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siekiery - informacje ogólne

TROCHÊ HISTORII

BUDOWASIEKIERY

Siekiera towarzyszy cz³owiekowi (oko³o 10 tys. lat p.n.e.), kiedy

to wpad³ on na pomys³ po³¹czenia kawa³ka kamienia z kijem.  Od tego pomys³u

swój pocz¹tek bierze kilka podstawowych, prostych, wrêcz trywialnych narzêdzi:

siekiera, topór, maczuga, m³otek, motyka. Kiedy zastanowimy siê przez chwilê,

dojdziemy do wniosku, ¿e to w³aœnie dziêki tym narzêdziom powsta³a nasza

cywilizacja! No bo trudno by³oby zbudowaæ potêgê pierwszych osad, a póŸniej wsi i

miast bez m³otka i siekiery. A topór i maczuga, które zapewnia³y w³adzê i

od epoki kamienia

bezpieczeñstwo naszych przodków? No i nawet ta niepozorna motyka, która zapewnia³a wikt ca³ym rodzinom!

Wspó³czesne siekiery nadal przypominaj¹ kszta³tem te pierwotne, jednak materia³y obecnie u¿ywane do ich produkcji to ju¿

czêsto technologia prawie kosmiczna! Wspó³czesny wysokowydajny przemys³ wypluwa setki tysiêcy takich produktów, które

Siekiera(g³owica)  z okresu neolitu, znaleziona
w Tamizie, w hrabstwie Kent.

Siekiera myœliwska szwedzkiej firmy Gransfors
Bruks

s¹ mo¿e i dobre ale brakuje im jednej podstawowej cechy, tak wa¿nej dla

prawdziwych koneserów, duszy!

Na szczêœcie nadal, na ca³ym œwiecie, mo¿na znaleŸæ niewielkie rodzinne kuŸnie,

które od dziesi¹tek lat, w ten sam niezmienny sposób, odkuwaj¹ rêcznie tradycyjne

siekiery i toporki. W takich miejscach ka¿de narzêdzie jest indywidualnie

dopieszczane, tradycyjnie i bez poœpiechu.

Obuch
(grzbiet g³owicy)

Policzek

Czepiec
Ucho

Lico

Ostrze
(krawêdŸ tn¹ca)

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e budowa tak prostego narzêdzia to nie jest ¿adna filozofia. Jednak okazuje siê, ¿e jest to sprawa

doœæ zawi³a.

Zacznijmy wiêc od tego, . Wg jednej teorii toporek powinien byæ mniejszy, z

krótkim trzonkiem do pracy jedn¹ rêk¹, przeznaczony do prac wykoñczeniowych, siekiera natomiast wiêksza, posiadaæ d³ugi

trzonek, który pozwala na zastosowanie wiêkszej si³y przy pracach zwi¹zanych ze œcinaniem lub ³upaniem pni. Inna teoria

g³osi, ¿e toporek (lub jego wiêkszy odpowiednik topór) charakteryzuje siê tym, ¿e ma znacznie d³u¿sze ostrze ni¿ siekiera. To

jednak wy³¹cznie teoria, która w rzeczywistoœci raczej nie istnieje.

Lepiej sytuacja przedstawia siê w kwestii nazw zwi¹zanych z budow¹ siekiery, które w zderzeniu z przeznaczeniem tego

narzêdzia wydaj¹ siê byæ nad wyraz sympatyczne (m.in. nauszniki, policzek). Oprócz niewielkich nieœcis³oœci, mo¿na w

jednoznaczny sposób nazwaæ

czym powinien ró¿niæ siê toporek od siekiery

czêœci sk³adowe tego narzêdzia:
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G³owice siekier najczêœciej powstaj¹ ze W japoñskich siekierach czêsto pojawia siê stal wielowarstwowa,

gdzie g³owica wykonana jest z miêkkiego ¿elaza, a tylko rdzeñ ostrze wykonuje siê z twardej stali wêglowej. Jest to typowy

zabieg stosowany przy produkcji narzêdzi japoñskich, gdzie stalowe ostrze zapewnia doskona³¹ ostroœæ, a miêkkie ¿elazo

absorbuje uderzenia.

