
PROWADNIK DO OSTRZENIA II VERITAS - zestaw

Dane techniczne:

Zastosowanie:

Zestaw sk³ada siê z dwóch czêœci

Korpus prowadnika wykonano ze stopu cynku i aluminium, rolkê - z mosi¹dzu,

pozosta³e czêœci ze stali.

Wszystkie podzia³ki (skale) zosta³y ponumerowane i oznaczone kolorami, co

znacznie u³atwia pos³ugiwanie siê zestawem.

- precyzyjne ostrzenie wszystkich d³ut p³askich i no¿y struga, o prostym ostrzu,

o szerokoœci   max. 72 mm i gruboœci max. 13 mm.

- wyprowadzanie mikrofazy

- wyprowadzanie przeciwfazy w no¿ach strugów

- prowadnika, który s³u¿y do ostrzenia

- przyrz¹du do ustawiania k¹ta, który gwarantuje ustawienie klingi d³uta, b¹dŸ

no¿a struga pod k¹tem prostym, co pozwala na ³atwe, szybkie i równomierne

ostrzenie

:

Prowadnik

Przyrz¹d do
ustawiania k¹ta
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Krok I - przygotowanie ostrza

Przed ostrzeniem nale¿y sprawdziæ czy

tylna czêœæ d³uta/no¿a struga jest

p³aska.

Jeœli nie: splanuj lekko tyln¹ czêœæ

d³uta/no¿a struga, na kamieniu wodnym

o granulacji 800 lub 1000.

Przy bardzo szerokich ostrzach, lub

znacznej korekcji ostrza nale¿y u¿yæ

zgrubnego kamienia o gr. ok. 250,

Nie ma koniecznoœci planowania ca³ego d³uta/no¿a struga. Wystarczy dok³adne

splanowanie tylnej czêœci w obszarze ostrza. Po splanowaniu, nale¿y wypolerowaæ

narzêdzie na kamieniu o granulacji 4000 lub 8000.

wysokiej jakoœci narzêdzia, zarówno zachodnie jak i japoñskie, s¹ z regu³y

precyzyjnie splanowane. W takich przypadkach wystarczy tylko polerowanie na kamieniu

o gr. 4000 lub 8000.

Uwaga: przy planowaniu tylnej czêœci klingi nale¿y sprawdziæ czy u¿yty w tym celu

kamieñ jest ca³kowicie p³aski.

Jeœli tak:

Krok II - ustawienie prowadnika (rys. nr 1 i 2 - wykaz rysunków na str. 7)

Konfiguracja 1 (czerwona)
dla  wysokiego k¹ta

ostrzenia

(powy¿ej 40 )°

Konfiguracja 2 (¿ó³ta)
standardowa

(miêdzy 15 a 40 )°

Konfiguracja 3 (zielona)
do wykonania

przeciwfazy

w no¿u struga

Prowadnik posiada 3 konfiguracje ustawienia k¹ta. S¹ one oznaczone kolorami i
numerami (rys. 1).

Nale¿y poluzowaæ œrubê nr 1 (rys. 2) i ustawiæ j¹ w odpowiedniej konfiguracji (nr 1, 2

lub 3). Jeœli k¹t ostrza, który chcemy osi¹gn¹æ, mieœci siê w przedziale miêdzy 15 a

40 , ustaw œrubê nr 1 (rys. 2) w konfiguracji ¿ó³tej (nr 2) i dokrêæ j¹.

niektóre k¹ty mo¿na naostrzyæ zarówno w konfiguracji ¿ó³tej, jak i

czerwonej. Konfiguracja ¿ó³ta (nr 1) dedykowana jest do standardowych d³ugoœci

narzêdzi (np. d³uta stolarskie, no¿e do strugów). Przy ostrzeniu szczególnie

d³ugich elementów, zaleca siê wybór konfiguracji czerwonej (nr 1).

