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Általánosságban 
a vágószerszámok 
élezéséről
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Formázás és élezés
A vágószerszámoknak élesnek kell lenniük, hogy hatékonyan működjenek. Egy éles vágószerszám 
ferde éle egységes hegyben végződik. Egy bizonyos használati idő után a hegy lekerekedik, és már 
nem éles többé. Megélezheti a szerszámokat egy fenőkővel, vagy kések esetében élezőacél segít-
ségével. Ez azt jelenti, hogy az eszköz hegyét munkálja meg és az újra éles lesz. Azonban minden 
alkalommal, amikor megélezzük az eszközt, növekedni fog az élszög.

Amikor acél, vagy fenőkő segítségével végezzük az élezést, nagyon korlátozott mennyiségű acél 
kerül eltávolításra. Több élezést és fenést követően az élszög túlságosan széles lesz, és a szerszámot 
újra kell formázni. Előbb vagy utóbb minden vágószerszámot újra kell formázni, ezt pedig köszö-
rüléssel kell elvégezni. Ha csak korlátozott mennyiségű acél kerül eltávolításra, ezt a műveletet 
élezésnek is nevezik.

A köszörülés azt jelenti, hogy annyi acélt távolítunk el a szerszámról, amennyivel az éle visszaáll az 
eredeti szögre, vagy szándékosan új szöget állítunk be hozzá. Az adott szerszám formáját is meg 
lehet változtatni az Ön igényei szerint.

A kés élének különböző állapotai. Alapjában véve ez igaz minden vágószerszámnál.

Bizonyos használati idő után a 
késhegy újra életlenné válik.

Újabb köszörülés eredményeként 
a késhegynek még nagyobb lesz 
a szöge.

Az élet ekkor az eredeti alakjára 
köszörülik a Tormek segítségével.

Éles késhegy. A késhegy tompa és életlen. Köszörűköves élköszörülés után a 
késhegy újra éles, viszont nagyobb 
az élszög.
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Élszög és ferde szög
Az élszög az acél szöge, és meghatározza az él vágási és tartóssági jellemzőit. Ez lehet keskeny és 
gyenge, könnyű vágásokhoz, vagy széles és erős, nagy vágásokhoz. A faragószerszámoknak kis 
élszögei vannak (kb. 20°). A tálvésőknek viszont nagy élszögei vannak (45–60°).

A ferde szög az a szög, amit a ferde él és a szerszám hosszanti tengelye zár be. Azokon a szerszámo-
kon, ahol a ferde él az egyik oldalon van, az élszög megegyezik a ferde szöggel. Az olyan szerszá-
moknál, melyeknek szimmetrikus éle van mindkét oldalon – például kések, fejszék és ferdevésők – a 
ferde szög az élszög fele. A fafaragó eszközökön van egy belső ferde él is, és itt az élszög a külső és 
belső ferde szög összege.

Olyan szerszámok esetében, ahol 
csak az egyik oldalon van ferde 
él, az élszög (α) és a ferde szög (β) 
megegyezik.

Szimmetrikus ferde élekkel rendel-
kező szerszámok esetében az élszög 
(α) a ferde szög (β) kétszerese.

Nem szimmetrikus ferde élek ese-
tében az élszög (α) a két ferde szög 
összege (β₁ és β₂).

Az élszög mérete kritikus fontosságú a szerszám hatékony működéséhez. Az élszögnek a lehető 
legkisebbnek kell lennie anélkül, hogy túl gyenge lenne ahhoz, hogy ellenálljon a famegmunká-
lás keltette feszültségeknek. Az egyes szerszámok optimális élszöge kompromisszum a szándék 
között, hogy az eszköz a lehető legkönnyebben vágjon és aközött, hogy éles maradjon, amíg csak 
lehetséges. Alapvető követelmény, hogy az élnek elég erősnek kell lennie, hogy a munkát sérülés 
vagy csorbulás nélkül végezze el.

Egy bizonyos szerszámot a használatától függően különböző élszögekre lehet köszörülni. Termé-
szetesen több ugyanolyan eszközt lehet különböző élszögekre köszörülni – az adott alkalmazáshoz 
optimális módon. Az élszög ajánlások minden szerszámnál megadásra kerülnek a köszörülési 
instrukciókban. A Tormek Szögbeállító segítségével beállíthatja a kívánt élszöget, mielőtt elkezdi a 
köszörülést. Emellett meg is mérheti a meglévő élszöget az adott szerszámon, lásd a 142. oldalt.

Megnevezések

A téma szakirodalmában különböző nevek vannak az élszögre. Hívják ferde élszögnek, vágási szög-
nek vagy élezési szögnek is. Egy mindkét oldalán ferde éles szerszám élszögét hívják még bezárt 
ferde szögnek, effektív ferde szögnek, profil szögnek, teljes vágási szögnek vagy a kombinált ferde 
szögnek. Emellett a ferde él hosszát is használják néha arra, hogy kifejezzék az élszög méretét. A 
ferde él hossza emellett kapcsolódik a szerszám vastagságához is, mivel egy vastagabb szerszámnak 
hosszabb a ferde éle, mint egy vékonyabbé – még ha mindkettőnek ugyanaz is az élszöge. Azzal, 
hogy következetesen az élszög és ferde szög neveket használjuk a fentiek szerint, tudhatja, hogy 
mit értünk alatta, és így elkerüljük a további magyarázatokat és zavart.
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Száraz köszörülés és vizes köszörülés
A vágószerszámokat lehet szárazon nagysebességű asztali köszörűn, vagy szalagcsiszolón köszö-
rülni, vagy vizesen is, vízhűtéses lassú forgású köszörűkővel.

Száraz köszörülés

Az asztali köszörűknek és a szalagcsiszolóknak nagy az anyagleválasztási képességük és gyorsan 
végzik a munkát. Az asztali köszörűkön a köszörűkő közvetlenül a motor tengelyére van szerelve, így 
a köszörűkő ugyanolyan sebességgel fut, mint a motor (általában 2 850 rpm). Mivel nincs csökkentő 
áttétel a motor és a köszörűkő között, az asztali köszörűk viszonylag olcsók. A szalagcsiszoló szalagja 
is ugyanazon a magas fordulatszámon fut, mint a motor.

A nagy sebességű köszörűk hátránya az, hogy a szerszám hegye felhevül a súrlódástól, és ez azzal 
a kockázattal jár, hogy megszűnik a hőkezelt keménység. Az él ezután elveszíti keménységét és az 
eszközt hamarosan újra köszörülni kell.

Csökkentheti a túlmelegedés kockázatát, ha a szerszámot rendszeresen vízbe mártja köszörülés 
közben. Azonban nagyon nehéz megakadályozni a kis élek túlhevülését, mivel az nagyon vékony, 
és nagyon érzékeny a hőre. Nagyon könnyű elérni a 230–240 °C-ot, amely a szénacél lágyítási 
hőmérséklete. Ha a hegy túlmelegedett, a szerszámot újra kell köszörülni (túlmelegedés veszélye 
nélkül!), amíg el nem éri azt az anyag réteget, amelyre nem hatott a hő. Ez a helyzet nem csak az 
edzett szénacél és rozsdamentes acél, hanem a gyorsacél (HSS) esetében is, bár ezekben az esetek-
ben a túlmelegedési értékek magasabbak.

Asztali köszörűvel való köszörüléskor szikrák keletkeznek ezért védőszemüveget vagy arcvédőt kell 
viselni. Alternatív megoldásként a gépet fel kell szerelni átlátszó védőburkolattal. A magas fordulat-
szám miatt a kőre védőlemez kell, amely lefedi a kerületének ¾-ét. Ez korlátozza a hozzáférhetőséget 
néhány köszörülési munka során. Száraz köszörüléskor a ferde él felszíne durvává válik és le kell 
simítani finom szemcséjű fenőkővel.

Az asztali köszörűnél keletkező finom por és acél részecskék veszélyesek lehetnek az egészségre. A 
legjobb, ha porelszívó rendszert használ, hogy a por ne szennyezze a levegőt. Külön elszívó rend-
szert kell használni, és nem ugyanazt a rendszert, ami a fűrészport vezeti el, mivel egyetlen szikra 
is begyújthatja az éghető finom fa port.

Vizes köszörülés

Vízhűtéses köszörűvel való köszörülésnél a kő folyamatosan vízzel érintkezik. A kő folyamatosan 
vizet hord fel a felületére, így hűtve azt és megszüntetve a túlmelegedés veszélyét.

A köszörűkő 50–130 rpm között fut, attól függően, hogy mekkora az átmérője. Egy nagyobb köszö-
rűkő kisebb tengelysebességgel fut, mint egy kicsi. Az alacsony kerületi sebesség biztosítja, hogy 
a vizet ne fröcskölje szét a centrifugális erő.

A motor magas fordulatszámának csökkentését (szabványos villanymotort nem lehet alacsony 
fordulatszámon használni) csigakerékkel, fogasszíjjal, vagy dörzskerékkel lehet elérni. Mivel csök-
kentő áttételre van szükség, a vizes köszörűk drágábbak, mint az asztali köszörűk, amelyek nem 
rendelkeznek csökkentő áttétellel.
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Az is előnyös, hogy a víztartály leereszthető és levehető legyen a tisztításhoz. Az acél és a kő részecs-
kék kemény masszává állnak össze, ha nem takarítják el őket rendszeresen. A vizes köszörülés utáni 
felület finomabb, mint a száraz köszörülésé. Vizes köszörülés után gyakran nem szükséges a fenés.

A vizes köszörűvel végzett köszörülést könnyű irányítani, mivel a kő lassabban fut, és a baleseti 
kockázat minimális az alacsony fordulatszám miatt. A vizes köszörűkő nem generál szikrákat, ami 
azt jelenti, hogy olyan rendkívül tűzveszélyes területeken is lehet működtetni, mint a famegmunkáló 
műhelyek. Az a veszély sem áll fenn, hogy a kő széttörjön és megsebesítsen valakit.

A vizes köszörűkövek eredetileg természetes homokkőből készültek és egy nagyon finomra köszö-
rült felületet biztosítottak. Az utóbbi években mesterséges köveket is kifejlesztettek. Ezek kerámiai 
úton készülnek, és a csiszolóanyaguk alumínium-oxid. A mesterséges kövek sokkal gyorsabban 
köszörülnek, és általában durvább a köszörülési felületük.

Bár a vizes köszörűkön a köszörülési idő hosszabb az asztali köszörűkhöz képest, a köszörülés és a 
fenés együttes ideje sokkal rövidebb. Ez azért van, mert csökken a szükséges fenés mértéke, vagy 
akár meg is szűnik. Mivel a vizes köszörülésnek egyértelmű előnyei vannak a száraz köszörüléssel 
szemben, a Tormek köszörülési rendszer ezen a módszeren alapul.

Függőleges és vízszintes köszörűk
A leggyakoribb vizes köszörű típus függőleges, ami azt jelenti, hogy a kő oldalai függőlegesen fut-
nak, és a vízszintes kerületét használják köszörülésre. Vannak vízszintes köszörűk is, ami azt jelenti, 
hogy a kő vízszintesen halad, és a kő felső oldalát használják köszörülésre. Mivel a vizet nem emeli 
fel a kő forgása, egy víztartály van a gép tetején.

A vízszintes kő teljesen sík élt eredményez, míg a függőleges köszörűköveken van egy kissé homorú 
forma a kő átmérőjétől függően. A homorú alak alig észrevehető, és nem befolyásolja a szerszám 
funkcióját, feltéve, hogy nem használ túl kis átmérőjű köszörűkövet. Kérjük, tekintse meg a követ-
kező oldalt.

A vízszintes köszörűk hátránya, hogy a sebesség és a köszörülési hatás változik a kő tengelyének 
központjától való távolság szerint. Ezen kívül a központja felé eső terület gyorsabban elkopik, mint 
a szélső terület a periférián, mivel a terület kisebb a központ felé haladva. Emellett nehéz a kő 
finomlehúzása vízszintes köszörűn, míg a függőlegesen könnyű.
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Homorú köszörülés

Függőleges köszörűkövön való köszörüléskor a ferde él enyhén 
homorú alakzatú a köszörűkő sugara miatt – minél kisebb a kő 
átmérője, annál nagyobb a homorú alakzat.

Amikor vonalas rajzzal mutatja be a homorú ívet, el kell túloz-
ni a hatását ahhoz, hogy meg lehessen mutatni. Ez helytelen 
elképzelést okoz a homorú ív valódi méretével kapcsolatban.

Egy 250 mm-es köszörűkő homorú íve minimális. Egy 2 mm 
vastagságú és 20°-os élszögű kés köszörülésekor ez az ív csupán 
0,03 mm, amely alig észrevehető és nincs tényleges hatása a kés használatára.

Homorú köszörülés. Eltúlzott 
Illusztráció.

Egy 20°-os élszögű 2 mm-es vastagságú kés tízszeres nagyítása. A homorú alak még a felnagyítás ellenére is alig 
érzékelhető, csupán 0,03 mm.

2 mm

20°

∅
 2

50
 m

m

0,03 mm
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Köszörülési irány
A kérdés, hogy az éllel ellentétes, vagy megegyező irányba  
köszörüljünk, valószínűleg egyidős a vízhűtéses köszörülés mű-
vészetével. Sok tapasztalt és képzett szakember állítja, hogy 
az éllel megegyező irányba kell köszörülni, míg más tapasztalt 
szakemberek azt állítják, hogy az éllel ellentétesen kell köszörülni. 
Hagyományosan a száraz köszörülést magas fordulatszámon 
mindig az éllel megegyező irányba végzik.

Vizsgálataink azt mutatják, hogy nincs érzékelhető különbség 
a két módszer között az él élessége tekintetében, azonban gya-
korlati és alapvető különbségek vannak a köszörülés módjában.

Nagyobb köszörülési nyomás, és így gyorsabb köszörülés érhető 
el az éllel ellentétes köszörülés esetén, mivel a köszörűkő forgása 
segít lenyomni a szerszámot a kő felé. Az éllel megegyező irányba 
való köszörüléskor a köszörűkő hajlamos megemelni a szerszá-
mot és csökkenteni a felületi nyomást.

Az éllel ellentétes irányú köszörülés regenerálja a köszörűkövet 
és csökkenti annak kockázatát, hogy tükrösödjön a kő felületre. A 
köszörülés során kialakult sorja kisebb és merevebb, mint az éllel 
megegyező irányba való köszörüléskor, amikor a sorja hosszabb 
és vékonyabb.

Az éllel ellentétes irányú köszörülés hátránya az a veszély, hogy a 
szerszám véletlenül a kőbe szalad. Ezt úgy lehet kiküszöbölni, ha 
a szerszám egy befogóba van befogva. Rezgés is felléphet mere-
dekebb élszögeknél, amely nem fordul elő az éllel megegyező 
irányba való köszörüléskor.

Az éllel megegyező irányú köszörülés akkor előnyösebb, ha 
finom köszörülést végez enyhe nyomáson, például kicsi és finom 
fafaragó szerszámok köszörülésekor. Ebben az irányba könnyű 
irányítani a köszörülést, és figyelni a kialakult sorját, mivel nem 
folyik a víz a szerszám élére.

A szabad kézzel végzett köszörülésnél a legjobb az éllel meg-
egyező irányú köszörülés. A Tormek rendszerrel mindkét irányba 
lehet köszörülni egyaránt, az éllel megegyezően és ellentétesen 
is. A „Melyik befogót érdemes használni?” fejezetben ajánlások 
vannak a különböző szerszámok köszörülési irányával kapcso-
latban.

Köszörülés az éllel megegyező 
irányba.

Köszörülés az éllel ellentétes 
irányba.

Az él irányába tartó köszörüléssel 
növekedik a köszörülési nyomás.

Az éllel ellentétes irányba végzett 
köszörüléssel csökken a köszörülési 
nyomás.

Megjegyzendő, hogy ez a kérdés, azaz hogy az éllel ellentétes vagy párhuzamos irányba köszörül-
jünk, nem összekeverendő azzal a kérdéssel, hogy a köszörűkő Ön felé, vagy Öntől elfelé forogjon. 
Ez a gép helyzetének beállításától függ. A Tormek gépeket mindkét módon be lehet állítani.
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6 mm

100 N

≈1 mm

100 N

50 mm

100 N

Köszörülési nyomás

Vizes köszörülés

Ha köszörülés közben bizonyos erőt fejt ki a kezével a szerszámra, a köszörülési nyomás változó lesz 
attól a területtől függően, amely a köszörűkővel érintkezik. A kisebb érintkezési felület nagyobb 
felületi nyomást eredményez. Ez fontos tényező, amelyet figyelembe kell venni, mivel a köszörülési 
nyomás határozza meg a köszörülési sebességet és a köszörűkő kopásának mértékét.

Például, ha ugyanolyan erővel nyom le egy széles gyalukést is, mint egy keskeny fa vésőt, a felületi 
nyomás akár tízszeresen nagyobb is lehet a fa véső esetében. Egy faragó vésőnél, amely nagyon kis 
területen érintkezik a köszörűkővel, a köszörülési nyomás ötvenszer nagyobb is lehet. A következő 
példák azt illusztrálják, hogy a köszörülési nyomás hogyan különbözik három tipikus szerszám 
esetén, ahol az élszög 25°. A szerszámokra kézzel kifejtett erő minden esetben 100 N vagy kb. 10 
kilopond.

GYALUKÉS

Köszörülési terület: 
235 mm²

Köszörülési nyomás: 
0,43 N/mm²

FARAGÓ VÉSŐK

Köszörülési terület: 
4,7 mm²

Köszörülési nyomás: 
21 N/mm²

FA VÉSŐ

Köszörülési terület: 
48 mm²

Köszörülési nyomás: 
2,1 N/mm²
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Ahogy a példák is mutatják, biztosítani kell, hogy ne nyomja túl erősen köszörüléskor a kis és finom 
szerszámokat, különösen azokat, amelyek ívelt élűek. Ellenkező esetben a köszörülési nyomás túl 
magas lesz, ami túlköszörülést eredményezhet. A kő is túl gyorsan elkopik, és a szerszám árkokat 
váj a köszörűkőbe.

Másrészt viszont nincs korlátozás a kifejtett erőn, ha a kő teljes szélességét használja, például széles 
gyaluvas, vagy kézi gyalugép penge élezése közben.

Kemény gyorsacél köszörülésekor a kőhöz szükség van bizonyos köszörülési nyomásra, hogy a 
régi és kopott szemcséket új, friss szemcsékre cserélje. Ezért kézi gyalugép pengék köszörülésekor, 
melyeknek nagy a köszörülési felülete, regenerálja a követ az SP-650 Gyalukővel. Kérjük, olvassa el 
az SP-650-ről szóló fejezetet. Némi gyakorlás után hamarosan megtanulja, hogy hogyan irányítsa a 
köszörülési nyomást és az optimális köszörülési sebességet az egyes szerszámok esetében.

Száraz köszörülés

A nagysebességű köszörűk gyorsabban távolítják el az acélt, ezért biztosítani kell a túlköszörülés 
megelőzését. A fafaragó szerszámok nagyon érzékenyek a köszörülésre, mivel kicsik az élszögeik 
és szénacélból készülnek. Ennek megfelelően a fafaragó szerszámokat nem szabad nagysebességű 
köszörűn köszörülni – túl nagy a túlköszörülés veszélye, és az acél keménysége is veszélyben van, 
mely elvesztésekor nem tud sokáig éles maradni a szerszám.
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Szerszámpadok és befogók
Az egyenletes és éles élhez a szerszámot stabilan és a kőhöz képest állandó szögben kell tartani. 
Ezt úgy érjük el, hogy a szerszámpadon, vagy befogóban kell tartani.

Az átlagos szerszámpad a gyorsan futó asztali köszörűkön egy hajlított lemez, amely általában túl 
rövid ahhoz, hogy megfelelően megtámassza a szerszámot. Ez az egyszerű szerszámpad nagyobbra 
és erősebbre cserélhető, hogy a szerszámot folyamatosan a köszörűkő felé lehessen tartani. A szer-
számpadon lehet vezetőléc is, amely egy nyíláson keresztül van vezetve, így 90°-ban vagy egy adott 
ferdeségi szögön lehet tartani a szerszámot a köszörűkőhöz képest.

Az ilyen típusú szerszámpadokat nagy sebességű köszörűkhöz találták ki, ahol alacsony a köszörü-
lési nyomás a magas fordulatszám miatt. Ha azonban ezt egy vízhűtéses köszörűre szerelik, amely 
nagyobb köszörülési nyomást igényel, ezek a szerszámpadok nem működnek kielégítően. Ez azért 
van, mert a szerszámra kifejtett nyomás nem éri el a köszörülési helyet, hanem a szerszámpadra 
hat. (1. kép).

A szükséges köszörülési nyomás eléréséhez el kell tolni a szerszámot a nyél irányából a kő irányába. 
Ezután az eszköz hajlamos felcsúszni a köszörűkőre és így elvész a pontosság. (2. kép). A kő felé, 
illetve lefelé is nyomni kell a szerszámot úgy, hogy továbbra is teljesen felfeküdjön a szerszámpadon. 
A gyakorlatban ez nem lehetséges.

Ez a hatás akkor merül fel, ha kis élszögű szerszámot köszörülünk, vagy az éllel megegyező és el-
lentétes irányba is köszörülünk. Még súlyosabb hátrányai vannak, ha esztergakéseket köszörülünk, 
mivel ezek gyakran készülnek gyorsacélból, ami kemény, ezért nagy köszörülési nyomást igényel.

Az üregelőkéseknél, melyeket nagyobb élszögekkel kell köszörülni, ez a fajta szerszámpad kielégítő 
módon működik, száraz vagy vízhűtéses köszörűknél is. Az ilyen típusú szerszámpad azért működik 
meglehetősen jól a nagy sebességű száraz köszörűkön, mert azok alacsony köszörülési nyomást 
igényelnek, ezért a hátrányok leküzdhetők.

A hagyományos szerszámpad esetében a késre alkal-
mazott nyomás főként a szerszámpadra hat.

Amikor a kést a köszörűkő felé toljuk a szükséges 
köszörülési nyomás eléréséhez, az felcsúszik a köszö-
rűkövön.
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Vízhűtéses köszörűk esetén a szerszámpadot vagy a befogót úgy kell kialakítani, hogy szabályozni 
tudja a köszörülési nyomást. Ez úgy érhető el, ha a szerszámot befogóban használja, amely csuk-
lósan mozog egy tengely körül, és bizonyos távolságban helyezkedik el a köszörűkőtől. Az ekkor 
kifejtett nyomás a köszörülési helyre hat majd a köszörűkövön, és nem a szerszámpadra. Ezen kívül 
a szerszám garantáltan ugyanabban a helyzetben marad a köszörűkövön, ami alapfeltétel a pontos 
köszörülés biztosításához.

A szerszámot rögzíteni kell egy befogóba, bizonyos 
távolságra a köszörűkőtől. A kifejtett nyomás a köszö-
rűkőre hat és a köszörülés teljesen az Ön irányítása 
alatt áll majd.

Fenés
Köszörüléskor sorja (vagy vékony fémszál) alakul ki az él felső oldalán. Ezt a sorját le kell fenni egy 
finomszemcsés fenőkövön, vagy vizes kövön. A fenés ezen kívül eltávolítja a köszörűkorong felszínen 
hagyott nyomait is, ami finomabbá teszi a felületet. Ha a köszörülést durva kővel végzik, a felület 
nagyobb mértékű fenést igényel.

A fenőkövet végig kell futtatni az él teljes ferde részén, különben lekerekedik az él csúcsa. A sorja 
egyik oldalról a másikra halad, ezért az él mindkét oldalát felváltva meg kell fenni.

Nagyteljesítményű fenést is végezhet polírozó koronggal, amelyet asztali köszörűre szerelhet. Azon-
ban ennek az a nagy veszélye, hogy az él csúcsa lekerekedik az agresszív polírozás miatt, melyet 
a nagy sebesség (általában 2 850 rpm) okoz. Arra is ügyelni kell, hogy ne nyomja a szerszámot túl 
erősen a korong felé, mert ez az él túlmelegedését okozhatja.

A Tormek rendszerben a fenés bőr fenőkorongon történik, melyek alacsony fordulatszámon mű-
ködnek. Az alacsony fordulatszám lehetővé teszi, hogy irányítás alatt tartsa a munkát, és nem áll 
fenn az él lekerekedésének vagy túlhevülésének veszélye. A fenési folyamat is befogók segítségével 
irányított, így pontosan ugyanazt az élszöget és mozgásmintákat kapja, mint a megelőző élezéskor.
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Technikák faragó vésőkhöz és kecskeláb 
vésőkhöz
A faragó vésők és kecskeláb vésők élezési technikája különbözik más vágószerszámokétól, mint a 
gyalukések, fa vésők, fejszék és ollók. Ennek az az oka, hogy az élük nem egyenes – a faragó vésők éle 
ívelt és a kecskeláb vésőknek két egybefutó éle van. A másik különbség az, hogy az acél vékonyabb 
és az élszög kisebb mindkét szerszám esetében.

Mivel az élezés keskeny és konvex helyen történik a vésőn, nem egy sík élen, mint pl. a gyalukés 
élén, nagyon kicsi a köszörűkővel érintkező felület. A köszörülés területe voltaképpen egy vonal, 
míg más szerszámoknál ez egy téglalap. Ez azt jelenti, hogy a köszörülési nyomás túl magas lehet, 
még ha csak kis nyomás fejt is ki a szerszámra a kezével.

Ha a szükségesnél többet köszörül egy lapos élen, például egy gyalukésen, az nem számít. Ha 
azonban túlköszörüli az ívelt éleket, az él alakja megváltozik, és újra kell köszörülni. Ez a helyzet a 
kecskeláb vésőkkel is – ha az egyik szárnyat túlköszörüli, az egész élt újra kell köszörülni.

A faragó vésőn a köszörülési terület 
szinte olyan vékony, mint egy vonal.

A gyalukésen a köszörülési terület 
téglalap alakú.

Egy pont túlköszörülése miatt az 
egész élt újra kell formázni.

Először is fel kell tenni a kérdést, hogy élezni kell-e egyáltalán a szerszámot, vagy csak megfenni. 
Ez a kérdés különösen fontos, ha kis élszögű, kicsi és finom szerszámokkal dolgozik. Ezeknél a 
szerszámoknál már ha kicsit is túlköszörül egy helyet, az nagy hornyot vagy homorú részt hagy az 
él kontúrján.

Az alapvető ajánlás tehát az, hogy ne élezze a tompa kicsi és finom szerszámokat, hanem fenje meg 
őket egy fenőkövön, vagy egy forgó fenőkorongon. A köszörülés/élezés azonban szükségessé válik 
az alábbi esetekben:

• Az él túl tompa a fenéshez.
• Változtatni akar az él alakján, pl. az él síkjának szögén. (Lásd a következő oldalt.)
• Meg akarja változtatni az élszöget.
• Az él sérült.
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Az alapelv

Először köszörülje az éleket a megfelelő formára, mielőtt elkezdi az élezést. Oldalról nézve az élnek 
egyenes vonalnak kell lennie, mint ahogy a rajz mutatja az él síkjának szögét (γ).

A széle ekkor tompa, amely egyértelműen megfigyelhető, ahogy visszaveri a fényt. Végig az egész 
élen látni kell ezt a fényvisszaverődést. Ezt a tompa élt nevezzük fényvonalnak, amely megmutatja, 
hogy hol kell köszörülni. Ha pontosan követi a fényvonalat, és csak ott köszörül, ahol a legvasta-
gabb a vonal, akkor tökéletesen köszörült élt fog kapni. A köszörülést azonnal abba kell hagyni, ha 
a fényvonalat már leköszörülte!

A jó megvilágítás nagyon fontos minden köszörülés és fenés 
során, de faragó vésők és kecskeláb vésők köszörülésekor alap-
követelmény, mivel pontosan kell látni a fényvonalat.

A faragó vésők és kecskeláb vésők szárnyas szerszámok. Töb-
bé-kevésbé előre hajolnak, ha a ferde él egyenesen fekszik a 
fán. Ezt a dőlést az él síkjának szögével lehet leírni (γ). Ez a szög 
szabályozza, hogy az eszköz hogyan hatol a fába. Kb. 20° körül 
kell lennie, hogy a szárnyak és az él középső része a legjobban 
működjön, tiszta vágást hagyva a fában.

A sík és az él között bezárt szög a 
véső oldaláról nézve.

Köszörülje megfelelő alakúra 
a kést.

A sík és az él között bezárt 
szög (γ) kb. 20° legyen.

