2000 d³ut i 3000 innych narzêdzi do drewna

d³uta stolarskie - informacje ogólne
TROCHÊ HISTORII
D³uto to proste narzêdzie przeznaczone do obróbki drewna lub kamienia, które
towarzyszy cz³owiekowi ju¿ od neolitu.
Pierwsze d³uta, podobnie jak i m.in. siekiery, pojawi³y siê ju¿ w epoce kamienia i
wykonane by³y z kawa³ka krzemienia. Z czasem krzemieñ zast¹pi³a stal,
pojawi³a siê te¿ drewniana rêkojeœæ, a d³uta przybra³y formê zbli¿on¹ do
wspó³czesnej. Jedyna zauwa¿alna ró¿nica, to gruboœæ czêœci roboczej, która
kilkaset lat temu by³a du¿o cieñsza od wspó³czesnej.
D³uto z okresu neolitu, znalezione na terenie Anglii.

D³uta by³y znane na ca³ym œwiecie. U¿ywano ich zarówno w Europie, w Egipcie,
jak i na Dalekim Wschodzie.

D³uto znalezione w Egipcie, datowane na
1550–1295 r. p.n.e.

D³uto z okresu renesansu.

Przez te kilkadziesi¹t stuleci, wœród d³ut przeznaczonych do obróbki drewna, wykszta³ci³ siê zdecydowany podzia³ na d³uta
rzeŸbiarskie, stolarskie oraz tokarskie. Te pierwsze powstaj¹ najczêœciej w niewielkich, wyspecjalizowanych manufakturach,
które dostarczaj¹ na rynek szerok¹ gamê profesjonalnych produktów. Natomiast d³uta stolarskie to najczêœciej produkcja
masowa, choæ i w tym przypadku mo¿na oczywiœcie te¿ spotkaæ narzêdzia wysokiej klasy, szczególnie w przypadku d³ut
bardziej specjalistycznych.