°

°

Uwaga:

œlad po obróbce
maszynowej

faza

tylna strona no¿a

ostrze

obszar
wypolerowany

ok. 6 mm
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a nastêpnie nale¿y splanowaæ tyln¹ czêœæ d³uta/no¿a struga, na kamieniu wodnym o
granulacji 800 lub 1000.

rzut boczny

rzut od ty³u



Krok III - przyrz¹d do ustawiania k¹ta (rys. nr 1, 2 i 3 - wykaz rysunków
na str. 7)

Przyrz¹d gwarantuje odpowiednie ustawienie k¹ta ostrzenia, jak równie¿ prostopad³e

.

Teraz nale¿y odpowiednio ustawiæ pozycjê przyrz¹du wzglêdem

prowadnika, tak aby oœ d³uta/no¿a struga by³a w osi prowadnika. S³u¿y temu

wyt³oczona podzia³ka calowa na samym prowadniku         ). Ustaw w przybli¿eniu

taki wymiar, jak¹ szerokoœæ ma d³uto/nó¿ struga, pomo¿e Ci w tym poni¿sza tabela

nr 1. Teraz dokrêæ œrubê nr 5 (rys. 2), na przyrz¹dzie do ustawiania k¹ta.

ustawienie klingi d³uta/no¿a struga

Poluzuj œrubê nr 5 (rys. 2) umieszczon¹ na przyrz¹dzie i nasuñ przyrz¹d

na prowadnik.

(rys. 1

Teraz ustaw œrubê nr 6 (rys. 2) przy wybranym k¹cie ostrzenia (przy tym

wyborze pomocna bêdzie tabela nr 2).

Etap 1.

Etap 2.

Pomocny bêdzie rysunek nr 3. Œruba nr 6 ustawiona jest tu na szerokoœæ klingi 25 mm i

k¹cie 30 , przy standardowej (¿ó³tej) konfiguracji.°

k¹t ostrza
(faza)

zastosowanie

< 15° przeciwfaza (mikrofaza na tylnej stronie no¿a)

15° - 20°

d³uta p³askie, d³uta p³askie skoœne (równie¿ d³uta

tokarskie z podwójn¹ faz¹), no¿e struga z niewielkim

k¹tem ciêcia do miêkkiego drewna, no¿e do struga ze

skoœnym ostrzem

20° - 25°
jak wy¿ej (z wyj¹tkiem skoœnych), ale do twardego

drewna

25° - 30°

d³uta stolarskie, ciesielskie, gniazdowe, no¿e do

miêkkiego drewna, no¿e do strugów (g³adzików,

spustników), oœników

30° - 35° jak wy¿ej, ale do twardego, sêkatego drewna

35° - 40°
d³uta gniazdowe do ciê¿kich prac, zw³aszcza z kruchej

stali

> 40°

no¿e strugów zdzieraków, no¿e strugów z niewielkim

k¹tem ciêcia i faz¹ do góry, stosowane do szczególnie

ciê¿kich prac

Tabela nr 2 - zastosowanie poszczególnych k¹tów

Tabela nr 1

Naniesiona na prowadniku podzia³ka posiada przeskok co 1/4”.

1/4”

cale mm

1/4" ok. 6 mm

1/2" ok. 12 mm

3/4" ok. 19 mm

1" ok. 25 mm

1 1/4" ok. 31 mm

1 1/2" ok. 38 mm

1 3/4" ok. 44 mm

2" ok. 50 mm
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ogranicznik boczny
(gwarantuje prostopad³e

ustawienie no¿a)

ogranicznik
wysuniêcia narzêdzia

Krok IV - ustawienie klingi
(

Poluzuj œruby nr 2 i 3 (rys. 2),

a nastêpnie odwróæ prowadnik.

Wsuñ klingê narzêdzia (p³ask¹

stron¹ do do³u) tak daleko, na

ile pozwala ogranicznik

wysuniêcia narzêdzia - gwarantuje

to odpowiedni k¹t ostrzenia.

Klinga d³uta/nó¿ struga powinny

równie¿ przylegaæ do bocznego

ogranicznika, co zapewnia

prostopad³e ustawienie.

rys. nr 2 - wykaz rysunków na
str. 7)

Dokrêæ mocno i równomiernie œruby nr 2 i 3 (rys. 2)- nó¿ powinien byæ

przytrzymywany z tak¹ sam¹ si³¹ po obu stronach. Nastêpnie odkrêæ œrubê nr 5

(rys. 2) i zdejmij przyrz¹d do ustawiania k¹ta z prowadnika. Zwróæ uwagê, czy nó¿

b¹dŸ d³uto nie zosta³o przy tym przestawione.