Egyenesítse és egyengesse ki az 
életlen élt finom fenőkővel.

Nagyon fontos, hogy megfelelő 
világítást biztosítson az aprólékos 
élezési munkáknak, a pontos 
ellenőrzés és irányítás érdekében. 
Állítható lámpát használjon és 
állítsa azt a gép közelébe!
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Az él megfelelő alakúra lett 
köszörülve. A fényvonal mutatja a 
köszörülendő területet.

Csak ott köszörüljön, ahol a fényvo-
nal a legvastagabb.

Azonnal fejezze be a köszörülést, ha 
a fényvonal eltűnik, mivel ez annak 
a jele, hogy az él elérte a megfelelő 
élességet.

Fenés

A köszörülést követően a ferde él fenése következik, hogy az él a lehető legfinomabb felületet kapja. 
A hornyon (belül) maradó sorjákat is le kell fenni. A külső fenést kézzel is el lehet végezni finom-
szemcsés fenőkővel, vagy befogókkal egy filc vagy bőr fenőkorongon. A belső részt szabadkézzel 
lehet fenni fenőkövön, vagy profilos fenőkorongon.

A fenésnek azért van nagy jelentősége, mert a ferde él és a horony finomabb felülete teszi lehetővé, 
hogy a szerszám könnyebben vágjon és az élessége tovább tartson. A fán hagyott nyom is simább 
lesz egy tökéletesen fent szerszámnál.

Az is előnyös, ha befogókat használ a fenéshez. Pontosan ugyanazt a fenési szöget használja, mint 
a köszörülési szög és az él pontosan ugyanazt a mozgásmintát kapja a fenőkorong felé, mint köszö-
rüléskor. Emellett próbavágásokat végezhet a fán, majd – ha szükséges – visszaléphet, és tovább 
fenhet pontosan ugyanabban a helyzetben tartva a szerszámot a fenőkorong irányában.

A ferde él köszörülését szabad kézzel fenőkövön, illetve befogóval rendelkező köszörűkövön is lehet 
végezni. A befogók használata könnyebb és jobb eredményt kínál, mivel így arra lehet koncentrálni, 
hogy az él hol ér a köszörűkőhöz, anélkül, hogy arra kellene figyelni, hogy mekkora az élszög és hol 
áll a szerszám, mivel erről a befogó gondoskodik.

A befogóval történő fenés ugyanazt 
a mozgásmintát biztosítja a fenő-
korong felé, mint az azt megelőző 
köszörülés.

Fontos Erősen ellenjavallott a fafaragó szerszámok száraz köszörülése nagysebes-
ségű köszörűkön és szalagcsiszolókon! Ezek túl agresszíven köszörülnek, ami miatt 
lehetetlen irányítás alatt tartani a köszörülést és a hőképződés miatt csökken az acél 
keménysége.
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A hegy lekerekítése

A Tormek bőr fenőkorongok ugyanúgy működnek, mint egy bőrszíj, amelyet egy darab fához 
ragasztottak. Ha megnézi az élet mikroszkóp alatt, akkor láthatja, hogy az legkülső széle enyhén 
lekerekített, mivel a bőr fenőkorong nem olyan kemény, mint egy kő. Azonban befogó használatakor 
ez a kerekítés elhanyagolható, és nincs kedvezőtlen hatással a szerszám vágási képességére. Tulaj-
donképpen valószínű, hogy a mikroszkopikus lekerekítés megerősíti az él legszélső érzékeny hegyét.

Elméletileg egy kemény asztali kövön köszörült él hegyét élesebbnek lehet tekinteni. Ez azonban 
csak abban az esetben igaz, mielőtt elkezd dolgozni a szerszámmal. Amint az él behatol a fába, hatni 
fognak rá a farostok és mikroszkopikusan kerekednek, akár el is hajolhatnak. Ez azért van, mert a 
külső hegy rendkívül érzékeny ezeknél a szerszámoknál, melyeknek kicsi az élszögük, néha csak 
20°. Az él élességének és tartósságának a gyakorlati minőségét az határozza meg, hogy a szerszám 
hogyan működik néhány vágás után a fában.
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Élszögek

A faragószerszámokat általában 20° és 25° közötti élszöggel kell köszörülni. Az élszög egy kompro-
misszum a lehető legkönnyebb vágás és a maximális tartósság között. Puhafa esetén a szög lehet 
20°, vagy akár még kevesebb is. Kemény fa esetén, ha fakalapácsot is használ, 30°-os, vagy akár még 
nagyobb szög szükséges ahhoz, hogy az él elég erős legyen.

Az élszög kiválasztása nagyon fontos a faragószerszámoknál. Nagy lehet a kísértés, hogy túl kicsi 
szöget válasszon, hogy az eszköz a lehető legkönnyebben vághasson. Ilyenkor fennáll annak ave-
szélye, hogy az él túl gyenge lesz, és a fa könnyen kicsorbíthatja. Észrevehető különbség van egy 
olyan szerszám között, amelynek az élszöge 22,5° és egy olyan között, amelyé 20°.

Most azt kérdezheti, hogy akkor miért nem alkalmaz 25°-os élszöget a szerszámon, hogy biztosan 
minden fát megmunkálhasson, de ez azért nem ilyen egyszerű. A túl nagy élszöggel nem lehet jól 
vágni a lágy fákat, mert a rostok lenyomódnak vágás előtt. Mindemellett könnyebb olyan szerszám-
mal dolgozni, amely a lehető legkisebb élszöggel rendelkezik. Tesztelni kell és ki kell tanulni, hogy 
melyik az optimális élszög a szerszám és a konkrét munka tekintetében. Ha különböző keménységű 
fával dolgozik, azt javasoljuk, hogy több szerszámot használjon, melyeket különböző élszögűekre 
köszörül.

A Tormek rendszerrel mérni lehet a szerszám élszögét és be lehet állítani a szöget köszörülés előtt. 
Írja fel a szöget a vaspántra.

A 20°-os szög megfelelő puhafák 
esetén, de keményebb faanyagok-
nál túl gyenge és sérülékeny.

A szög enyhe növelése 22,5°-ra le-
hetővé teszi, hogy az él keményebb 
fák megmunkálását is bírni tudja.

Fakalapács használata esetén 
25°-os vagy még annál is nagyobb 
szög szükséges, a fa keménységétől 
függően.
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Élezési technikák esztergakésekhez
Esztergakések készülhetnek gyorsacélból, illetve más egzotikus keményacélból, hogy ellenálljanak 
az esztergálás közbeni nagy terhelésnek és hőképződésnek. Ennek megfelelően ezeket az acélokat 
nehéz formázni. Különbséget kell tenni egy szerszám formázása és élezése között. Formázáskor az 
acél eltávolításával érjük el a kívánt alakot és élszöget. Élezésekor csak egy meglévő formát munkáluk 
meg, hogy visszanyerje élességét.

Az első formázást közvetlenül is el lehet végezni Tormek gép segítségével, vagy ha sok acélt kell 
eltávolítani, asztali köszörűvel, amelyre felszereli a BGM-100 Tormek asztali köszörű készletet (29. 
oldal). A Tormek módszer erőssége az élezés, amely során pontosan reprodukáljuk az alakot és az 
élszöget is. Mivel nagyon kevés acél kerül eltávolításra – éppen csak megérintjük a felületet – a 
Tormek módszer nagyon gyors, ha már van egy alap forma.

A szerszám formázása, amelyet általában csak egyszer kell elvégezni, 10–20 percet vehet igénybe 
attól függően, hogy mekkora a szerszám és mennyi acélt kell eltávolítani. A formázás magába 
foglalhat változtatást egy véső ferdeségi szögében, vagy egy véső szárnyainak hosszában, illetve 
az élszög változását is.

Ha asztali köszörűt használ az acél eltávolításához, ügyelnie kell rá, hogy ne hevítse túl az élt. Nagy 
sebességű köszörülésnél könnyen abba a hibába eshetünk, hogy fel akarjuk gyorsítani a köszörülést 
azzal, hogy túl erősen toljuk a szerszámot a köszörűkőhöz. A gyorsacél magasabb hőmérsékletet 
bír ki, mint a szénacél, de még ebben az esetben is fennáll a veszély, hogy az él hegye, ami nagyon 
vékony, túlhevülhet.

A gyakori vízhűtés alacsonyan tartja a hőmérsékletet, de még így is fennáll a mikroszkopikus re-
pedések veszélye. A túlhevülés és a mikroszkopikus repedések eredményeképpen aztán lerövidül 
az élesség élettartama. Mindebből azt a következtetést lehet levonni, hogy az utolsó formázást 
alacsony sebességen működő vízhűtéses kövön kell végezni, hogy megszüntesse az acél túlhevü-
lésének veszélyét.

Az óvatos acél eltávolítás és a gyakori vízhűtés igénye lecsökkenti az időbeli különbséget a nagy 
sebességű száraz köszörű és a lassan futó Tormek vízhűtéses köszörűkő segítségével végzett formá-
zás között. Megéri az a pár plusz perc, amelyre a Tormek gépnek szüksége van az első formázáshoz, 
mert akkor nem kockáztatja a tulajdonságainak megváltozását, és így biztosítható, hogy a szerszám 
sokáig éles maradjon. Tartsa szem előtt, hogy a szerszámot csak egyszer kell formázni.
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Tippek Tormekkel való formázáshoz:

Köszörülési nyomás 
Az acél eltávolításához lassan mozgó köszörűkőnél jobban kell nyomni a szerszámot, 
mint egy nagysebességű köszörű esetében. Ugyanolyan nagy köszörülési nyomás 
egy nagysebességű köszörűn túlhevülést okoz; ezért ne féljen attól, hogy jó erősen 
lenyomja a szerszámot. Az ujjaival a vágóél közelében fejtse ki a nyomást. Ha Tormek 
gyémánt korongot használ, mindig alkalmazzon kis nyomást (155. oldal).

Ha jelentős mennyiségű acélt kell eltávolítani, például új ferde véső esetén, használja 
a függőleges tartót és köszörüljön az éllel ellentétes irányba. Így a köszörűkő forgása 
megnöveli a köszörülési nyomást (100. oldal).

Használja a kő teljes szélességét 
Mozgassa oldalirányba a szerszámot és használja a kő teljes szélességét az árkosodás 
elkerülése érdekében. Csökkentse a nyomást vagy emelje fel a szerszámot, ha új helyre 
ér a kőnél.

Regenerálja a köszörűkövet 
Nagy felületek, pl. ferde véső egyenes élének formázásakor az alacsony köszörülési 
nyomás lelassítja a köszörülést. Regenerálja a köszörűkövet az SP-650 Gyalukő segítsé-
gével a köszörülés közben pár alkalommal, így a munka felgyorsul.

Fenés

A ferde él finomabb felületűre való fenésének az előnyei ismertek; használják gyalukéseknél, favé-
sőknél, késeknél és fafaragó szerszámoknál. Ez a technika a fafaragó szerszámokra is igaz és Tormek 
tulajdonosként szinte tökéletesre tudja majd fenni az éleket.

A Tormek módszerrel az élezés illetve a fenés teljes mértékben szabályozható. Csak finom meg-
munkálást kell végezni az élen, mivel pontosan ugyanolyanra köszörüli és élezi az élt, pontosan 
ugyanabban az élszögben. Az egész művelet – a beállítás, élezés és fenés – mindössze néhány 
percig tart, és ez az idő nagyon is jó befektetés.

Ezek a megfelelően fent és polírozott él előnyei:

• A véső könnyebben vág.
• Az él hosszabb ideig marad éles.
• Kisebb súrlódás a fán és kisebb hőképződés.
• Finomabb felületet hagy a fában.
• Kevesebb időt tölt el élezéssel és többet esztergálással.
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Kérdések és válaszok

Egy Tormek él miért vág könnyebben?

A Tormek kövön való élezés és a bőr fenőkorongon való fenés nagyon finom élfelületet hoz létre. 
A finomabb élfelület miatt élesebb az él, ezért könnyebb a vágás.

Miért hagy a Tormek-kel köszörült él simább lenyomatot?

Mivel a Tormek él finomabb és élesebb, jobban elvágja a farostokat, és simább felületet hagy a 
fában, így kevésbé van szükség utómunkára.

Miért maradnak a Tormek élek hosszabb ideig élesek?

Ennek két oka van. Egy nagy sebességű száraz köszörűgéppel készült él barázdált, míg a 
 Tormek-kel élezett él egyenletesebb és jobban ellenáll a kopásnak. Ezen túlmenően a Tormek-kel 
megmunkált él nem hevül túl az élezés során és nem veszíti el a keménységét.

Miért gyors a Tormek módszer?

Erre a válasz a befogók gyors beállítása és a pontos ismételhetőség. Önnek csak az él meglévő 
formáját kell éleznie. Csupán kis mennyiségű acélt kell eltávolítani. Az csak mítosz, hogy a Tormek 
rendszer lassú. Azért kelt lábra, mert az esztergályosok még nem választották szét egyértelműen 
a formázást és az élezést. Ha már megfelelő alakúra köszörülte a szerszámot, amit általában csak 
egyszer kell megtenni, utána már gyors a munka, mivel csak élezni kell az élt.

Hogyan tart a Tormek köszörűkő ilyen sokáig?

Mivel az élezésekkor csak kevés anyagot kell eltávolítani, a kő kopása korlátozott. És mivel az éles-
ség tovább tart, kevesebbszer kell élezni. Ezen kívül a nagy átmérő, 250 mm és a nagy szélesség, 
50 mm tartósabb, mint egy kisebb és keskenyebb köszörűkő vagy élező kő.

Meg kell színezni a ferde élt, ha a TTS-100 Esztergakés beállítót használom?

Nem, a Tormek TTS-100 Esztergakés beállító automatikusan reprodukálja a meglévő élszöget.

Kell fenőkövet alkalmazni élezés után?

A ferde élhez nem. A finom köszörűkő és a bőr fenőkorong kiváló élességet biztosít fenőkő nélkül 
is. A vésőkön a hornyot fenik és polírozzák az LA-120 profilos bőr fenőkorongon. Alternatívaként 
használható olyan fenőkő, amely megfelel a horony profiljának.

A formázási technika ugyanaz a Tormek-nél, mint egy asztali köszörűnél?

Nem. A Tormek-nél jobban kell nyomni a szerszámot. Nyomja le a szerszámot az ujjaival az él 
közelében, így éri el a legjobb hatást. Ez nem jelent veszélyt az ujjaira, mert a kő lassan, 90 rpm 
sebességgel működik. Ha Tormek gyémánt korongot használ, mindig alkalmazzon kis nyomást. 
Alkalmazzon nagyon kis nyomást, ha új gyémánt korongot használ.
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Mennyi ideig tart egy véső, vagy ferdevéső formázása?

A formázás 10–20 percet vesz igénybe a szerszám eredeti alakjától, illetve attól függően, hogy 
mennyi acélt kell eltávolítani. A Tormek-en eltöltött plusz pár perc jó befektetés annak érdekében, 
hogy a legjobb teljesítményt nyújtsák a drága szerszámok; így biztos lehet benne, hogy az él 
nem gyengül majd túlhevülés miatt, és az élesség tartósan megmarad. Tartsa szem előtt, hogy 
általában a szerszámot csak egyszer kell formázni.

Egy gyorsacél szerszám élét károsíthatja a nagy sebességű száraz köszörülés?

Igen. Köztudott, hogy a szénacél könnyen sérül, ha túlmelegedett. Ez a helyzet a gyorsacéllal is, 
de a kritikus hőmérséklet sokkal magasabb. Az él hegye, amely nagyon vékony, könnyen elérhet 
olyan hőmérsékletet, amely befolyásolja az acél erősségét. A felhevülés korlátozható, ha a szer-
számot vízzel hűti, de akkor is fennáll a szabad szemmel láthatatlan mikroszkopikus repedések 
veszélye.

Szükségem van asztali köszörűre?

Nem feltétlenül, de előnyös lehet a gyors acél eltávolításhoz a kezdeti durva formázáshoz.  
A Tormek BGM-100 Asztali köszörű készlettel ugyanazokat a pontos Tormek befogókat használ-
hatja a teljes formázási és élezési folyamat alatt.

Így mindkét világból a legjobbat kapja; gyors acél eltávolítást a nagy sebességű asztali köszörűvel 
és finom felületet a vízhűtéses köszörűkővel és a bőr fenőkoronggal – mindezt egy befogó rend-
szerben. Hála a szabadalmaztatott kialakításnak, az Esztergakés beállító bármilyen kő átmérővel 
működik. Így egy 6 colos kőről áttérhet egy 10 colos köszörűkőre és ugyanazt a formát lehet 
kapni.

A kis sebességű (4 pólusú) asztali köszörű megszünteti az él túlmelegedésének veszélyét?

Nem. Ez a köszörű vízhűtés nélkül működik, és a sebesség még mindig túl nagy annak ellenére, 
hogy fele a hagyományos 2-pólusú köszörű fordulatszámának.
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Tormek befogók használata asztali köszörűn
A száraz köszörűk kiválóak a profilok gyors létrehozásában, viszont a Tormek vízhűtéses élező 
rendszer már bizonyította a laboratóriumban és a való életben is, hogy jobb vágóélt biztosít. 
Ha jelentősen meg kell változtatni egy faeszterga szerszám formáját, a kezdeti durva formázást el 
lehet végezni nagy sebességű asztali köszörűn. A BGM-100 Asztali köszörű készlettel alkalmazhatja 
az SVD-186 R Esztergakés befogót, az SVS-50 Multi befogót és az SVD-110 Szerszámpadot asztali 
köszörűn. Mivel a TTS-100 Esztergakés beállító bármilyen kő átmérővel működik, könnyen lehet 
átlépni kisebb asztali köszörűkorongról nagyobb Tormek kőre és pontosan ugyanolyan formát 
elérni. Ugyanazokat a Tormek esztergakés befogókat lehet használni a teljes élezési folyamat során.

Nem minden köszörűkő alkalmas vágószerszámok precíziós élezésére. Az asztali köszörűkre 
szerelt szabvány kövek gyakran túl kemények, és könnyen üvegesednek, ami csökkenti az acél 
eltávolításának mértékét és a szerszám túlhevülését okozza. Használjon alumínium-oxid követ 
megfelelő minőségben – ez nem túl kemény, azaz elkerülhető az üvegesedés és nem túl puha, 
hogy ne legyenek vájatok. A kerék felületét frissen és tisztán kell tartani. A kopott szemcséket el 
kell távolítani, hogy újak lépjenek a helyükbe. Ha ez nem történik meg, akkor a felület üvegszerű 
lesz, és a szemcsék vágás helyett csak dörzsölni fognak, ami növeli a súrlódást és a hőképződést. 
Használjon gyémántfejű kő lehúzót a köszörűkő jó állapotban tartásához. Ne próbálja meg a Tormek 
Kő lehúzóját használni erre a feladatra.

A gyorsacél sokkal magasabb hőmérsékletet is kibír, mint a szénacél a keménység csökkenése nélkül. 
Az él hegyén azonban, ami nagyon vékony, a hőmérséklet könnyen emelkedhet olyan szintre, amely 
már befolyásolja a keménységet, ezért óvatosan kell a hegyet köszörülni, és nem szabad a hegynek 
elkékülnie. A gyorsacél túlmelegedése miatt akár 4 HRC-vel csökkenhet az acél keménysége, ami 
lerövidíti az él élettartamát. Vízhűtés alkalmazása esetén ne hűtse hirtelen, ha nagyon felhevül, mert 
ez is okozhat szabad szemmel nem látható mikroszkopikus repedéseket.

Az asztali köszörűt megfelelő tudással és gondossággal kell kezelni. Kövesse a BGM-100-hoz adott 
szerelési utasításokat és az asztali köszörű biztonsági előírásait.

A BGM-100 Asztali köszörű készlettel a Tormek faesz-
terga befogókat is használhatja az asztali köszörűn; 
az SVD-186 R Esztergakés befogót, az SVS-50 Multi 
befogót és az SVD-110 Szerszámpadot. Az Esztergakés 
beállító bármilyen köszörűkő átmérővel működik.

Fontos Ne használja az asztali köszörűt szénacélból készült szerszámokhoz, pl. 
fafaragó vésőkhöz és kecskeláb vésőkhöz. Ezek nagyon könnyen túlhevülnek és az él 
meggyengül.
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Élezés Tormek módra
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A Tormek rendszer
A Tormek módszerrel nem kell hagyományos asztali köszörűt használni a köszörüléshez, durva 
köveket az első élezéshez vagy finom köveket a finom élezéshez/fenéshez.

Az első köszörülést (amikor megformázza a szerszámot és létrehozza az optimális élszöget), illetve az 
élezést is ugyanazon a köszörűkövön kell végezni. A Tormek Eredeti Köszörűkő könnyedén állítható 
gyors köszörülés és finom élezés között. A köszörülés/élezés vízhűtéssel kerül elvégzésre, így nem 
áll fenn az él megégésének illetve az acél meggyengülésének veszélye. A fenést és a polírozást a 
bőr fenőkorongon kell végezni. A köszörűkő felületét könnyen laposan lehet tartani a Tormek Kő 
lehúzó segítségével.

A köszörűkövön végzett köszörülést és élezést, valamint a bőr fenőkorongon végzett fenést és 
polírozást egyedi tervezésű befogók irányítják. Ez azt jelenti, hogy teljes ellenőrzés alatt tarthatja 
a köszörülési, élezési és fenési szögeket. A szabadalmaztatott szögbeállító segítségével pontosan 
előre be lehet állítani a kiválasztott élszöget.

Lehetőség van pontosan reprodukált élezésre. Miután a szerszámot a kívánt formára és élszögre 
köszörülte, könnyen reprodukálhatja ugyanazt a formát a jövőbeni élezéseknél is. Ez még az olyan 
„nehéz”, speciális formájú szerszámok esetében is lehetséges, mint a köröm alakú esztergakések, a 
kanalas vésők és az íves szélű ovális ferdevésők. A pontos ismételhetőség miatt nagyon kevés anya-
got kell eltávolítani, ezért az élezés gyorsan elkészül. Ennek eredményeképpen az Ön szerszámainak 
élettartama jelentősen meghosszabbodik.

Az a tény, hogy pontosan meg tudja ismételni egy él formáját, nagy előny egy szerszámmal való 
munkavégzésnél. Pontosan ugyanúgy folytathatja az esztergálást és vágási technikát, ahogy meg-
tanulta az adott szerszámnál, mivel nem változik a szerszám alakja és vágási tulajdonságai.



33

A fenti illusztráció a Tormek T-8 modellt ábrázolja. Elődje, a T-7 és a kisebb Tormek T-4 modell 
ugyanígy működik, ugyanazokkal a befogókkal és tartozékokkal.  
A T-8 és a T-4 modellek specifikációihoz és műszaki adataihoz lapozzon a 166. oldalra.

Bőr fenőkorong
Vízszintes bázis az  
univerzális támaszhoz Univerzális támasz 

mikrobeállító 
csavarral

Köszörűkő

Levehető 
víztartály

EzyLock anya
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Tormek Univerzális támasz

A sokoldalú Tormek univerzális támasz a Tormek rendszer alapja. 
12 mm-es köracélból van, kettős foglalattal a maximális stabilitás 
érdekében. Mikrobeállító csavarja segítségével pontos, könnyű és 
finom beállítás végezhető. Állítható függőleges (1) vagy vízszintes 
(2) köszörülésre vagy fenésre (3), lásd a 40. oldalt.

 A következő funkciókkal rendelkezik:
• A befogók vezetője.
• A TT-50 Kő lehúzó vezetője.
• Szerszám támasz, befogó nélküli köszörüléskor.
• Kéztámasz szabadkezes köszörüléskor.
• Kéztámasz az SP-650 Gyalukő használatakor.

Tormek befogók

A Tormek kifejlesztett befogókat szinte minden vágószerszám biztonságos köszörüléséhez. Ezekkel 
a befogókkal pontosan a kívánt szögben lehet köszörülni a szerszámokat, így rövid idő alatt lehet 
tökéletes élt elérni. A köszörülés szabályzott és minden szerszámnál a megfelelő szögben történik.

Biztonság

 A Tormek köszörűkő alacsony fordulatszámán teljes mértékben ellenőrzés alatt lehet tartani a 
köszörülést. Nem keletkeznek szikrák, és az acél és köszörűkő részecskéket a víz a víztartályba szál-
lítja. A Tormek gépeket Semko, CSA és UL szabványok szerint tesztelik és minősítik, a modelltől és 
az országtól függően. Kérjük, olvassa el a címkét a gépen, vagy a géppel együtt átadott biztonsági 
utasításokat.

Tormek Univerzális támasz, meghosszabbított

Az US-430 Tormek univerzális támasz hosszabb és magasabb az 
eredeti univerzális támasznál. Az univerzális támaszt a hosszú 
szerszámok, például hosszú kések, bárdok és macheték élezésére 
tervezték. Mikrobeállítás skálával az élszög precíz beállításához. 
Hossz: 436 mm. Magasság: 212 mm.
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Tormek Eredeti köszörűkő

A Tormek SG-250 Eredeti köszörűkő úgy került kifejlesztésre, hogy vízben alacsony fordulatszámon 
működjön. A kő hatékonyan köszörül és finom felületet ad a ferde élnek. Gyorsan köszörül nagy 
szerszámokat, például gyalukéseket, fejszéket, kaszákat, még gyorsacélt is. A szemcseosztály 220 
grit és a szemcseméret 0,06 mm. A követ SP-650 Gyalukővel lehet átalakítani finomabb felületűre, 
amely 1 000 gritnek felel meg, finomköszörüléshez/élezéshez.

A köszörűkő speciális szerkezete a folyamatos öblítéssel együtt lehetővé teszi, hogy a felület ne 
tömődjön el a szerszámból leváló acél részecskékkel vagy kopott köszörűkő szemcsékkel.

Mivel nem lehet a leggyorsabb acél eltávolítást és a legfinomabb felületkiképzést egy kővel megol-
dani, a Tormek kifejlesztett két új követ, hogy megbirkózzon a speciális igényekkel; a gyorsköszörülő 
Blackstone Silicon és a finom Japanese Waterstone (154. oldal). Három gyémánt korong is elérhető; 
Diamond Wheel Coarse, Diamond Wheel Fine és Diamond Wheel Extra Fine (155. oldal).

Az élezés tökéletesen látható folyamata

Mivel a köszörűkő lassan halad a vízben és nem képződnek szikrák, nincsenek szemvédő pajzsok a 
gépen. Ennek megfelelően tisztán lehet látni és irányítani lehet az élezési folyamatot.

Lapos felület

A kő oldalsó része síkra van munkálva, süllyesztett középrésszel, 
így a köszörülési felület nem zavarja a középponti alátétet és 
anyát. Ez a felület gyalukések, favésők és hasonló szerszámok 
hátsó oldalainak egyengetésére szolgál.

 Köszörülés és finom élezés

A Tormek Gyalukővel ugyanazon kő segítségével elvégezhető 
az első gyorsköszörülés, utána pedig a finom élezés a befogó 
egyazon beállításával. Az élezés ugyanabban a szögben törté-
nik, mint az első gyors köszörülésnél (140. oldal). Ez működik 
az SG-250 Eredeti köszörűkővel és az SB-250 Blackstone Silicon 
kőnél is. A Japanese Waterstone esetében a Gyalukő finom olda-
lát kell használni a felület tisztításához. A gyémánt korongokon 
soha ne használja a Gyalukövet.

Mindig hatékony köszörűkő

A Tormek Gyalukővel könnyen regenerálhatja a köszörűkövet, 
így friss szemcsék kerülnek a felületre és a kő mindig hatékony 
marad. Ez akkor előnyös, ha nagy felületű kemény gyorsacélt 
kell köszörülni, pl. kézi gyalugép pengét/simító gyalukést (140. 
oldal). A regenerálás működik az SG-250 Eredeti köszörűkővel 
és az SB-250 Blackstone Silicon kővel is.
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Mindig simán futó köszörűkő

A köszörűkő felülete bizonyos használati idő után egyenetlenné 
válhat. A Tormek gyémánt kőlehúzóval könnyedén visszaállít-
hatja a kő pontos kerekségét, miközben a kő rendesen forog a 
gépen. Kérjük, olvassa el a TT-50 fejezetet (138. oldal).

Tormek Bőr fenőkorongok

Köszörülés után sorja keletkezik az élen. Ezt a sorját óvatosan 
el kell távolítani a Tormek Bőr fenőkorong segítségével, hogy 
borotvaélessé válhasson az él. Kiegészítőként felszerelhető 
egy kisebb, profilos korong homorú vésők és kecskeláb vésők 
belsejének fenéséhez (44. oldal).

