 %) lahko pa je tudi posledica neustreznih tehnoloških parametrov v 
fazi luščenja furnirja. Napačna postavitev noža in tlačne letve se po sušenju izrazi kot valovitost 
furnirja, kar pa lahko odpravimo že v fazi luščenja furnirja s pravilno postavitvijo. Valovitost furnirja 
predstavlja veliko težavo pri krojenju furnirskih oplat, zato je smiselno furnir v primeru, če je valovit, 
predhodno zgladiti v hladni ali topli stiskalnici. Ocena stopnje valovitosti furnirja je v praviloma še 
prepuščena individualni, osebni presoji.  Valovitost furnirja pa lahko merimo tudi  s 3D merilno 
kamero. Rezultat meritve valovitosti je prikazan na sliki 4.  

 

Slika 4: Rezultat meritve valovitosti furnirja s 3D merilno kamero 
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Krojenje furnirja predstavlja velik izziv saj je smiselno pri izdelavi prostorsko, poljubno ukrivljenih 
plastnih kompozitov upoštevati, da furnir ni izotropen material in je zato glede na obliko kompozita 
furnir smiselno ustrezno krojiti. Zasnova oblike kompozita se običajno izdela s pomočjo CAD 
programske opreme - smiselna je uporaba programske opreme, ki je dobro podprta za delo z 
lupinami. Po izdelani krojni poli sledi, s pomočjo CAM programske opreme, izdelava programa za 
obdelovalni center. Za razrezovanje furnirja je smiselno uporabiti oscilacijski nož ali laser. Oscilacijski 
nož proizvajalca HSD, ki je predstavljen na sliki 5 se vpne v obdelovalni agregat, ki je opremljen z HSK 
F 63 vpenjalnim sistemom in omogoča hitrosti do 1 m/s pri hitrosti 8500 vrt/min. Pri uporabi 
oscilacijskega noža je potrebna tudi tangencialna kompenzacija noža, saj mora biti smer noža vedno v 
smeri pomika noža.    

 
http://www.hsdusa.com/bo/allegati/Files/2124_h6314h0458_st.pdf 

Slika 5: Oscilacijski nož 

Valovitost furnirja predstavlja velike težave tudi pri pritrjevanju oplate furnirja na obdelovalni center, 
če je le ta opremljen z vakuumskim vpenjalnim sistemom. Pri obdelovalnih centrih, ki so opremljeni z 
laserskim rezalnim sistemom je potrebno zagotoviti sistem, ki bo kompenziral valovitost furnirja in bo 
zagotavljal, da bo laser optimalno fokusiran.  

3 Zasnova, izdelava in analiza kompozitnih elementov 
V konstrukcijske namene se zaradi nizke prostorninske mase trenutno uporablja pretežno les 
iglavcev. Najbolj razširjeni so nosilci prečnega pravokotnega preseka, kjer pa razmerje nosilnosti in 
mase nosilca ni optimalno, saj je sredinski del okoli nevtralne osi slabo izkoriščen. Les listavcev pa je 
zaradi večje prostorninske mase bolj zapostavljen, še zlasti bukovina,  za katero se v zadnjem času 
intenzivno išče primerno področje uporabe.  

S primerno zasnovo in analizo lahko izdelamo kompozit ustreznih oblik in dimenzij, kjer izkoristimo 
prednosti lesa z večjo prostorninsko maso in s tem običajno tudi boljšimi mehanskimi lastnostmi, 
tako da uporabimo elemente z ustrezno obliko prečnega preseka. S pravilno vgraditvijo lesa z višjo 
prostorninsko maso oz. boljšimi mehanskimi lastnostmi, lahko dobimo nosilni element, ki je celo lažji 
od obstoječih elementov iz lesa iglavcev, s tem da ima večjo nosilnost.  

http://www.hsdusa.com/bo/allegati/Files/2124_h6314h0458_st.pdf
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Pri dimenzioniranju kompozitnih elementov smo uporabili principe elastomehanike. Za linijske 
nosilce je značilno, da imajo eno razsežnost precej večjo od drugih dveh. Zato smo za  obravnavanje 
takih elementov vpeljali računski model linijskega nosilca, v katerem smo trirazsežno telo nadomestili 
z enorazsežnim računskim modelom. S tem smo poenostavili reševanje osnovnih enačb mehanskega 
stanja. 