BUDOWA D£UTA STOLARSKIEGO (typ zachodni)
D³uto stolarskie sk³ada siê z dwóch czêœci: klingi (czêœci roboczej) oraz rêkojeœci.
Klinga, wykonana z jednego kawa³ka stali, najczêœciej jest p³aska, choæ wyró¿niamy te¿ ¿³obaki, w których klinga przybiera
formê rynienki. Szczegó³owe kszta³ty czêœci roboczych, które s¹ bezpoœrednio zwi¹zane z przeznaczeniem d³uta, omówimy
w dalszej czêœci.
Rêkojeœæ d³uta osadzona zostaje na metalowym trzpieniu i wykonana jest najczêœciej z twardego drewna lub nowoczesnych
materia³ów syntetycznych. Niekiedy rêkojeœæ zakoñczona jest metalowym pierœcieniem, który wzmacnia j¹ i zapobiega
rozszczepieniu podczas pobijania m³otkiem.
Do pobijania d³ut stolarskich s³u¿¹ masywne drewniane pobijaki, które dziêki du¿ej powierzchni, pozwalaj¹ na mocne i
precyzyjne uderzenia.
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BUDOWA D£UTA STOLARSKIEGO (typ japoñski)
D³uto japoñskie ma zbli¿on¹ budowê do d³uta zachodniego. Jest jednak kilka bardzo istotnych szczegó³ów, które ró¿ni¹ te
dwa typy.
Czêœæ robocza powstaje z dwóch rodzajów stali - miêkkiej, która absorbuje uderzenia oraz twardej stali wêglowej, która
zapewnia niesamowit¹ ostroœæ.
Kolejn¹, bardziej widoczn¹ ró¿nic¹ jest wielkoœæ d³uta. D³uta japoñskie s¹ nieco krótsze ni¿ ich zachodnie odpowiedniki,
znacznie krótsza jest natomiast sama czêœæ robocza.
Trzeci¹, bardzo istotn¹ ró¿nic¹ w budowie, jest specyficzne zag³êbienie na spodniej czêœci d³uta japoñskiego, które
zmniejsza powierzchniê styku pomiêdzy narzêdziem, a materia³em, co wp³ywa na zredukowanie tarcia. Zag³êbienie u³atwia
tak¿e ostrzenie poniewa¿ tylko niewielka powierzchnia spodniej czêœci d³uta musi zostaæ starta.
Rêkojeœæ jest w tym przypadku równie¿ osadzona na metalowym trzpieniu. D³uta japoñskie na koñcu rêkojeœci posiadaj¹
metalowy pierœcieñ, który jest luŸno osadzony na rêkojeœci. Przed pierwszym u¿yciem nale¿y pierœcieñ osadziæ na sta³e na
rêkojeœci (szczegó³owe informacja - ulotka o d³utach japoñskich). D³uta przystosowane s¹ do pobijania m³otkiem metalowym polecamy m³otek japoñski Nomi Genno.
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MATERIA£Y
Tak siê sk³ada, ¿e do produkcji d³ut zachodnich oraz japoñskich u¿ywane s¹ gatunki stali pochodz¹ce z dwóch ró¿nych grup:
stali stopowych oraz stali niestopowych. Warto wiêc omówiæ tutaj pokrótce te rodzaje stali i ich w³aœciwoœci.
Stal to przede wszystkim stop ¿elaza z wêglem, którego iloœæ zazwyczaj nie przekracza 2%. Mog¹ pojawiæ siê w niej równie¿
inne sk³adniki. Jeœli wystêpuj¹ w iloœciach mniejszych ni¿ ustalone wartoœci graniczne, nie maj¹ wp³ywu na w³aœciwoœci stali,
która nazywana jest wtedy stal¹ niestopow¹ (czasami nazywan¹ stal¹ wêglow¹).
Istnieje równie¿ grupa stali stopowych, do sk³adu którch celowo wprowadzono tzw. dodatki stopowe. Ich zawartoœæ mo¿e
wahaæ siê od kilku do nawet kilkudziesiêciu procent i znacz¹co wp³ywa na cechy tej stali.
Do produkcji d³ut zachodnich stosuje siê najczêœcie tzw. stale stopowe narzêdziowe, które powinny cechowaæ siê m.in.:
wysok¹ twardoœci¹

