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4.4. Struganie przy pomocy strugarek  
 

4.4.1. Materiał nauczania  
 

Wyrównywanie drewna na strugarce wyrówniarce 
 

Przed przystąpieniem do strugania wyrównującego trzeba odpowiednio ustawić 
obrabiarkę. Stół podawczy powinien znajdować się poniżej poziomu stołu odbiorczego 
o grubość zbieranej warstwy drewna, tj. o 1,5 ÷ 3 mm. Jego czołowa krawędź powinna 
znajdować się możliwie najbliżej powierzchni walca opisanego przez krawędzie ostrów noży 
podczas ich ruchu obrotowego. Wirujące noże zakrywa się osłoną. Najlepsza jest osłona, która 
odsuwana przez wciskający się materiał obrabiany po jego wyrównaniu automatycznie wraca 
do pierwotnego położenia, zakrywając całkowicie wał nożowy.  

Element przeznaczony do obróbki należy położyć na stole podawczym i lekko naciskając 
przesuwać ku przodowi ręką prawą (rys. 35).  

 

 
 

Rys. 35. Docisk elementu podczas wyrównywania: a) pozycja pierwsza, b) pozycja druga [3, s.124] 
 

Drewno obrabia się zawsze wzdłuż włókien drzewnych, a więc wzdłuż słojów przyrostów 
rocznych, zgodnie z zasadą podaną na rys.36. 
 

 
 

Rys.36. Wyrównywanie drewna wzdłuż włókien drzewnych: a) dobrze, b) źle  
1 – element, 2 – stół wyrówniarki, 3 – wał nożowy [3, s.125] 
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Struganie drewna na strugarce grubościowej 
 
Schemat działania strugarki grubościowej przedstawiono na rys.37. Posuw materiału 

podczas strugania grubościowego jest zmechanizowany, dokonywany za pomocą czterech 
walców posuwowych. Przedni walec górny jest nacinany i to on posuwa element po stole 
i walcach dolnych gładkich. 

 
 

Rys. 37. Schemat ustawienia strugarki grubościowej: 1 – wał nożowy, 2 – walec posuwowy rowkowany,  
3 – walec posuwowy gładki, 4 – łamacz wiórów, 5 – listwa dociskowa, 6 – wałki prowadnicze,  

7 – styczna do koła zataczanego przez noże, 8 – element strugany [3, s.126] 
 

Narzędziami skrawającymi w tej obrabiarce są noże, osadzone na wale nożowym. Żądaną 
grubość elementu uzyskuje się przez odpowiednie ustawienie stołu obrabiarki w stosunku do 
wirujących noży. Grubość struganego elementu odczytuje się na podziałce zamocowanej 
w korpusie obrabiarki. 
 
4.4.2. Pytania sprawdzające 
 
1. Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
2. Na czym polega bazowanie elementu? 
3. Po której stronie obrabianego elementu należy wykonać pierwszą powierzchnię bazową? 
4. Opisz jak powinien przebiegać proces ustawiania strugarki wyrówniarki przed 

przystąpieniem do strugania wyrównującego? 
5. Jaki powinien być kierunek obrabiania drewna w stosunku do kierunku włókien 

drzewnych? 
 

4.4.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1   

Zademonstruj sposób wyrównania bala o zadanej grubości z czterech stron, na strugarce 
wyrówniarce. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się dokładnie z przepisami bhp obowiązującymi przy obsłudze wyrówniarki, 
2) zapoznać się z instrukcją obsługi strugarki wyrówniarki i zorganizować stanowisko pracy 

do wykonania ćwiczenia zgodnie z zasadami bhp, 
3) skontrolować i przygotować obrabiarkę do pracy, 


