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Cykliny  - ostrzenie i zastosowanie

Cykliny (inaczej gładzice) to niezbędne narzędzia 
w warsztacie każdego rzemieślnika pracującego z 
drewnem - stolarza, rzeźbiarza, renowatora 
antyków czy lutnika. 

Te niepozorne kawałki metalu o różnych kształtach 
służą do wygładzania i wykańczania powierzchni 
drewna. Z powodzeniem zastępują papier ścierny, 
dając gładszą powierzchnię niż szlifowanie i 
oszczędzając nam jednocześnie pyłu i hałasu. 

Jaką cyklinę wybrać? 

Cyklina może posiadać dowolny kształt, jednak typowa cyklina meblowa ma kształt prostokąta i 
jest stosowana do obróbki powierzchni płaskich. Do obróbki powierzchni wklęsłych i wypukłych 
służą cykliny o krawędziach wklęsłych i wypukłych oraz tzw. “łabędzia szyja”, która posiada 
kombinację wielu krzywizn.

Na rynku dostępne są grubsze i cieńsze cykliny - od 0,2 mm do 0,8 mm. Grubsze cykliny nadają się 
lepiej do zgrubnych prac, pracują agresywniej i produkują grubszy wiór, podczas gdy cieńszych 
używa się do delikatnych prac wykończeniowych 

Ostrzenie cykliny

Fabrycznie nowa cyklina nie nadaje się jednak do użytku - aby prawidłowo działała, należy ją 
odpowiednio przygotować,to znaczy nadać jej ostrze czyli stworzyć tzw. rąbek (inaczej 
zadzior). 

W cyklinach można do pracy wykorzystywać wszystkie krawędzie, jednak w przypadku cykliny 
prostokątnej najczęściej wykorzystuje się tylko dwie długie krawędzie. 
Rąbek może być pojedynczy, zazwyczaj jednak wykonywany jest od razu podwójny. Dzięki niemu gdy 
nasz pierwszy rąbek stępi się , będziemy mogli po odwróceniu cykliny wykorzystać do skrawania 
drugi ostry rąbek. 

fot.1
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przekroje cyklin:

Ostrzenie cykliny dzieli się na kilka etapów. Do ich przeprowadzenia potrzebujemy kilku 
niezbędnych akcesoriów, które zostały szczegółowo omówione na końcu tej ulotki. 

Warto zaznaczyć tutaj, że metod ostrzenia jest wiele, my omówimy jednak te najpopularniejsze 
oraz te, które pozwalają na ostrzenie szybkie i łatwe.

nowa zużyta naostrzona



Metoda C -  pośrednia
niezbędne akcesoria: 
- pilnik do metalu
- imadło

Aby uzyskać kąt 90° bez powyższego 
przyrządu, można  zamocować pilnik w imadle 
i wykorzystać prostopadłą płaszczyznę 
strugnicy, prowadząc po niej cyklinę. Ten 
sposób pozwoli nam przygotować zarówno 
krawędzie proste, jak i wypukłe. W przypadku 
krawędzi wklęsłych wykorzystujemy pilnik 
okrągły, który mocujemy w imadle pionowo.

Metoda B - szybka i precyzyjna
niezbędne akcesoria: 
- pilnik do metalu
- przyrząd do zrównywania krawędzi cyklin 
VERITAS

Zamontuj pilnik w przyrządzie i przesuń 
pilnikiem kilkakrotnie po krawędzi cykliny 
pod kątem 90°. Cyklina może być zamocowana w 
imadle (jak na zdjęciu), możesz też wykonać 
to bez imadła, trzymając cyklinę w drugiej 
ręce (patrz nasz film o ostrzeniu cyklin).

Metoda A - prosta
niezbędne akcesoria: 
- kamień o granulacji ok. 100-400
- drewniany klocek

Użyj klocka jako prowadnicy, która pozwoli 
utrzymać kąt 90° pomiędzy krawędzią cykliny, 
a kamieniem. Przesuwając w ten sposób 
cyklinę kilkakrotnie po kamieniu wyrównasz 
wstępnie jej krawędź.
Pamiętaj aby użyć wody lub oleju, zależnie od 
wykorzystywanego kamienia.

