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-Ostrzenie informacje ogólne

Nawet najlepsze narzêdzie jest bezu¿yteczne,
jeœli nie jest ostre!

Od czego zale¿y ostroœæ narzêdzi?

To, w jaki sposób ostrzyæ, jest od wieków tematem
dyskusji i sporów, a opinie ekspertów s¹ czêsto skrajnie
ró¿ne. Dlatego te¿, podamy Pañstwu tutaj ogólnie
przyjête, jak równie¿ polecane przez naszych dostawców,
podstawowe zasady ostrzenia narzêdzi.

Na ostroœæ narzêdzi najwiêkszy wp³yw ma oczywiœcie
jakoœæ stali, z której je wykonano. Równie¿ procesy,
jakim stal zosta³a fabrycznie oraz przez u¿ytkownika
poddana, wp³ywaj¹ bezpoœrednio na to, jak d³ugo ostrze
zachowuje odpowiedni¹ ostroœæ. Wp³yw na to ma równie¿
sposób u¿ytkowania oraz ostrzenia narzêdzi.

Jak sprawdziæ ostroœæ narzêdzi?
Zapewne ka¿dy s³ysza³ ju¿ o “teœcie pomidora”, który pozwala na sprawdzenie ostroœci no¿y.
Jeœli przy³o¿ymy nó¿ do dojrza³ego pomidora i natniemy go bez przyciskania, korzystaj¹c tylko
z ciê¿aru samego no¿a, to nasz nó¿ jest na pewno bardzo ostry! Jeœli natomiast chcemy sprawdziæ
ostroœæ narzêdzi przeznaczonych do obróbki drewna, to najwiêkszym wyzwaniem dla nich bêdzie
skrawanie kawa³ka drewna w poprzek w³ókien. Tylko bardzo ostre narzêdzia pozostawi¹ czyst¹ i
g³adk¹ powierzchniê!
Ostroœæ prawie wszystkich narzêdzi mo¿na sprawdziæ równie¿ przecinaj¹c kartkê papieru
trzyman¹ w powietrzu. Im cieñszy papier, tym trudniejszy test. Prawid³owo wyostrzone, powinno
ci¹æ g³adko, bez rozrywania.

Odpowiedzi na najczêœciej zadawane pytania:

Rêcznie, czy mechanicznie?
Narzêdzia mo¿emy ostrzyæ rêcznie na kamieniach lub mechanicznie na ostrzarkach (najlepiej
wolnoobrotowych, ch³odzonych wod¹ np. firmy Tormek). Jeœli zdecydujemy siê na ostrzenie
rêczne, to mamy do wyboru ogromny wachlarz mo¿liwoœci. Mo¿emy wybieraæ miêdzy kamieniami
naturalnymi i syntetycznymi, mo¿emy stosowaæ ró¿ne granulacje kamieni, mamy te¿ ca³kowit¹
kontrolê nad procesem ostrzenia. Dodatkowo, ostroœæ otrzymywana podczas tej obróbki jest
trwalsza. Jednak ostrzenie rêczne wymaga od nas doœwiadczenia i czasu... Jeœli zale¿y nam na
powtarzalnoœci procesu oraz szybkoœci ostrzenia, polecamy ostrzarki wolnoobrotowe firmy
Tormek. Te sprawdzone przez tysi¹ce u¿ytkowników na œwiecie urz¹dzenia doskonale sprawdz¹ siê
zarówno w niewielkich prywatnych warsztatach, jak równie¿ w wiêkszych firmach produkcyjnych.



Jaka granulacja kamienia?

80-700

800-3000

4000 -6000

pow. 8000

Im bardziej mia³ki kamieñ, tym
mniejsza wymagana si³a nacisku oraz iloœæ œrodka
smaruj¹cego

- ostrzenie zgrubne np. zniszczonych,
wyszczerbionych lub zardzewia³ych ostrzy

- znacz¹ca zmiana k¹ta ostrza

- ostrzenie wstêpne i w³aœciwe

- usuwanie gratu, polerowanie

- polerowanie

- Im wê¿sze d³uto chcemy naostrzyæ, tym bardziej mia³ki
kamieñ powinniœmy wybraæ.

- D³uta profilowane wymagaj¹ bardziej mia³kiego
kamienia ni¿ d³uta p³askie.

- Im wy¿sz¹ granulacjê kamienia zastosujemy, tym
ostrzejsze narzêdzie uzyskamy.

- Ostrz¹c na kamieniu o ni¿szej granulacji, mo¿na
zdecydowanie mocniej przyciskaæ ostrze, ni¿ podczas
polerowania na kamieniu drobnoziarnistym.

- Ostrz¹c na kamieniu o ni¿szej granulacji, mo¿na
zdecydowanie mocniej przyciskaæ ostrze, ni¿
podczas polerowania na kamieniu
drobnoziarnistym.

(np.oleju czy wody)

Na mokro, czy na sucho?

Olej, czy woda?