Za poenostavitev smo vpeljali predpostavke, ki omogočajo enostavnost pri izpeljavi enačb, hkrati pa 
so dovolj natančne: 

 material nosilca je homogen. Če nimamo izpolnjenega tega pogoja, lahko računamo tako, da 
uvedemo ekvivalente površine presekov, 

 Bernoulijeva-Eulerjeva hipoteza, zamišljeni ravni preseki pravokotni na os ostanejo ravni in 
pravokotni na os tudi po deformaciji, 

 Predpostavka, da so normalne napetosti σy=σz=0, zelo poenostavi izračun napetosti σx. 

 

Maksimalni moment smo izračunali po enačbi  

 

kjer je 

F – sila 

L – dolžina nosilca med podporami 

 = maksimalni moment okoli osi y 

Za izračun vzdolžnih normalnih napetosti in strižnih pa smo uporabile enačbi 

 

kjer je 

 

i okrog osi y oz. osi z 

 – vztrajnostni moment prereza okoli osi y oz z 

 – notranja osna sila 

 – površina prereza 
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Ter 

 

kjer je 

 – širina nosilca v odvisnosti od z 

 – delni statični moment prereza 

 

 

 

Pri izračunu bočne zvrnitve linijskega nosilca smo uporabili enačbo 

 

kjer je 

 – karakteristična upogibna trdnost  

 – kritična upogibna napetost 

 

V določenih primerih kompozitnih elementov ni bilo možno poenostaviti v linijski element, bodisi 
zaradi dimenzij elementa  ali pa zaradi oblike samega elementa. V takih primerih smo uporabili 
posebej za otrotropne kompozitne materiale razvite porušitvene hipoteze, ki upoštevajo različne 
materialne lastnosti v različnih smereh. Ena izmed takih je Norrisova hipoteza 

 

kjer so 

 napetost v x smeri 

 napetost v y smeri 

 strižna napetost 

 natezna oz. tlačna trdnost v x smeri 

 natezna oz. tlačna trdnost v y smeri 

 strižna trdnost 

Omenjena hipoteza je bila uporabljena ponekod tudi pri poenostavljenih linijskih nosilcih za izračun 
napetosti v posameznih slojih furnirskih listov.  

V fazi razvoja kompozitnih elementov pa smo poleg omenjenih analitičnih metod in hipotez uporabili 
tudi nepogrešljivo orodje za razvoj kompozitnih elementov in sicer metodo končnih elementov. 
Uporabili smo programsko opremo Solidworks, s katero je možno izračunati napetostna stanja tako 
ortotropnih materialov kot tudi kompozitov, sestavljenih iz ortotropnih elementov. Metodo končnih 
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elementov smo uporabili za kontrolo analiz, narejenih z zgoraj opisanimi enačbami kot tudi za 
dimenzioniranje elementov, kjer bi z uporabo analitičnih metod dobili premalo natančne rezultate oz. 
izračun zaradi kompleksnosti kompozita sploh ne bil možen.  

Eden izmed ciljev projekta je izdelati linijski nosilec iz bukovega konstrukcijskega furnirja optimalne 
oblike, ki bo imel ugodnejše razmerje med nosilnostjo in maso nosilca, v primerjavi z obstoječimi 
nosilci pravokotnega prečnega preseka, kar lahko dosežemo s pravilno orientacijo in razporeditvijo 
bukovega furnirja. 