KROK 1 - WYRÓWNANIE KRAWĘDZI

Aby cyklina pracowała prawidłowo i równo zbierała obrabiany materiał, jej krawędź musi być 
równa; musi również zachowywać kąt 90° względem jej dwóch boków, niezależnie od kształtu jaki 
posiada. Można to zrobić kilkoma metodami:
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Pod tym adresem znajdziesz nasz  film dot. ostrzenia cyklin. 

/filmydlutacomYouKliknij na kod lub wejdź na stronę:



KROK 2 - POLEROWANIE PŁASZCZYZN

Następny krok to wygładzenie boków i krawędzi cykliny. Pamiętajmy, że im gładszy i doskonalszy 
będzie metal na krawędzi cykliny, tym jej ostrze będzie ostrzejsze i trwalsze, słowem im 
dokładniej przygotujemy naszą gładzicę, tym rzadziej będziemy musieli odświeżać ostrze. 

Na tym etapie niezbędny będzie kamień dwustronny (lub dwa kamienie) o granulacji 1000 i 6000 
oraz drewniany klocek, który wykorzystamy jako prowadnik. Pamiętaj aby użyć wody lub oleju, 
zależnie od wykorzystywanego kamienia.

Szlifujemy kolejno wszystkie trzy powierzchnie (dwa boki - fot.1  i krawędź roboczą - fot.2), 
najpierw na kamieniu o granulacji 1000, a następnie 6000.
Warto do wygładzania krawędzi roboczej (fot.2) wykorzystać całą powierzchnię kamienia, 
przesuwając cyklinę wraz z klockiem w różnych kierunkach. Pozwoli to uniknąć nadmiernego 
zużycia kamienia tylko w jednym miejscu. 
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KROK 3 - OBCIĄGANIE (WYKONANIE) RĄBKA

Kluczowy etap to wykonanie rąbka, czyli tworzenie właściwego ostrza. Do tego potrzebna jest 
stalka, zwana również obciągaczem, za pomocą której modelujemy metal na przygotowanej krawędzi 
cykliny. Stalkę warto przed rozpoczęciem pracy lekko naoliwić.

Najpierw “wyciągamy” krawędzie w górę (fot.3): kładziemy cyklinę płasko tuż przy krawędzi 
stołu i przykładamy stalkę do jej powierzchni pod kątem 1°-2°, a następnie przesuwamy stalkę po 
niej kilka razy, naciskając z umiarkowaną siłą. Czynność powtarzamy na drugim boku cykliny. 

Następnie “zawijamy rąbek” (fot.4): cyklinę mocujemy pionowo w imadle i przykładając stalkę 
tym razem pod kątem  5°-15° przesuwamy kilkakrotnie po krawędzi cykliny. 
Mniejszy kąt to większa trwałość rąbka, większy zaś to większa agresywność cięcia. Rąbek 
będzie ledwie widoczny gołym okiem, lecz wyraźnie wyczuwalny pod palcem. Dłuższe i mocniejsze 
obciąganie da nam masywniejszy i zarazem agresywniejszy rąbek. Rąbek możemy zawinąć na obie 
strony, dzięki czemu uzyskamy dwa niezależne ostrza.

fot.3

fot.1 fot.2

fot.4

kąt 1°-2°
kąt 5°-15°
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Cykliny kształtne

Najpopularniejszym kształtem jest tzw. “łabędzia szyja”, posiadająca w swojej linii obłości o 
różnej rozwartości, zarówno wklęsłe, jak i wypukłe. Przydaje się ona szczególnie przy 

Jeżeli używamy cykliny długo i intensywnie, rąbek należy odświeżać co ok. 10 minut ciągłej
pracy. Nie musimy jednak powtarzać całego procesu, wystarczy powtórzyć tylko krok 3. 
Ponowne wstępne wyrównanie powierzchni (krok 1+2) konieczne jest zazwyczaj dopiero po 6-8 
obciąganiach. 

