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Strugi - informacje ogólne
Strugi zawsze były cenione przez osoby zajmujące się obróbką drewna. Nawet dzisiaj, pomimo 
dużej popularności elektronarzędzi, a co za tym idzie, szerokiego asortymentu szlifierek i 
strugów elektrycznych, tradycyjne strugi nadal w wielu wypadkach są narzędziami 
niezastąpionymi. Drewno poddane takim zabiegom jak szlifowanie, wygładzanie papierem 
ściernym, woskowanie, lakierowanie itp., zatraca swoje naturalne piękno. Struganie drewna 
wydobywa z tego materiału wszystkie naturalne i niepowtarzalne cechy. W jego wyniku drewno 
pięknie wygląda, pachnie i jest przyjemne w dotyku.

Początki strugów sięgają czasów antycznych. Najstarsze tego typu narzędzia 
odnaleziono w Pompejach, jak również na terenach Anglii i Niemiec, a ich 
konstrukcja przypominała w dużym stopniu współczesne strugi. Jednak najbardziej 
znanym nazwiskiem kojarzonym z tymi narzędziami jest Leonard Bailey, amerykański 
wynalazca, który w w XIX w. opatentował kilkanaście projektów narzędzi ręcznych, 
głównie strugów. Około 1860 roku rozpoczął produkcję żeliwnych strugów ręcznych, 
których produkcja była kontynuowana przez firmę Stanley Rule & Level Co. (obecnie 
Stanley Works).  Współcześnie produkcja strugów została zdominowana przez 
konstruktorów z Wielkiej Brytanii (np. Clifton) oraz Ameryki Północnej (np. Lie-

Strugi płaszczyznowe

Strugi - trochę historii

Nielsen, Stanley, Veritas), którzy bezsprzecznie przodują w tej dziedzinie. Znane i cenione są 
także marki niemieckie (Ulmia, ECE, Kunz). Na rynku europejskim można także zauważyć 
pojawiającą się modę na narzędzia z Japonii, w tym także doskonałej jakości drewniane strugi 
Kanna.

Strugi płaszczyznowe to wielozadaniowe strugi z regulacją głębokości cięcia. Wyposażone są w 
łamacz wiórów, który pozwala na precyzyjne struganie w różnych kierunkach, bez 
niebezpieczeństwa powstawania zadziorów. Nóż ustawiony jest fazą do dołu najczęściej pod kątem 
45°. Strugi te są obecnie zazwyczaj wykonane z metalu. Strugi tego typu pojawiły się pod koniec 
XIXw. pod nazwą Bailey i wkrótce były już produkowane przez wszystkich czołowych producentów, 
takich jak m.in. Stanley i Record. Do dzisiaj, dla określenia tego typu narzędzia, funkcjonuje 
nazwa “strug Bailey’a”

nakładka z dźwignią 
do zablokowania noża

łamacz wiórów 
(odchylak)

nóż struga (żelazko)

rękojeść

rękojeść

dźwignia do bocznej 
regulacji noża 

(do pracy niepełną 
szerokością ostrza)

pokrętło z dźwignią 
do dokładnej regulacji 

noża (głębokości skrawania)

żaba

stopa struga

Budowa struga 
płaszczyznowego Bailey’a.

fot. Stanley Works
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Sekwencja strugów płaszczyznowych która jest optymalna do precyzyjnego zwymiarowania 

obrabianego elementu:

zdzierak uniwersalny spustnik gładzik

Zdzierak - (ang. scrub plane)  krótki strug do obróbki wstępnej materiału. Mocno łukowate 

ostrze i szerokie usta umożliwiają głębokie cięcia, a przez to gwarantują szybkie usunięcie 

dużych partii materiału. Strug pozostawia wyżłobienia na powierzchni materiału.

Uniwersalny - (ang. Jack plane, No. 5)  dłuższy strug o wszechstronnym zastosowaniu. Posiada 

ostrze o mniejszym bądź minimalnym łuku. Jego zadaniem jest usunięcie wyżłobień po zdzieraku i 

wstępne wyrównanie płaszczyzny deski pod dalszą obróbkę. 