Za referenco smo vzeli nosilec pravokotnega preseka, kjer je bil kriterij enaka nosilnost novega 
nosilca iz bukovega furnirja v primerjavi z obstoječim nosilcem pravokotnega preseka izdelanega iz 
smrekovine. Po temeljiti analizi glede konstrukcijskih značilnosti in procesa izdelave smo izbrali 
nosilec I preseka, ki zagotavlja enak vztrajnostni moment prereza pri manjši površini preseka kot 
pravokotni nosilec. Končni rezultat za določen primer nosilnosti, je bil nosilec prečnega preseka I 
oblike, ki je imel za tretjino manjšo težo od primerljivega nosilca pravokotnega preseka. 

Izbrani prečni obliki nosilca je bilo potrebno določiti optimalno usmeritev lesnega tkiva furnirskih 
listov, saj se mehanske lastnosti nosilca kot celote močno spreminjajo glede na različne usmeritve. 
Glede na zahteve nosilnosti in procesa izdelave nosilca je bila ugotovljena kot najbolj ustrezna 
usmeritev tkiva pod kotom 45°/-45° glede na vzdolžno os nosilca. Dimenzioniranje nosilca je bilo 
izvedeno s pomočjo klasičnih enačb za dimenzioniranje. Izračunane so bile upogibne napetosti v 
vzdolžni smeri, strižne napetosti v vzdolži in prečni smeri ter tlačne napetosti v prečni smeri. Kontrola 
napetosti v posameznih slojih nosilca je bila izvedena s pomočjo različnih porušitvenih hipotez za 
ortotropne materiale ter z metodo končnih elementov s programsko opremo Solidworks. Na sliki 6 je 
prikazan model nosilca, na sliki 7 pa  so prikazane porazdelitve napetosti oz. faktorji varnosti, glede 
na različne usmeritve tkiva. Iz slike je možno razbrati, da je najbolj ugodno razmerje oz. največji 
faktor varnosti pri usmeritvi tkiva pod kotom 45°/-45° glede na vzdolžno os nosilca. 

 

Slika 6. Model nosilca 
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Slika 7. Porazdelitev faktorja varnosti glede na različne usmeritve lesnega tkiva 
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Ker so pri izbrani obliki nosilca možne različne kombinacije višine in širine pasnic, je bila narejena 
analiza, kjer je bila izbrana kombinacija z najmanjšo možno maso nosilca pri dani nosilnosti. 

Nosilec je bil preverjen tudi na nevarnost bočne zvrnitve. Glede na izračunane vrednosti, se lahko pri 
nosilcu določenih dimenzij bočna zvrnitev pojavi pred upogibno porušitvijo, kar pomeni, da je 
obsotječi nosilec potrebno varovati pred bočno zvrnitvjo. Rešitev je možno izvesti na več načinov in 
sicer je odvisno tudi od konstrukcije, kjer je nosilec uporabljen. V primeru ustrezne vgradnje nosilca v 
konstrukcijo, le ta nudi ustrezno podporo nosilcu pred bočno zvrnitvijo in samostojna rešitev ni 
potrebna. Slika 8 prikazuje različne načine bočne zvrnitve nosilca.  

 

Slika 8. Različni načini bočne zvrnitve nosilca 

Zaradi dimenzijskih omejitev testirnega stroja smo izdelali nosilec manjših dimenzij  in sicer dolžine 
1,5m in višine 105 mm. Ker je bil prečni  presek nosilca manjših dimenzij, smo zaradi zahtev oz. 
omejitev pri upogibnih napetostih pri prehodu nosilca iz stojine v pasnico I profila, namesto 
luščenega furnirja uporabili tanjši rezan furnir. V primeru nosilca večjih prečnih dimenzij pride v 
poštev vsekakor luščen furnih večje debeline. 

Za izdelavo nosilca smo za stiskanje furnirskih listov uporabili vakumsko stiskalnico s podtlakom 0,9 
bar. Proces izdelave je bil ločen na fazo izdelave stojine s prehodom v pasnico ter dodatno izdelavo 
pasnice.   