Tormek Fenőpaszta

Ha Fenőpasztát használ a Bőr fenőkorongon, még finomabb fe-
lület kapható. Az él a lehető legfényesebb lesz, és a legfinomabb 
lesz a vágóél (44. oldal).

Előre beállított élszög

A Tormek szögbeállító segítségével úgy be lehet állítani a be-
fogókat, hogy az Ön által választott élszögűek legyenek a szer-
számok. A szögbeállító az élszöget is megméri. Lásd a WM-200 
fejezetét (142. oldal).

TTS-100 Esztergakés beállító

Esztergakések és ferdevésők formáinak pontos reprodukálása 
az SVD-186 R Esztergakés befogó és az SVS-50 Multi befogóval. 
Tapasztalt esztergályos szakemberek által ajánlott él geometri-
ákkal. A szabadalmazott kivitelnek köszönhetően bármilyen kő 
átmérőnél működik.
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EzyLock a kő felhelyezéséhez

A Tormek EzyLock (szabadalmaztatása folyamatban) egyszerre 
anya és alátét; emiatt nincs szükség szerszámra a kő fel- és lesze-
reléséhez. A speciális menet segítségével a kő forgatása húzza 
meg az anyát a megfelelő nyomatékkal. A kő fel- és leszerelésé-
hez tehát nincs szükség szerszámra (161. oldal). A tengely, az 
alátét és az EzyLock anya a köszörűkőhöz mind rozsdamentes 
acélból készül.

Levehető víztartály

Élezéskor a szerszám folyamatosan vízzel érintkezik, amely 
lehűti az élt. A víz hatékony kenőanyagként is működik, emiatt 
finomabb felületet kap a szerszám, valamint a víz elszállítja a 
kő és az acél kopott részecskéit a víztartályba, amely könnyen 
levehető és tisztítható.

Víz csúszda hosszú szerszámokhoz

Hosszú szerszámoknál, amelyek éléről a víz lecsepegne (pl. 
szakács kések és gyalukések), felszerelheti a csúszdát. Helyezze 
a csúszda szélesebb végét a víztartály szájának közepéhez és 
a csúszda a vizet a víztartályba irányítja még a leghosszabb 
szerszámok esetén is. (A T-4 modellhez nincs külön csúszda.)

Felülmúlhatatlan precízió

Az olyan fontos funkciók, mint a motor és a főtengely a cink 
öntvény tetőbe vannak építve, csakúgy mint az Univerzális 
támasz vezetői. Ez a fejlett formatervezés verhetetlen precíziót 
biztosít az univerzális támasz számára, amely a Tormek befogó 
rendszer alapja.

Kétfunkciós mágneses kaparó

A levehető kaparóban található egy erős mágnes (a), amely magához vonzza a késekről leköszörült acélré-
szecskéket (b). Ennek segítségével a kő tiszta marad és az élezés könnyebben megy. A mágnes nélkül ezek az 
apró acélrészecskék beletapadnának a kőfelületbe és hatással lennének az élezésre. A víztartály tisztításakor 
láthatóvá válik, hogy az acél nagy része a mágnesen található. A kaparó levételekor a mágnes elereszti az acél-
részecskéket és a víztartály könnyen tisztíthatóvá válik. (A T-7-ben már beépített mágnes van a víztartályban. 
A T-4 modellben nincs mágnes).

a b
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Robusztus konstrukció – nagy stabilitás

Köszörülés közben a gép a gumitalpaknak köszönhetően stabil 
marad, és így nem kell munkapadhoz rögzíteni. A lefelé tartó 
erő, amely akkor lép fel, ha az univerzális támasz függőlegesen 
van felszerelve, tovább stabilizálja a gépet.

Könnyen mozgatható és hordozható

A gép formatervezett fogantyúval rendelkezik, mely segítsé-
gével a gép könnyen mozgatható és hordozható. Ez hasznos a 
kihelyezett munkáknál és helyet takarít meg zárt műhelyekben. 
(A Tormek T-3 modellen nincs fogantyú.)

A fenőkorongok gyors csatlakoztatása

A gyors csatlakozás lehetővé teszi a fenőkorong levételét nagy 
szerszámok, pl. hosszú kések, fejszék vagy kaszák köszörülése-
kor. (A Tormek T-4/T-3 modelleken nincs ilyen lehetőség).

Folyamatos működés

Az egyfázisú motor a legkiválóbb ipari minőségű, és folyamatos 
működésre képes. (A Tormek T-4/T-3 modellek névleges műkö-
dési ideje 30 perc/óra.)

Csendes üzem

A Tormek nagyon halkan működik a csendes indukciós motor 
és a szabadalmazott dörzshajtás miatt.

Nincs köszörülési por

Nem keletkezik szikra, az acél és köszörűkő részecskéket a víz a 
víztartályba szállítja. Így nem kerül por a levegőbe, ez pedig jót 
tesz a tüdőnknek.
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Előkészületek köszörülés előtt

Munkavégzési magasság

Helyezze a gépet stabil felületre, kényelmes magasságban. Ez az adott köszörülési művelettől és a 
munkát végző személy magasságától függ. Késélezéskor a pad magassága 750–830 mm legyen. 
Néhány műveletet széken ülve is elvégezhet, például ollók élezésekor, vagy az MB-100 Multi Bázis 
használatánál.

Világítás

Gondoskodjon megfelelő világításról, hogy tisztán lásson és pontosan irányíthassa a köszörülési 
eljárást. A tökéletes megvilágítás alapkövetelmény, ha kicsi és finom fafaragó szerszámokat köszörül.

A gép pozíciója

A készüléknek nincs elülső vagy hátsó oldala – úgy tervezték, hogy mindkét oldalról működtethető 
legyen az adott köszörülési és fenési munka függvényében. A használati utasításban ajánlást adunk 
az állásokra az egyes szerszámokhoz.

Víz feltöltése

A víztartályt megemelt állásban töltse fel a köszörűkő forgása 
közben, amíg a víz el nem éri a maximális vízszint vonalat a 
víztartály belsejében. Addig folytassa a feltöltést, amíg a kő 
nem képes magába szívni több vizet, ami kb. 1,2 litert jelent a 
T-8 esetében és 0,6 liter a T-4 esetében (kevesebb víz szükséges 
a gyémánt korongok használatánál, mert ezek nem szívnak 
magukba vizet). A kőnek köszörülés közben mindig végig a 
vízben kell maradnia.

Köszörülés az éllel ellentétes irányba. Köszörülés az éllel megegyező 
irányba.

Fenés az éllel megegyező irányba.
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Az univerzális támasz beállítása
Az univerzális támaszt a függőleges vezetőkre, vagy a vízszintes bázisra lehet felhelyezni. Ez a két 
állás lehetővé teszi, hogy az éllel ellentétes irányba vagy az éllel megegyező irányba is lehessen 
köszörülni. Néhány szerszámnál az a legjobb vagy az egyetlen megoldás, ha az egyik irányba végzik 
a köszörülés, míg más szerszámokat mindkét irányba lehet köszörülni. Az ajánlott köszörülési irány 
és az univerzális támasz helyzete minden egyes szerszámnál bemutatásra kerül.

A gyémánt kőlehúzónak úgy kell működnie, hogy az univerzális támasz a függőleges vezetőkben 
legyen (az éllel ellentétes irányba). Az univerzális támasz vízszintesen is elhelyezhető befogókkal 
való fenéshez, melyet mindig úgy kell végezni, hogy a kerék az éllel megegyező irányba fusson.

Az univerzális támasz három állásba állítható:

Függőlegesen a két vezetőbe. Az 
éllel ellentétes irányba történő 
köszörülés esetén.

Vízszintesen az éllel megegyező 
irányba történő köszörülés esetén.

Vízszintesen az éllel megegyező 
irányba történő fenés esetén.
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Meglévő élszög reprodukálása
Alapvetően két módszerrel lehet lemásolni egy meglévő élszöget az olyan szerszámoknál, amelyek-
hez van Tormek befogó. Ezek nevezetesen a filctollas módszer és a távtartós módszer. Esztergakések 
tekintetében a Tormek TTS-100 Esztergakés beállító kínál egy harmadik módszert, amely pontosan 
reprodukálja az élszöget és a formát is.

Ez a módszer állandó kő átmérőt követel meg a pontos reprodukálás érdekében. Helyezzen egy négyszögletes  
fa elemet a kő közelébe és jelölje meg a kontúrt. Húzzon egy párhuzamos vonalat, és vágja le a felesleges fát.  
Így kap egy fából készült távtartót, amely lehetővé teszi, hogy lemásolja az Univerzális támasz beállítását.

Allítsa be a befogót, JS. Fogja be a szerszámot a megfelelő 
kinyúlásra, P.

Az univerzális támasz beállítása. 
Használja az A vagy B furatot.

2. A távtartós módszer

Színezze be a ferde élt alkoholos filctollal. Forgassa el kézzel a követ és végezze el a beállítást, amíg a köszörűkő 
el nem tünteti a megszínezett részt az él egyik végétől a másikig.

3. A Tormek TTS-100 módszer esztergakésekhez

1. A filctollas módszer
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Az univerzális támasz mint szerszám támasz
Az univerzális támasz nagyszerű segítség különböző típusú szerszámok köszörülésekor.

Az extra rövid faragókéseket úgy 
kell köszörülni, hogy közvetlenül az 
univerzális támaszra kell helyezni 
őket és a nyelet kell használni 
ütközőként. Az univerzális támaszt 
függőlegesen kell elhelyezni az 
éllel megegyező irányba való 
köszörüléshez.

A nagy baltákat és kapacsokat az 
univerzális támaszon kell megtá-
masztani. Használja a mutatóujját 
ütközőként. Az univerzális támaszt 
vízszintesen kell elhelyezni az éllel 
ellentétes irányba való köszörülés 
legjobb hatékonysága érdekében.

Az íves kapacsok köszörülését 
legjobban az él mentén lehet 
végezni. Az univerzális támaszt 
vízszintesen kell elhelyezni az éllel 
megegyező irányba.

A széles kerülővésőket a vízszinte-
sen elhelyezett univerzális táma-
szon kell megtámasztani.

Kővésők. Helyezze az univerzális tá-
maszt függőleges állásba. Használja 
a mutatóujját ütközőként.

Példák szerszámokra
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Szabadkezes köszörülés
Szabad kezes köszörülés esetén az éllel megegyező irányba kell köszörülni. Ez az irány teszi lehetővé 
a legjobb irányítást, hogy ne merülhessen fel a szerszám kőbe való belefutásának veszélye. Emellett 
így jobban lehet látni a köszörülési folyamatot, mivel nem folyik víz az élen.

Rövid fafaragó kés köszörülése. 
Tartsa a kezét az univerzális táma-
szon és tartsa az ujjait közel a  
köszörűkőhöz a legjobb irányítás 
érdekében.

Zsebkés köszörülése. Használjon 
enyhe köszörülési nyomást, hogy a 
penge ne hajolhasson meg. Először 
állítsa finomra a köszörűkövet az 
SP-650 Gyalukővel (ha a Tormek 
Eredeti Köszörűkővel élez).

Ez a kaszák köszörülésének legjobb 
módja. Mivel nem folyik víz az 
élen, könnyű észrevenni a kialakult 
sorját. A könyökét tartsa közel a 
testéhez. A fenőkorongot ilyenkor 
le kell venni.
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Fenés és polírozás

Sorja egy késen.

Fenőkorongok

A sorját a Tormek fenőkorong segítségével kell eltávolítani, melyek 
speciális bőrből készülnek, és Tormek fenőpasztával kell átitatni. 
A bőr finoman távolítja el a sorját, csakúgy, mint egy borbélynál 
a bőrszíj, így biztosítva borotvaélességet és tükörsimára fent 
ferde élt.

Van egy nagy, alaptartozékként felszerelt lapos fenőkorong és 
tartozékként felszerelhető egy profilos fenőkorong a homorú 
vésők és kecskeláb vésők belső fenéséhez.

A profilos fenőkorong az alaptar-
tozék fenőkorong külső részére 
felszerelhető tartozék.

Először itassa át a bőrt a szállított 
olajjal*, használja el a tubus kb. 
2/3-át a T-8, illetve felét a T-4  
modell esetében. Ez felpuhítja  
a bőrt és segíti a paszta beivódását.

A gép beindítása előtt kenjen 
fel egy vékony vonalnyi pasztát. 
Kézzel forgassa a kereket.

Indítsa el a gépet és kenje szét a 
pasztát úgy, hogy egy szerszámot 
helyez óvatosan a kerékre. Engedje, 
hogy a paszta átjárja a bőrt.

A fenőkorong előkészítése

Egy alkalmazás 5–10 szerszámra elég. Ezután itassa át újra a fenőkorongot pár csepp olajjal és kenjen 
fel friss fenőpasztát. Dolgozza be a fenőpasztát a bőrbe. Ne hagyja kiszáradni a pasztát, alkalmazzon 
több olajat, ha szükséges.

Sorja

Egy szerszám köszörülésekor sorja alakul ki az él felső oldalán. Ez 
mutatja, hogy teljesen végigköszörüli az élt a hegyéig. A másik 
oldal köszörülésekor (ha mindkét oldalt köszörülni kell) a sorja 
továbbra is megmarad, de most, az él másik oldalára hajlik át. Ezt 
a sorját óvatosan le kell fenni ahhoz, hogy nagyon éles és tartós élt 
kapjunk. Nem szabad letörni, különben mikroszkopikus sérülések 
maradnak az élen.

* 100 % Gyógyászati fehér olaj. A biztonsági adatlapja elérhető a weboldalunkon: www.tormek.com
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Fenés

Lehet szabad kézzel is fenni, vagy hagyhatja a szerszámot a befogóban köszörüles után. Úgy állítsa 
be a befogót, hogy a fenési szög megegyezzen a korábbi köszörülési szöggel. Ez különösen akkor 
előnyös, ha olyan véső ferde élét feni, ahol a szabad kezes fenésnél nehéz pontosan követni a for-
mát. A belső részt szabad kézzel kell fenni. A fenést mindig az éllel megegyező irányba kell végezni.

A homorúvésők és kecskeláb vésők 
belső részét a profilos fenőkoron-
gon kell fenni.

Hosszú kés fenése. Tartsa átlósan 
a pengét, hogy a köszörűkő ne 
legyen útban.

Gyaluvas hátsó oldalának fenése.

Fenés szabadkézzel

Íves véső fenése az SVD-186 R befogóban. Úgy állítsa be az univerzális 
támaszt, hogy a fenési szög megegyezzen a köszörülési szöggel.

Gyaluvas fenése az SE-77 befo-
góban.

Fenés befogóval

Mindig az éllel megegyező irányba 
kell végezni a fenést!

Ha az éllel ellentétes irányba végzi a 
fenést az él belevág a kerékbe!

Fenés iránya
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A megfelelő fenés előnyei

Minden vágószerszámot megfelelően meg kell fenni a maximális hatékonyság érdekében. Az egyet-
len kivétel az olló. A sorja eltávolítása mellett, a két élt képző felületet kell megfenni, hogy a lehető 
legszebb felületet lehessen kapni. A finomabb felületű ferde él nemcsak élesebb és könnyebben 
vág, hanem az élessége is tartósabb lesz. Emellett egy sima és fényes felület kevesebb súrlódást 
képez a fán, és így könnyebb a munkavégzés a szerszámmal.

Esztergakések fenése

A ferde élek finomabb felületet célzó fenés előnyei ismert és használt gyalukések, fa vésők, kések 
és fafaragó eszközök vonatkozásában. Ezek az előnyök a faeszterga szerszámokra is érvényesek, 
de néhány esztergályos nem fordít akkora figyelmet a fenésre, mint az asztalosok és a fafaragók.

Ennek az az oka, hogy pl. egy tálvéső vagy íves ferdevéső köszörülése és élezése meglehetősen 
nehéz feladat a hagyományos, kézi élezési módszerrel egy asztali köszörűn, ha ezután többször kell 
fenni fenőkővel. Még ha tapasztalt és képzett is az ember, nehéz elkerülni a szög pontatlan fenését, 
és így a fenés időt vesz el az esztergálástól. Ezért a legtöbb esztergályos elfogadja a „majdnem” éles 
élt fenés nélkül, helyette gyakrabban köszörüli meg a szerszámot az asztali köszörűn.

A Tormek módszerrel az élezés és a fenés is teljesen szabályozott. Az egész művelet – beállítás, 
élezés és fenés – mindössze néhány percbe telik, és ez az idő jó befektetés. Egy megfent szerszám 
könnyebben vág, kevesebb súrlódást okoz a fán, finomabb lenyomatot hagy a fán, és az éle sokáig 
éles marad. Időt is megtakaríthat, hiszen nem kell ezután olyan gyakran élezni és a szerszámok 
tartósabbak lesznek.

Polírozás

A Tormek bőr fenőkorong és fenőpaszta növeli a köszörűgépe sokoldalúságát – amely így polírozó-
gép is egyben. Ezen kívül polírozhat krómozott felületeket is, illetve ragyogóra fényesíthet sárgaréz, 
vörösréz, ezüst és alumínium anyagokat is.

Megjegyzés A bőr fenőkorong voltaképpen egy bőrcsík egy műanyag peremre 
ragasztva. Ezen a csíkon van egy ragasztott kötés, amelyet lecsiszolnak a gyárban a 
bőr felszínéig. Egy bizonyos ideig tartó használat után, ami alatt a bőr lenyomódik, 
a ragasztott felület kiálló maradhat a bőr felszíne felett. Ezt a vékony réteg ragasztót 
könnyedén le lehet csiszolni egy fadarabra helyezett csiszolópapírral.



Befogók
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Milyen befogót használjak?
Asztalos szerszámok Befogó Univerzális támasz Oldal

Gyaluvasak SE-77 Függőlegesen 121

Íves gyaluvasak SVD-110 Függőlegesen -

Fa vésők 
Min. hossz kb. 75 mm SE-77 Függőlegesen 121

Rövid favésők 
Max. szélesség 38 mm és 
min. hossz kb. 45 mm

SVS-38 Vízszintesen 73

Gyalukések és 
egyengető pengék
(Nem wolframkarbid)

SVH-320 Függőlegesen 129

Kézi gyalugép pengék
(Nem wolframkarbid) SVX-150 Függőlegesen 65

Profilkések SVP-80 Egy függőlegesen 
és egy vízszintesen 133

Hántolókés pengék SVD-110 Függőlegesen 120

Asztalos kaparópengék SVD-110 Függőlegesen 120

Faeszterga szerszámok Befogó Univerzális támasz Oldal

Tálvésők SVD-186 R Vízszintesen 77

Csővésők SVD-186 R Függőlegesen, 
vagy vízszintesen 77

Nagyolóvésők SVS-50 Vízszintesen 108

Íves kaparókések
Max. 60°-os élszöggel SVD-110 Függőlegesen 117
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* Hosszú vagy hattyúnyakú szerszámnak is nevezik ** Rövid hajlításúnak, sekély hajlításúnak ill. elülső hajlítású-
nak is nevezik

Íves kaparókések
Több, mint 60°-os élszöggel SVD-110 Vízszintesen 117

Kerülővésők
Bedan vésők SVS-50 Vízszintesen 107

Vékony kerülővésők SVD-110 Vízszintesen -

Ferdevésők
Egyenes vagy íves SVS-50 Vízszintesen 98

Cserélhető esztergakések SVD-186 R Vízszintesen 83

Üregmegmunkáló kés SVD-110 Vízszintesen 120

Fafaragó szerszámok Befogó Univerzális támasz Oldal

Egyenes nyelű vésők
Max. 38 mm szélesség SVS-38 Vízszintesen 68

Egyenes nyelű vésők
Max. kb. 50 mm szélesség SVS-50 Vízszintesen 110

Vésők
Kb. 50 mm-nél szélesebbek

Az univerzális 
támaszon

Függőlegesen, 
vagy vízszintesen 42

Cserélhető vésőfej
Max 38 mm szélesség SVS-38 Vízszintesen 68

Íves vésők*
Max. 36 mm szélesség SVD-186 R Vízszintesen 85

Kanalas vésők**
Max. 36 mm szélesség SVD-186 R Vízszintesen 85

Fordított kanalas vésők
Max. 36 mm szélesség SVD-186 R Vízszintesen 89
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Kis kanalas vésők
Max. 36 mm szélesség SVD-186 R Vízszintesen 89

Egyenes halfarok vésők
Max. 38 mm szélesség 
Kb. 38 mm-nél nagyobb szélesség

SVS-38
SVS-50

Vízszintesen 68
109

Egyenes kecskeláb vésők SVS-38 Vízszintesen 68

Íves kecskeláb vésők SVD-186 R Vízszintesen 90

Hegedűkészítő kések SVD-186 R Vízszintesen 94

Lapos vésők
Min. hossz kb. 100 mm SVS-50 Vízszintesen 113

Lapos vésők
Min. hossz kb. 60 mm SVS-38 Vízszintesen 74

Lapos vésők
Kisebb, mint kb. 60 mm

Az univerzális 
támaszon Vízszintesen 74

Ferdevésők
Min. hossz kb. 105 mm SVS-50 Vízszintesen 114

Ferdevésők
Kisebb, mint kb. 105 mm

Az univerzális 
támaszon Vízszintesen 42

Egykezes és görbe
vonókések
Külső ferde éllel

SVD-110 Függőlegesen 120

Fejszék SVA-170 Függőlegesen 66

Kapacsok
Lapos belső éllel

Az univerzális 
támaszon Vízszintesen 42

Kapacsok
Külső éllel

Az univerzális 
támaszon Vízszintesen 42

Vonókések SVM-45 Vízszintesen 58
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Faragókések 
Min. pengehossz: 60 mm 
és min. szélesség: 14mm

SVM-45 Függőlegesen, 
vagy vízszintesen 52

Rövidebb faragókések
Pengehossz: 60 mm alatt 
és szélesség: 14 mm alatt

SVM-00 Függőlegesen, 
vagy vízszintesen 59

Általános Befogó Univerzális támasz Oldal

Kések
Min. pengehossz: 60 mm SVM-45 Függőlegesen, 

vagy vízszintesen 52

Rövid kések SVM-00 Függőlegesen, 
vagy vízszintesen 59

Kések
160 mm-nél hosszabb 
vékony pengék

SVM-140 Függőlegesen 62

Macheték és  
hosszú kések SVM-45 Függőlegesen a 

430-mal 52

Bárdok SVM-45 Függőlegesen a 
430-mal 52

Ollók SVX-150 Függőlegesen 63

Kerti ollók SVX-150 Függőlegesen 65

Kaszák Szabad kézzel — 43

Csavarhúzók SVD-110 Vízszintesen -

Gyalukések SVH-320 Függőlegesen 132

Kővésők Az univerzális 
támaszon Függőlegesen 42
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Kés befogó SVM-45

Megjegyzés A munkapad ma-
gassága ne legyen túl nagy kések 
köszörülésekor. 550–650 mm a 
megfelelő magasság a munkát 
végző személy magassága szerint.

Kialakítás

A befogó magába foglal egy állítható befogófejet (1) tetszőleges 
vastagságú kések tartásához és egy állítható ütközőt (2). Beállít-
hatja a befogót a kést vastagságához a csavar (3) segítéségével 
és rögzítheti a gombbal (4).

A befogó az univerzális támaszon helyezkedik el. A pontos 
élszöget az ütköző forgatásával, vagy a mikrobeállító csavarral 
lehet beállítani.

Az Univerzális támasz általában függőlegesen helyezkedik el 
az éllel ellentétes irányú köszörüléshez. A rövid késeket az éllel 
megegyező irányba is lehet köszörülni, ha az univerzális támasz 
vízszintesen helyezkedik el (57. oldal).

45 mm

Köszörülési irány: Az éllel megegyező vagy ellentétes 
irányba.

A gép beállítása

KÉSEK

Minimális pengehossz: 60 mm.

VONÓKÉSEK
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Ellenőrizze a gomb lazaságát. Állítsa be az adott kés vastag-
ságához a befogót a kis csavar 
segítségével.

Húzza meg a gombot. A kés 
ekkor szorosan rögzítésre kerül a 
befogóban.

Kés befogása

A hegy élszöge attól függ, hová lett a befogó felhelyezve a pengén (a). Ha 
a nyél felé áll, az élszög a hegynél kisebb lesz. Ha a befogó a hegy felé áll, 
az élszög a hegynél nagyobb lesz.

A helyes felhelyezési pont (a) miatt 
a ferde él és az élszög egyforma lesz 
a penge teljes hosszában.

A befogónak legalább 2 mm-en be kell fognia a kést. Akár 14 mm szé-
lességű és 25°-os élszögű kést is lehet köszörülni. A keskenyebb pengéjű 
késekhez lásd az SVM-00-t az 59. oldalon.

A penge minimális szélessége
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Jelölje meg az élt egy filctollal, hogy 
láthassa, hol történik a köszörülés.

Állítsa a befogó ütközőjét nullára. Korábbi kivitel rögzítőcsavarral 
(az új kivitel már önzáró).

Állítsa az univerzális támaszt úgy, 
hogy az él sarka érjen a köszörű-
kőhöz.

Az aktuális élszög lemásolása

A WM-200 Szögbeállító segítségé-
vel állítsa be a kívánt élszöget. Ad-
dig állítsa a befogót, amíg a teljes 
él fel nem fekszik a szögbeállítóra.

A szögbeállító bevágásai segít-
ségével megmérheti az aktuális 
élszöget.

Új élszög beállítása és élszög mérése

Addig emelje az univerzális támaszt a mikrobeállító csavarral, amíg az 
él teljes felülete nem érinti a köszörűkövet. Forgassa kézzel a követ, hogy 
lássa a köszörülés pontosan hol kerül elvégzésre.
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Vékony kések

Vékony kések élszögének beállításakor a ferde él hossza túl rövid a szögbeállítóval való beállításhoz. 
Hagyja, hogy a ferde él helyett a szögbeállító a kés pengéjét érintse. Ekkor a szögbeállító beállítható 
a kívánt élszög fele értékére.

Ajánlott élszögek

Válassza ki az élszöget a késtípus és a rendeltetés szerint. Keskeny élszög (20°) esetén a kés könnyen 
vág, de az él nem tartós. Nagyobb élszög (40°) erősebb és tartósabb élt ad.

Fafaragó kések.

Szeletelő, filéző és 
daraboló kések.

Hentes- és szakácskések.

Vadász- és sportkések.

20–25°

25–30°

30–40°
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Köszörülés

A bemutatott módon tartsa a kést és a befogót. Ügyeljen rá, hogy lenyom-
ja a befogót a hüvelykujjával (vagy tenyerével), így az mindig hozzáér 
az univerzális támaszhoz. Mozgassa lassan előre-hátra a kést a kő felett. 
Ügyeljen rá, hogy a penge a kő teljes szélességével érintkezzen. A késhegy 
köszörülésekor emelje meg a késnyelet.

Addig végezze a köszörülést, amíg 
a penge egész hosszában nem lát-
ható a sorja a felső oldalon. Ez úgy 
vehető észre, ha az ujját gyengéden 
végigsimítja a ferde élen hátulról.

Tipp Nézze, hogyan folyik végig a víz az élen, hogy láthassa, hogy a penge érintkezik 
a kő teljes szélességével. Ez fontos az egyenletes ferde él eléréséhez.

Jó megvilágításban az élezés 
ezüstös fénnyel csillog. Ha ez az 
ezüst fény az él teljes hosszában 
látható, az egyik oldal köszörülése 
készen van.

Az első oldal megköszörülése után fordítsa át a befogót – amiben a kés 
ugyanúgy benne marad – és köszörülje meg a másik oldalt. Itt azonnal 
megjelenik a sorja, mivel a túlsó oldalon már kialakult. Ugyanannyit 
köszörüljön le, mint az első oldalon, hogy szimmetrikus élt kapjon.

A sorja gyengül és később köny-
nyebben eltávolítható lesz, ha még 
egyszer végigmegy az első oldalon 
gyengéd nyomással.

Tipp Hosszú kések köszörülése esetén vegye le a fenőkorongot.
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Köszörülés az éllel megegyező irányba

Ez a dokumentum eddig azt mutatta be, hogyan kell késeket köszörülni az éllel ellentétes irányba, 
ha az univerzális támasz függőlegesen áll. Ez működik minden típusú és hosszúságú kés esetében. 
Rövid késeknél az univerzális támaszt vízszintes helyzetbe is lehet állítani, és így lehet köszörülni az 
éllel megegyező irányba is. Ez akkor lehet előnyös, ha csak kicsit kell élesíteni az élen, mivel az éllel 
megegyező irányú köszörülés alacsonyabb köszörülési nyomást biztosít. Ebben a köszörülési irányba 
fennhagyhatja a kést a befogón és a bőr fenőkorongon ellenőrzött szögben végezheti a fenést.