Spustnik - (ang. jointer plane)  długi, masywny strug z szerokim nożem. Służy do ostatecznego 

wyrównania powierzchni i krawędzi obrabianego elementu. 

Gładzik - (ang. smoothing plane)  krótki precyzyjny strug, z pełną regulacją ustawień noża. 

Minimalny zbiór gwarantuje idealne wygładzenie powierzchni.

 

Stosowanie wszystkich rodzajów nie jest konieczne, ale gwarantuje szybszą i efektywniejszą 

pracę, dokładniejsze wykończenie powierzchni oraz większy komfort pracy.

Numeracja strugów odpowiada ich wielkości, nie jest odzwierciedleniem kolejności etapów 

obróbki materiału.

Pozostałe strugi

Strugi o niskim kącie nachylenia noża (low angle) to proste narzędzia 

zarówno do zgrubnej obróbki jak i wykańczania powierzchni. Posiadają grubsze 

ostrze bez łamacza wiórów. Podpora noża i korpus wykonane są z jednego kawałka 

stali, co gwarantuje większą wytrzymałość. Strugi low angle posiadają prostą 

regulację dzięki czemu są polecane osobom początkującym.

Równiaki - niewielkie, jednoręczne strugi, wykonane z drewna lub metalu. 

Wyposażone zazwyczaj w nóż z fazą do góry, ustawiony pod mniejszym kątem 

niż w strugach płaszczyznowych, co sprawia, że idealnie sprawdzą się przy 

obróbce w poprzek włókien drewna. Służą do wykańczania czołowych 

powierzchni obrabianych elementów, fazowania krawędzi. Regulacja 

szerokości szczeliny możliwa jest tutaj bez zmiany głębokości cięcia. 

Kątniki - służą do wykonywania i obrabiania wręgów. Otwarta szczelina 

umożliwia struganie na całej szerokości narzędzia, jak również w 

narożnikach. 

fot. Lie Nielsen Toolworks

fot. Lie Nielsen Toolworks
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Strugi specjalne - np. kątniki czołowe, wyżłabiaki, zębaki, strugi 

lutnicze, skrobaki meblowe. Są to strugi dedykowane do specjalistycznych 

prac takich jak wykonywanie i wykańczanie wrębów, przygotowywanie 

powierzchni do klejenia drewna, oczyszczanie materiału z lakierów, 

usuwania resztek kleju, papieru.

Strugi mini - to małe, poręczne strugi przeznaczone m.in. dla modelarzy, 

lutników, renowatorów a także hobbystów. Sprawdzą się przy precyzyjnych 

pracach wykończeniowych, obróbce niewielkich elementów i detali.

Ośniki  - są to narzędzia, których noże umieszczone są pośrodku dwóch 

rękojeści, a cięcie wykonywane jest ruchem do siebie. Podstawowy podział 

w tej grupie to: strugi ośniki z wymiennym nożem i ośniki z niewymiennym 

ostrzem. Można wyróżnić kilka typów ośników w zależności od obrabianego 

materiału: do powierzchni płaskich, wklęsłych lub wypukłych. Ośniki 

można także podzielić na metalowe oraz drewniane.

Drewniane czy metalowe? A może japońskie?

strugi drewniane strugi metalowe strugi japońskie

zalety

przyjemne, ciepłe w dotyku

ochrona obrabianego 
materiału - eliminacja 

ryzyka przebarwień

niewielka waga zapobiega 
zmęczeniu

wady

szybsze zużycie stopy przy 
dużych obciążeniach

dłuższy proces obróbki 
materiału

ze względu na mniejszą wagę, 
przy obróbce większych 

elementów istnieje ryzyko 
nierównomiernej pracy

zalety

duża odporność na zużycie

brak ryzyka wypaczenia
na skutek warunków 
atmosferycznych

większa waga - równomierna 
praca nawet przy 

największych obciążeniach

łatwa i szybka regulacja 
ustawień noża i szczeliny

wady

duża waga większych 
strugów powoduje zmęczenie

ryzyko korozji 
(nie dotyczy to strugów 

wykonanych z brązu)   

zalety

wysoka jakość strugów

grube ostrze zapewnia
równomierną pracę

specyfika pracy (skrawanie
w momencie prowadzenia 

struga do siebie) zapobiega 
zmęczeniu - wymagany jest 

mniejszy nakład siły

wady

czasochłonna regulacja

brak precyzyjnej regulacji
ustawień noża i szczeliny

ryzyko wypaczeń
na skutek warunków 
atmosferycznych
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W zależności od rodzaju drewna, zaleca się stosowanie innego kąta cięcia.