 

 

Slika 9. Trotočkovni upogibni test na univerzalnem testirnem stroju 

Izdelan nosilec je bil testiran na univerzalnem testirnem stroju na trotočkovnem upogibnem testu kot 
je prikazano na sliki 9. Porušitev nosilca je bila pri sili 12900 N, kot je razvidno iz slike 10. Izmerjena 
nosilnost se zelo dobro ujema z izračunano nosilno vrednostjo. Na sliki 11 je prikazan detajl porušitve 
tkiva zaradi velike vrednosti kombinacije tlaka in striga.   
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Slika 10. Obremenitev nosilca v odvisnosti od deformacije 

 

Slika 11. Detajl porušitve tkiva 

Drugi konstrukcijski element, izdelan v okviru projekta je kompozitni ploščni element, sestavljen iz 
bukove vezane plošče kot ovojni element ter satovja iz furnirja, kot prikazuje slika 12. Ker je satovje iz 
furnirja zelo fleksibilno, smo vmesne prostore zapolnili s poliuretansko peno, ki je satovje dodatno 
stabiliziralo. Za izdelan element so bile izdelane preliminarne analize, ki so pokazale, da lahko z 
ustrezno kombinacijo dimenzij prečnega preseka, ovojnih elementov ter porazdelitvijo satovja 
dobimo sendvič kompozitni element, ki lahko ustreza različnim zahtevam, tako glede nosilnosti, 
estetskih zahtev ter zvočne in temperaturne izolativnosti. Z ustrezno prostorsko oblikovanimi 
ovojnimi elementi lahko dobimo ploskovni element različnih prostorskih oblik, od ravninskega do 
prostorsko ukrivljenega.  
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Slika 12. Ploščni kompozitni element 

Preliminarni porušitveni test ploščnega kompozita (slika 13) je pokazal obetajoče rezultate skladno s 
pričakovanji oz. izračuni, narejenimi v fazi načrtovanja elementa. Pri izdelavi lahko namesto 
poliuretanske pene uporabimo tudi druge vrste pen oz. polnilnih materialov.  

 

 

Slika 13. Trotočkovni upogibni test ploščnega kompozitnega elementa 

Tretji konstrukcijski element je votel cevni element (slika 14), ravno tako križno lepljen iz bukovega 
konstrukcijskega furnirja. Izdelava je možna za različne premere okroglega preseka z različnimi 
debelinami stene in različnimi orientacijami furnirja s katerimi lahko  dosežemo različne vztrajnostne 
momente preseka oz. površino prečnega prereza elementa. Tako lahko z ustrezno zasnovanim 
cevnim elementom prenašamo različne upogibne momente oz. zasnujemo steber, katerega lahko 
obremenimo na nateg oz. tlak in ki ima različne vitkosti v primeru daljšega elementa. Nosilnost 
elementa lahko glede na zahteve nosilnosti optimirano tudi z orientacijo furnirja, številom oplat 
furnirja in debelino posameznega sloja furnirja. Glede na specifično obliko elementa je le ta najbolj 
primeren za obremenitve na nateg oz. tlak, to je kot podporni steber.  
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Slika 14. Cevni kompozitni element 

Proces izdelave opisanih konstrukcijskih elementov je sestavljen iz vakuumskega stiskanja v 
kombinaciji s klasičnim stiskanjem v stiskalnici. V določenim primerih je možna nadomestitev 
vakuumskega stiskanja s klasičnim stiskanjem in obratno, odvisno od zahteve končnega izdelka, tako 
glede dimenzij in nosilnosti elementa, kot tudi tehnoloških kapacitet izdelovalnega obrata.  

Slika 15 in 16 prikazujeta prototipno izdelavo prostorsko, poljubno ukrivljenega plastnega kompozita. 