Krok V - ostrzenie rys. nr 2 - wykaz rysunków
na str. 7)

SprawdŸ czy œruba nr 4 (rys. 2) do mikrofazy jest

ustawiona w pozycji godziny 12.

(

Teraz ju¿ mo¿esz zacz¹æ ostrzyæ. Przesuwaj prowadnik z zamontowan¹ kling¹ w przód

i ty³ na kamieniu, a¿ do osi¹gniêcia po¿¹danego efektu. Si³a nacisku powinna byæ

skierowana na ostrze no¿a. Rolka jak i ostrze powinny ca³y czas mieæ kontakt

z kamieniem.

œruba nr 4
do mikrofazy
ustawiona
w pozycji
godz. 12.

Krok VI - mikrofaza rys. nr 2 - wykaz rysunków na str. 7)

Mo¿liwoœæ wykonania mikrofazy jest jedn¹ z zalet tego prowadnika. Mikrofaza pozwala

na ³atwe uzyskanie ostrej krawêdzi tn¹cej, bez du¿ego nak³adu pracy i zbierania du¿ej

iloœci stali. Nie ostrzmy ca³ej fazy (od czubka do piêtki), tylko jego koñcówkê, która

w zasadzie decyduje o ostroœci narzêdzia.

Ustaw (                      œrubê nr 4 (rys. 2) do mikrofazy  w pozycji godz. 6

(rysunek poni¿ej). Zmieni to k¹t ostrzenia o 1-2 stopnie.

wyci¹gnij i przekrêæ)

(

30°
piêtka

faza

ostrzetylna strona
no¿a

1 do 2°

faza

mikrofaza

œruba nr 4
do mikrofazy
ustawiona
w pozycji
godz. 6.
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Krok VII - przeciwfaza/tylna faza
(rys. nr 2 - wykaz rysunków na str. 7)

Przeciwfaza jest to faza na tylnej stronie

no¿a struga. Istniej¹ 2 powody dla

zastosowania przeciwfazy i s¹ one

uzale¿nione od rodzaju struga.

1. Przy strugach, których no¿e montowane s¹ faz¹ do do³u, pod k¹tem 45 ,

przeciwfaza ma na celu podwy¿szenie k¹ta ciêcia. Jest to pomocne przy pracy w

drewnie o zwartej strukturze oraz przy struganiu w poprzek w³ókien drewna.

Przy wyborze k¹ta nale¿y pos³u¿yæ siê poni¿sz¹ tabel¹.

°

faza

mikrofaza

przeciwfaza

2. W strugach o niskim k¹cie nachylenia no¿a (np. 21 i 13,5 ), w którym nó¿ jest

montowany faz¹ do góry, przeciwfaza ma na celu zwiêkszenie k¹ta fazy, dziêki

czemu podwy¿sza siê trwa³oœæ ostrza, zw³aszcza przy pracy w twardym drewnie.

° °

Aby uzyskaæ przeciwfazê np. 10 lub wiêcej, ustaw

pozycjê zielon¹ (nr 3) na prowadniku.

Teraz nasuñ przyrz¹d do ustawiania k¹ta na

prowadnik.

°

k¹t
przeciwfazy

faktyczny
k¹t ciêcia

zastosowanie

10°

15°

20°

55°

60°

60°

trudne, poprzeczne us³ojenie w suchym

drewnie (np. sosna); twarde gatunki drewna,

jak: d¹b, jesion, klon

do wiêkszoœci gatunków drewna (oprócz najtwardszych)

z nieregularnym us³ojeniem; korzenie, konary,

ga³êzie, wroœniêta kora

w celu zminimalizowania wyrywania drewna

podczas strugania

Ustaw ogranicznik na przyrz¹dzie do ustawiania

k¹ta wybieraj¹c odpowiedni¹ wartoœæ na zielonej

skali. Ustaw nó¿ w prowadniku

Ustaw œrubê do mikrofazy w poz.

godziny 12.

faz¹ do góry.
nr 4 (rys. 2)

nó¿ z faz¹
do góry

Przeciwfaza nie powinna byæ szersza ni¿ 0,6 mm. Dla osi¹gniêcia po¿¹danego efektu,

wystarczaj¹cych bêdzie kilka poci¹gniêæ na kamieniu.