Hartowana stal, z której produkuje siê narzêdzia, jest
, a co za tym idzie,

Jednak nawet znacznie ni¿sze temperatury mog¹ wp³yn¹æ negatywnie
na jakoœæ stali. Istnieje zale¿noœæ, ¿e im twardsza stal, tym wiêksze ryzyko jej przegrzania
(nie dotyczy to stali HSS). Aby zapobiec przegrzaniu i uszkodzeniu stali,

, zarówno rêczne (kamieñ plus woda lub olej), jak równie¿ mechaniczne (na
wolnoobrotowych ostrzarkach ch³odzonych wod¹).

i
pozwala na jego . i jest polecana
m.in. do kamieni japoñskich. Jest zawsze ³atwo dostêpna, niebrudz¹ca i delikatna dla d³oni.
Jeœli jednak nie chcemy nara¿aæ naszych narzêdzi na korozjê, powinniœmy

np. Arkansas. Wiele kamieni
Nale¿y jednak byæ - kamienie, które zaczniemy stosowaæ z olejem, nie

powinny ju¿ byæ stosowane z wod¹ i odwrotnie.

bardzo podatna na przegrzanie.
spowodowaæ zmiany w jej strukturze nawet

ca³kowit¹ utratê twardoœci!

zalecamy ostrzenie
na mokro

wymycie zu¿ytych cz¹stek kamienia
sta³¹ agresywnoœæ Woda jest bardziej wydajnym rozwi¹zaniem

u¿yæ kamieni
stosowanych z olejem dopuszcza stosowanie zarówno wody, jak i
oleju konsekwentnym

Temperatury powy¿ej 670°C mog¹

U¿ycie œrodka smaruj¹cego (wody lub oleju) powoduje

.
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Zanim wybierzemy odpowiedni kszta³t kamienia, musimy zastanowiæ siê, co chcemy na nim ostrzyæ.
Dodatkowo na du¿ym kamieniu naostrzymy inne narzêdzia np.

no¿e struga. Jeœli mamy tylko d³uta o ma³ych rozmiarach, wystarczy mniejszy kamieñ.
.

natomiast
wykañczanie d³ut profilowych jest bardziej skomplikowane. Aby usun¹æ grat powsta³y wewn¹trz
³uku ostrza, niezbêdne s¹ (pó³okr¹g³e lub okr¹g³e do d³ut typu “U” i
trójk¹tne do d³ut typu “V”).
Istniej¹ tak¿e które maj¹ du¿¹ p³aszczyznê do ostrzenia d³ut
p³askich, a tak¿e krawêdŸ zaokr¹glon¹ do d³ut profilowych i ostro œciêt¹ do d³ut typu “V”.

Du¿e d³uta wymagaj¹ du¿ych kamieni

D³uta p³askie ostrzymy i wykañczamy na bloku. D³uta profilowe ostrzymy na bloku,

kamienie profilowe

kamienie typu multiform,

Jaki kszta³t kamienia?

Jaki k¹t ostrza?
Istnieje zasada, ¿e ostrza przeznaczone do obróbki miêkkiego drewna powinny posiadaæ mniejszy

k¹t ni¿ ostrza przeznaczone do twardego drewna.

Odnalezienie idealnego k¹ta zale¿y równie¿ od rodzaju stali, z

której wykonano narzêdzie,od szerokoœci ostrza (im wê¿sze d³uto, tym mniejszy k¹t), a tak¿e od
metod pracy rzeŸbiarza. Na pewno pomo¿e w tym doœwiadczenie.

, w zale¿noœci od

rodzaju d³uta i producenta.

Miêkkie drewno wymaga k¹ta oko³o ,
drewno twarde oko³o

D³uta ostrzone fabrycznie posiadaj¹ zazwyczaj k¹t ostrza w granicach

15-25°
25-35°.

20-27°

d³uto - twarde drewno

25-35° k¹t ostrzenia

+3° k¹t mikrofazy+3° k¹t mikrofazy

d³uto - miêkkie drewno

15-25° k¹t ostrzenia

nó¿ struga

25°  k¹t ostrzenia

30-35° k¹t mikrofazy
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OSTRZENIE d³uta p³askiego lub no¿a struga
Na idealnie p³askiej powierzchni kamienia (zwil¿onego olejem lub wod¹) nale¿y

(lub no¿a struga), . D³uto (lub nó¿ nó¿)
trzymamy p³asko, faz¹ do góry, i naciskaj¹c na nie równomiernie przesuwamy je wzd³u¿
powierzchni kamienia (nale¿y to robiæ na ca³ej powierzchni, aby nie dopuœciæ do zbytniego
wy¿³obienia ose³ki). W ten sposób przygotowujemy powierzchniê w zakresie 0,5-1 cm od krawêdzi
tn¹cej, pozosta³a czêœæ d³uta mo¿e mieæ wykoñczenie fabryczne.