A hosszú késeket nem lehet így köszörülni, mert a befogó érinti az univerzális támasz lábát. (A T-4 
modellnél nem lehet befgóba szerelt késeket köszörülni az éllel megegyező irányba, mivel ez a 
modell túl szűk a köszörűkő és a fenőkorong között.)

Befogóba helyezhető rövid késeket, melyek kb. 50 mm-en vannak rögzítve 
a hegytől (a), az éllel megegyező irányba is lehet köszörülni.

Helyezze át az univerzális támaszt a 
fenőkorong oldalára. Állítsa be úgy 
a befogót, hogy ugyanolyan legyen 
a fenési szög, mint a köszörülési 
szög.

Fordítsa át a gépet. Vegye le a kést. Fenje és polírozza meg az éleket a bőr 
fenőkorongon. Hagyja, hogy a teljes él érintse a bőr kereket, így a köszörü-
léssel megegyező szögben fog fenni. Mozgassa előre-hátra párszor a kést 
mindkét oldalon, amíg eltűnik a sorja.

A sorja teljes eltávolítását úgy lehet 
biztosítani, hogy a kést egy fadarab 
szélén kell végighúzni.

Fenés

Fontos Mindig a forgás irányába végezze a fenést (az éllel megegyező irányba). Úgy 
állítsa be a gépet, mint ahogy a képen látható, a kerék öntől elfelé mozogjon és a 
fenőkorong bal oldalon legyen.
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Nyomja lefelé a befogót, hogy 
az ütköző mindig érintkezzen az 
univerzális támasszal. Ügyeljen 
rá, hogy a köszörülés a kő teljes 
szélességében történjen.

Szabadkézzel végezze a fenést. Tartsa átlósan a kést, hogy a köszörűkő ne 
legyen útban. Váltogatva fenje a főélt és a kés túlsó oldalát.

Vonókések
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Kis kés befogó SVM-00

KIS KÉSEK

A gép beállítása

Köszörülési irány: Az éllel megegyező vagy ellentétes 
irányba.

Megjegyzés A munkapad magas-
sága ne legyen túl nagy éllel ellen-
tétes köszörüléskor. 550–650 mm 
a megfelelő magasság a munkát 
végző személy magassága szerint.

Kialakítás

Az SVM-00 kis kés befogó kiegészíti az SVM-45 Tormek Kés 
befogót. Ez kiterjeszti a használat körét, így a legkisebb ké-
seket is lehet élezni.

A következőkből áll: Vezetőrúd (1), markolat (2), valamint 
egy állítható befogó elem (3). A kés nyelét gombbal (4) kell 
rögzíteni. A tartót úgy tervezték, hogy biztonságosan tartsa 
a kést a nyél károsítása nélkül.

A vezetőrúd (1) a Tormek SVM-45 Kés befogó befogófejébe 
illeszkedik; az élezést ugyanolyan módszerrel kell végezni, 
mint a kés befogóval. A pontos élszöget az állítható ütköző 
(6) forgatásával, vagy a mikrobeállító csavarral lehet beállí-
tani az univerzális támaszon.

Különböző faragókések, tisztítókések és 
zsebkések.

SVM-45
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Helyezze a kést a tartóra, vízszinte-
sen tartva az asztal szélénél.

Nyomja le a vezetőrudat és a kés 
pengéjét az asztal irányába. Rögzít-
se a kést a gomb segítségével.

Ellenőrizze, hogy a kés pengéje egy 
vonalban van-e a vezetőrúddal.

1. Kés rögzítése az SVM-00 befogóban

Ellenőrizze, hogy a gomb meg 
van-e lazítva.

Rögzítse a vezetőrudat a befogóba 
a kis állítócsavar segítségével.

Ellenőrizze, hogy a kés éle párhuza-
mosan van-e az SVM-45-tel. Húzza 
meg a fekete gombot.

2. Kés rögzítése az SVM-45 befogóban

A kés nyelének alakja határozza meg, hogy milyen távolságra kell behe-
lyezni a kést a tartóba. Ügyeljen rá, hogy a kés megfelelően rögzítésre 
kerüljön.

Helytelen. A kés éle nincs párhu-
zamosan az SVM-45-tel.

Helyes. A kés éle párhuzamban 
van az SVM-45-tel.

A kés felhelyezése
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Élezés és fenés

Állítsa be az élszöget és végezze el az élezést az SVM-45 modellhez hasonlóan, lásd az 54. 
oldalt. Élezés után fenje le a sorját és polírozza meg a ferde élt a bőr fenőkorongon.  
Az SVM-45 utasításait a www.tormek.com honlapról is le lehet tölteni.

Az él irányával megegyezően vagy ellentétesen végezzük a köszörülést?

Köszörülés az éllel ellentétes irányba

Az univerzális támasz általában függőlegesen van felszerelve 
az éllel ellentétes irányú köszörüléshez. Ez hatékonyabb köszö-
rülést biztosít, és kevesebb sorját kell majd eltávolítani a fenés 
során. Összecsukható kések esetén (melyeket nem lehet rögzí-
teni) ebben a helyzetben kell dolgozni, hogy megakadályozza 
a penge lezáródását élezés közben.

Fontos!

Fejtsen ki egy kis nyomást az ütközőre, hogy az mindig 
stabilan támaszkodjon az univerzális támaszon. Így 
egyenletes élt kap és nem áll fenn annak a veszélye, 
hogy a kés belevágjon a kőbe.

Köszörülés az éllel ellentétes irányba

Az éllel megegyező irányba is végezhet élezést a vízszintesen 
felszerelt univerzális támaszon. Ha a gép olyan állványon van, 
amely több, mint 700 mm magas, ez jobb munkahelyzetet biz-
tosít. Egyesek ezt az állást részesítik előnyben, mivel a kés nem 
vághat a kőbe. Akkor is előnyös lehet, ha egy kést lassabban 
szeretne köszörülni.

Megjegyzés Néhány kést nehéz felszerelni a vezetőrúd-
dal egy vonalba. Az aszimmetrikus ferde éllel rendelkező 
késeket is lehet köszörülni. Ilyen esetekben, illetve ha a 
befogó megfordítása után a szög nem helyes, beállíthat-
ja azt külön a mikrobeállító csavarral.
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Megjegyzés A munkapad ma-
gassága ne legyen túl nagy kések 
köszörülésekor. 550–650 mm a 
megfelelő magasság a munkát 
végző személy magassága szerint.

Kialakítás

A befogón van egy állítható befogófej (1) bármilyen vastag-
ságú kés befogásához és egy állítható ütköző (2). Beállíthatja 
a befogót a kés vastagsága szerint a csavar (3) segítségével. A 
szerszámot a gomb (4) meghúzásával lehet rögzíteni.

A befogó az univerzális támaszon helyezkedik el. A pontos 
élszöget az ütköző forgatásával lehet beállítani. Az univerzális 
támasz függőlegesen helyezkedik el az éllel ellentétes irányú 
köszörüléshez.

Ez a befogó speciálisan a hosszú és vékony késekhez készült. 
Ugyanúgy működik, mint az SVM-45 befogó, de annál szélesebb, 
ezért több támasztást biztosít a hosszú és vékony pengéknek.

140 mm

Hosszú kés befogó SVM-140

A gép beállítása

Köszörülési irány: Az 
éllel ellentétes irányba.

HOSSZÚ ÉS VÉKONY KÉSEK

Pl. filézőkések. A késpenge minimális hossza (a) 

160 mm.
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Olló befogó SVX-150

Kialakítás

A befogón van egy bázis (1) és egy tartó (2) két befogófejjel (3) 
ollókhoz. Általában csak a jobb oldalit használják. Nagy ollók és 
kerti ollók esetén mind a két elemet használni kell.

A csavarral (4) beállíthatja a befogófejet, hogy illeszkedjen az 
olló vastagságához. Rögzítse az ollót a gomb (5) meghúzásával. 
A bázisnak csúszó felülete van, így a tartó az ollóval könnyen 
mozgatható, ha a bázishoz nyomjuk.

A gép beállítása

Tipp A legjobb munkavégzési pozí-
ció az, ha egy székre ül a gép elé.

Köszörülési irány: Az 
éllel ellentétes irányba.

OLLÓK

KERTI OLLÓK

KÉZI GYALUGÉP PENGÉK 
(nem wolframkarbid)
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Az élszöget a bázis állításával lehet beállítani. Meghagyhatja a meglévő szöget, de új élszöget is állíthat az 
ollókhoz a szögbeállító WM-200 segítségével. Az általánosan használt élszög 60°.

Csúsztassa a bázist az univerzális 
támaszra. Rögzítse az univerzális 
támaszt a lehető legalacsonyabb 
állásban úgy, hogy helyet hagy a 
bázis számára.

Ha meg akarja tartani a meglévő 
élszöget, színezze meg az élt egy 
filctollal, hogy lássa, hol végzi 
majd a köszörülést.

Ha új élszöget kíván köszörülni, 
használja a szögbeállító WM-200-
at. A mutatónak érintenie kell a 
tartót a két befogófej között.

Lazítsa meg a nagyobb gombot (5). Úgy állítsa be a csavart (4), hogy 
a befogófej (3) illeszkedjen az olló 
vastagságához. Hagyjon a végén 
kb. 3 milliméternyi kiálló részt.

Ügyeljen rá, hogy az olló másik 
éle ne érjen a kő oldalához és 
húzza meg a nagy gombot az 
olló rögzítéséhez.

Az olló befogása

Gondosan végezze el a köszörülést 
úgy, hogy a tartót a bázisra helyezi 
és enyhén lefelé nyomja.

Mozgassa előre-hátra a befogót 
a kövön úgy, hogy követi a penge 
alakját.

Addig végezze a köszörülést, amíg 
a penge egész hosszán sorja nem 
látható és látja az egyenletesen 
köszörült élt.

Köszörülés

Az élszög beállítása
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A nagy gomb meglazításával 
vegye ki a félig köszörült ollót a 
befogóból.

Helyezze be az olló másik élét a 
befogóba.

Végezze el a másik él köszörülését 
az első éllel megegyező módon.

Nagyobb ollók esetén használja mind a két befogófejet.

Nagyobb ollók és kerti ollók

Ne fenje meg az élt köszörülés után! Nincs szükség finomabb 
felületre. Ami azt illeti, az ollók annál jobban funkcionálnak, minél 
durvább a felületük, mivel kevésbé csúsznak az anyagon (szövet 
vagy papír) és jobban vágják azokat. Távolítsa el a köszörülésből 
származó kevés sorját úgy, hogy végighúzza az olló éleit egy 
fadarab végén.

Nem szabad fenést végezni

Kézi gyalugép pengék

Ezeket ugyanúgy kell köszörülni, mint az ollókat. A ferde élt és a 
hátsó oldalt viszont fenni kell. Köszörülés után tartsa a pengét a 
tartóban, és felváltva fenje meg a ferde élt és a hátsó oldalt, amíg 
a sorja el nem tűnik.
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Balta befogó SVA-170

Kialakítás

A befogó tartalmaz egy gumival borított, ék alakú ütközőt, 
amely rögzített helyzetben tartja a baltát a köszörűkő felé. 
A befogó az univerzális támaszhoz csatlakozik, ezzel csúszik 
végig a kövön.

A befogó úgy van kialakítva, hogy a kő forgása a baltát határo-
zottan belenyomja a befogóba. Csak tartania és vezetnie kell 
a baltát a kezével. Ez a befogó csak akkor működik, ha a Köszörü-
lés az éllel megegyező irányba történik. Ha szükséges, a fenőko-
rongot le lehet venni, hogy hely maradjon a baltanyél számára.

A gép beállítása

Köszörülési irány: Az 
éllel ellentétes irányba.

FE JSZÉK ÉS BALTÁK

Max. 170 mm méretű baltákhoz. Az ennél 
nagyobb baltákat/fejszéket befogó nélkül kell 
köszörülni, az univerzális támasz segítségével 
(lásd a 42. oldalt).
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Helyezze a baltát a befogóba. 
Állítsa be az élszöget az univerzális 
támasz segítségével. Alkalmazhatja 
az eredeti szöget a filctollas mód-
szerrel vagy új szöget is beállíthat 
a szögmérő WM-200 segítségével.

A tenyerével szorítsa le a baltát, 
közel a köszörűkőhöz. A fejsze au-
tomatikusan a befogó ütközőjéhez 
mozdul, így biztosítva a leghatéko-
nyabb köszörülést.

A köszörülés során kövesse az 
él (egyenes vagy íves) vonalát a 
nyél lefelé vagy felfelé mozga-
tásával. Engedje, hogy a befogó 
oldalra csúszhasson az univerzális 
támaszon, hogy a kő egyenletesen 
kophasson.

Élszög

Az élszög egy ácsfejsze vagy szekerce esetén legyen 25–30°, a fa keménységétől függően. A fa oldali 
élt kisebb ferde szöggel kell köszörülni, mint a másik oldalon. Ez a hosszabb ferde él megfelelő tá-
masztást ad a fának, továbbá ha a fejszét a fa felszínhez közelebb használják, a vágás hatékonyabb 
lesz, és könnyebb lesz irányítani.

A favágó fejsze és a vadász fejsze esetében nagyobb, 30–40°-os élszög szükséges, hogy az él sokkal 
tartósabb legyen. A ferde él sarkainak lekerekítésével a fejsze könnyebben vág majd. Ezt úgy lehet 
elvégezni, hogy leengedi az univerzális támaszt és két lépésben végzi a köszörülést.

Az ácsfejszén a fa oldali élnek 
nagyobbnak kell lennie.

A favágó fejsze élszöge (α) legyen 
30–40° között. Kerekítse le a 
sarkokat, így a fejsze könnyebben 
vág majd.

A szögbeállító WM-200 segítségé-
vel beállíthatja és megmérheti az 
élszöget.

Az élek fenése és polírozása a bőr 
fenőkorongon lehetővé teszi, hogy 
az él jobban vágjon és tovább 
maradjon éles. Mindig az éllel meg-
egyező irányba végezze a fenést.
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Rövid szerszám befogó SVS-38

Kialakítás

Ezt a szabadalmazott befogót rövid fafaragó szerszámokhoz, rövid favésőkhöz és faragókésekhez 
fejlesztették ki. A befogónak két párhuzamos pereme van, amely az univerzális támasz két oldalán 
fut végig.

Az ezzel a kialakítással elért technika biztosítja, hogy a befogó mindig – akkor is, ha forgatjuk – 
 merőlegesen tartsa a szerszámot a köszörűkövön. Ez nagy előny, mivel folyamatosan koncentrálhat 
arra, hogy az él hogyan ér a köszörűkőhöz, vagy a fenőkoronghoz anélkül, hogy aggódnia kellene, 
hogy a befogó merőleges-e a kőre.

A gép beállítása

Köszörülési irány: Az éllelell 
megegyező irányba.

Az SVS-38 az SVS-32 modell továbbfejlesztett válto-
zata. Valamivel szélesebb szerszámok kezelésére is 
alkalmas, de ezen kívül a funkciója ugyanaz, mint az 
SVS-32 modellé.

SVS-38: Max. szerszámszélesség: 38 mm. 
SVS-32: Max. szerszámszélesség: 32 mm.

A szerszám min. hossza: 45 mm 20° élszög esetén.

EGYENES SZÁRÚ 

FARAGÓSZERSZÁMOK

Egyenes nyelű vésők

Egyenes kecskeláb vésők

Rövid favésők

Lapos faragóvésők

Cserélhető vésőfej
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Faragóvésők

Köszörülés/élezés/fenés vagy csak az utóbbi?

Mint ahogyan említésre kerül a „Technikák faragó vésőkhöz és kecskeláb vésőkhöz” fejezetben a 20. 
oldalon, érdemes megkérdőjelezni, hogy kell-e köszörülni a szerszámot, vagy azonnal a fenőkoron-
got kell használni. Ez a kérdés különösen akkor érvényes, ha kicsi és finom szerszámokat munkál 
meg, amelyekre ezt a befogót tervezték. A szerszám kis mérete, amely akár 3 mm-es is lehet, 
lehetővé teszi a fenőkorong számára, hogy kis mennyiségű acélt távolítson el, és így helyettesítse 
a köszörülést.

A következő utasítások leírják az egész folyamatot, hogy hogyan lehet éles élt elérni egy szerszámon, 
amely annyira tompa, hogy újraköszörülésre van szüksége. Ez a leírás érvényes az olyan szerszá-
mokra, amelyekhez új formát akar rendelni, illetve amelyeknek meg akarja változtatni az élszögét. 
Egy, csak kissé kopott eszközt, amely a megfelelő formájú és élszögű, nem kell köszörülni, hanem 
rögtön lépni lehet a fenésre 71. oldal).

Úgy formázza az éleket, hogy a 
szerszámot tartsa vízszintesen 
az univerzális támaszon, közel 
a kőhöz.

Az él síkjának szöge (γ) kb. 20° 
legyen (21. oldal).

Egyenesítse és egyengesse ki az 
életlen hegyet a Tormek Gyalukő 
finomszemcsés oldalával.

Az él formázása

Így képződik egy fényes rész, amely 
mutatja, hogy hol kell köszörülni.
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Élszög

Ahogyan az a 24. oldalon a vésők és kecskeláb vésők élezési technikái fejezetben is szerepel, az 
élszög kiválasztása nagyon fontos egy faragószerszám esetén. Az élszög beállítása attól függ, hogy 
egy meglévő élszöget akar reprodukálni vagy új élszöget kíván alkalmazni.

A meglévő élszög rekonstruálása esetén a filctollas módszert kell alkalmazni (41. oldal). Ha új 
élszöget akar létrehozni, ezt vagy szemmel határozza meg, vagy használhatja a szögbeállítót (142. 
oldalt).

A meglévő élszög rekonstruálása 
esetén a filctollas módszert kell 
alkalmazni.

Új élszöget is lehet létrehozni, ezt vagy szemmel határozzuk meg, vagy a 
szögbeállítót használjuk (142. oldal).

Köszörülés

Ha beállította a megfelelő formát és élszöget, itt az idő a köszörülés elvégzésére. Használja a fény-
vonalas módszert, amely a 20. oldalon olvasható.

Mindig ott végezze a köszörülést, ahol a vonal a legvastagabb, miközben 
a szerszámot végiggördíti az univerzális támaszon. A köszörülés közben 
folyamatosan ellenőrizze a vonalat. Addig végezze a folyamatot, amíg 
egyenletes, vékony fényes részt nem lát.

Állítsa a köszörűkövet finom  
felületűre az SP-650 Gyalukő  
finom oldalával.
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Folytassa a köszörülést. Folya-
matosan tartsa ellenőrzés alatt 
a munkát, nehogy túlköszörülje 
valamelyik részt.

Szabad kézzel távolítsa el a sorját 
a bőr fenőkorong segítségével, így 
tisztábban látható a fényvonal. 
Ezalatt a szerszám maradjon a 
befogóban.

Folytassa a köszörülést, de most 
már enyhébb nyomással. Folyama-
tosan figyelje a munkát, nehogy 
túlköszörülje valamelyik részt.

Azonnal hagyja abba a köszörü-
lést, ha eltűnik a fényvonal! Ez azt 
jelzi ugyanis, hogy az él most már 
megfelelően éles.

A vésőknél legyen óvatos, nehogy 
lekerekítse a széleket.

Fontos Nagyon könnyen megtévesztő lehet a sorja és össze lehet téveszteni a fényvo-
nalat a sorjával. Ezért rendszeresen el kell távolítania a sorját a köszörülés vége felé, 
hogy láthassa, ahogy a fényvonal fokozatosan elvékonyodik.

Fenés

Fontos, hogy ugyanazt az élszöget alkalmazza a fenéshez, mint a köszörüléshez. Ezt az univerzális 
támaszon lehet pontosan beállítani a filctollas módszerrel.

Színezze be az élt egy filctollal, ezután szerelje fel a szerszámot a befogó-
ba. Úgy állítsa az univerzális támaszt, hogy a fenőkorong a ferde él teljes 
hosszát érintse. Ezt a kerék elindítása után is ellenőrizze.

Rossz beállítás. A kerék hozzáér a 
ferde él alsó részéhez. Ilyen esetben 
állítsa át az univerzális támaszt, 
hogy távolabb legyen a keréktől.
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Rossz beállítás. A kerék hozzáér a 
ferde él felső részéhez. Ilyen esetben 
állítsa át az univerzális támaszt, 
hogy közelebb legyen a kerékhez.

Helyes beállítás. A kerék érinti a 
ferde él teljes hosszát.

Készítse elő mindkét fenőkorongot 
fenőpaszta felkenésével (44. oldal).

Élesítse ki/fenje meg az élt. For-
gassa a szerszámot az univerzális 
támaszon és alkalmazzon nyomást 
a szerszámra az él közelében.

Mozgassa mindkét oldalra a 
befogót, hogy a teljes szélesség 
megmunkálható legyen és elkerülje 
a bőr egyenetlen kopását.

Távolítsa el a szerszámot a befogó-
ból és a belső oldalt szabad kézzel 
fenje a bőr fenőkorongon.

Az SVD-186 R fejezetében a 90. 
oldalon olvasható a kecskeláb 
vésők köszörülésének és fenésé-
nek eljárása. Ugyanazt az elvet 
kell használni az SVS-38 befogó 
használatakor is.

Kecskeláb vésők
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Rövid favésők és lapos vésők
A fa vésők köszörülése sokkal könnyebb, mint a vésőké vagy kecskeláb vésőké, hiszen a fa vésőnek 
egyenes és egyoldalú az éle. Köszörülés előtt ellenőrizze, hogy az él végig négyszögletes-e. Ha 
nem, akkor állítsa az élt merőlegesen a köszörűkőre úgy, hogy a szerszám az univerzális támaszon 
legyen, a köszörűkőhöz közel.

Új fa véső első köszörülésekor ellenőrizze, hogy a hátsó rész lapos legyen és mentes a gyártási 
barázdáktól. Amennyiben szükséges, egyengesse és simítsa le a köszörűkő külső a oldalán (123. 
oldal), majd fenje meg a bőr fenőkorongon.

A korábbi élszög beállítása. Úgy 
állítsa be az univerzális támaszt, 
hogy a teljes ferde él érintse a 
köszörűkövet. Használja a filctollas 
módszert.

Új élszög beállítása. Ezt szemmér-
tékkel is lehet végezni, illetve az 
itt illusztrált módon a befogót egy 
előre meghatározott szögbe is be 
lehet állítani a szögbeállító WM-200 
segítségével.

Élszög

A fa vésőket általában 25°-os élszöggel (a) köszörüljük. Ha finom, 
részletes munkát végez fa vésővel puha fán, csökkentheti az 
élszöget 20°-ra. Ha keményfával, illetve kalapáccsal dolgozik, 
30°-ra vagy még nagyobbra kell növelni az élszöget.

Az élszög beállítása
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Nyomja le a szerszámot hüvelykujjával az élhez közel a legjobb irányítás 
érdekében. A kezével a fogantyún azt is ellenőrizheti, hogy az él helyesen 
fekszik-e a köszörűkövön és nem fordul-e el. Ellenőrizze gyakran, hogy 
szimmetrikus élt érjen el. Ne csúsztassa oldalra a befogót, hanem emelje 
meg, ha másik helyre akarja mozgatni a köszörűkövön.

Tartsa a szerszámot a befogóban és vigye át a bőr fenőkoronghoz. Állítsa 
úgy az univerzális támaszt, hogy a fenési szög ugyanaz legyen, mint 
a köszörülési szög. Használja a filctollas módszert. Fenje le a sorját és 
polírozza az éleket tükörsimára.

Szabadkézzel fenje a hátsó oldalt. 
Ügyeljen rá, hogy ne kerekítse le a 
széleket. Úgy tartsa a szerszámot, 
hogy az érintő egyenesben legyen 
a kerékkel.

Fenés

Lapos vésők

Ezeknek a szerszámoknak szimmetrikusak a ferde élei mindkét oldalon. Ez a befogó olyan szerszá-
mokhoz való, melyeknél a penge hossza kb. 60 mm, 25°-os élszöggel. Mivel a befogót nem lehet 
fejjel lefelé fordítani (mint az SVS-50 befogót), le kell venni a szerszámot, elforgatni 180°-kal és újra 
felszerelni a befogót. Engedje, hogy a szerszám nyele érintse a befogót a felszereléskor, így mindig 
ugyanazt a beállítást és szimmetrikus éleket kapja majd.

Lapos véső. Engedje, hogy a szerszám nyele 
érintse mindkét szerelési ponton 
a befogón.

Köszörülés
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Esztergakés befogó SVD-186 R

Köszörülési irány: Az éllel 
megegyező irányba.

A gép beállítása

FARAGÓSZERSZÁMOK

Íves vésők 

Kanalas vésők 

Fordított kanalas vésők 

Kis kanalas vésők 

Íves kecskeláb vésők 

Max. szerszámszélesség: 36 mm

ESZTERGASZERSZÁMOK

Tálvésők 

Csővésők 

Cserélhető esztergakések

Az SVD-186 R az SVD-186 modell továbbfejlesztett 
változata.

Az új rögzítőgomb (1) lehetővé teszi most, a befogó 
forgatószerkezetének rögzítését. Ez megkönnyíti, hogy 
teljes ellenőrzése alatt legyen a fafaragó szerszámok, 
például az ívelt V alakú vésők élezése. A rögzítőgomb 
lehetővé teszi az élezést teljesen lapos éllel a hegedű-
készítő késeken a Tormek MB-100 Multibázis és Tormek 
gyémántkorongok használatakor.

HEGEDŰKÉSZÍTŐ KÉSEK

Kések rövid éllel 

Kések hosszú éllel 

Kétélű kések
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Befogó beállítása

Köszörülhet eszterga vésőket, amelyek éle ún. köröm alakú, valamint különböző formájú faragóvé-
sőket is. Emellett köszörülhet egyenes és íves kecskeláb vésőket is.

A befogó segítségével a szerszám különleges módon mozog a köszörűkő felé 0-tól 6-ig terjedő 
skála beállítása szerint. Ez azt jelenti, hogy az eszterga vésőknél el lehet dönteni az oldalsó élek 
maximális hosszát. Íves faragó vésőknél, ahol nincs meg ez a vájt forma köszörüléskor, a befogó 
beállítás kompenzálja a nyél formáját.

A befogó értéke 0 és 6 között 
állítható, amely lehetővé teszi a 
köszörülést a következő elemek 
esetében:

Különböző hosszúságú ferde élű 
faesztergavésők, valamint …

… különböző alakú faragóvésők és 
kecskeláb vésők.

Kialakítás

A befogó a következőkből áll: szerszámtartó (1), amely egy hüvelybe (2) fut. A rögzítőgomb (3) rög-
zíti az esztergakés befogó forgatószerkezetét. A szerszámot egy tárcsával (4) kell beállítani és meg 
kell húzni a csavart (5). Egyszerű és pontos kattanó beállítás (6). A zárógyűrűt (7) be lehet állítani a 
csavarral (8), hogy le lehessen köszörülni a ferde él sarkát. A beállítást fel lehet jegyezni egy profil 
címkére (9), amelyet a vaspántra lehet rögzíteni. Ehhez jár egy különleges toll is, ami ezekhez a 
címkékhez használható (10). A cserélhető esztergakésekhez van egy tengely (11) rögzítő csavarral 
(12) és egy 2,5 mm-es imbuszkulcs (13).
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Faeszterga vésők

Jegyezze fel a beállításokat a profil 
címkére és ezt rögzítse a vaspántra. A 
befogó mellé kap egy csomag címkét is.

A kés befogóból való kinyúlásának 
hossza, P.

A befogó beállítása, JS. Az univerzális támasz helyzete. 
Használja az A vagy B furatot.

Formázás

A befogó úgy helyezi el a vésőt a köszörűkövön, hogy meghatározott és ismételhető köszörülést 
lehessen végezni a ferde él bármely pontján. Ez lehetővé teszi, hogy egyenletes, egységes ferde él 
fogja körbe a teljes profilt a bal szárnytól a jobbig.

A TTS-100 Esztergakés beállítóval kontrollálhatja ezeket a tényezőket. Válassza ki a kívánt profilt 
a következő oldali táblázat segítségével, és használja a három beállítást, amelyek az adott formát 
hozzák létre. Írja fel a beállításokat a profil címkére és ezt a címkét helyezze fel a vaspántra. Az 
első formázás után pontosan reprodukálni lehet majd a kívánt alakzatot minden egyes élezésnél 
kevesebb, mint egy perc alatt.