Wa¿na informacja: w przypadku przeciwfazy, podane k¹ty zale¿¹ od gruboœci no¿a.

Oznaczenia na przyrz¹dzie do ustawiania k¹ta obowi¹zuj¹ dla gruboœci no¿a 3 mm.

Gruboœæ no¿a nie ma jednak bardzo du¿ego znaczenia przy k¹cie ostrza. W przypadku no¿a

o gruboœci 4,5 mm odchy³ bêdzie mniejszy ni¿ 1 .°
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Aby uzyskaæ przeciwfazê 9 , nale¿y zdj¹æ

œrubê nr 6 (rys. 2) z przyrz¹du do

ustawiania k¹ta i wysun¹æ klingê na ca³¹

d³ugoœæ przyrz¹du.

Aby osi¹gn¹æ przeciwfazê mniejsz¹ ni¿ 9 ,

nale¿y ustawiæ œrubê nr 4 (rys. 2) w pozycji

godz. 6 i wykorzystaæ podk³adkê/separator

(na przyk³ad z twardego drewna). Wa¿ne jest

aby powierzchnia podk³adki by³a równoleg³a

do powierzchni kamienia. Podk³adka

ogranicza przesuw prowadnika na kamieniu,

pozwalaj¹c jedynie na krótkie poci¹gniêcia.

°

°

œruba nr 4

do mikrofazy

ustawiona w pozycji

godz. 6.

podk³adka
(separator)

przesuniêcie

kamieñ
do ostrzenia

Tabela przedstawiaj¹ca wymagane przesuniêcie. Przesuniêcie jest to odstêp miêdzy

powierzchni¹ kamienia, a powierzchni¹ podk³adki. Gruboœæ podk³adki zale¿y od

gruboœci kamienia.

przesuniêcie
k¹t

przeciwfazy

pozycja na prowadniku,

k¹t na przyrz¹dzie do ustawiania k¹ta

16 mm

16 mm

16 mm

16 mm

16 mm

21 mm

21 mm

8,5°

7°

6°

5°

4°

3°

2°

poz. 1 (czerwona), k¹t 45°

poz. 1 (czerwona), k¹t 35°

poz. 1 (czerwona), k¹t 30°

poz. 1 (czerwona), k¹t 25°

poz. 2 (¿ó³ta), k¹t 15°

poz. 1 (czerwona), k¹t 30°

poz. 2 (¿ó³ta), k¹t 15°

Konserwacja

Poniewa¿ prowadnik ma czêsty kontakt z

wod¹, nale¿y regularnie oliwiæ rolkê.

S³u¿¹ do tego otwory pokazane na rysunku

obok.

Nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿eby u¿ywany

kamieñ by³ p³aski. Zapewni to mniejsze

zu¿ycie rolki.
otwory na olej
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Rys. nr 1 - zestaw do ostrzenia - opis elementów

uchwyt do d³uta
lub no¿a struga

3 konfiguracje
ustawienia k¹ta

(czerwona,
¿ó³ta i zielona)

mosiê¿ny wa³ek
(rolka)

docisk

podzia³ka calowa

do ustawienia szerokoœci

ostrza

prowadnica
(docisk)

Rys. nr 2 - zestaw do ostrzenia - opis œrub

œruby nr 2 i 3

œruba nr 1
do ustawiania

zakresu ostrzenia

œruba nr 4
do mikrofazy

œruba nr 5

œruba nr 6
(ogranicznik)

Rys. nr 3 - zestaw do ostrzenia - ustawienie przyrz¹du

przyrz¹d ustawiony
na szerokoœæ
ostrza 25 mm.

œruba nr 6 ustawiona
na 30, w ¿ó³tej

(standardowej) konfiguracji.

konfiguracja ¿ó³ta
(nr 2) standardowa.

Prowadnik Przyrz¹d do ustawiania k¹ta
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