Nie każdy rodzaj drewna łatwo poddaje się cyklinie. Gładzica nie najlepiej się sprawdza na 
gatunkach miękkich, jak sosna czy świerk, za to na połysk wykończy większość gatunków 
twardych

Głębokość cięcia cykliny jest tak niewielka, a wiór tak cienki, że prawie niemożliwe jest 
zrobienie nią zadziora na powierzchni drewna, dlatego wykańczać nią można nawet zawoje i 
sęki. 

Cyklina doskonale sprawdzi się na powierzchniach o nieregularnym usłojeniu, tam, gdzie 
niejednokrotnie nie poradzi sobie żaden strug.

„Cyklinowaniem” przywykło nazywać się szlifowanie parkietu za pomocą specjalnej maszyny 
- cykliniarki. Skrobanie nie do końca odpowiada rzeczywistości, choć można tak na pewno 
określić dźwięk, jaki wydobywa cyklina. Mechanicznie cyklina nie skrobie, a tnie włókna 
drewna rąbkiem, który de facto stanowi ostrze.
 
Cykliny można wykonać samodzielnie. Do tego celu świetnie nadają się zużyte brzeszczoty 
pił japońskich.

Kiedy cyklina się nagrzewa, rąbek jest bardziej podatny na ścieranie i uszkodzenia. Kiedy 
w trakcie cyklinowania czujemy, że temperatura w naszych palcach wzrasta, warto odwrócić 
cyklinę i popracować jej drugą stroną, lub sięgnąć po drugie narzędzie i używać ich na 
zmianę.

Dodatkowe informacje

Używanie cyklin

Cyklina prostokątna podczas pracy wymaga zazwyczaj ugięcia. W tym celu trzymając cyklinę 
oburącz, naciskamy ją kciukami, jednocześnie delikatnie pochylając i przesuwając ją do przodu. 
Pochylenie cykliny pod odpowiednim kątem pozwala kontrolować efektywność skrawania, natomiast 
ugięcie podnosi delikatnie narożniki, co zabezpiecza obrabianą powierzchnię przed 
niekontrolowanym porysowaniem.
Pozostałe cykliny nie wymagają ugięcia, a sposób ich trzymania, czy kierunek skrawania jest 
zasadniczo dowolny i wynika z indywidualnych preferencji bądź konkretnych potrzeb 
użytkownika.

wygładzaniu profili, wklęsłości w siedziskach krzeseł, 
okrągłych nogach, elementach oparcia.
Natomiast za pomocą cykliny wklęsła/wypukła możemy pracować 
tak jak w powyższym przypadku na zakrzywionych 
powierzchniach, ale również wykorzystać jej długie proste 
krawędzie do obróbki płaskich elementów.
Proces ostrzenia zakrzywionych krawędzi przebiega tak samo 
jak w przypadku cyklin prostokątnych - trudność sprawią nam 
głównie obłości wklęsłe, gdyż do ich wyrównania będziemy 
potrzebowali okrągły pilnik. W tym wypadku (patrz KROK 
1,metoda C), pilnik montujemy pionowo w imadle.
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Kamień gruboziarnisty do wyrównywania krawędzi cykliny (KROK 1, metoda A)

W sklepie DLUTA.PL znajdziesz następujące kamienie:
* najlepszy - osełka diamentowa DMT 220 (nr kat. 705365)
* korzystny - kamień wodny SUN TIGER 220 (nr kat. 711999)
* niskobudżetowy - kamień wodny KIRSCHEN 280/700 (nr kat. 3707 5)

Kamień drobnoziarnisty do polerowania cykliny (KROK 2)

W sklepie DLUTA.PL znajdziesz następujące kamienie:
* najlepszy - kamień wodny KING 1000/6000 (nr kat. 711005)
* korzystny - kamień wodny SUN TIGER 1000/6000 (nr kat. 711007)