Ezek a tényezők határozzák meg egy véső geometriáját.
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Ezeket a geometriákat, azaz formákat és éleket és szögeket tapasztalt faesztergályos szakembe-
rek ajánlják és neves esztergaműhelyek a világ minden tájáról, például az írországi Glenn Lucas 
Woodturning, az angliai Nick Agar féle „Turning Into Art” és a német Drechselstube Neckarsteinach.

Mivel egy szerszám formájának és élszögének kombinációja végtelen számú lehet, egy új szerszám 
többé-kevésbé különbözni fog formájában a táblázatban szerepelőktől. Ezért először ki kell alakítani 
a szerszámhoz egy ilyen geometriát; utána a következő élezések már könnyűek lesznek, és kevesebb, 
mint egy perc alatt el lehet végezni őket.

Tipp Ragaszkodjon az Ön által választott alakhoz és ne váltogassa a formát. Így 
élvezheti a Tormek TTS-100 minden előnyét, mert azonnal lemásolhatja ugyanazt a 
formát minden alkalommal. Ha másik formára van szüksége, inkább vegyen egy másik 
szerszámot és azt formázza meg a kívánt alakra. Így több idő jut esztergálásra és 
kevesebb időt kell fordítani formázásra és élezésre.

Tálvésők

1 α=45°
JS 2
P 65
„A” furat

Szabványos pro l.
Csak enyhén hátraálló szárnyak. 
Minden faesztergályosnak.

2 α=45°
„Ír” pro l. Hátraálló szárnyak. Mozgas-
sa a kést 180°-ban egyik oldalról a 
másikra.

3 α=40°
JS 2
P 75
„A” furat

Hosszú hátraálló szárnyak. Eléggé 
agresszív szerszám. Tapasztalt eszter-
gályosoknak.

4 α=55°
JS 4
P 65
„A” furat

A nagyobb szél szöge előnyös mély 
tálak esztergálásához.

5 α=60°
JS 6
P 75
„A” furat

„Ellsworth” alakzat. 
Konvex kialakítású szárnyak.

Csővésők

1 α=30°
JS 2
P 55
„B” furat

Kis helyekhez, aprólékos munkához 
és 
 nom felülethez. 
Tapasztalt esztergályosoknak.

2 α=45°
JS 2
P 65
„A” furat

Szabványos pro
 l 
Minden faesztergályosnak.

Ferdevésők

1

Egyenes él
JS 20°
P 65
„B” furat

Szűk helyekhez, részletes és 
 nom 
munkához és 
 nom felülethez. 
Tapasztalt esztergályosoknak.α=30°

2

Egyenes él
JS 20°
P 55
„B” furat

Széles körű felhasználásra.
Könnyebb irányítani mint egy 
30°-os élszöget.α=45°

3

Íves él
JS 30°
P 75
„B” furat

Szűk helyekhez, részletes és 
 nom 
munkához és 
 nom felülethez. 
Tapasztalt esztergályosoknak.α=30°

4

Íves él
JS 30°
P 65
„B” furat

Széles körű felhasználásra.
Könnyebb irányítani mint egy 
30°-os élszöget.α=45°

Lapos

Lapos

Lapos

Lapos

Ovális

Ovális

Ovális

Ovális

Kiválasztási táblázat
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Formázás

Az első formázás végezhető közvetlenül a Tormek gépen, vagy ha sok acélt kell eltávolítani, az asztali 
köszörűn is a Tormek BGM-100 Asztali köszörű készlettel (29. oldal).

A Tormek-kel való formázáskor a nagy sebességű asztali köszörűkkel ellentétben nagy köszörülési 
nyomást kell alkalmazni. Ezért, nyomja le a kezével vagy hüvelykujjával a szerszámot, hogy növelje 
a köszörülési nyomást. Egyszerre csak egy oldalt köszörüljön. Így könnyebb, mert nem kell a szerszá-
mot egyik oldalról a másikra fordítani. Egy teljes ívvel fejezze be a köszörülést az él felett. Ne töltsön 
túl sok időt ugyanazon a helyen a köszörűkövön, mert az nyomot hagy a kőben. Ehelyett végezze 
új helyeken a köszörülést úgy, hogy a követ a teljes szélességében kihasználja.

Ezzel a technikával a fennmaradó hornyok nem lesznek túl kiállóak a kőben. Csökkenni fognak 
a jövőbeni egyenes élű köszörülésekkel. Ha azonnal sima kőfelületre van szükség, használja a TT-50 
kő lehúzót.

Gyakran ellenőrizze a köszörülést annak biztosítására, hogy véső egyenletes formát kapjon. Inkább 
azokon a helyeken köszörüljön, ahol szükséges. A kezével és a szemével dönti el a ferde él végső 
egyenletességét és formáját. Ne feledje, hogy ha egyszer már létrehozta a kívánt köröm alakú 
formát, ezt örökre megtarthatja, és mindig haszna lesz az első formázással töltött időből. Ezt az 
első formázást csak egyszer kell elvégezni. 10–20 percig tart a szerszám eredeti formájától és attól 
függően, hogy mennyi acélt kell eltávolítani.

Az első durva formázást egyszerre csak egy oldalon végezze. Mozgassa oldalirányba a szerszámot, hogy a kő 
teljes szélességét kihasználja és elkerülje a hornyok képződését.

Ezután köszörülje meg a másik oldalt. Itt is használja a kő teljes szélességét, hogy a kő kopása egyenletes 
legyen. Folyamatosan ellenőrizze a köszörülés egyenletességét, és végezzen hosszabb köszörülést a szükséges 
helyeken. A megfelelő alak kialakítását követően csökkentse a köszörülési nyomást és a munkát azzal fejezze 
be, hogy a teljes élhosszban végigmegy a szerszámmal a köszörűn.

Itt több megemunkkálás 
szükséges

Most már mindkét 
oldal szimmmetrikus
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A kívánt forma elérésekor ellenőrizze, hogy a kinyúlás nem csökkent-e a 
formázás során. Ha csökkent, állítsa át a szerszámot úgy, hogy megint 
megfelelő mértékű legyen a kinyúlás, és így végezze el a végső formázást. 
Ezzel biztosítható, hogy tökéletesen reprodukálni lehessen az él geometri-
áját a jövőbeni élezések során.

A sarok lekerekítése

Néhány esztergályos lekerekíti sarkokat a tálvésők és csővésők ferde élén. A befogó úgy van kiala-
kítva, hogy a szerszámot a kő felé húzza és a sarkot köszörülje. A sarok lehet lapos másodlagos szög 
vagy lekerekített, ha a befogót oda-vissza csúsztatja köszörülés közben. Ha erősebb lekerekítést 
szeretne, mozgassa az univerzális támaszt kissé a köszörűkő irányába.

A sarkot is le lehet kerekíteni, ha 
a zárógyűrűt (4) és a hüvelyt (2) 
hátrafelé mozgatja.

Ekkor a lenyomhatja a befogót a 
köszörűkő irányába a sarok lekere-
kítéséhez.

Teljes lengésívKorlátozott lengésív

A szárnyak hossza

A szárnyak hossza attól függ, milyen szélesen 
lengeti a szerszámot egyik oldalról a másikra.

A szárnyak alakja

Ügyeljen rá, hogy a ferde él megfelelő he-
lyein végezze a köszörülést, hogy a szárnyak 
szimmetrikusak legyenek és kissé konve-
xek vagy egyenesek. Soha nem lehetnek 
konkávak.

Konvex Konkáv. Nem alkalmaz-
ható!

Megjegyzés Ön dönti el, mennyit köszörül egy helyről, és hogy 
így milyen lesz a végleges forma. Ha a szárnyak konkávnak 
néznek ki, köszörüljön le többet az él közepéből.

A befogó beállítása.
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Élezés

Miután létrehozta az él formáját, könnyű feladat gyorsan újraélezni a szerszámot. Az élezést a Tormek 
gépen érdemes végezni a legjobb felület elérése érdekében, és annak biztosítására, hogy az él ne 
melegedhessen túl. Állítsa be a címkére feljegyzett három beállítást, és így pontosan ugyanolyan 
formát fog kapni minden alkalommal, még akkor is, ha a kő elkopik és csökken az átmérője.

A befogó beállítása, JS. A kés befogóból való  
kinyúlásának hossza, P.

Az univerzális támasz helyzete. 
Használja az A vagy B furatot.

Enyhe nyomással végezze az élezést 
és mindkét oldalt felváltva élezze. 
Mivel az alakot teljes mértékben 
reprodukáljuk és az élt csak enyhén 
érintjük az élezés csupán 20–30 
másodpercet vesz igénybe.

Mozgassa az univerzális támaszt 
a fenőkorong felé és állítsa be 
ugyanazt a beállítást a beállító 
elem segítségével.

Végezze el a fenést a kés oldal- 
irányú mozgatásával. Ekkor kiváló 
finomságú felületet kap.

Polírozza meg a hornyot és távolít-
sa el a sorját az LA-120 Profilos bőr 
fenőkorong segítségével.

Fenés

Ha fenést és polírozást végez a ferde él és a horony felületi finomítása érdekében, ezzel az élesség 
tartósságát is növeli. Használja a beállítót és a befogót ehhez a művelethez, és biztos lehet benne, 
hogy pontosan ugyanolyan alakot fen, mint az élezésé volt és nem kockáztatja az él hegyének 
lekerekítését.

Ez a három tényező határozza meg egy véső geometriáját
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Egyéb alakzatok

Természetesen a TTS-100 Esztergakés beállító oldalán feltüntetett értékektől különböző geomet-
riákra is formázhatja a szerszámokat. Az alábbi táblázat példákat mutat olyan formákra, amelyek 
tálvésőknél használhatóak különböző befogó beállítások és élszögek esetén. Minden egyes példánál 
a kinyúlás a befogóból (P) 65 mm. A véső 180°-ban leng egyik oldalról a másikra.

*A TTS-100 beállító elemmel elért geometriák.

Befogó 
beállítás

Élszög

35°
Élszög

45°
Élszög

55°
Élszög

75°

JS 0

JS 1

JS 2

JS 3

JS 4

JS 5

JS 6

*

*
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Lazítsa meg és vegye le a csavart (8) 
és a késtartót (1).

Helyezze be a tengelyt (12) a hü-
velybe (2). Megjegyzés: A hüvely a 
képen látható pozícióban legyen!

Helyezze fel a csavart (8). Meghú-
záskor a tengelyt imbuszkulccsal 
(14) rögzítse.

Cserélhető esztergakések

A befogó felszerelése

Az 5–6 mm-es furatú késeket a 
tengely első tengelyvállához kell 
beállítani.

A 4 mm-es furatú késeket az M4-es 
csavarral kell beállítani.

A 8 mm-es furatú késeket a tengely 
második tengelyvállához kell 
beállítani.

Használja a befogóhoz adott 
imbuszkulcsot (14).

A kés felszerelése

Különböző típusú és méretű cserélhető kések vannak a 
kaparáshoz és a vájáshoz. A lyukak mérete 4–8 mm kö-
zött változik, de a tengelyváll miatt mindegyik illeszke-
dik ugyanahhoz a csavarhoz. A késeket saját formájukra 
vagy új formára is lehet élezni.
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Jelölje meg a ferde élt egy filctoll segítségével. Úgy állítsa be az univerzális 
támaszt, hogy a köszörűkő az él teljes hosszával érintkezzen kézi forgatás 
közben.

Ha megfelelő a beállítás, a köszörű 
az él teljes hosszában eltávolítja a 
megszínezett részt.

Az élszög beállítása

Élezés közben folyamatosan forgassa a befogót, hogy a teljes kerületén 
egyenes legyen a köszörülés. A legjobb eredmény érdekében csak enyhe 
nyomást alkalmazzon. Csúsztassa oldalirányba a befogót az univerzális 
támaszon a köszörűkő egyenletes kopása érdekében.

Egyengesse ki a köszörűkő oldalán 
a kés sima, hátsó oldalán. Úgy 
mozgassa a kést, hogy az a kő teljes 
felületén mozogjon.

Élezés

Tipp A kés hátsó oldalának köszörülésekor érintse azt a kőhöz a gép indítása előtt. Így 
könnyebb lesz a munka és nem áll fenn az a veszély, hogy beleejti a kést a víztartályba.

Ha nagyon finom felületet szeretne elérni a ferde élen, állítsa át a köszörű-
követ az SP-650 Gyalukővel, amely így egy 1 000-es köszörűkő finomság-
gal végzi majd a munkát.

Fontos Ne fenje ezeket a kis késeket a bőr fenőkorongon! Könnyen beleakadhatnak 
a bőrfelületbe és tönkreteszik a bőrt!
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Faragó vésők

A faragóvésők lehetnek egyenesek, ívesek vagy kanál 
alakúak. Emellett lehetnek hátrahajlóak, lehajlóak, 
vagy kúposak is. A befogót be lehet állítani úgy, hogy 
ellentételezzen bármilyen sugarat az íven, hogy a 
köszörülés egyenletesen történjen az él mentén, így 
megteremtve a konstans élszöget a középpont és a 
véső oldalai között.

Az esztergavésőkkel szemben a faragóvésőket oldalsó ferde éllel nem szabad köszörülni. Az élnek 
felülnézetből egyenes vonalat kell képeznie, és a sarkoknak élesnek kell lenniük.

Az alapelv

A vésők és kecskeláb vésők élezési technikái fejezetben a 20. oldalon olvasható technikát kell 
alkalmazni.

Élszög

Ahogyan az a 24. oldalon is szerepel, az élszög kiválasztása nagyon fontos egy faragószerszám 
esetén. Az élszög beállítása attól függ, hogy egy meglévő élszöget akar reprodukálni vagy új él-
szöget kíván alkalmazni.

A meglévő élszög rekonstruálása esetén a filctollas módszert kell alkalmazni (41. oldal). Ha új 
élszöget akar létrehozni, ezt vagy szemmel határozza meg, vagy használhatja az szögbeállítót(142. 
oldalt).

Úgy formázza az éleket, hogy 
az eszközt tartsa a vízszintesen 
elhelyezett univerzális támaszon, 
közel a kőhöz.

Az él síkjának szöge (γ) kb. 20° 
legyen (21. oldal).

Egyenesítse és egyengesse ki az 
életlen hegyet az SP-650 Gyalukő 
finom oldalán.

Az él formázása



86

Így már látható a fényvonal; ez 
mutatja a köszörülendő területet.

Meredek tálvésők és kanalas vagy 
fordított kanalas vésők használata 
esetén az él síkjának szöge csök-
kenthető. Itt ez a szög 0°.

Fényvonal

Úgy helyezze fel a vésőt, hogy kb. 
100 mm-re álljon ki a befogóból. 
A zárógyűrűt (4) a hüvelyhez közel 
kell rögzíteni (2).

Helyezze a befogót az univerzális 
támaszra és fordítsa az egyik oldal-
ra. Úgy állítsa be a befogót, hogy 
az él síkja nagyjából párhuzamos 
legyen a kő tengelyével.

Ebben az esetben az élszög 
egyforma lesz az él mentén. Ha 
az acél vastagsága egyenletes, a 
ferde él hossza is egyforma lesz az 
él mentén.

A befogó beállítása

Ha a befogószárnak konvex a felső 
oldala, ezt laposra kell köszörülni 
annak érdekében, hogy a szerszám 
ne forduljon el a befogóban.

Az univerzális támasz beállításával ha-
tározza meg az élszöget. Ha a korábbi 
szöget reprodukálja, használja a filc-
tollas módszert. Új szög meghatározá-
sakor használhatja a szögbeállítót.

Az élszög beállítása
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Mindig ott végezze a köszörülést, 
ahol a vonal a legvastagabb, mi-
közben a szerszámot végiggördíti 
az univerzális támaszon.

A köszörülés közben folyamatosan 
ellenőrizze a vonalat. Addig végez-
ze a folyamatot, amíg egyenletes 
vékony fényes részt nem lát.

Aktiválja a Tormek Eredeti 
Köszörűkövet az SP-650 Gyalukő 
finomszemcsés oldalával.

Köszörülés

Fényvonal

Folytassa az élezést. Folyama-
tosan tartsa ellenőrzése alatt 
a munkát.

Univerzális támasz nélkül távolítsa el a sorját a bőr fenőkorong segítsé-
gével, így tisztábban látható a fényvonal. Ez alatt a szerszám maradjon 
a befogóban.

Folytassa az élezést, de most már 
nagyon kis nyomással. Folyamato-
san ellenőrizze, hogy nem élezi-e túl 
a szerszámot.

Azonnal fejezze be a köszörü-
lést, ha a fényvonal eltűnik, 
mivel ez annak a jele, hogy az él 
elérte a megfelelő élességet.

Legyen óvatos a széleken, nehogy 
lekerekítse azokat. A fafaragó 
szerszámok széleinek hegyesnek 
kell lenniük!

Fontos Nagyon könnyen megtévesztő lehet a sorja és össze lehet téveszteni a fényvo-
nalat a sorjával. Ezért rendszeresen el kell távolítania a sorját a köszörülés vége felé, 
hogy láthassa, ahogy a fényvonal fokozatosan elvékonyodik.
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Nagyon könnyű túlélezni a széleket az 
élezés végén. Ha ez előfordul, újra kell 
formázni az élt és elölről kell kezdeni 
a munkát.

Tartsa a szerszámot a befogóban 
és fenje, illetve polírozza meg a 
belső oldalt a LA-120 profilos bőr 
fenőkorongon.

Fenje és polírozza meg a ferde élt. Úgy állítsa be az univerzális támaszt, 
hogy a fenési szög ugyanaz legyen, mint a köszörülési szög. Használja a 
filctollas módszert. Fenje le a sorját és polírozza az élt tükörsimára.

Fenés

Tartsa a szerszámot a befogóban és 
ellenőrizze az élességet úgy, hogy 
egy fadarabon vezeti végig az élt. 
A vágóélnek könnyen kell futnia a 
fában és sima nyomot kell hagynia 
száltépés nélkül.

Ha az él bizonyos helyeken további fenést vagy élesítést igényel, folytat-
hatja a munkát ugyanazokkal a beállításokkal. Ha elégedett az eredmény-
nyel, kiveheti a szerszámot a befogóból, miután lejegyezte a kinyúlást (P) 
és a befogó beállítását. Lásd a következő oldalt.

Az élesség tesztelése
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A forma dokumentálása

A véső formáját a befogó beállítása (JS) és a kinyúlás (P) határozza meg. Jegyezze fel ezeket a beál-
lításokat a profil címkére, amelyet a befogóhoz kap. Így ugyanilyen beállítással végezheti a munkát 
a jövőbeni élezések alkalmával is. Állítsa be az élszöget a filctollas módszerrel vagy a távtartós 
módszerrel.

Jegyezze fel a befogó beállítást (JS) és a kinyúlást (P) a címkén. Használja 
a befogóval együtt adott vízhatlan tollat.

Rögzítse a címkét a vaspánthoz, 
így biztosítható, hogy ugyanilyen 
beállítással végezheti a munkát a 
jövőbeni élezések alkalmával is.

A fordított kanalas vésőt 0 befogó 
beállítás segítségével kell köszö-
rülni.

Kis kanalas vésőket is lehet 
köszörülni. Ezeket a 86. oldalon 
látható befogó beállással kell 
megmunkálni.

Fordított kanalas és kis kanalas vésők
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Kecskeláb vésők
Ezeket az eszközöket tartják a legnehezebben köszö-
rülhetőnek. Ennek az az oka, hogy két él találkozik egy 
sugárban.

Az itt leírt módszerrel azonban sikerül éles és pontos 
alakú élt elérni ezeknél a szerszámoknál is.

Az elv ugyanaz, mint a faragó vésőknél, azaz először 
adnia kell a szerszámnak egy megfelelő formát, majd 
hagyja, hogy a fényvonal mutassa Önnek, hogy hol 
kell köszörülni.

Az alapelv

A vésők és kecskeláb vésők élezési technikái fejezetben a 20. oldalon olvasható technikát kell 
alkalmazni.

Élszög

Ahogyan az a 24. oldalon is szerepel, az élszög kiválasztása nagyon fontos egy faragószerszám 
esetén. Az élszög beállítása attól függ, hogy egy meglévő élszöget akar reprodukálni vagy új él-
szöget kíván alkalmazni.

Úgy formázza az éleket, hogy 
az eszközt tartsa a vízszintesen 
elhelyezett univerzális támaszon, 
közel a kőhöz.

Az él síkjának szöge (γ) kb. 20° 
legyen (21. oldal).

Egyenesítse és egyengesse ki az 
életlen hegyet az SP-650 Gyalukő 
finom oldalán.

Az él formázása

A kopott él fényvonalként látha-
tó; ez mutatja, hogy hol kell  
a köszörülést végezni.

Fényvonal
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Úgy helyezze fel a vésőt, hogy kb. 
100 mm-re álljon ki a befogóból. 
A zárógyűrűt (4) a hüvelyhez közel 
kell rögzíteni (2).

Úgy fordítsa el a befogót, hogy az 
egyik szárnya laposan felfeküdjön 
a köszörűkőre. Úgy állítsa be a befo-
gót, hogy az él síkja nagyjából pár-
huzamos legyen a kő tengelyével.

Így a befogó illeszkedik a szerszám 
alakjához és az élszög egyforma 
lesz mindenhol.

A befogó beállítása

Az élszög beállítása

Köszörülés

Az univerzális támasz beállításával 
határozza meg az élszöget. Ha a 
korábbi szöget reprodukálja, hasz-
nálja a filctollas módszert. Új szög 
meghatározásakor használhatja a 
szögbeállítót.

Amikor megtalálja a megfelelő 
szöget, rögzítse a befogó forgató-
szerkezetét a befogó alatti kisebb 
rögzítőgombot használva.

Aktiválja a Tormek Eredeti 
Köszörűkövet az SP-650 Gyalukő 
finomszemcsés oldalával.

Azok számára, akik a kisebb rögzítőgomb nélküli, régebbi SVD-186 kivitelt használják, javasoljuk, hogy éle-
zéskor nem mozgassák a szerszámot oldalirányba. A köszörűkorongon ugyanazon a helyen maradva jobban 
irányíthatja a műveletet.

Állítsa be az élezési nyomást egy uj-
jal és ellenőrizze, hogy milyen élezés 
történik. Végezzen finombeállítást, 
ha szükséges.

Végezzen élezést az ívelt V alakú 
véső belső részével párhuzamosan.
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Ezután ugyanilyen módon végezze 
el a másik szárny köszörülését.

Ezután köszörülje meg az íves részt. 
Kezdje a rögzítőgomb lazításával.

Felváltva mindkét oldalra döntse 
a szerszámot, hogy a szárnyak felé 
egyforma legyen a köszörülés.

Távolítsa el a sorját a bőr fenőko-
rong segítségével, így tisztábban 
látható a fényvonal.

Azonnal hagyja abba a köszörü-
lést, ha eltűnik a fényvonal! Ez azt 
jelzi ugyanis, hogy az él most már 
megfelelően éles.

Fontos Nagyon könnyen megtévesztő lehet a sorja és össze lehet téveszteni a fényvo-
nalat a sorjával. Ezért rendszeresen el kell távolítania a sorját a köszörülés vége felé, 
hogy láthassa, ahogy a fényvonal fokozatosan elvékonyodik.

Tartsa a szerszámot a befogóban 
és fenje illetve polírozza meg a 
belső oldalt a LA-120 profilos bőr 
fenőkorongon.

Fenje és polírozza meg a ferde élt. Úgy állítsa be az univerzális támaszt, 
hogy a fenési szög ugyanaz legyen, mint a köszörülési szög. Használja a 
filctollas módszert. Fenje le a sorját és polírozza az élt tükörsimára.

Fenés

Lassan mozgassa a szerszámot 
oldalirányba.
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Nagyon könnyű túlélezni a széleket 
az élezés végén. Ha ez előfordul, 
újra kell formázni az élt és elölről 
kell kezdeni a munkát.

Így kell kinéznie a szerszámnak. 
Az íves rész kissé hosszabb, mint a 
szárnyak ferde éle, mivel középen 
vastagabb az acél.

A szerszám könnyebben vág, ha le-
kerekíti az íves részét. Mozgassa az 
univerzális támaszt kissé a köszörű-
kő felé és óvatosan köszörülje meg 
az anyagot a szerszám kétoldali 
irányú mozgatása közben.

Tartsa a szerszámot a befogóban és ellenőrizze az élességet úgy, hogy egy 
fadarabon vezeti végig az élt. A vágóélnek könnyen kell futnia a fában 
és sima nyomot kell hagynia száltépés nélkül. Ha az él bizonyos helyeken 
további fenést igényel, folytathatja a munkát ugyanazokkal a beállítások-
kal. Ha elégedett az eredménnyel, kiveheti a szerszámot a befogóból.

Az élesség tesztelése

Ha változó az acél vastagsága, a ferde él hossza is változó lesz még az 
azonos élszög ellenére is. Ez nincs befolyással a szerszám működésére, 
mivel az élszög a fontos. Az egyenletes acélvastagságú kecskeláb véső 
esetében a ferde él a teljes szárnyon ugyanolyan hosszúságú.

Egyenetlen vastagságú acél

Egyenetlen vastagság Egyenletes vastagság
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Hegedűkészítő kések
A hegedűkészítő kések pontos élszögre élezéséhez az SVD-186 R, MB-100 Multibázis és a Tormek 
valamelyik gyémántkorongjának használata lesz szükséges. Ezt az indokolja, hogy a hegedűkészítő 
késeknél teljesen lapos élre van szükség, ami csak akkor lehetséges, amikor a korongnak az egyik 
oldalán élez. Javasoljuk, hogy a legfinomabb, 1200-as szemcsenagyságú DE-250 Diamond Wheel 
Extra Fine korongot használja.

Élszög

A hegedűkészítő kések eredeti élszögre élezéséhez javasoljuk a Tormek jelölési módszer alkalma-
zását. Ebbe beletartozik az él színezése egy alkoholos filccel és utána az egyéb szögbeállítások 
szabályozása úgy, hogy a köszörűkő eltávolítsa a színezést az élről. Ekkor tudja, hogy a helyes 
szögre van beállítva.

Vegye figyelembe, hogy a beállítások gyakorlatilag korlátlanok az MB-100 Multibázis használatakor. 
Kísérletezzen egy kicsit, hogy megtalálja a szerszámához megfelelő beállítást.

Illessze össze vízszintesen az MB-
100-at az univerzális támasszal. 
Helyezze a befogót az univerzális 
támaszra.

A befogó beállítása

Az élszög beállítása

Állítsa be az élszöget az MB-100, az 
univerzális támasz és a befogón a 
forgatószerkezet beállításával.  
Vegye figyelembe, hogy a beállítá-
sok hatnak egymásra.

Amikor megtalálja a megfelelő  
szöget, rögzítse a befogó for-
gatószerkezetét a befogó alatti 
rögzítőgombot használva.

Színezze egy alkoholos filccel az 
élet az élezéshez és helyezze a kést 
köszörűkőhöz. Húzza előrefelé. 
Szabályozza be a szögbeállítást, míg 
a köszörűkő eltávolítja a színezést a 
teljes élezés alatt álló élről.
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Köszörülés

Állítsa be az élezési nyomást egy uj-
jal és ellenőrizze, hogy milyen élezés 
történik. Végezzen finombeállítást, 
ha szükséges.

Élezze meg a másik oldalt a rögzí-
tőgombot meglazítva és a befogó 
forgatószerkezetét lefelé forgatva. 
Szabályozza be a beállításokat az 
MB-100-on és az univerzális táma-
szon úgy, hogy az élezés alatt álló él 
jól feküdjön neki a korongnak.

Fordítsa meg a gépet. Szerelje ki a kést. Fenje meg és polírozza az éleket a 
bőr fenőkorongon. Hagyja, hogy a teljes él érintkezzen a fenőkoronggal, 
így ugyanabban a szögben végzi a fenést, mint az élezést. Mozgassa a 
kést néhányszor oda-vissza a kés mindegyik oldalán, míg a sorja eltűnik.

Fenés

Fontos Mindig a forgás irányába végezze a fenést (az éltől távolodva). Helyezze 
el a gépet az ábra szerint úgy, hogy a korongok Öntől távolodó irányba mozogja-
nak, a fenőkorong pedig balra.
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Multi befogó SVS-50

Köszörülési irány: Az éllel 
megegyező irányba.