 

 

 

Slika 15: Prototipna naprava za izdelavo prostorsko poljubno ukrivljenega plastnega kompozita 



Inovativne tehnologije primarne predelave lesa 
 

© Gozdarski inštitut Slovenije 15 

 

 

 

Slika 16: Prototipno izdelan prostorsko poljubno ukrivljen plastni kompozit 

Vsi konstrukcijski elementi so narejeni iz bukovega luščenega furnirja oz. v določenih primerih iz 
tanjšega rezanega furnirja, z namenom zagotovitve ustreznih napetosti v primeru manjših dimenzij 
prečnega preseka. Opisane in analizirane konstrukcijske elemente je možno izdelati tudi iz termično 
modificiranega furnirja oz. tudi kot kombinacija bukovega luščenega furnirja in furnirja iz ostalih 
drevesnih vrst. 

 

4 Razvoj ustrezne opreme za robotiziran obdelovalno-
manipulativni center 

Velikost kompozitnih elementov je v veliki meri odvisna od velikosti obdelovalnega prostora 
namensko razvitega CNC obdelovalnega stroja oziroma robotiziranega obdelovalno manipulativnega 
centra. Slednji je z našega stališča aktualnejši saj je v primeru izvedbe s klasičnim 6 osnim 
industrijskim robotom postavljenim na dodatno linearno os poljubne dolžine cenovno ugodnejši od 
primerljivega namensko izdelanega CNC stroja. Z ustrezno izbiro velikosti in nosilnosti robota ter s 
pravilno parametrizacijo krmilnika robota pa ugodimo zahtevam po natančnosti, točnosti in dinamiki 
robotiziranega obdelovalno manipulativnega centra.  

Posebno pozornost pri načrtovanju robotiziranega obdelovalno manipulativnega centra pa je 
potrebno nameniti zgradbi oziroma postavitvi  robota, obdelovalne mize, vpenjalnega sistema, 
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hranilnika obdelovalnih agregatov in prijemal glede na tehnologijo in obliko izdelave kompozita. Z 
željo po univerzalnosti oziroma prilagodljivosti obdelovalno manipulativnega centra je smiselno, da 
robota na linearni osi postavimo na sredino  centra, saj tako dobimo dva enako velika obdelovalna 
prostora. Tako lahko v enem obdelovalnem prostoru centra izdelujemo cevne oziroma linijske 
kompozite v drugem pa izdelujemo ploščne oziroma sendvič kompozite.  Pri taki izvedbi centra je 
smiselno v prostoru za izdelavo linijskih kompozitov uporabiti vpenjalni sistem z dodatno rotirajočo 
osjo, ki nam omogoča tudi nadaljnjo obdelavo (vrtanje, rezkanje, vgradnja spojnih elementov…)  po 
celotni površini linijskega kompozita. V obdelovalnem prostoru za izdelavo ploščnih kompozitov pa 
veliko vpenjalno mizo z možnostjo vakuumskega vpetja oziroma vakuumiranja kompozita v fazi 
izdelave. 

Na mehanske lastnosti izdelanega kompozita v veliki meri vpliva tudi natančnost pri sami izdelavi 
kompozita. V želji, da izključimo človeški faktor v fazi izdelave je potrebno postopek izdelave 
popolnoma avtomatizirati, ker v procesu izdelave kompozita nastopa več operacij (rezanje, lepljenje, 
stiskanje, manipuliranje, kontrola…) je potrebno obdelovalno manipulativni center opremiti s 
sistemom za izmenjavo agregatov. Pri snovanju sistema za izmenjavo agregatov pa je smiselno sistem 
zasnovati tako, da je preprosto nadgradljiv saj se avtomatizacija izdelave kompozita lahko izvaja 
postopoma z avtomatizacijo posamezne operacije. Dinamika oziroma stopnja avtomatizacije sistema 
pa je tako odvisna od želja in finančnih zmožnostih investitorja. Sistem za avtomatsko izmenjavo 
agregatov sestavlja razstavljiv sistem za dovod električne in/ali pnevmatske energije,  signalnih in/ali 
merilnih signalov ter sistem mora zagotoviti ustrezno mehansko togost.  V primeru uporabe merilnih 
senzorjev je smiselno izbrati senzorje s standardnimi digitalnimi izhodi, ki jih uporablja tudi krmilnik 
robota (CAN, Profibus, LAN…). 