wysok¹ udarnoœci¹
du¿¹ odpornoœci¹ na œcieranie
du¿¹ odpornoœci¹ na przegrzanie

- czyli odpornoœci¹ na dzia³anie si³ punktowych (skupionych). Wyra¿ana jest
ona w stopniach w skali Rockwella. Twardoœæ przek³ada siê bezpoœrednio na
zdolnoœæ do utrzymania ostroœci. Im wy¿sza twardoœæ, tym wolniejsze têpienie
siê ostrza podczas pracy.
- czyli odpornoœci¹ na obci¹¿enia dynamiczne, tj. takie, które wystêpuj¹ m.in.
podczas uderzeñ (np. pobijania d³uta m³otkiem)
- czyli du¿¹ trwa³oœci¹ narzêdzia w warunkach tarcia
- zarówno podczas obróbki danego materia³u, jak i np. podczas ostrzenia
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Warto tutaj zaznaczyæ, ¿e niejednokrotnie uzyskanie wysokich parametrów dot. jednej z powy¿szych cech, skutkuje
obni¿eniem parametrów pozosta³ych w³aœciwoœci. I tak np. uzyskanie wysokiej twardoœci stali oznacza zmniejszenie jej
udarnoœci. Dlatego tak wa¿ne jest dobranie odpowiedniego sk³adu stali w zale¿noœci od jej zastosowania. Równie¿ procesy
zwi¹zane z obróbk¹ tej stali wp³ywaj¹ bezpoœrednio na jej w³aœciwoœci.
Najczêstsz¹ metod¹ poprawienia w³aœciwoœci stali jest wprowadzenie do jej sk³adu dodatków stopowych, przy jednoczesnym
zachowaniu odpowiedniego poziomu zawartoœci wêgla.
W przypadku d³ut zachodnich, najczêstszymi dodatkami stopowymi s¹: chrom, mangan i wanad, które poprawiaj¹ udarnoœæ i
wytrzyma³oœæ stali. Niew¹tpliwie najwiêksz¹ rolê spe³nia tutaj jednak wêgiel, który odpowiada za ostroœæ narzêdzi, ma tak¿e
wp³yw na ich odpornoœæ na zu¿ycie. Zatem odpowiednie proporcje tych wszystkich sk³adników pozwalaj¹ zapewniæ d³utom
zachodnim wysok¹ jakoœæ pod ka¿dym wzglêdem.
Zupe³nie inaczej do tego zagadnienia podeszli Japoñczycy. Wykorzystali oni do produkcji swoich narzêdzi tn¹cych stal
wielowarstwow¹. I tak, pomiêdzy warstwami miêkkiej niestopowej stali niskowêglowej umieœcili warstwê niestopowej
stali wysokowêglowej. Jak ju¿ wiemy, zawartoœæ wêgla wp³ywa na odpormoœæ stali na zu¿ycie, a tak¿e na jej twardoœæ.
Dlatego te¿ stal wysokowêglowa mo¿e byæ hartowana do wartoœci powy¿ej 60 HRC i dziêki temu bardzo d³ugo zachowuje
swoj¹ wyj¹tkow¹ ostroœæ. Niestety wysoka zawartoœæ wêgla pogarsza jednoczeœnie udarnoœæ stali, która staje siê przez to
bardziej krucha. Dlatego te¿ osadza siê j¹ pomiêdzy warstwami miêkkiej stali o niskiej zawartoœci wêgla, która wykazuje
znacznie wiêksze zdolnoœci absorbuj¹ce uderzenia. Taka wielowarstwowoœæ w przypadku d³ut japoñskich zapewnia
doskona³e w³aœciwoœci tn¹ce, przy jednoczesnej optymalnej wytrzyma³oœci.
D³uta wyposa¿one s¹ najczêœciej w klasyczne rêkojeœci drewniane, które s¹ najbardziej
cenione przez mi³oœników pracy w drewnie. W przypadku d³ut zachodnich stosuje siê
m.in. drewno grabu, jesionu, buka, a w przypadku d³ut japoñskich drewno bia³ego lub
czerwonego dêbu.
Czasami d³uta wposa¿a sie tak¿e w rêkojeœci wykonane z materia³ów syntetycznych,
niekiedy s¹ to rêkojeœci wielokomponentowe, które posiadaj¹ miêkkie wk³adki
zapewniaj¹ce pewniejszy i wygodniejszy chwyt przez co charakteryzuj¹ siê lepsz¹
ergonomi¹ pracy.

NAJBARDZIEJ POPULARNE RODZAJE D£UT STOLARSKICH
Kiedy mówimy “d³uta stolarskie”, mamy na myœli ca³¹ du¿¹ grupê narzêdzi do obróbki drewna, które ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹
kszta³tem klingi, rozmiarem, a tak¿e masywnoœci¹. Narzêdzia takie u¿ywane s¹ zarówno przez modelarzy, jak i stolarzy
meblowych, renowatorów, a tak¿e cieœli. Tak wiêc okreœlenie “d³uto stolarskie” ma bardziej szerokie znaczenie.
D³uta stolarskie mo¿na podzieliæ ze wzglêdu na kszta³ ich klingi - patrz przyk³ady poni¿ej. Przyj¹³ siê tak¿e podzia³, który
zale¿y nie od kszta³tu, ale wielkoœci klingi, jej masywnoœci i gruboœci. Wtedy d³uta mniejsze, l¿ejsze i delikatniejsze nadal
nazywane s¹ d³utami stolarskimi, natomiast d³uta masywne, du¿e, z grub¹ kling¹ nazywane s¹ ciesielskimi.
PODZIA£ D£UT ZE WZGLÊDU NA ICH PRZEZNACZENIE
D³uto z fazowaniem bocznym
- najbardziej popularny rodzaj d³uta stolarskiego
- fazowanie boczne nadaje klindze lekkoœæ, a zarazem
powoduje, ¿e jest ona delikatniejsza, przez co d³uto
standardowo przeznaczone jest do typowych, niezbyt
ciê¿kich prac stolarskich, jednak kiedy wystêpuje w wersji
ciesielskiej, mo¿e byæ z powodzeniem stosowane do prac
wymagaj¹cych u¿ycia znacznie wiêkszej si³y
- zastosowanie: uniwersalne
- inne nazwy: d³ubak, dziobak