Kialakítás

Ez a szabadalmazott befogó magába foglal egy házat (1) és két cserélhető fészket – az egyik zárt 
(2), a másik nyitott (3). A fészkek forgathatók és csavarral (6) rögzíthetők bármely ferde szögön 0° 
és 45° között. A ferdevésőknek szimmetrikus ferde élük van mindkét oldalon. Ezzel a befogóval 
csak egyszer kell felszerelni a szerszámot a két ferde él köszörüléséhez. A befogó fejjel lefelé való 
fordításával mindkét ferde élt szimmetrikusan lehet köszörülni.

A gép beállítása

ESZTERGAKÉSEK

Egyenes és íves ferde vésők

Max. szélesség: 32 mm

Kerülővésők

Vékony kerülővésők

Nagyoló vésők

Max. szélesség: 50 mm

FARAGÓSZERSZÁMOK

Vésők, 25–50 mm

Egyenes, nyelű vagy kúpos

Ferde lapos vésők
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A zárt fészek ívelt vagy egyenes élű ovális vagy négyszögletes ferdevésők precíziós élezéséhez lett 
kifejlesztve. Mivel a véső a fészek középén helyezkedik el, a ferde éleket pontosan ugyanolyan ala-
kúra lehet köszörülni. A ferde vésőt oldalsó csavarral (4) kell rögzíteni. A befogható szerszám mérete 
13–35 mm. Ezt kell használni a 110 mm-nél hosszabb faragó ferdevésőkhöz is.

A nyitott fészek, ahol a szerszámot a felső csavarral (5) kell rögzíteni, olyan szerszámokhoz használjuk, 
amelyek a nyélnél négyszögletesek, pl. a leszúrókéseknél, nagyoló vésőknél és széles faragó vésők-
nél. Mindkét fészket az alsó csavarral (6) kell felszerelni, amely szintén rögzíti a választott ferdeségi 
szöget. A fészkeken a skálák mutatják a ferde szöget.

A zárt fészek (2) a ferdevésőkhöz 
használandók. A szerszámot egy 
oldalsó csavarral (4) kell rögzíteni. A 
felső csavart (5) nem kell használni.

A nyitott fészket olyan szerszámokhoz kell használni, melyek élsarka a 
nyéllel szemben van. A szerszámot a felső csavarral kell rögzíteni a ház-
ban (5). Mivel a fészek forgatható, rövid nyelű vésőkhöz is lehet használni.

Köszörülés iránya

Az éllel megegyező irányú köszörülést javasoljuk az univerzális támasz vízszintes állasa mellett. 
Ez az alábbi előnyökkel jár:

• Az enyhébb köszörülési nyomás miatt könnyebb a munkavégzés irányítása. 
Ez különösen kisebb szerszámok köszörülése esetén előnyös.

• Mivel nem folyik át víz az élen, jobban lehet látni a köszörülés folyamatát.
• A kő forgása az univerzális támasz felé húzza a befogót.
• Nincs rezgésveszély.
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Esztergálási ferdevésők

Lapos vagy ovális, egyenes éllel

Itt látható egy szögletes lapos ferdevéső alakja. 
Az ovális ferdevésőt ugyanúgy kell megmunkálni.

Az első formázást el lehet végezni közvetlenül a Tormek gépen, de az asztali köszörűn is, a Tormek 
BGM-100 Asztali köszörű készlet segítségével (29. oldal). Amikor sok acél eltávolítására van szük-
ség, például ha csökkenteni kell az élszöget, vagy megváltozik a ferde szög, akkor az asztali köszörű 
gyorsabban távolítja el az acélt.

A befogó beállítása az él ferdesé-
géhez, JS.

A szerszám befogóból való  
kinyúlásának hossza, P.

Az univerzális támasz állása.  
Használja a B furatot.

A TTS-100 Esztergakés beállítóval kontrollálhatja ezeket a tényezőket. Válassza ki a kívánt profilt a 
következő oldali táblázat segítségével, és használja a három beállítást. Írja fel a beállításokat a profil 
címkére és ezt a címkét helyezze fel a vaspántra. Az első formázás után pontosan reprodukálni lehet 
majd a kedvenc alakzatot minden egyes élezésnél kevesebb, mint egy perc alatt.

Jegyezze fel a beállításokat a profil 
címkére és ezt rögzítse a vaspántra. A 
befogó mellé kap egy csomag címkét is.

Ez a három tényező határozza meg egy véső geometriáját.
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Tipp Mint a legtöbb esztergályos szakember, Önnek is ívet kell tennie az élbe. Ez az 
SVS-50 befogó segítségével könnyen elvégezhető (104. oldal). Az íves élű ferdevéső 
formázása gyorsabb, mivel a köszörűkővel érintkező kisebb terület eredménye na-
gyobb köszörülési nyomás.

Ezeket a geometriákat, azaz formákat és éleket tapasztalt faesztergályos szakemberek ajánlják és 
neves esztergaműhelyek a világ minden tájáról, például az írországi Glenn Lucas Woodturning, az 
angliai Nick Agar féle „Turning Into Art” és a német Drechselstube Neckarsteinach.

Mivel egy szerszám formájának és élszögének kombinációja végtelen számú lehet, egy új szerszám 
többé-kevésbé különbözni fog formájában a táblázatban szerepelőktől. Ezért először ki kell alakítani 
a szerszámhoz egy ilyen geometriát; utána a következő élezések már könnyűek lesznek, és kevesebb, 
mint egy perc alatt el lehet végezni őket.

Megjegyzés Ragaszkodjon az Ön által választott alakhoz és ne váltogassa a formát. Így 
élvezheti a Tormek TTS-100 minden előnyét, mert azonnal lemásolhatja ugyanazt a formát 
minden alkalommal. Ha másik formára van szüksége, inkább vegyen egy másik szerszámot 
és azt formázza meg a kívánt alakra. Így több idő jut esztergálásra és kevesebb időt kell 
fordítani formázásra és élezésre.

Tálvésők

1 α=45°
JS 2
P 65
„A” furat

Szabványos pro l.
Csak enyhén hátraálló szárnyak. 
Minden faesztergályosnak.

2 α=45°
„Ír” pro l. Hátraálló szárnyak. Mozgas-
sa a kést 180°-ban egyik oldalról a 
másikra.

3 α=40°
JS 2
P 75
„A” furat

Hosszú hátraálló szárnyak. Eléggé 
agresszív szerszám. Tapasztalt eszter-
gályosoknak.

4 α=55°
JS 4
P 65
„A” furat

A nagyobb szél szöge előnyös mély 
tálak esztergálásához.

5 α=60°
JS 6
P 75
„A” furat

„Ellsworth” alakzat. 
Konvex kialakítású szárnyak.

Csővésők

1 α=30°
JS 2
P 55
„B” furat

Kis helyekhez, aprólékos munkához 
és 
 nom felülethez. 
Tapasztalt esztergályosoknak.

2 α=45°
JS 2
P 65
„A” furat

Szabványos pro
 l 
Minden faesztergályosnak.

Ferdevésők

1

Egyenes él
JS 20°
P 65
„B” furat

Szűk helyekhez, részletes és 
 nom 
munkához és 
 nom felülethez. 
Tapasztalt esztergályosoknak.α=30°

2

Egyenes él
JS 20°
P 55
„B” furat

Széles körű felhasználásra.
Könnyebb irányítani mint egy 
30°-os élszöget.α=45°

3

Íves él
JS 30°
P 75
„B” furat

Szűk helyekhez, részletes és 
 nom 
munkához és 
 nom felülethez. 
Tapasztalt esztergályosoknak.α=30°

4

Íves él
JS 30°
P 65
„B” furat

Széles körű felhasználásra.
Könnyebb irányítani mint egy 
30°-os élszöget.α=45°

Lapos

Lapos

Lapos

Lapos

Ovális

Ovális

Ovális

Ovális

Kiválasztási táblázat
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Az univerzális támasz helyzete

Dolgozhat úgy, hogy az univerzális támasz vízszintesen álljon, az éllel megegyező irányba való 
köszörüléshez, vagy függőlegesen, az éllel ellentétes irányba való köszörüléshez.

Vízszintes helyzetben a köszörűkő forgása nyomja a befogót az univerzális támasz felé. Függőleges 
helyzetben a köszörülési nyomást megnöveli a kő forgása, de ügyelni kell rá, hogy erősen tartsa 
lenyomva a befogót az univerzális támasz irányába, így az él nem futhat bele a kőbe.

Ebben a leírásban a vízszintes helyzetet mutatjuk be. Ha sok acélt kell eltávolítani az első formázás-
kor, akkor jobb, ha az univerzális támasz függőleges helyzetben van. A későbbi élezéseknél mindig 
vízszintes állást kell alkalmazni, hogy a kő forgása nyomja a befogót az univerzális támasz felé, és 
megszüntesse annak kockázatát, hogy az él belefusson a kőbe.

Vízszintes felszerelés. A kő az éllel 
megegyező irányba mozog.

Függőleges felszerelés. A kő az éllel 
ellentétes irányba mozog.

Lapos ferdevéső sarkainak lekerekítése

Mielőtt először formáz lapos (négyszögletes) ferdevésőt, két 
okból is ellenőrizze, hogy a sarkok le legyenek kerekítve. Először 
is, a szerszám simábban működik a faeszterga késtartón, és má-
sodsorban a ferdevésőt könnyebb a befogó fészkébe befogni.

A lekerekítést el lehet végezni a Tormek gépen. Még polírozhatja 
is a felületet a fenőkorong segítségével a lehető legalacsonyabb 
súrlódás érdekében a faeszterga késtartón. A lapos ferdevésőnek lekerekített 

sarkai kell, hogy legyenek.



101

Állítsa be a befogót és rögzítse 
megfelelően az állását az alsó 
csavar segítségével (6).

Vízszintesen

Helyezze fel a szerszámot és  
rögzítse az oldalsó csavarral (4).

Ellenőrizze, hogy a szerszám úgy 
van-e beállítva, hogy az alakja 
később könnyen reprodukálható 
legyen.

Beállítások

A zárt fészek

Korábbi változatAktuális változat

Függőlegesen

Állítsa be az univerzális támaszt. 
A támaszt a munkához vízszintesen 
és függőlegesen is fel lehet (100. 
oldal). Használja a beállító elem 
belső nyílását. Mindkét fémtárcsá-
nak érintenie kell a követ.

Ez a fészek 2006-ban áttervezésre 
került. Jelenleg 10 mm-rel rövidebb 
és ferde kivitelű, hogy rövidebb 
kések élezéséhez is használható 
legyen. Ha Ön a hosszabb fészkű 
modellel rendelkezik, le kellene 
vágnia 52 milliméteresre.
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Emelje meg a kést és az élezés 
közben mozgassa oldalra. Ne 
csúsztassa a kést. A hüvelykujjával 
nyomja az él közelében.

Fordítsa át a befogót és formázza 
meg a másik oldalt. Alkalmazzon 
előrefelé haladó irányú nyomást 
a nyélnél.

Alkalmazzon előrefelé haladó 
irányú nyomást a nyélre, hogy 
kompenzálja a kő késre történő 
erőhatását.

Formázás

A kívánt forma elérésekor ellenőrizze, hogy a kinyúló rész nem csök-
kent-e a formázás során. Ha csökkent, állítsa át a szerszámot úgy, hogy 
megint megfelelő mértékű legyen a kinyúlás, és így végezze el a végső 
formázást. Ezzel biztosítható, hogy tökéletesen reprodukálni lehessen 
az él geometriáját a jövőbeni élezések során.

Aktiválja a köszörűkövet az SP-650 
Gyalukő durva oldalával köszörülés 
közben.

Addig folytassa a köszörülést, 
amíg a ferde élek szimmetriku-
sak nem lesznek. Ha szükséges, 
köszörülje újra az első oldalt.

Széles vésők formázásakor úgy lehet a kő hatékonyságát növelni, ha 
egyszerre csak a fél szélességet munkálja meg. Így nő a köszörülési 
nyomás, és a kő gyorsabban végzi a köszörülést.

Az élezés végén a teljes ferde él 
legyen a kövön. Emelje meg a kést, 
hogy oldalra mozgathassa.

Széles vésők formázása
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Váltakozva fenje meg mindkét oldalt, amíg a sorja el nem tűnik és a ferde 
élek tükörsimák nem lesznek.

Mozgassa az univerzális támaszt a 
fenőkoronghoz és állítsa be ponto-
san a beállítóelem segítségével.

Fenés

Állítsa be a befogót, JS. Állítsa be a szerszám befogóból 
való kinyúlásának hosszát, P.

Állítsa be az univerzális támaszt. 
Használja a B furatot.

Élezés

Ha már létrehozta az él formáját, könnyű feladat a kés újraélezése. Pontosan kövesse a profil címkén 
látható három beállítást, így mindig pontosan ugyanazt a formát kapja, még ha a kő el is kopik és 
csökken az átmérője.
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Köszörülési terület és köszörülési nyomás

Lapos vagy ovális ferdevésők, íves éllel

Egyenes él. Nagy köszörülési terület. 
Ugyanolyan, mint a teljes köszö-
rülési él. Ennek eredményeképpen 
alacsony a köszörülési nyomás. 
A köszörűkövet aktiválni kell.

Konvex él. Kisebb köszörülési 
terület. Ennek eredményeképpen 
nagyobb a köszörülési nyomás. 
A köszörűkő így hatékonyabban 
működik.

Lehet íves (konvex) élt alkalmazni lapos és ovális ferdevésőkön is. El kell forgatni a befogót a szer-
számmal együtt az univerzális támaszon, hogy ív jöjjön létre. Az íves élnek vannak bizonyos előnyei 
és többek között az ausztrál profi faesztergályos szakember, Richard Raffan tette népszerűvé. Raffan 
jobban szereti az enyhén ívelt élt, amely 1:1 méretarányban a következő oldalon látható.

Ennek a formának az eléréséhez be kell állítani az SVS-50 befogót 30°-ra 20° helyett, ami az egye-
nes formához tartozik. Még itt is elég sok acélt kell eltávolítani; ez akár 10–20 percbe is telhet az 
eredeti alaktól függően. Fontos, hogy ez egy egyszeri feladat, amelyből későbbi élezéseknél sokat 
profitál majd.

Mivel az érintkezési felület a köszörűkövön konvex élen kisebb, mint egy sima élnél, az ebből szár-
mazó köszörülési nyomás nagyobb, ha ugyanakkora erőt fejt ki a szerszámra. (A köszörülési nyomás 
az az erő, amelyet a szerszámra fejt ki és eloszlik a köszörülési felületen.)

Bizonyos mértékű köszörülési nyomás kell ahhoz, hogy fenntartsa az aktív köszörűkő felületet, így 
nem lesz üvegesedés. Egyenes élű, nagy köszörülési felületű ferdevéső formázásánál vagy élezésénél 
regenerálni kell a köszörűkövet az SP-650 Gyalukővel.

Mivel a köszörülési nyomás magasabb – még ha ugyanazon erő is hat az eszközre – egy konvex élű 
ferdevésőnél, a köszörűkő regenerálja magát, hatékonyabban végzi a munkáját. Ezért van az, hogy 
a konvex élű ferdevésőt gyorsabban lehet formázni, mint az egyenes élűt.
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Forgassa el úgy a befogót, hogy az 
a kívánt él alakját vegye fel.

Ügyeljen rá, hogy ne köszörüljön le 
túl sokat a hosszanti ponton.

Ez a megfelelő forma (teljes méret-
ben) egy 19 mm-es ovális ferdevéső 
esetén.

Fordítsa át a befogót és formázza 
meg a másik oldalt.

Az ív létrehozásának elve

A befogó ferde élű sarkánál 
történő elforgatása (A) segítségével 
lehet ívet alkotni. A képen látható 
maximális mértéknél ne forgassa 
el jobban a befogót, hogy a fészek 
végig az univerzális támaszon 
támaszkodjon.

Formázás és élezés

Addig végezze a köszörülést, amíg a ferde élek szimmetrikusak nem 
lesznek. Ha szükséges, köszörülje újra az első oldalt.

Mozgassa az univerzális támaszt a 
fenőkoronghoz és állítsa be ponto-
san a beállítóelem segítségével.

Váltakozva fenje meg mindkét oldalt, amíg a sorja el nem tűnik és a ferde 
élek tükörsimák nem lesznek.

Fenés
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Egyéni profilok

A TTS-100 Esztergakés beállító által megadott szabvány formáktól eltérő geometriájú ferdevésőket 
is élezhet. Így reprodukálhat egy meglévő él geometriát egy egyenes ferdevésőn.

1. Szerelje fel a szerszámot 65 mm-es kinyúlással a TTS-100 beállító segítségével.
2. Állítsa be a ferdevéső szögét az alábbiak szerint. 

3. Állítsa be az élszöget az univerzális támasszal. Használja a filctollas módszert (41. oldal).
4. Jegyezze fel a kinyúlást (P) és a befogó beállítási értéket a befogóhoz járó címkén. 

Helyezze a címkét a vaspántra. Átlátszó lakkal biztosítsa a védelmét.

Az élszög újraélezésekor a távtartós módszert érdemes használni (41. oldal).

Tipp Ha a geometria nem tér el túlságosan a TTS-100 által ajánlottaktól, érdemes 
megfontolnia, hogy a formát egy, a TTS-100 által ajánlott formára cserélje a jövőbeni 
könnyebb reprodukálás érdekében.
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Kerülővésők és vékony kerülővésők

Rögzítse a fészket az alsó csavarral 
(6) egyenes állásban (0°). A fészek-
nek érintenie kell az ütközőt (7).

Szerelje fel a kést 75–100 mm 
kinyúlással (P) és rögzítse a felső 
csavar (5) segítségével.

Állítsa be az élszöget az univerzális 
támasz beállításával. A korábbi él-
szög reprodukálása esetén használja 
a filctollas módszert (41. oldal).

Az él közelében nyomja az ujjával a 
kést, míg a másik kezével biztosítja 
a kés függőlegességét.

Ügyeljen rá, hogy a befogó teljes 
pereme érintkezzen az univerzális 
támasszal.

Az első oldal megköszörülése után 
fordítsa át a kést és köszörülje meg 
a másik oldalt is.

Addig végezze a köszörülést, amíg 
a ferde élek szimmetrikusak nem 
lesznek. Ha szükséges, köszörülje 
újra az első oldalt.

Fenés. Mozgassa az univerzális támaszt a bőr fenőkoronghoz úgy, hogy a 
szerszám a befogóban marad. Állítsa úgy az univerzális támaszt, hogy a 
fenési szög ugyanaz legyen, mint a köszörülési szög. Használja a filctollas 
módszert.

A nyitott fészket kell használni
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Nagyoló vésők

Rögzítse a fészket az alsó csavarral 
(6) egyenes állásban (0°). A fészek-
nek érintenie kell az ütközőt (7).

Szerelje fel a kést 75–100 mm 
kinyúlással (P) és rögzítse a felső 
csavar (5) segítségével.

Állítsa be az élszöget az univerzális 
támasz beállításával. A korábbi él-
szög reprodukálása esetén használja 
a filctollas módszert (41. oldal).

Görgesse végig a vésőt az 
univerzális támaszon, miközben 
végigcsúsztatja a köszörűkövön, 
így a kő kopása egyenletes lesz.

Ügyeljen rá, hogy a befogó teljes 
pereme érintkezzen az univerzális 
támasszal.

Addig végezze a köszörülést, míg az 
él teljes hosszában nem lehet érezni 
a sorját.

Mozgassa az univerzális támaszt a bőr fenőkoronghoz úgy, hogy a 
szerszám a befogóban marad, és végezze el a kés fenését és polírozását. 
Állítsa úgy az univerzális támaszt, hogy a fenési szög ugyanaz legyen, 
mint a köszörülési szög. Használja a filctollas módszert.

Fenés

A nyitott fészket kell használni
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A nyitott fészket kell használni

Az alapelv

Alkalmazza a 20. oldalon található Technikák faragó vésőkhöz és kecskeláb vésőkhöz fejezetben 
leírt technikákat.

Élszög

Ahogyan az a fenti fejezet 24. oldalán is szerepel, az élszög kiválasztása nagyon fontos egy fara-
gószerszám esetén. Az élszög beállítása attól függ, hogy egy meglévő élszöget akar reprodukálni, 
vagy új élszöget kíván alkalmazni.

A meglévő élszög rekonstruálása esetén a filctollas módszert kell alkalmazni, ami a 41. oldalon 
olvasható. Ha új élszöget akar létrehozni, ezt vagy szemmel határozza meg, vagy használhatja a 
szögbeállítót (142. oldalt).

Úgy formázza az éleket, hogy az 
eszközt tartsa közel a kőhöz, az uni-
verzális támaszon, ami vízszintes 
állásban van.

Egyenesítse és egyengesse ki az 
életlen hegyet az SP-650 Gyalukő 
finom oldalán.

Így már látható a fényvonal; ez 
mutatja a tompa, köszörülendő 
területet.

Az él formázása

Fényvonal

Egyenes nyelű faragó vésők
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Rögzítse a fészket az alsó csavarral 
(6) egyenes állásban (0°). A fészek-
nek érintenie kell az ütközőt (7).

Szerelje fel a kést 75–100 mm 
kinyúlással (P) és rögzítse a felső 
csavar (5) segítségével..

Állítsa be az élszöget az univerzális 
támasz beállításával. A korábbi 
élszög reprodukálása esetén hasz-
nálja a filctollas módszert.

A szerszám befogása és a befogó beállítása

Mindig ott végezze a köszörülést, 
ahol a fényvonal a legvastagabb, 
miközben a szerszámot végiggördí-
ti az univerzális támaszon.

Ügyeljen rá, hogy a befogó teljes 
pereme érintkezzen az univerzális 
támasszal.

A köszörülés közben folyamatosan 
ellenőrizze a vonalat. Addig végez-
ze a folyamatot, amíg egyenletes, 
vékony fényvonalat nem lát.

Köszörülés

Fényvonal

Állítsa a köszörűkövet finom köszö-
rülésre az SP-650 Gyalukő finom 
oldalával.

Folytassa a köszörülést. Rendszere-
sen ellenőrizze a munkát.

Távolítsa el a sorját a bőr fenőko-
rong segítségével, így tisztábban 
látható a fényvonal.
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Fontos Nagyon könnyen megtévesztő lehet a sorja és össze lehet téveszteni a fényvo-
nalat a sorjával. Ezért rendszeresen el kell távolítania a sorját a köszörülés vége felé, 
hogy láthassa, ahogy a fényvonal fokozatosan elvékonyodik.

Folytassa a köszörülést, de most 
már nagyon kicsi nyomással. Folya-
matosan figyelje a munkát, nehogy 
túlköszörülje valamelyik részt.

Azonnal hagyja abba a köszörü-
lést, ha eltűnik a fényvonal! Ez azt 
jelzi ugyanis, hogy az él most már 
megfelelően éles.

Tartsa a szerszámot a befogóban 
és fenje, illetve polírozza meg a 
belső oldalt az LA-120 Profilos bőr 
fenőkorongon.

Fenje és polírozza meg a ferde élt. Úgy állítsa be az univerzális támaszt, 
hogy a fenési szög ugyanaz legyen, mint a köszörülési szög. Használja 
a filctollas módszert. Fenje le a sorját és polírozza az élt tükörsimára.

Fenés

Nagyon könnyű túlélezni az élt az 
élezés végen. Ha ez előfordul, újra 
kell formázni az élt és elölről kell 
kezdeni a munkát.

Legyen óvatos a széleken, nehogy 
lekerekítse azokat. A fafaragó 
szerszámok széleinek hegyesnek 
kell lenniük!
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Az élesség tesztelése

Tartsa a szerszámot a befogóban és ellenőrizze az élességet úgy, hogy egy fadarabon vezeti végig 
az élt. A vágóélnek könnyen kell futnia a fában és sima nyomot kell hagynia száltépés nélkül. Mivel 
a kés még mindig a befogóban van és az univerzális támasz is ugyanabban a helyzetben van, így 
ha szükséges, még vissza lehet lépni és folytatni a fenést.
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Lapos faragó vésők

A nyitott fészket kell használni

Ennél a befogónál a minimális pengehossz körülbelül 100 mm 25° élszög esetén. Rövidebb pen-
géknél, 75 mm-ig az SVS-38 befogót (68. oldal) kell használni.

Rögzítse a fészket az alsó csavarral 
(6) egyenes állásban (0°). A fészek-
nek érintenie kell az ütközőt (7).

Szerelje fel a vésőt min. 100 mm 
kinyúlással (P). Rögzítse a felső 
csavar (5) segítségével.

Állítsa be az élszöget az univerzális 
támasz beállításával. A korábbi 
élszög reprodukálása esetén hasz-
nálja a filctollas módszert.

Élezze meg az első oldalt. A legjobb eredmény érdekében a hüvelykujjával 
nyomja a szerszámot az él közelében. Emelje meg a szerszámot és moz-
gassa oldalirányba, hogy a köszörűkő kopása egyenletes legyen.  
Ha az él teljes hosszán sorja képződött, fordítsa át a befogót és élezze  
meg a másik oldalt is.

Ügyeljen rá, hogy a befogó teljes 
pereme érintkezzen az univerzális 
támasszal.

Fenés. Tartsa a szerszámot a befogóban és mozgassa a bőr fenőkoronghoz. Úgy állítsa be az univerzális tá-
maszt, hogy a fenési szög ugyanaz legyen, mint a köszörülési szög. Használja a filctollas módszert. Fenje le  
a sorját és polírozza az élt tükörsimára.
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Faragó ferdevésők

A zárt fészket kell használni

Ezeket a szerszámokat kb. 25°-os ferde szöggel gyártják. A vésőt a meglévő szöggel is lehet élezni, 
de választhat új, Önnek megfelelő szöget is.

Ennek a befogónak a használatához a vésőnek bizonyos minimális hosszal kell rendelkeznie, amely 
az élszögtől és a ferde szögtől függ. 25°-os élszög és 25°-os ferde szög esetén a penge minimális 
hossza kb. 105 mm. A nyél formájának is rögzítve kell lennie a fészekben; egyéb esetben használjon 
nyitott fészket.

Szerelje fel a szerszámot 50–75mm 
kinyúlással (P). Rögzítse az oldalsó 
csavar (4) segítségével.

Az univerzális támasz segítségével 
húzzon egy vonalat a köszörűkö-
vön. Ha a kő nedves, használjon 
vízálló tollat vagy ceruzát.

Helyezze a szerszámot az univer-
zális támaszra és addig forgassa, 
amíg az él párhuzamos nem lesz 
a megjelölt vonallal. Ekkor húzza 
meg az alsó csavart (6).

A meglévő ferde szög beállítása

A fészken látható skála segít a 
kívánt ferdeszög beállításában.

Rögzítse az állást az alsó csavar (6) 
segítségével.

Szerelje fel a szerszámot 50–75 mm 
kinyúlással (P). Rögzítse az oldalsó 
csavar (4) segítségével.

Új ferde szög beállítása
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Az univerzális támasz beállításával határozza meg az élszöget.  
Ha a korábbi szöget reprodukálja, használja a filctollas módszert. 
Új szög meghatározásakor használhatja a szögbeállítót.

Élezze meg az első oldalt. A legjobb 
eredmény érdekében a hüvelykuj-
jával nyomja a szerszámot az él 
közelében. Emelje meg a szerszá-
mot és mozgassa oldalirányba, Ha 
az él teljes hosszán sorja képződött, 
fordítsa át a befogót és élezze meg 
a másik oldalt is.

Köszörülés

A köszörűkő állapota

A ferdevésők sokszor csak élezést igényelnek, ezért a köszö-
rűkövet általában elég csak az SP-650 Gyalukő (140. oldal) 
finomszemcsés oldalával aktiválni. Ha a vésőt formázni kell, 
használja a köszörűkő normál gyors üzemmódját.

Az élszög beállítása

Tartsa a szerszámot a befogóban és mozgassa a bőr fenőkoronghoz. Úgy állítsa be az univerzális támaszt,  
hogy a fenési szög ugyanaz legyen, mint a köszörülési szög. Használja a filctollas módszert. Fenje le a sorját  
és polírozza az élt tükörsimára.

Fenés
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Szerszámpad SVD-110

Köszörülési irány: Az 
éllel ellentétes, vagy 
megegyező irányba.

A szabadalmazott kialakításnál 
a furat két oldala középen ér a 
köracélhoz, és nem az alsó részen. 
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
a rögzítés akár 250 %-kal erősebbé 
válik!

Kialakítás

Ez a késtartó szán ideális esztergálási kaparókések és speciális 
fafaragó eszközök, például íves kaparókések és görbe vonó-
kések köszörüléséhez, valamint asztalos kaparópengékhez és 
üregmegmunkáló késekhez. Nagy felületű, 90×110 mm, amely 
lehetővé teszi a szerszám biztonságos és egyenletes elhelye-
zését a kövön.