Najbardziej klasyczne rêkojeœci powstaj¹ z (orzesznika amerykañskiego), które ze wzglêdu na d³ugie,

zwiêz³e i bardzo elastyczne w³ókna jest znane ze swej doskona³ej wytrzyma³oœci i odpornoœci na obci¹¿enia dynamiczne.

Podobne w³aœciwoœci w naszych warunkach klimatycznych ma drewno jesionu. Coraz czêœciej stosowane s¹ tak¿e rêkojeœci

z tworzywa lub w³ókna szklanego.

stali wêglowej.

drewna hickory

MATERIA£Y

PODZIA£ NAJBARDZIEJ POPULARNYCH SIEKIER:

Siekiery i toporki do ciêcia
- do ciêcia w poprzek w³ókien drewna
- maj¹ stosunkowo d³ugie i cienkie ostrze, lekko zaokr¹glone, z podwójn¹ faz¹
- doskonale nadaj¹ siê do wycinki drzew, okrzesywania

Siekiery i toporki do ³upania
- do ciêcia/³upania wzd³u¿ w³ókien drewna
- maj¹ masywn¹ g³owicê i stosunkowo grube proste ostrze z podwójn¹ faz¹

- g³owica jest lekko wklês³a, co zapobiega blokowaniu w drewnie
- wyposa¿one s¹ w d³ugi i prosty trzonek

Siekiery i toporki kempingowe
- do ciêcia drewna zarówno w poprzek, jak i wzd³u¿ w³ókien
- maj¹ niewielk¹ g³owicê i doœæ krótk¹ rêkojeœæ
- doskonale nadaj¹ siê do wszelkich dzia³añ w terenie (przygotowanie drewna na
ognisko, ciêcie ga³êzi), drobnych prac w gospodarstwie i w ogrodzie

Siekiery i toporki specjalne
- stworzone z myœl¹ o szczególnym zastosowaniu
- ich wymiary i kszta³ty s¹ bardzo ró¿ne i zale¿¹ zarówno od przeznaczenia, jak i
tradycji

Du¿a siekiera leœna Gransfors Bruks

Du¿a siekiera do ³upania Gransfors Bruks

Toporek outdoorowy Gransfors Bruks

Du¿a siekiera rzeŸbiarska Gransfors Bruks

Siekiery do ciêcia i ³upania grupa siekier i toporków

kempingowych

Siekiery ciesielskie, stolarskie i

rzeŸbiarskie,

znaj¹ wszyscy i chyba nie trzeba tutaj wiele t³umaczyæ. Kolejna

zaczyna mieæ coraz wiêksz¹ rzeszê zwolenników, chocia¿by ze wzglêdu na coraz wiêksz¹ popularnoœæ

turystyki survivalowej. Ostatnia grupa natomiast zdradza najwiêkszy potencja³.

kiedyœ bardzo popularne, dzisiaj zaczynaj¹ powoli wracaæ do ³ask. Zapomnieliœmy o nich, poniewa¿ przez

wiele lat by³y niedostêpne na polskim rynku. To produkty niszowe, które nie s¹ w krêgu zainteresowania du¿ych i popularnych

firm, dlatego pojawi³y siê na naszym rynku stosunkowo póŸno, wraz z ofert¹ ma³ych i doœæ ekskluzywnych producentów,

takich jak np. Gransfors Bruks.

Warto dodaæ, ¿e podczas wyboru odpowiedniej siekiery powinniœmy mieæ na uwadze nie tylko rodzaj wykonywanej
pracy, ale tak¿e takie aspekty jak np. wzrost u¿ytkownika czy gatunek drewna przy którym bêdziemy pracowaæ.

/filmydlutacomYou
Na naszym kanale znajdziesz m.in. filmy o:

- siekierach Gransfors Bruks

- ostrzeniu siekier ose³kami rêcznymi

- ostrzeniu siekier ostrzarkami Tormek

- rzucaniu siekierami i toporami Gransfors Bruks