D³uto bez fazowania
- brak fazowania (przekrój prostok¹tny) wzmacnia d³uto i
pozwala na zastosowanie do cie¿szych prac stolarskich i
ciesielskich
- zastosowanie: obróbka zgrubna, oczyszczanie gniazd itp.
- inne nazwy: rzezak
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D³uto z fazowaniem zbie¿nym

Przekrój:

d³uto fazowane klasyczne

d³uto fazowane zbie¿ne

- d³uto zbli¿one kszta³tem do klasycznego d³uta z
fazowaniem bocznym
- w tym jednak wypadku faza boczna schodzi do samego
do³u i jest poprowadzona zbie¿nie, przez co d³uto mo¿e
byæ stosowane w trudnodostêpnych miejscach, np.
naro¿nikach
- zastosowanie: po³¹czenia na wczepy (np. jaskó³czy ogon)

D³uto skoœne
- odmiana d³uta z fazowaniem bocznym
- ostrze œciête pod k¹tem pozwala na pracê w naro¿nikach
- zastosowanie: oczyszczanie naro¿ników, prace
wykoñczeniowe

D³uto gniazdowe
- specjalny kszta³t klingi, która jest wyj¹tkowo gruba, a
zarazem w¹ska, powoduje, ¿e d³uto mo¿e byæ u¿ywane
do bardzo masywnych prac, g³êbokich d³utowañ, mo¿e
byæ tak¿e stosowane w charakterze dŸwigni
- klinga jest dodatkowo zbie¿na, dlatego nie zacina siê
w gnieŸdzie
- zastosowanie: do wycinania otworów w po³¹czeniach
ciesielskich - tzw. gniazd
- inne nazwy: przysiek

D³uto k¹towe
- ostrze wyprowadzone pod k¹tem prostym pozwala na
idealne oczyszczanie naro¿ników
- inne nazwy: k¹ciak

D³uto ¿³obak
- klinga w kszta³cie rynienki pozwala na wykonywanie
otworów, a tak¿e wy¿³obieñ
- inne nazwy: d³uto wklês³e

D³uto krótkie
- krótsza wersja d³uta z fazowaniem zbie¿nym
- niewielkie rozmiary pozwalaj¹ na ³atwe przenoszenie
narzêdzia
- krótka klinga sprzyja du¿ej kontroli podczas pracy
- tradycyjnie stosowane do oczyszczania wg³êbieñ pod
zawiasy
- zastosowanie: precyzyjne prace wykoñczeniowe

D³uto d³ugie
- d³u¿sze i cieñsze od klasycznego d³uta z fazowaniem
- odchudzona klinga i mniejszy k¹t ostrza pozwalaj¹ na
usuwanie bardzo cienkich warstw materia³u
- idealne do oczyszczania w miejscach trudnodostêpnych
- zastosowanie: precyzyjne prace wykoñczeniowe (bez
pobijaka)
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Na naszym kanale znajdziesz m.in. filmy o:
- d³utach firmy Narex
- d³utach firmy Kirschen
- ostrzeniu d³ut ose³kami rêcznymi
- ostrzeniu d³ut ostrzarkami Tormek
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