A furat speciális ék alakú, amely 250 % -kal növeli a rögzítő erőt. 
Azonnal rögzítheti a késtartó szánt a választott szögben. Ez az 
egyedülálló kialakítás a Tormek szabadalma.

A gép beállítása

ESZTERGÁLÁSI KAPARÓKÉSEK

Kerekorrú

Négyszögletes

Íves

ÜREGMEGMUNKÁLÓ KÉSEK

EGYKEZES ÉS GÖRBE 

VONÓKÉSEK

ASZTALOS KAPARÓPENGÉK

CSAVARHÚZÓK
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Esztergálási kaparókések
A kaparókések általában úgy érkeznek a gyártóktól, hogy élszögük 70° és 80° között van. Néhány 
esztergályos jobban szeret sokkal kisebb szöget használni, ezért újraköszörülik a szerszámot, hogy 
az élszög 60° legyen vagy még kisebb. A kaparókéseket a legjobb az éllel ellentétes irányba köszö-
rülni úgy, hogy az univerzális támasz függőleges helyzetben legyen. A köszörűkő forgatása segít 
lenyomni a szerszámot a szerszámpadra.

A meredekebb élszögeknél fennáll a rezgés veszélye, ha a köszörülést az éllel ellentétes irányba 
végzi. Ha meg szeretné tartani az eredeti nagy élszöget, akkor köszörüljön az éllel megegyező 
irányba úgy, hogy az univerzális támasz a vízszintes XB-100 bázison legyen. Kerekítse le a ferde él 
sarkát, így csökkenti annak kockázatát, hogy az eszközt felfelé húzza a kő.

Max. kb. 60°-os szögig függőlegesen. Kb. 60°-os szög felett vízszintesen.

Az univerzális támasz ajánlott beállítása

Megtartani a sorját, vagy kampót készíteni?

A kaparókés vágás helyett kaparással távolítja el a fát minden más szerszámtól eltérően. A kaparás 
durván munkálja meg a fát. A farostokat úgy húzzák ki a fából, hogy durva felület marad utána, 
amelynek tehát sok utómunkára lesz szüksége. Az emberek gyakran nem távolítják el a sorját, mivel 
az egyfajta vágóélként működik a nagy él tetején, így a szerszám „szinte már vág”.

A nagy sebességgel száraz köszörülésből maradt sorja, olyan szinterelt (olvasztott) keverék mely-
nek anyagai az acélhulladék, a köszörűkő levált szemcséi, valamint az acél, amelyet a köszörű tolt 
fel. Ez a keverék hamarosan elkopik, amikor elkezdi az esztergamunkát. Csak egy kis él marad, az 
meg vágja a fát. Lehet vitatkozni, hogy a sorja megváltoztatja a kaparókés mintáját, és a kaparó így 
vágóként is működik.

A sorja azonban nagyon egyenetlen, durva, és nyilvánvaló, hogy ez nem lehet tartós. Ezért gyakori 
ismételt köszörülésre van szükség új sorja képzéséhez. Ez hátrány, mert időt vesz el az esztergálástól 
és lerövidíti a szerszám élettartamát. Egy másik hátránya pedig az, hogy a sorjaként levált részecs-
kék, azaz acél és köszörűkő szemcsék keveréke beszorulhat a fába és további élkopást okozhat. Az 
alacsony sebességű vízhűtéses köszörülés után hagyott sorja nem tartalmaz laza részecskéket. Csak 
tiszta acél, és ezért egyenletesebb, élesebb és tartósabb.
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Van egy még jobb módszer ahhoz, hogy a kaparókés vágószer-
számként működjön. Ha erősen megnyomja egy keményacél 
rúddal lefelé kb. 5° szögben (ε), a hegy felfelé hajlik, mintha 
mikro-kampó lenne rajta. A rúd nyomása összenyomja az acélt, 
kisimítja a köszörűkő kisebb karcolásait és fényessé teszi a kam-
pót. Az eredmény egy egyenletes, éles és tartós mikro-kampó 
vagy egy vágóél lesz.

A módszer neve kampó készítés (vagy simítás), és sokkal jobb és 
tartósabb kampót biztosít, mint a sorja. Ennek a módszernek az 
alkalmazásakor a lehető legegyenletesebben és finomabban kell 
köszörülni a ferde élt, és a ferde élt felül is kell fenni. Így élesebb 
és tartósabb vágóélt biztosíthatunk.

Vannak speciális kampókészítő vagy simító eszközök a piacon, de ezt a módszert egy 12 mm-es 
tálvésővel is meg lehet csinálni. Fogja be a kaparókést a munkapad satujába, így a tálvésőt mindkét 
kezével stabilan foghatja majd.

Nem szabad túlságosan erősen elvégezni a módszert, mivel a kampó hajlamos arra, hogy visszahaj-
lik. A kampó hegyének felfelé kell mutatnia a megmunkáláshoz. Emellett beállíthatja a nyomást is az 
élszög szerint. A nagy élszögű (70–80°) kaparókés nagyobb nyomást igényel, mint egy kisebb élszög.

Az él kampózása. Az él végét fel-
nyomjuk, amely így egy kis kampót 
eredményez (itt nagyítva látható).

Mikro-kampó

Az éllel ellentétes irányba végezze a 
köszörülést az univerzális támaszra 
függőlegesen felszerelt szerszám-
pad segítségével.

Tolja át az univerzális támaszt és 
a késtartó szánt a fenőkoronghoz. 
Ugyanolyan szögben fenje meg 
a ferde élt, mint ami a köszörülés 
szöge volt.

Fenje le a sorját és polírozza meg a 
felső oldalt. A kerékkel érintő egye-
nesben tartsa a szerszámot.

Köszörülés és fenés
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Tipp A befogó nagy támasztófelülettel rendelkezik, 
amelyet hosszú szerszámok köszörülésénél is jól 
lehet irányításra használni. Rövid szerszámoknál 
levághatja a befogó felületét, ami ahhoz kell, hogy a 
nyél elférjen.

Ha új eszközt köszörül, érdemes 60°-
ra vagy annál kevesebbre állítani az 
élszöget. A szögbeállító segítségé-
vel beállítható a szerszámpad.

Ha elégedett a korábbi élszöggel, 
állítsa be ugyanazt a szöget és így 
gyorsan el lehet végezni az élezést.

Élszög

Rögzítse a kaparókést a munka-
padban és nyomja le egy gyorsacél 
tálvésővel. A bal keze legyen a 
munkapadon.

Nyomja a vésőt az élre kb. 5°-os 
szögben (ε).

Tisztán látható, hogy a kampózás 
miatt sima és fényes felületű és 
kissé más ívű lett az él hegye.

Kampó készítése

A kaparókés funkciója attól függ, hogy mekkora kampót alkalmaz az élen. A kampó mérete és 
alakja a kaparókés élszögétől, a kampó szögtől, és attól függ, hogy milyen keményen nyomja le a 
megmunkáló szerszámot. Nem szabad túl nagy kampót képezni a kaparókésen, mivel így nehéz 
lesz irányítani a szerszámot, és akkor nehéz ellenőrizni, és vájatok keletkezhetnek. Ne feledje, hogy 
most már vágószerszámról beszélünk, nem kaparókésről!
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Kaparópengék

Az egyenes és íves asztalos kaparópengéket könnyen lehet derékszögbe köszörülni a köszörűkő 
megmunkált oldalsó lapos felületén. Óvatosan fenje meg a bőr fenőkorong segítségével. Hozza 
létre a mikro-kampót egy megmunkáló szerszámmal.

Tartsa a kaparópengét közel a szer-
számpadhoz, miközben előre-hátra 
mozgatja; így használhatja ki a kő 
legnagyobb területét.

Mindkét oldalon fenje le a sorját. 
A kaparópenge legyen érintő egye-
nesben a bőr fenőkoronggal.

Fogja be a kaparópengét a munka-
padjába és nyomja le egy keménya-
cél rúddal vagy simítószerszámmal 
az él mentén a mikro-kampó 
létrehozásához.

Megjegyzés Csak enyhe nyomást alkalmazzon kampózásnál és 5–8 alkalommal 
simítsa végig. Használjon zsírt vagy sűrű olajat, hogy a rúd simán fusson.

Üregmegmunkáló kések

1. Szerelje fel a hegyet a nyél végére az ábra szerint. Állítsa 
a szerszámpadot a lehető legközelebb a köszörűkőhöz.

2. Állítsa be az élszöget a szerszámpad segítségével.
3. Tartsa az ujjait közel a köszörűkőhöz és tolja lefelé,  

így a nyél továbbra is érintkezik  
a szerszámpaddal. Kövesse a hegy formáját.

Egykezes és görbe vonókések

Ezeket a fafaragó szerszámokat úgy kell köszörülni, hogy az 
univerzális támasz függőleges helyzetben legyen. Állítsa be a 
szerszámot az ábrák szerint. A lapos, hátsó felületet fektesse 
a szerszámpadra, és a köszörűkő forgása segít majd abban, 
hogy a szerszámot a szerszámpadhoz nyomja.

Hántolókés pengék

Helyezze fel a szerszámpadot az ábra szerint. A köszörűkő 
forgása segít, hogy a szerszámot a szerszámpadhoz nyomja.
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A gép beállítása

Köszörülési irány: 
Az éllel ellentétes 
irányba.

Fenési irány: 
Az éllel megegyező 
irányba.

Kialakítás

Lásd az ábrát a következő oldalon. A befogóhoz tartozik egy felső bázis alsó rögzítő elemmel és két 
rögzítő csavarral a szerszám befogásához. A befogó az univerzális támaszon csúszik végig a köszö-
rűkövön nylon perselyek segítségével. Az élszöget a mikroszabályozó csavarral (3) kell beállítani az 
univerzális támaszon (4).

A két biztonsági ütköző feladata, hogy megakadályozza a szerszám lecsúszását a kőről, köszörülés 
közben. A belső ütközőt (1) a szerszám szélességének megfelelően kell elhelyezni, a külső ütközőt 
(2) pedig az univerzális támasz végére.

A befogó befogja a vésőt a felső sík oldalával, így könnyebben szerelhető fel (nem szabad megcsa-
varni). A hagyományos befogók kézi beállítást igényelnek.

Az alsó rögzítő elemen van egy borda középen, amely lehetővé teszi a rövidebb kúpos szerszámok 
stabilabb befogását, pl. a japán vésőkét. A felső bázis, amelyen a szerszám található, úgy van kiala-
kítva, hogy a szorító nyomás eloszoljon a végek között és a szerszám szilárdan rögzüljön szorító 
csavarok erős meghúzása nélkül is.

Lapos befogó SE-77

GYALUVASAK

FAVÈSŐK

Max. szélesség: 77 mm  
Max. vastagság: 9 mm

Az SE-77 az SE-76 modell továbbfejlesztett változata. Itt a befogónak már van egy 
állítható oldala.
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A köszörülés megkezdése előtt 
ellenőrizze, hogy a kő megfelelően 
le van-e húzva azzal, hogy az uni-
verzális támaszt odaérinti a kőhöz.

Ha szükséges, húzza le a követ a 
TT-50 kő lehúzóval, hogy a felület 
lapos legyen és párhuzamos az 
univerzális támasszal.

Előkészületek

A befogó a vésőt a felső és lapos 
oldalával fogja be. A vállnak (A) 
köszönhetően könnyű felszerelni 
a szerszámot 90°-ban.

A középen lévő rész befogó nyo-
mása eloszlik az élek felé. Így erős 
befogás biztosítható, még kúpos 
szerszámok esetén is.

SE-77: A két kisebb állítócsavart 
(5) akkor kell használni, ha 90°-os 
szöget kíván elérni, illetve ha 
enyhén konvex formát szeretne 
(126. oldal).
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Lazítsa meg a befogóelemet a szer-
szám vastagságának megfelelően 
és nagyjából párhuzamosan az 
alappal. Szerelje fel a szerszámot 
úgy, hogy kb. 50–75 mm legyen 
a kiálló rész (P). Úgy rögzítse az 
eszközt, hogy csak a szerszámhoz 
legközelebbi gombot húzza meg.

SE-76: A szerszám befogása

A hátsó oldal kiegyenesítése és fenése

Ahhoz, hogy nagyon éles és tartós élt kapjon, mind a két konvergáló felületnek simának kell lennie. 
Ha tökéletesre élezzük és fenjük a ferde élt, de a hátsó oldal nem ugyanolyan sima  és egyenletes, 
akkor soha nem ér el majd kielégítő eredményt. A legtöbb új szerszámnál a hátsó oldalon láthatóak 
barázdák, amik még a gyártási folyamat során kerültek oda. Ezeket el kell távolítani és a felületet le 
kell fenni és polírozni. Ezt a munkát csak egyszer kell elvégezni, a szerszám első használatakor. Ez jó 
befektetés a minőségi szerszámba és így kitart az élettartama teljes hosszában.

Óvatosan helyezze a szerszámot a kőhöz. Az él nem érintheti a követ a 
sarok előtt! Egyenesítse ki a szerszám hátsó oldalát úgy, hogy lenyomva 
tartja a köszörűkövön, közben kissé mozgatva azt, különben a hegy 
belevág a kerékbe, és le lesz kerekítve. Engedje, hogy szerszám oldala 
az univerzális támaszon feküdjön, amelyet az ábra szerint a kőhöz 
közel kell helyezni. Csak a széltől max. 25–30 mm-ig kell kisimítani 
a szerszámot.

Szabad kézzel fenje meg és polírozza a felületet a bőr fenőkorongon. 
Úgy tartsa a szerszámot, hogy az érintő egyenesben legyen a kerékkel.

Szerelje fel a szerszámot úgy, hogy kb. 50–75 mm legyen a kiálló 
rész (P). Rögzítse az eszközt a mozgatható gomb kb. 5 mm-re való 
elhúzásával a szerszámtól.

A párhuzamos oldalú szerszá-
moknak a vállon kell elhelyezked-
niük. A nem párhuzamos oldalú 
szerszámok tekintetében lásd a 
125. oldalt.

SE-77: A szerszám befogásaSE-77 és SE-76
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Jelölje meg a ferde élt egy filctollal. Forgassa kézzel a köszörűkövet és ellenőrizze, hogy hol történik a köszörülés. 
Végezze el a beállítást a mikroszabályozóval, amíg a köszörűkő a ferde él teljes hosszát nem érinti.

Az aktuális élszög élezése

Az élszög beállítása

Az univerzális támasz magassága határozza meg az élszöget. Ezt kétféleképpen lehet beállítani. Vagy 
pontosan reprodukálja a korábbi szöget a filctollas módszerrel, vagy saját maga által választott új 
szöget határoz meg a Tormek WM-200 Szögbeállító segítségével.

A WM-200 Szögbeállító segítségével 
állítsa be az adott kő átmérőjét.

A mikroszabályozóval állítsa be az 
Univerzális támasz magasságát.

Fontos! A teljes mutatónak a késen 
kell lennie úgy, hogy a sarok (a) 
a kövön legyen.

Új élszög élezése

Először szerelje fel a belső, mozgatható ütközőt (A), hogy a szerszám kb. 
6millimétere maradjon a kövön. Ezután szerelje fel a másik ütközőt (B), 
amely rögzített és független a szerszám szélességétől.

Folyamatosan mozgassa a 
szerszámot a két ütköző között. 
A kő széleinél kicsit többet 
élezzen.

A biztonsági ütközők beállítása

A biztonsági ütközők akkor nyújtanak biztonságot, ha a kő teljes hosszán végez köszörülést, és 
gyaluvasak élezésénél kellene használni őket, mivel ezek részben a kövön túl is mozognak. A belső 
ütközőt (A) le kell venni, ha 60 mm-nél szélesebb pengéket élez.
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Élezés

Japán vésők

Az ilyen vésők alakja különbözik a nyugati stílusú vésőkétől. 
Durvább marad a forma a kovácsolás után, megmunkálás nélkül, 
az oldalak általában nem párhuzamosak és a szerszámhossz rö-
videbb. Ez azt jelenti, hogy ezeknél nem lehet használni az állító 
vállat a befogón a pontos 90 fokos beállításhoz. A rögzítőelem 
úgy van kialakítva, hogy a kúpos szárú szerszámok is stabilan 
legyenek rögzítve (122. oldal). A japán szerszámok élezésekor 
legyen óvatos! A hosszabb, nyugati stílusú vésőkhöz képest csak 
korlátozott mennyiségű acél áll rendelkezésre, ezért gondoskodni kell róla, hogy minimalizálja a 
drága acél eltávolítását. A hátsó rész homorú, és ez minden élezéssel egyre közelebb kerül az élhez. 
Néhány élezést követően szükség lehet a hátsó oldal egyengetésére, hogy a homorú rész ne érje el 
az élt. Ezután a kő oldalát kell használni.

Az Univerzális támasz segítségével 
húzzon egy ceruzával vonalat a 
köszörűkőre.

Állítsa be az adott szerszámot a 
vonalhoz, amikor behelyezi azt.

Ügyeljen rá, hogy a vájat ne érje 
el az élt. Ha szükséges, simítsa le 
a köszörűkő oldalán a hátsó részt; 
ilyenkor óvatosan közelítse meg 
a követ a szerszámmal. Az él nem 
érhet a kőhöz korábban, mint az 
alsó sarok.

Mozgassa a szerszámot oldalirányba a kő teljes szélességének használa-
tához. A kőtől ne távolodjon el 2 mm távolságtól nagyobb mértékben. A 
legjobb irányítás érdekében a szél közelében nyomja le a szerszámot az 
ujjaival. A nagyobb köszörülési nyomással gyorsabb lesz az acél-eltávo-
lítás. Az élezés végén csökkentse a köszörülési nyomást, így finomabb 
felületet kap.

Addig végezze az élezést, amíg 
a teljes élhosszon sorja nem kelet-
kezik. Ezt az ujjával érezheti.

Fontos A kezével irányítja – a nyomás és az idő segítségével – hogy hol történik köszö-
rülés. Rendszeresen ellenőrizze a formát, és folytassa a köszörülést ott, ahol szükséges.
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Az eredményt befolyásoló tényezők

Ahhoz, hogy egy 100 %-os egyenes élt kapjunk olyan széles 
szerszámok élezésekor, mint például a gyaluvas, ügyelni kell né-
hány tényezőre, melyek befolyásolják az eredményt. A köszörű 
befogó állandó élszöget ad a szerszámnak a kő felé, de a képzett 
forma attól függ,  hogy mekkora nyomást alkalmaz a jobb vagy 
a bal oldalon. Ezen kívül az egyes oldalakon élezéssel töltött  idő 
is befolyásolja a formát.

Ha mindkét oldat egyforma erővel nyomja és a szerszámot egyenletesen mozgatja a kövön, egy 
homorú és nem egy egyenes élt kap. Ez azért van, mert a középső része hosszabb élezési időnek 
van kitéve, mint az oldalsó részek. Ezt a hatást azzal lehet kompenzálni, ha többet élez a köszörűkő 
két szélén.

Domború forma

A legtöbb fajta gyaluvas egy kissé konvex, vagy domború alakot 
vesz fel. A domborulat mértéke a gyaluvas típusától függ, és 
megközelítőleg azonos kell, hogy legyen a forgácsok vastagsá-
gával. A domború forma (c) mértéke változó; 0,8 mm hántoló-
gyalu esetén, és akár 0,05 mm  egy simítógyalunál.

A domború formát azzal lehet elérni, ha jobban odanyomja a 
szerszámot a köszörűkő két szélén. A penge hosszabb kinyúlása 
a befogóból megkönnyíti ezt a hatást, mivel a legtöbb gyaluvas kicsit rugalmas. Egy vastag, merev 
szerszám esetében a domború alak létrehozásához több időt kell tölteni élezéskor a köszörűkő 
szélein.

SE-77 Állítócsavarok

Nagy konvexitású szerszámok esetében használhatja az állítócsavarokat, lásd lentebb. Ha még több 
konvexitás szükséges, élezze szabadkézzel az SVD-110 Szerszámpadon.

Egyformán lazítsa meg az A és 
B állítógombokat. Így az oldal 
ingaszerű mozgást végez. Minél 
jobban meglazítja a gombokat, 
annál nagyobb lesz az ingamozgás, 
amely növeli a konvexitást.

Állítsa be a szerszámot a befogó vonallal jelölt középső részéhez. Ügyeljen 
rá, hogy a szerszám merőlegesen kerüljön felszerelésre; ehhez rajzoljon 
egy vonalat az univerzális támasz mentén (125. oldal).
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Nyomja a Gyalukő finomszemcsés 
oldalát a kőre kb. 45 másodpercig, 
megfelelő nyomóerőt biztosítva.

Használja ugyanezt a beállítást és 
végezze el a finom élezést 30–40 
másodpercig. Ekkor ne alkalmazzon 
túl nagy nyomást.

Finomabb felület a Gyalukővel

Finomíthatja a szerszám felületét, ha a Tormek Eredeti Köszörűkövet aktiválja a Tormek SP-650 
Gyalukő finomszemcsés oldalával. Ha erősen lenyomja a gyalukövet a köszörűkőre, ez finomítja a 
köszörűkő felületét és úgy viselkedik, mint egy 1 000-es szemcseméretű kő. Ha reprodukálni akar 
egy korábbi élszöget, akkor közvetlenül erre a finomabb felületű köszörülésre léphet.

Az SE-77 finombeállítása

Ha nagyobb élezési nyomást 
helyez a szerszám jobb oldalára, 
lazítsa meg az A gombot és húzza 
meg a B gombot. Ha a bal oldalon 
kívánja növelni a nyomást, végezze 
ennek az ellentétét. Állítson kb. ¼ 
fordulatot, amíg el nem éri a kívánt 
eredményt.

Az állítócsavarok egy mozgatható 
oldalt biztosítanak, amely fino-
mabb beállítást tesz lehetővé. Akkor 
használhatóak, ha nem sikerül 
90°-os szöget elérni.

Amikor a vonalak összeérnek, a 
befogó semleges állásban van.

Fenés a bőr fenőkorongon

Fordítsa át a gépet úgy, hogy a fenőkorong a késsel megegyező 
irányba forogjon. Mozgassa az univerzális támaszt a fenőkorong-
hoz, és szerelje fel vízszintesen. Ugyanaz legyen a fenés szöge, 
mint ami a köszörülésé volt. Használja a filctollas módszert  
vagy a WM-200 Szögbeállítót  a beállításhoz, lásd a124. oldalt. 
Ne felejtse el beállítani szögbeállító átmérőjét ∅ 220 mm-re. A 
befogóval a teljes ellenőrzés alatt tarthatja a fenés szögét a T-8 
modell esetében. A szerszám hátulját befogó nélkül kell fenni.

A biztonsági ütközőket nem kell használni fenéskor – ezeket a köszörűkövön való használatra 
tervezték. Ennek megfelelően ellenőrizze, hogy nem tolta-e a befogót túlságosan oldalra. A penge 
egy részének mindig érintkeznie kell a fenőkoronggal.
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Második ferde él?

Egyesek azt javasolják, hogy alkalmazni kell egy másodlagos ferde élt (vagy mikro-élt) a gyaluvasak-
nál és fa vésőknél. Ennek az az oka, hogy a fenés a köszörülést követően gyorsabb, mert nem kell a 
ferde él egészét fenni a teljes felületen, csak a kisebb új ferde élt a csúcsnál.

A fa vésőknél hátrányos a másodlagos ferde él, mivel nincs meg támasznak az a nagy eredeti ferde 
él, hogy irányítsa a fa vágását.

Mivel a teljes ferde élt egyszerűen és gyorsan lehet a Tormek módszerrel megfenni, nincs szükség 
a másodlagos ferde élre. Egyetlen ferde éllel is létre lehet hozni a kívánt pontos szöget, és könnyen 
fenn lehet tartani köszörülés és fenés során.

Csökkentett támasztási 
hossz, ha egy második ferde 
él is van egy vésőn.

Támasztás hossza egy 
ferde él esetén.

A hátsó oldalt szabadkézzel fenje 
meg. Úgy tartsa a szerszámot, hogy 
az érintő egyenesben legyen a 
kerékkel.

Ne tartsa a szerszámot az érintő 
egyenesnél meredekebb szögben!  
A hegye ekkor lekerekedik.

Élszög

A gyaluvasakat, fa vésőket és hántolókés pengéket általában 
25°-os élszöggel (α) köszörüljük. Ha finom, részletes munkát 
végez fa vésővel puha fán, csökkentheti az élszöget 20°-ra. 
Ha keményfával, illetve kalapáccsal dolgozik, 30°-ra vagy még 
nagyobbra kell növelni az élszöget.
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Gyalukés befogó SVH-320

Kialakítás

A befogó tartalmaz egy bázist (1), tartót (2) és imbuszkulcsot (3). Ebben a befogóban a szerszámot 
pontosan lehet vezetni és teljes hossza mentén lehet síkra köszörülni egy előre beállított fix mély-
ségben. Nem ez a helyzet a többi Tormek befogóval, ahol az Ön keze dönti el, hogy a köszörülés 
hol fog bekövetkezni, és milyen mélységben. Fontos, hogy a köszörülési szög nagy pontossággal 
kerüljön beállításra. Ha követi a részletes lépésről lépésre magyarázó útmutatót, akkor elégedett 
lesz az eredménnyel.

A gép beállítása

Köszörülési irány: Az éllel ellentétes irányba.

GYORSACÉL GYALUKÉSEK

FÉLDERÉKSZÖGŰ GUILLOTINE PENGÉK

Bármilyen hossz esetén.  
Min. szélesség (a): 13 mm.  
A wolframkarbid késeket 
nem lehet köszörülni.*

*A Tormek Blackstone Silicon SB-250 köszörűkő tud karbidot köszörülni.
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Előkészületek

Ellenőrizze, hogy a köszörűkő telje-
sen kerek-e és a köszörülési felület 
egyenletes-e. Ha szükséges, húzza 
le a követ a TT-50 kő lehúzóval.

Vegye le az univerzális támaszt és 
helyezze a bázist a gép függőleges 
állásába. Ha szükséges, vegye le a 
fenőkorongot.

Rögzítse a kést a tartóban. Ügyeljen 
rá, hogy teljes hosszában a vállon 
feküdjön. A készletből mindig a 
sérült pengével kezdjen.

Színezze meg a köszörülési élt 
egy filctollal, hogy látni lehessen, 
hol történik köszörülés az élszög 
beállításakor.

Helyezze a tartót a támasztó elemre. Állítsa be a köszörülési hosszt az 
élhosszhoz, nehogy lecsúszhasson a penge a kőről köszörülés közben. Ezt 
úgy lehet biztosítani, ha beállítja és rögzíti mindkét ütközőt (5). A kb. 270 
mm-nél hosszabb pengék esetében a pengét el kell csúsztatni a befogó-
ban, és két lépésben kell végezni a köszörülést. *

* Max. 310 mm-es pengéket lehet egy lépésben köszörülni, de használnia kell az SP-650 gyalukövet az 
élezés közben, hogy a kő felülete egyenletes maradjon. (Enélkül az élezés során előforduló kis egyenetlen 
kopás megnehezíti a kés élezését a hegyénél.)

A kést pontosan az eredeti szögben 
(α) kell köszörülni.

A kerekeknél (6) állítsa be a kezdő magasságot. Az állítócsavarral (7) 
állítsa be az élszöget. Ezután finomítson a magasságon a kerekeknél 
(6). Ekkor a ferde élnek laposan kell feküdnie a kövön és a tartónak (2) 
érintenie kell a bázist (1).

Az élszög és a befogó beállítása

12 mm12 mm
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Ellenőrizze a beállított szöget a kő 
kézzel való forgatásával. A kő az 
egész élen nyomot kell, hogy hagy-
jon, az él egyik végétől a másikig.

Nyomja le a befogót, miközben a 
rögzítést végzi a rögzítő csavarok-
kal, hogy a két mikrobeállító csavar 
(6) a vezetőn nyugodjon, hézag 
nélkül.

Ügyeljen rá, hogy a kő teljes 
hosszában érintkezzen a felülettel 
– egy kis darab papírral ez könnyen 
ellenőrizhető. Ha szükséges, állítson 
a kerekeken (6).

Fontos Gondosan végezze el az élszög beállítást, hogy ugyanazt a szöget kapja, mint 
ami az eredeti volt. Ha úgy állítja a befogót, hogy az él alsó sarkát köszörülje, a munka 
szükségtelenül hosszú időbe telik.