Pilniki do metalu do wyrównywania krawędzi cykliny (KROK 1, metoda C)

W sklepie DLUTA.PL znajdziesz pilniki:
* płaski - pilnik do metalu PFERD nr kat. PF1112200H2
* okrągły - pilnik do metalu PFERD nr kat. PF1162200H2

Stalka do cyklin do obciągania cyklin wykonywania rąbka) (KROK 3)

W sklepie DLUTA.PL znajdziesz stalki:
* okrągła - stalka KIRSCHEN nr kat. 3915
* trójkątna - stalka KIRSCHEN nr kat. 3916 

fot.7

AKCESORIA PODSTAWOWE

Kamień powinien mieć granulację w przedziale od 100 

do 400 i powinien być przeznaczony do ostrzenia stali 

węglowej, bo właśnie z takiej stali wykonywane są 

zazwyczaj cykliny.

Warto zakupić także kratkę do regeneracji kamienia.

Może to być jeden kamień dwustronny lub dwa kamienie 

o granulacji ok. 1000 i 6000. Kamień powinien być 

przeznaczony do ostrzenia stali węglowej, bo właśnie 

z takiej stali wykonywane są zazwyczaj cykliny.
Warto zakupić także kratkę do regeneracji kamienia.

Pilnik powinien być płaski (do krawędzi prostych 

lub ew. wypukłych) lub okrągły (do krawędzi 

wypukłych i wklęsłych) i mieć nacięcie średnie 

lub drobne.

Najbardziej uniwersalna będzie stalka o 

przekroju okrągłym, która nadaje się do 

wszystkich cyklin. Natomiast do krawędzi 

prostych polecamy stalkę trójkątną, która 

będzie najbardziej efektywna.
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Uchwyt do cyklin VERITAS 
nr kat.05K33.0

Używając cykliny prostokątnej, najczęściej 
uginamy jej powierzchnię kciukami. Im bardziej 
wygięta cyklina, tym więcej materiału zbierze 
jednorazowo. Długotrwałe zginanie cykliny szybko 
odciska się jednak na palcach. Poza tym 
intensywnie używana cyklina łatwo się nagrzewa. 
W tej sytuacji pomoże nam uchwyt  VERITAS, w którym 
można regulować stopień ugięcia i pracować na 
stałym ustawieniu. Jest on szczególnie przydatny 
przy pracy zgrubnej.

Przejdź na stronę:Przejdź na stronę:

/filmydlutacomYou

Pod tym adresem znajdziesz:

- film DLUTA.pl na temat ostrzenia cyklin

Pod tym adresem znajdziesz:

- kilkanaście modeli cyklin
- akcesoria do ostrzenia

- szczegółowe opisy
- dokładne zdjęcia

AKCESORIA DODATKOWE

Obciągacz nastawny VERITAS 

obciągacz nastawny 
VERITAS

nr kat.05K37.01

Jeżeli używamy gładzic często i dużo, czas ich 
przygotowania (patrz krok 3) znacznie skróci 
specjalnie zaprojektowany 

. 
Za pomocą pokrętła ustawiamy położenie 
karbidowego wałka wewnątrz obciągacza od 0° do 
15°, a następnie przesuwamy nim po krawędzi 
cykliny 4-5 razy. To błyskawiczny i najpewniejszy 
sposób równomiernego naostrzenia cykliny. 

Przyrząd do zrównywania krawędzi cyklin 
VERITAS nr kat.05M07.01

K a ż d a  c y k l i n a ,  p r z e d  w y k o n a n i e m  
charakterystycznego rąbka (patrz krok 1), powinna 
uzyskać idealnie równą i czystą krawędź. W tym celu 
możemy użyć przyrządu VERITAS.
Z pomocą płaskiego pilnika przyrząd pozwoli nam 
wyrównać krawędź cykliny zarówno szybko, jak i 
precyzyjnie, zachowując zawsze pożądany kąt 90° .
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