V primeru avtomatizirane proizvodnje kompozita nastopa veliko manipulacij z zelo različnimi 
materiali, ki imajo tudi zelo različne dimenzije (zunanji sloj kompozita, satovje, polnilo….) za kar je 
potrebno veliko število namenskih prijemal.  V želji, da bi zmanjšali število različnih prijemal v 
procesu izdelave in njihovo menjavo, ki je časovno potratna se pojavi potreba po univerzalnem 
prijemalu oziroma prijemalu, kateremu je možno nastavljati pritisno silo in dolžino prijema. 

Trenutno se najpogosteje uporabljajo pnevmatska prijemala, katerim nastavljamo pritisno silo ročno, 
s pomočjo reducirnega ventila, s katerim nastavimo tlak v cilindru prijemala. Nastavljanje dolžine 
prijema prijemala pa je najpogosteje izvedeno z ročnim nastavljanjem pozicije cilindra prijemala. 
Omenjeni pomanjkljivosti pnevmatskega prijemala pa lahko elegantno rešimo z elektromotorsko 
gnanim prijemalom.  

Zasnova in realizacija kompaktnega elektromotorsko gnanega prijemala za uporabo na klasičnem 6-
osnem industrijskem robotu. Pri zasnovi nadzornega sistema delovanja prijemala smo izhajali iz že 
postavljenih zahtev in sicer, da elektromotorni pogon deluje v pozicijskem načinu ter, da omogoča 
nastavljanje velikost toka skozi elektromotor. Nastavljanje nadzornega sistema naj bo ročno oziroma 
avtomatsko preko nekega standardnega protokola.  



Inovativne tehnologije primarne predelave lesa 
 

© Gozdarski inštitut Slovenije 17 

 

Slika 17: Eksperimentalni prototip elektromotorsko gnanega prijemala  

V testni fazi delovanja prijemala smo za nadzor uporabili programenljiv logični krmilnik (PLK), ki je 
prikazan na sliki 17. Za nadzor pozicije motorja smo na gred enosmernega motorja pritrdili enostavno 
optično kuliso z 20 izvrtinami opremljeno z optičnim spojnikom, ki je bil priklopljen na digitalni vhod 
PLK.  

Pri testiranju se je pokazalo, da imajo enostavni PLK razmeroma nizko zgornjo frekvenčno mejo 
digitalnega vhoda kar vpliva na dinamiko oziroma na natančnost pozicioniranja. Težavo lahko 
odpravimo z uporabo PLK, ki so opremljeni  s posebnimi hitrimi digitalnimi vhodi za programiranje 
hitrih števcev. Hitrost in silo prijemala pa smo nastavljali ročno z nastavljivim napetostnim virom, ki 
ima možnost nastavljanja omejitve toka. Opravljene meritve sile na eksperimentalnem prototipu so 
prikazane na sliki 18. 

 

Slika 18: Sila prijemala v odvisnosti od toka skozi elektromotor 
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 Predstavljena testna izvedba nadzornega sistema prijemala ni omogočala ročne ali avtomatske 
nastavitve. Za izvedbo avtomatske nastavitve je potrebno opremiti PLK z dodatnim komunikacijskim 
modulom in dodatnim modulom z analognimi vhodi in izhodi kar pa predstavlja velik del cene 
celotnega sistema. Zato smo nadaljevali z zasnovo nadzornega sistema, ki bi bil cenovno ugoden in 
enostavno nadgradljiv.  

 

Slika 19: Blokovna shema zasnovanega nadzornega sistema. 