(lub nó¿) i (powinno jak
najbardziej do niego przylegaæ). Je¿eli d³uto (lub nó¿ nó¿) jest szersze od ose³ki, nale¿y
ostrze prowadziæ skoœnie, aby ca³a krawêdŸ siê na niej mieœci³a.
Ponownie (lub nó¿)

Na koñcu tego etapu ostrzenia wykonuje siê tzw. w ten sposób wzmocnimy krawêdŸ
tn¹c¹. D³uta powinny mieæ mikrofazê o 3-4° wiêksze, od ca³ego k¹ta ostrza.
No¿e struga ostrzone s¹ na ogó³ pod k¹tem 25°, natomiast dodatkowe mikrofaza powinna byæ
wykonana pod k¹tem 30-35°.

Poniewa¿ podczas ostrzenia na krawêdzi powstaje tzw. grat, nale¿y d³uto (lub nó¿) ponownie
poddaæ obróbce, tym razem na
W przypadku d³ut p³askich i no¿y struga g³adzi siê na zmianê jedn¹ i drug¹ stronê ostrza, a¿
krawêdŸ bêdzie idealnie ostra a zadzior (grat) siê od³amie.

najpierw
wyrównaæ tê stronê d³uta która nie posiada fazy

Nastêpnie odwracamy d³uto przyk³adamy je œciêciem do kamienia

przesuwamy d³uto równomiernie wzd³u¿ ca³ego kamienia.

mikrofazê,

bardzo mia³kim kamieniu.

WYKAÑCZANIE d³uta p³askiego lub no¿a struga



Ostrzenie rêczne - dodatkowe uwagi
- Nale¿y

np. w pojemnikach z tworzywa. Nie nale¿y nara¿aæ
kamieni na mróz, poniewa¿ mog¹ popêkaæ.

- Je¿eli zdecydujemy siê przez ca³y czas przechowywaæ
kamieñ w wodzie (dotyczy kamieni japoñskich),
dodanie np. kropli octu zabezpieczy przed
powstawaniem glonów w pojemniku.

- Powstaj¹cy na kamieniu podczas ostrzenia
, dlatego nie nale¿y go

Usuwaæ.

- Najlepiej przeznaczyæ jedn¹ stronê kamienia do
ostrzenia d³ut p³askich, a drug¹ do profilowych.

- Naostrzone narzêdzia powinny zostaæ
w celu unikniêcia rdzy. W tym celu

polecamy olej kameliowy nr kat. 705280 lub Ballistol
nr kat. 705270.

- Do
polecamy pastê Gundel-Putz nr kat. 705262.

- Do polecamy
Japoñskie gumki nr kat. 711530-2.

zadbaæ o odpowiednie przechowywanie kamieni,

szlam ma
w³aœciwoœci poleruj¹ce

zabezpieczone
odpowiednim olejem

czyszczenia ostrzy zoksydowanych i matowych

usuwania rdzy z powierzchni ostrzy

Ostrzenie mechaniczne - dodatkowe uwagi
Do ostrzenia mechanicznego

.
Mo¿na je wyposa¿yæ w szereg przystawek, które
zdecydowanie u³atwi¹ pracê i zapewni¹ powtarzalnoœæ
procesu ostrzenia.

(p³askie, profilowe, tokarskie), a tak¿e

W naszym sklepie internetowym www.dluta.pl znajduje siê
wiele filmów instrukta¿owych dotycz¹cych wykorzystania
ostrzarek tej firmy.

polecamy wolnoobrotowe
ostrzarki ch³odzone wod¹ firmy TORMEK

Mo¿na na nich ostrzyæ wszystkie
d³uta inne
narzêdzia: siekiery, no¿e, no¿e strugarek, no¿e
profilowe, itp.
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OSTRZENIE d³uta profilowanego

WYKAÑCZANIE d³uta profilowanego

Jest zbli¿one do powy¿szego, jednak podczas przesuwania d³uta po kamieniu musimy
Mo¿na to robiæ na wiele sposobów, np. “rysuj¹c” na kamieniu

“ósemkê”, jednoczeœnie przechylaj¹c d³uto z boku na bok. Zapewnia to równomierne œcieranie,
poniewa¿ wtedy ca³e ostrze wchodzi w kontakt z ose³k¹.
W przypadku tych d³ut, tak¿e wykonujemy której k¹t jest o 3-4° wiêkszy, od ca³ego
k¹ta ostrza. Zwiêksza to wytrzyma³oœæ ostrza.

Niezbêdne bêd¹ tutaj , które pozwol¹ na wyg³adzenie ostrza od wewnêtrznej
strony.
Tak przygotowane d³uto mo¿e ju¿ byæ u¿ywane, jednak aby osi¹gn¹æ jeszcze lepsze efekty, d³uto
mo¿na wypolerowaæ u¿ywaj¹c do tego skórzanego paska lub kr¹¿ka filcowego i pasty polerskiej.

pod¹¿aæ za
profilem krawêdzi narzêdzia.

mikrofazê,

kamienie profilowane