Kąt cięcia 36°-38°
Typowy dla strugów równiaków. Zalecany do obróbki w poprzek włókien drewna. Nóż ustawiony pod 
takim kątem precyzyjnie odcina włókna, dzięki czemu zostaje wyeliminowane ryzyko zacięć. 
Struganie wzdłuż włókien możliwe jest tylko przy niewielkiej szczelinie. W przeciwnym razie 
powstaje niebezpieczeństwo wyrywania włókien.

Kąt cięcia 43°-46°
Jest to standardowy kąt cięcia, stosowany w większości strugów płaszczyznowych. Zalecany do 
ogólnych prac, obróbki wzdłuż włókien drewna.

Kąt cięcia 50°-60°
Strug o podwyższonym kącie cięcia idealnie sprawdzi się w obróbce twardego, trudnego drewna, 
jak też drewna o nieregularnym usłojeniu. Takie ustawienie noża zapobiega również rozrywaniu 
włókiem drewna podczas obróbki. Wysoki kąt sprawia, że proces obróbki zbliżony jest do 
skrobania, co wpływa na szybsze stępienie noża. 

Kąt cięcia

Faza noża

Nóż z fazą do góry - montowany zazwyczaj w strugach równiakach i strugach o niskim kącie 
nachylenia. Powodem montowania noża z odwróconą fazą jest zwarta konstrukcja struga, 
uniemożliwiająca montaż standardowej żaby. Nóż z fazą do góry gwarantuje wyższy kąt cięcia 
(37° bądź 45° w zależności od kąta nachylenia), przy zachowaniu ergonomicznej budowy struga. 
Kluczową zaletą tego wariantu jest możliwość wpływania na kąt cięcia, który można regulować na 
przykład przez przefazownie noża.
Strugi z takim ustawieniem noża nie są wyposażone w odchylak. Dla większej stabilizacji noże w 
tym wariancie są grubsze niż w przypadku strugów płaszczyznowych. Grubszy nóż jest odporny na 
większe obciążenia, co gwarantuje czyste i precyzyjne cięcie. Strugi z odwrotną fazą nie 
posiadają typowej żaby. Podpora noża i korpus wykonane są z jednego elementu, co gwarantuje 
większą wytrzymałość. Regulacja szerokości szczeliny możliwa jest tutaj bez zmiany głębokości 
cięcia.

Nóż z fazą do dołu - montowany zazwyczaj w strugach płaszczyznowych. W tym wariancie, kąt 
cięcia zależy od kąta nachylenia żaby (jest jednoznaczny z kątem nachylenia noża). Nie ma 
możliwości wpływania na kąt cięcia - obecnie tylko Lie Nielsen oferuje strugi z żabą w różnym 
wariancie nachylenia noża. Strugi z taką fazą noża posiadają łatwą regulacją boczną noża. 
Zastosowanie żaby i odchylaka gwarantuje stabilność noża, dzięki czemu wyeliminowane zostaje 
ryzyko zmian. Regulacja szerokości szczeliny wpływa bezpośrednio na głębokość cięcia.
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Przejdź na stronę:Przejdź na stronę:

/filmydlutacomYou

Na naszym kanale znajdziesz:

- film DLUTA.pl o podziale strugów wg zastosowania
- film DLUTA.pl o podziale strugów wg producentów
- film DLUTA.pl na temat ostrzenia noży struga
- filmy firmy LIE-NIELSEN o ostrzeniu i regulacji strugów
- filmy firmy VERITAS o ostrzeniu i regulacji strugów

W naszym sklepie znajdziesz:

- ponad 100 modeli strugów
- strugi podzielone wg zasosowania

- szczegółowe opisy
- dokładne zdjęcia
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