Trenutno smo v fazi izdelave predstavljenega nadzornega sistema. Za razvoj programske opreme smo 
izbrali mikrokrmilnik Arduino Mega 2560 kateri uporablja Atmelov mikrokontroler ATmega 2560 
kateri ima zadovoljivo število digitalnih in analognih vhodno izhodnih priključkov tudi za nadgradnjo 
sistema. Opremljen je tudi s štirimi UART enotami za realizacijo standardnih protokolov kar bo 
omogočalo avtomatsko nastavljanje nadzornega sistema. Ročno nastavljanje delovanja sistema pa bo 
možno s pomočjo tipk preko menija izpisanega na prikazovalniku. Za krmiljenje motorja pa bo 
uporabljen H mostič v integrirani izvedbi z oznako L298, ki omogoča tudi merjenje toka skozi 
porabnik oz. elektromotor.  

 

Slika 20: Prototip elektromotorsko gnanega prijemala pri stregi CNC stroja 
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5 Zaključki  
Zanesljive informacije o količini in strukturi surovine so ključni za posodobitev tehnologije v vseh 
segmentih primerne proizvodnje. Potrebno je pridobiti natančnejše napovedi o možnosti oskrbe s 
surovino za določeno daljše časovno obdobje (npr. 10 let), pri čemer je potrebno poleg količine 
vedeti tudi strukturno sestavo (drevesne vrste, okvirni premeri,…) in seveda dinamiko dobave. Te 
analize so potrebne pri načrtovanju večjih investicij (na primer zamenjava tehnologije ali celo nove 
postavitve), kot tudi pri sprotnem načrtovanju proizvodnje.   

Večja produktivnosti, ki jo dosežemo s posodobitvijo tehnologije, ne sme zmanjšati fleksibilnosti, zato 
je neobhodno potrebno izbrati tehnologijo, ki omogočajo najvišjo stopnjo fleksibilnosti, kar bi lahko 
bila konkurenčna prednost slovenske primarne proizvodnje.  

Zaradi trenutnega stanja tehnologije in nizke produktivnosti so standardizirani proizvodi primarne 
proizvodnje cenovno nekonkurenčni, zaradi nezanesljivega (in majhnega) trga surovin pa slovenski 
proizvajalci težko konkurirajo velikim tujim proizvajalci.  Uvedba fleksibilnih tehnologij bi ob poznanih 
možnostih oskrbe s surovino omogočala pridobivanje novih tržišč za zahtevnejše proizvode z višjo 
dodano vrednostjo (npr. predizdelani  konstrukcijski les za leseno gradnjo).  

V konstrukcijske namene se zaradi nizke prostorninske mase trenutno uporablja pretežno les 
iglavcev. Najbolj razširjeni so nosilci prečnega pravokotnega preseka, kjer pa razmerje nosilnosti in 
mase nosilca ni optimalno, saj je sredinski del okoli nevtralne osi slabo izkoriščen. Razviti kompozitni 
konstrukcijski elementi iz bukovega luščenega furnirja so se izkazali za zelo perspektivne, saj nudijo 
boljše razmerje med nosilnostjo in maso nosilca kot obstoječi nosilci. Z ustrezno kombinacijo dimenzij 
in usmeritvijo tkiva furnirskih listov, je možno razviti celo vrsto splošnih in ali pa strogo namenskih 
konstrukcijskih elementov. V projektu razviti ravninski ploščni kompozitni element, linijski nosilec ter 
votli kompozit predstavljajo vsekakor celostno ponudbo kompozitnih elementov iz bukovega 
luščenega furnirja. Tako lahko ravninski ploščni kompozit uporabimo kot stenski ali pa stropni 
element, nosilec I oblike kot nosilni element ter votel element kot steber, ki je lahko obremenjen na 
tlak ali pa na nateg. Pri tem je potrebno poudariti tudi estetsko uporabnost izdelanih kompozitov, saj 
se za zunanji, oziroma vidni ovoj lahko uporabi furnir poljubne drevesne vrste.  

Predlagane rešitve in razviti kompozitni elementi so bili izdelani kot prototipi v laboratorijskih pogojih 
na namensko izdelanih napravah. Tehnološka oprema je bila razvita do te mere, da omogoča 
doseganje ponovljivosti in nadaljnjega eksperimentiranja in razvoja.  

V projektu so bile poleg klasičnih analitičnih metod uporabljene tudi sodobne metode 
dimenzioniranja kompozitnih elementov, kot je metoda končnih elementov. Brez nje bi bilo praktično 
nemogoče analizirati napetostna stanja v posameznih slojih furnirskih listov in s tem optimizirati 
dimenzije elementov ter usmeritev lesnega tkiva bukovega luščenega furnirja. Z omenjeno metodo je 
bil narejen velik korak v primerjavi z do sedaj pogosto uporabljeno metodo »cut and try« oz. »naredi 
in poizkusi«.  

Predlagana izvedba obdelovalno manipulativnega centra s klasičnim 6 osnim industrijskim robotom 
postavljenim na dodatno linearno os poljubne dolžine je cenovno ugodnejša od primerljivega 
namensko izdelanega CNC stroja. S pravilno izbiro velikosti in nosilnosti robota ter s pravilno 
parametrizacijo krmilnika robota pa je robotiziran obdelovalno manipulativni center primerljiv s CNC 
centrom tudi po natančnosti, točnosti in dinamiki.  

Obdelovalno manipulativni center je smiselno opremiti s sistemom za izmenjavo agregatov, saj s tem 
povečamo stopnjo avtomatizacije in fleksibilnost centra. Visoka stopnja avtomatizacije tehnoloških 
procesov pa zahteva tudi razvoj namenskih fleksibilnih aktuatorjev.  
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Pomen /možnost uporabe v praksi  

Analiza stanja in identifikacija največjih pomanjkljivosti oziroma ovir za nemoteno obratovanje 
primarne industrije je lahko v pomoč snovalcem politike za pripravo aktivnosti in strategije za 
spodbujanje panoge. Eden izmed teh je tudi vzpodbujanje delovanja gozdno-lesnih verig, ki bi se 
najverjetneje odražal v zaneslivejši oskrbi s surovino in na drugi strani vzpodbujanje razvoja 
inovativnih tehnologij in inovativnih rešitev, ki bi omogočale izdelavo novih, inovativnih proizvodov.   

Razviti kompozitni konstrukcijski elementi predstavljajo ogromno možnosti za uporabo v praksi. 
Praktično je možno zgraditi leseno konstrukcijo zgolj z uporabo razvitih elementov. Cevni votli 
kompozit v kombinaciji s kompozitnim nosilcem je možno uporabiti za izdelavo celotne skeletne 
konstrukcije, ki bi imela vsekakor manjšo maso oz. ugodnejše razmerje med nosilnostjo in maso od 
obstoječih konstrukcijskih elementov in masivnega lesa iglavcev. Razviti ploščni kompozit pa se lahko 
uporabi za izdelavo sten in stropov.  

Tehnologija za izdelavo kompozitnih konstrukcijskih elementov je razvita za uporabo v laboratorijskih 
pogojih oz. omogoča izdelavo prototipa in je lahko osnova za razvoj tehnologije, ki bi omogočala 
industrijsko proizvodnjo. 

Predstavljen računalniško obdelovalni manipolativni center je možno uporabiti tudi pri avtomatizirani 
izdelavi predstavljenih lesenih kompozitnih nosilcev.  

Razvit prototipni sistem za manipulacijo pa lahko v kombinaciji z vakuumskim  prijemalom  v celoti 
pokrije potrebe po manipulacijah v procesu avtomatizirane izdelave lesenih kompozitnih  nosilcev. 
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