A köszörülési mélység beállítása

A kerekek (6) megemelésével állítsa be a köszörülési mélységet. Egyszerre 
mozgassa a kerekeket a párhuzamos beállítás megtartásához. A köszö-
rülési mélység a két keréken látható (6), amelyeken egy skála 0,1 mm. A 
keréken lévő számoknak nem kell összhangban lenniük.

Lazítsa meg a két rögzítőcsavart (8) 
és engedje, hogy a bázis annyival 
menjen lejjebb, mint amennyivel 
megemelte a kerekeket (6).

Rögzítse a bázist – lenyomva tartás 
közben – a két rögzítőcsavarral (8).

Így most már hézag van a kés tartó 
és a bázis elem között.
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Köszörüljön a tartó oldalirányú 
mozgatásával és egyenletes 
nyomással a két ütköző között.

Addig kell köszörülnie, amíg 
a tartó újra fel nem fekszik a 
bázisra annak teljes szélessé-
gében. Köszörülje a másik kést 
ugyanezzel a beállítással.

270 mm-nél hosszabb kések eseté-
ben: Mozgassa a kést a tartóban és 
köszörüljön két lépésben. Ügyeljen 
rá, hogy teljes hosszában a vállon 
feküdjön.

A bőr fenőkorong segítségével 
óvatosan távolítsa el a sorját. A 
hátsó oldallal kezdje, a ferde éllel 
folytassa, és ezt ismételje meg 
párszor. Fontos: Mindig az éllel 
megegyező irányba végezze ezt a 
műveletet!

Köszörülés

Fenés

Fontos Ha a kő köszörülési hatásfoka csökken működés 
közben, aktiválja a követ az SP-650 Tormek Gyalukővel. 
Ekkor új szemcsék lépnek működésbe. A legjobb hatáshoz 
használja a Gyalukő sarkait.

Félderékszögű guillotine pengék

Az ilyen szélesebb pengék felszereléséhez el kell távolítani egy (vagy két) csavart a tartóról. Ehhez 
használjon 3 mm-es imbuszkulcsot. Az élezési utasítások megegyeznek a gyalu/simító gyalu pen-
gékre vonatkozó instrukcióival. Gyalu/simítógyalu kések köszörülésekor szerelje vissza a csavarokat.

Félderékszögű guillotine pengék. Egy 3 mm-es imbuszkulccsal vegye 
le az egyik csavart.

Úgy szerelje fel a pengét, hogy az 
éle párhuzamos legyen a tartóval.
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Profilkés befogó SVP-80

A befogó beállítása Köszörülés

Kialakítás

Lásd az ábrát a következő oldalon. A befogó magába foglal egy bázist (1), egy késtartót (2), egy 
plusz univerzális támaszt (3) mikroszabályozóval (4) és két pár üreges csapot (5 és 6) a késtartóhoz.

A bázist erre a plusz univerzális támaszra, és a géphez tartozó eredeti univerzális támaszra egy-
szerre kell felszerelni. A bázis, csavarral (7) van rögzítve. Egy kar (8), ami kallantyúval (9) rögzíthető, 
stabilizálja a konstrukciót.

A kést egy pár üreges csapra kell helyezni a késtartón. A mágnes (13) tartja a kést a helyén. A tartón 
olyan nyílások vannak, melyekkel különböző típusú késeket lehet rögzíteni. Két pár csap (∅ 4 és 
∅ 5 mm) jár a befogóhoz.

A késtartó (2) csúszik a bázison (1), amelynek a PTFE a felülete, hogy minimalizálja a súrlódást. 
A kések hátoldalát köszörüljük. Az anya beállításával a vízszintes univerzális támaszon beállítjuk a 
köszörülési mélységet.

A gép beállítása

PROFILKÉSEK

A furatok középpontja között 24, 30 vagy 38 
mm távolságú kések élezéséhez. Furat nélküli 
késekhez nem használható.

PROFILOS FESTÉKKAPARÓ PENGÉK
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A csomagolás minimalizálása 
érdekében a két gomb (11) nincs 
alapból felszerelve. Apró kalapácsü-
tésekkel helyezze be őket. Ügyeljen 
rá, hogy a tartó alatt lapos legyen a 
támaszték.

Használja a csapokat, melyek illesz-
kednek a kés furat átmérőhöz, és 
illessze őket a késen lévő nyílásokba. 
Egy fogó segítségével nyomja be a 
szegeket teljesen a lyukba.

Szerelje fel a kart (8) a kallantyú-
val (9) és az anyával (12). Állítsa 
be úgy a Kallantyút, hogy a 
lehető legelőnyösebb helyzetben 
legyen.

A befogó felszerelése

A köszörűkő ellenőrzése

Ellenőrizze, hogy a köszörűkő teljesen sima-e és 
egyenletes-e a köszörülési felület. Ha szükséges, 
használja a TT-50 Tormek kő lehúzót.

Aktuális univerzális tartó (A)
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  A befogó felszerelése

Szerelje fel a plusz univerzális 
támaszt (3) a vízszintes bázisra és 
az eredeti univerzális támaszt (me-
lyeknek a régebbi gépeken nincs 
mikroszabályozójuk) a függőleges 
állásba.

Rögzítse az univerzális támaszt 
a kőtől kb. 25 mm- re. Ez arra az 
esetre érvényes, ha a kő átmérője 
250 mm. Kisebb átmérőjű kő esetén 
ezt a távot csökkenteni kell.

Csúsztassa a bázist (1) a függőleges 
univerzális támaszra, amíg az 
el nem éri a támasz lábát (a). 
Hagyja, hogy a bázis alsó része (b) 
a vízszintes univerzális támaszra 
támaszkodjon. A karnak (8) ebben 
a helyzetben inaktívnak kell lennie.

Helyezze a kést a késtartóra és a 
mágnes a helyén tartja majd.

Állítsa a késtartót (2) a bázis (1) 
közepébe úgy, hogy a kés ne érjen 
a kőhöz. Állítsa be az univerzális 
támaszt (3) a mikro-szabályozó-
val (4), hogy a kés kissé érintse a 
köszörűkövet.

Állítsa be a köszörülési mélységet 
(lásd alul) a mikroszabályozó (4) 
meglazításával és az univerzális 
támasz gép felé való mozgatásá-
val. Rögzítse a zárógombbal (C).

Megjegyzés Kezdjen 0,05 mm köszörülési mélységgel. Ez annak felel meg, mintha 
a mikroszabályozót (4) egy skálával fordítaná el. Ha szükséges, növelje a köszörülési 
mélységet úgy, hogy még egy skálányit csavar az anyán.

Rögzítse a bázist a csavarral (7) és 
stabilizálja a kar (8) rögzítésével, 
hogy a bázis mozdulatlan legyen, 
mindenféle holtjáték nélkül az 
univerzális támaszon.

A két univerzális támasz így már 
szinkronban működik és stabillá 
teszik a szerelvényt.
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Köszörülje meg a kést a tartó 
le- fel mozgatásával a kés teljes 
hosszában.

Fokozatosan mozgassa oldalra a tartót a le-és felfelé való mozgatás 
mellett a bázison lévő jobb- és bal oldali ütköző között.

Forgassa el a késtartót 180°-kal. Folytassa az élezést. Mozgassa a késtartót a bázison lévő jobb és bal 
oldali ütköző között. Így az egész kés egyenletes köszörülést kap.

Megjegyzés A fel-le mozgást enyhébb nyomással kell biztosítani. Az élezés végén 
mozgassa a tartót viszonylag gyorsan – kb. egy húzás másodpercenként – így 
kaphatja a legegyenletesebb felületet. Folytassa az élezést, amíg már nem távolít el 
több acélt.

A kés minimális vastagsága

A kést nem szabad olyan sokszor köszörülni, hogy túlságosan elvékonyodjon és elveszítse az 
erősségét. Nem szabad az eredeti vastagságához képest 0,3 mm-nél többet veszítenie. Egy normál 
köszörülés 0,05 mm-rel csökkenti a vastagságot. Ez azt jelenti, hogy hatszor lehet megélezni a kést 
mielőtt túlságosan elvékonyodik.

Fenés

A ferde élen maradó sorját le kell fenni szabad kézzel a fenőkorongon. Mindig úgy tartsa a kést, 
hogy a fenőkorong az éllel megegyező irányba fusson. Felváltva fenje a hátoldalt és a ferde élt a 
nagy fenőkorongon és a profilos fenőkorongon amennyire ezt a kés profilja lehetővé teszi, amíg 
a sorja eltűnik. A megfelelően megfent él tisztább, finomabb felületet hagy a fán, és a kés élessége 
tovább tart.

Élezés

Megjegyzés Az első kés megköszörülése után a másik 
kést a beállítások változtatása nélkül kell köszörülni.



Tartozékok
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Kő lehúzó TT-50

Kialakítás

Ez az egyedülálló és szabadalmazott kő lehú-
zó varázsolja az Ön köszörűkövét kerekké és 
egyenletessé, miközben az a gépre van szerelve. 
A lehúzást az univerzális támasz (1) irányítja, 
amely a befogókat is vezeti. Ez biztosítja, hogy 
a kő felülete mindig párhuzamos legyen a be-
fogóra felszerelt szerszámmal.

Az eszköz beépített csavarral (2) rendelkezik a 
gyémánt fej (3) kövön való kényelmes vezetése 
érdekében. Az univerzális támaszon beállíthatja 
a kívánt vágási mélységet egy skála (4) segít-
ségével. A megfelelő mélység 0,25–0,75 mm 
között van.

A gyémánt fejen gyémántszemcsék találhatók vörösréz foglalatban. A szemcsék rendszertelenül 
vannak elhelyezve, mint a „mazsolák egy tortában”. A használat során a lágy réz elkopik, a gyémánt-
szemcsék pedig kiállnak a réz foglalatból. Egy idő után a kopott szemcséket újak váltják fel. Ez a 
kialakítás biztosítja a fej hosszú élettartamát.

Megjegyzés A mikroszabályozó nélküli 
univerzális támasszal rendelkező régebbi 
gépek tulajdonosainak a mélységet 
manuálisan kell megadni.

A gép beállítása

• Teljesen kerekre és simára formálja a követ.

•  Könnyen vezérelhető beépített csavar biztosítja 
a felület egyenletességét.

•  A gyémánt gyorsabb mozgatása durvább 
felületet eredményez és nagyobb a köszörűkő 
acél leválasztási sebessége is.

•  A lehúzási mélység kényelmes beállítása az 
univerzális támasz mikroszabályozójával 
lehetséges.
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Állítsa be az univerzális támasz 
magasságát, hogy a kő lehúzót be 
lehessen állítani.

Tolja a kő lehúzót a láb (5) felé. 
Rögzítse a rögzítőgombbal (6).

Indítsa el a gépet és töltsön 
vizet a tartályba.

Lehúzás

Engedje le az univerzális támaszt a 
mikroszabályozóval (4), amíg a fej 
érinti a gép legmagasabb pontját.

Állítsa le a gépet. Mozgassa a 
fejet oldalra az egyik gomb (2) 
segítségével, hogy a kövön kívül 
legyen.

Állítsa be a kívánt vágási mélységet 
(a) a mikroszabályozó elfordításá-
val, melyen a skála minden értéke 
0,25 mm.

Tolja az univerzális támaszt le, 
hogy a mikroszabályozó a vezetőn 
pihenjen (8). Rögzítse ezt az állást a 
két rögzítőcsavarral (7).

Indítsa el a gépet. Csavarja a fejet a 
két gomb (2) váltakozó forgatásá-
val. Kb. 90 másodperc alatt halad-
jon végig az egész kő szélességén.

• A maximális vágási mélység 0,75 mm lehet.
• Ne végezze ezt a folyamatot túl lassan, mert ez remegést okozhat.
• Azonnal végezze el a kő lehúzását, ha egyenetlenséget tapasztal. Ez megnöveli a 

köszörűkő élettartamát. Még egy kis egyenetlenség is automatikusan növekedni kezd, 
ha folytatja a köszörülést. NE használja a TT-50 Kő lehúzót a gyémánt korongokon. 
Ezeket a korongokat nem kell leszabályozni.

• A fej gyémántszemcséi közötti vörösréz anyag azonnal egy bizonyos szintre csökken 
a gyémántszemcsék alatt. Emiatt úgy néz ki, minta a fej hibás lenne, de ez normális.

Gyorsabban is köszörülhet a kő, ha 
a fejet gyorsabban mozgatja rajta. 
Ilyenkor 30 másodperc alatt halad-
jon végig a kövön. A vágási mélység 
max. 0,25 mm lehet.
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Gyalukő SP-650

Megjegyzés A köszörűkő pontos 
lehúzásához a TT-50 kő lehúzót 
kell használni.

A köszörűkövek tulajdonságai

Egyszerűen fogalmazva a vízhűtéses köszörűkövet lehet úgy használni, hogy gyorsan köszörüljön, 
durva felületet hagyva a szerszámon, vagy lassabban köszörülve finomabb felületet képezzen 
a szerszámon. A gyors köszörűkő „puha”, ami azt jelenti, hogy a szemcsék lazán állnak egymás 
mellett. A régi, kopott szemcsék könnyen válnak le a kőről, így új, friss és éles szemcsék léphetnek 
működésbe. A finomabb kő „keményebb”, ami azt jelenti, hogy a szemcsék szorosan kapcsolódnak 
egymáshoz. A kemény kő kevésbé kopik, mint a puha kő.

A Tormek köszörűkő úgy lett kifejlesztve, hogy gyorsan köszörüljön, de közben hosszú legyen az élet-
tartama. A szemcseméret 220 grit. Lehetne finomabb szemcséjű köszörűkövet is készíteni, de akkor 
belép az a hátrány, hogy csökken a köszörülő hatás és hosszabb a köszörülési idő. Sajnos nem lehet 
mind a két előnyt megkapni (gyors köszörülés és a legfinomabb felület) ugyanabban köszörűkőben.

Az egyik lehetőség az, hogy az első köszörülést, a szerszám formázásakor durva gyorsköszörülő kővel 
kell végezni, majd áttérni egy finomabb és lassabb köszörűkőre a finomabb felület biztosításához; 
ez azonban kényelmetlen és költséges is. Amellett, hogy két kővel vagy akár két géppel kellene 
dolgozni, a befogó beállítást is kétszer kellene elvégezni, mivel a két kő átmérője nem lenne ugyanaz.

 A gép beállítása

Szilícium-karbidból készül; egyik oldala finom-
szemcsés, a másik durva szemcsés.

•  A finom oldal segítségével a köszörűkő fino-
mabban végzi a köszörülést.

•  A durva oldal visszaállítja a köszörűkő normál 
gyorsaságú munkavégzését.

• Aktiválja az eltompult köszörűkövet.
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A Tormek köszörűkövek és Gyalukő tulajdonságai

A Tormek Eredeti Köszörűkő és a Tormek Blackstone Silicon úgy kerülnek kialakításra, hogy kezelni 
lehessen őket a Gyalukővel, így gyorsan változhasson a tulajdonságuk gyors köszörülésről finom 
köszörülésre, azaz élezésre. Ennek vannak nyilvánvaló előnyei. Elvégezheti az első gyors köszörülést 
és az élezést ugyanazon a köszörűkövön ugyanazzal a befogó beállítással. Amellett, hogy ez nagyon 
gyors módszer, elérhető a tökéletes él, mivel a finom köszörülést pontosan ugyanabban a helyzetben 
végzi, mint az első gyors köszörülést.

A köszörűkő átállítását úgy lehet elvégezni, hogy a Gyalukő finom oldalát rászorítja a köszörűkőre, 
amely így finomszemcsés köszörűként működik (kb. 1 000 grit-es méret). Ha a Gyalukő durva olda-
lát nyomja a köszörűkőre, a sima felület visszatért normál állapotába (220 grit). Ez a folyamat nem 
koptatja túlzottan a köszörűkövet és tetszőleges számú alkalommal lehet megismételni.

A Japanese Waterstone esetében a Gyalukő finom oldalát kell használni a felület tisztításához. Ne 
használja az SP-650 Gyalukövet a Tormek Gyémánt korongokon.

Köszörülje a szerszámot mint 
általában. A képen egy gyaluvas 
látható az SE-77 lapos befogóban.

Állítsa át a követ a Gyalukő 
finom oldalának a kőre szorí-
tásával 20–30 másodpercig. 
Használjon nagy nyomást.

Ismét köszörüljön, kis nyomással. A 
gyaluvas ugyanabban a pozícióban 
marad.

Munkafolyamat

Nyomja rá a Gyalukő durva oldalát 
a kőre 20–30 másodpercig, mi-
közben oldalra mozgatja a kövön. 
Ekkor a kő újra visszatér a normál 
gyors köszörüléshez.

A köszörű visszaállítása normál gyorsaságú köszörülésre

Megjegyzés Ne engedje, hogy a Gyalukő közvetlenül az univerzális támaszon pihen-
jen, mivel kikoptathatja az univerzális támaszt. Úgy használja a gyalukövet, hogy a 
csuklóit tegye az univerzális támaszra a fent illusztrált módon.
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Szögbeállító WM-200
Ennek a szabadalmazott szögbeállító eszköznek két feladata van: Be lehet vele állítani a befogót a 
köszörűkőhöz, hogy az bármilyen kívánt élszögben köszörülje a szerszámot 10° és 75° között, illet-
ve meg lehet mérni a kés aktuális élszögét. Úgy került megtervezésre, hogy bármilyen köszörűkő 
átmérőn működjön 250 mm-től egészen 150 mm-ig. A kő kopásától függetlenül mindig a pontos 
beállítás érhető el. A szögbeállító két mágnessel rendelkezik, hogy megfelelően rögzíthető legyen 
a gép házára (csak a T-8, T-7 és T-4 modelleknél).

Átmérő kompenzátor  
Beállítható a kő átmérőjéhez  
5 mm-es lépésekben.

Szögállító 
10° és 75° között bár-
milyen szögre állítható 
1°-os pontossággal.

Mérőhornyok 
A meglévő élszög  
megméréséhez.

Skála az MB-100-hoz 
Csak akkor használandó, ha a 
gyémánt korongok oldalán sze-
retne élezni (lásd a 152. oldalt).
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Egy gyaluvas beállítása 25°-os élszöggel egy 250 mm-es köszörűkőnél.

Ugyanaz az élszög egy olyan köszörűkőnél, amely már lekopott 180 mm-es átmérőre. A kő kopásának kompen-
zálására át kell állítani a szögbeállítót az adott kő átmérőre.

Átmérő kompenzátor

Az élszög beállítása
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Egy tálvéső beállítása 45°-os élszöggel az SVD-186 R befogóval. A kő átmérője 225 mm.

A kő átmérőjének megmérése

Az átmérő kompenzációhoz nem kell megmérni a köszörűkövet. Van egy skála a gép címkéjén, 
amely milliméterben mutatja az átmérőt, ez alapján pedig könnyen módosítható a szögbeállító. Ez 
csak a Tormek T-8-as és T-7-es sorozatú modelljeinél áll rendelkezésre.

A skála szerint a kő átmérője  
∅ 230 mm.

Az átmerő kompenzátort tehát 
∅ 230 mm-re kell állítani.

Megjegyzés A Tormek Gyémánt korongok oldalán történő 
élezésnél használt szög beállításához lapozzon a 152 . oldalra.
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Egy kés élszögének megmérése. Egy tálvéső élszögének megmérése.

Az élszög mérése
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Esztergakés beállító TTS-100
A szabadalmazott Esztergakés beállító kulcsfontosságú a Tormek élező rendszerben faeszterga szer-
számok tekintetében. Lehetővé teszi, hogy pontosan létrehozza és reprodukálja egy adott tálvéső 
vagy csővéső éleit, illetve az egyenes vagy íves élű lapos- és ovális ferdevésőkét is. Az SVD-186 R 
Esztergakés befogóval és az SVS-50 Multi befogóval együtt használják.

SVD-186 R befogó

SVD-186 R Esztergakés befogó

SVS-50 Multi befogó

Hogyan működik?

Három tényező határozza meg egy véső, vagy ferdevéső alakját; a befogó beállítás (JS), a kinyúlás 
(P) és az univerzális támasz távolsága a kőtől (A vagy B furat). Ezen tényezők szabályozásával, illetve 
ha minden élezésnél ezeket ismétli, minden alkalommal ugyanazt a formát és élszöget kapja majd.

SVS-50 befogó

BEFOGÓ ÁLLÁS = JS

KINYÚLÁS = P

TÁVOLSÁG A KŐTŐL
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2. oldal

Ezen az oldalon ütközők vannak a különböző ajánlott befogóból való kinyúlási értékekhez (P).

1. oldal

Két furat van az univerzális támaszhoz, az A és B furat. 
Az Ön által meghatározott késtípustól és profiltól függ, hogy melyiket kell használni a kettő közül.

Fém érintkezőtárcsák

Külső furat Belső furat

Èlszög mérő hornyok

Tartó mágnes

Tartó mágnes
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Kiválasztott formák és élszögek

Jó néhány gyártó gyárt esztergakéseket, és a formák és élszögek jelentősen eltérhetnek egymástól. 
Például vannak olyan gyárilag készült ferde vésők, melyek ferdeségi szöge 15° és 30°, és az élszögek 
25° és 40° között változnak. A gyárilag készült tálvéső élszöge 30° és 60° között van. A sokféle forma 
miatt volt az, hogy a Tormek mostanáig nem tett javaslatokat a forma és élszög beállítására. Ehelyett 
technológiát kínáltunk és ráhagytuk az egyes esztergályos szakemberekre, hogy kiválasszák saját 
geometriájukat, azaz a formát és élszöget.

Azonban miután számos esztergályos vette fel velünk a kapcsolatot szerte a világon, már látjuk, hogy 
szükség van segítségre a befogó gyors beállításához, illetve tanácsra néhány megfelelő formával és 
élszöggel kapcsolatban. A Tormek Esztergakés beállító mindkettőt kínálja.

A következő oldal táblázatában tapasztalt faesztergályosok és olyan világszerte elismert faesztergá-
lási tanműhelyek által ajánlott geometriákat mutatjuk be, mint például a Glenn Lucas Woodturning 
Írországban, vagy a Nick Agar féle „Turning Into Art” az Egyesült Királyságban. és Drechselstube 
Neckarsteinach Németországban.

Mivel egy szerszám formájának és élszögének kombinációja végtelen lehet, egy új szerszám töb-
bé-kevésbé különbözni fog formájában a korábbiaktól, melyek a táblázatban szerepelnek. Ezért 
először ki kell alakítani a szerszámhoz egy ilyen geometriát; utána a következő élezések már köny-
nyűek lesznek, és kevesebb, mint egy perc alatt el lehet végezni őket

Profil címkék

Nézze meg a címkén szereplő beállításokat; a címkék a TTS-100 beállítóhoz tartoznak és ezt a szer-
szám vaspántjára kell felhelyezni. Ha ismeri ezt a három tényezőt, bármikor reprodukálhatja azokat.

Tipp Ragaszkodjon az Ön által választott alakhoz. Ha csak egy kicsit is változtat a for-
mán, ez szükségtelen időt vesz el az esztergálástól. Ha más formát szeretne egy másik 
munkához, vegyen még egy szerszámot és tartsa meg az egyedi kivitelt ahelyett, hogy 
minden munkaváltáskor egyet változtatna meg. Hosszú távon ez sok időt és pénzt 
takarít meg Önnek. A szerszámok egy életen át kitartanak, hiszen csak élezni kell őket.
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TTS-100 Kiválasztási táblázatok

Tálvésők

1 α=45°
JS 2
P 65
„A” nyílás

Szabványos profi l.
Csak enyhén hátraálló szárnyak. Min-
denféle szintű esztergamunkához.

2 α=45°
„Ír” profi l. Hátraálló szárnyak. Mozgas-
sa a kést 180°-ban egyik oldalról a 
másikra.

3 α=40°
JS 2
P 75
„A” nyílás

Hosszú hátraálló szárnyak. Eléggé 
agresszív szerszám. Tapasztalt eszter-
gályosoknak.

4 α=55°
JS 4
P 65
„A” nyílás

A nagyobb szél szöge előnyös mély 
tálak esztergálásához.

5 α=60°
JS 6
P 75
„A” nyílás

„Ellsworth” alakzat. 
Konvex kialakítású szárnyak.

Csővésők

1 α=30°
JS 2
P 55
„B” nyílás

Kis helyekhez, aprólékos munkához 
és fi nom felülethez. 
Tapasztalt esztergályosoknak.

2 α=45°
JS 2
P 65
„A” nyílás

Szabványos profi l 
Mindenféle szintű esztergamun-
kához.

Ferdevésők

1

Egyenes él
JS 20°
P 65
„B” nyílás

Szűk helyekhez, részletes és fi nom 
munkához és fi nom felülethez. 
Tapasztalt esztergályosoknak.α=30°

2

Egyenes él
JS 20°
P 55
„B” nyílás

Széles körű felhasználásra.
Könnyebb irányítani mint egy 
30°-os élszöget.α=45°

3

Íves él
JS 30°
P 75
„B” nyílás

Szűk helyekhez, részletes és fi nom 
munkához és fi nom felülethez. 
Tapasztalt esztergályosoknak.α=30°

4

Íves él
JS 30°
P 65
„B” nyílás

Széles körű felhasználásra.
Könnyebb irányítani mint egy 
30°-os élszöget.α=45°

Lapos

Lapos

Lapos

Lapos

Ovális

Ovális

Ovális

Ovális



150

•  Az MB-100 segítségével élezhet a Tormek 
Gyémánt korongok oldalán is, hogy teljesen 
lapos élt kapjon.

•  Használható a Tormek kés, balta, faesz-
terga, kaparó kés, faragó véső és gyaluvas 
befogókkal.

•  Függőleges és vízszintes helyzetben is 
 használható.

•  Állítható, így megtalálhatja az optimális 
pozíciót minden szerszámhoz.

Multi bázis MB-100

Az MB-100 multi bázis segítségével a gyémánt korong oldalán is élezhet, így teljesen sima élt ala-
kíthat ki, ahol erre van szükség. Az MB-100 egy beállító vonallal rendelkezik, aminek segítségével 
rögzítheti az optimális élezési pozíciót minden szerszámhoz és befogóhoz. A kényelem érdekében 
függőlegesen és vízszintesen is használható.

Az MB-100 a következő befogókkal használható: SVM-45 Kés befogó, SVM-140 Hosszú kés befogó, 
SVM-00 Kis kés befogó, SVX-150 Olló befogó, SVA-170 Balta befogó, SVS-38 Rövid szerszám befogó, 
SVD-186 R Esztergakés befogó, SVS-50 Multi befogó, SE-77 Lapos befogó és SVD-110 Szerszámpad.

Megjegyzés Az MB-100 kizárólag a Tormek Gyémánt korongokhoz lett tervezve. 
Nem alkalmas köszörűkövekhez, mert köszörülés után nincs lehetőség a kő oldalát 
felszabályozni.

 A gép beállítása

Ha az MB-100 vízszintesen 
van befogva.

Ha az MB-100 függőlegesen 
van befogva.
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A vízszintes és függőleges befogással az élezési pozíció állítható. Ez sosem fogja befolyásolni a beállított szöget.

Mozgassa a rögzítő gombokat és rögzítse 
a Multi Bázis bármelyik oldalára a füg-
gőleges és vízszintes helyzetben történő 
rögzítés megkönnyítése érdekében.

Élezési pozíció
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Élszög beállítása

Élszög beállításakor az új WM-200 Szögbeállítón használja a felső, MB-100 skálát (1). Ha a régebbi 
szögbeállítón szeretne élszöget beállítani, adjon hozzá 18°-ot a kívánt szöghöz (2). Például 25°-os 
élszög élezésnél 43°-ot kell beállítani a Szögbeállítón. Mindig állítsa az átmérő kompenzátort 250 
mm-re az MB-100 használatakor.

1. Beállítás az új WM-200 segítségével

2. Beállítás a régi WM-200 segítségével

Adjon 18°-ot a kívánt szöghöz.

Használja a felső, MB-100 skálát.
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Mikroszabályozó

Az élszöget az univerzális támaszon található mikroszabályozóval lehet beállítani. Az MB-100 más beállításai 
nem befolyásolják a szöget.

Élezés

Példa véső élezésére SE-77 befogóval. Példa kés élezésére SVM-45 befogóval.

Tipp Az MB-100 használatakor előnyös lehet, ha közelebb dolgozik a gyémánt 
koronghoz a jobb irányítás érdekében. Próbálja meg a gép magasságát állítani, 
vagy ha kell üljön le élezés közben.

Példa kecskeláb véső élezésére SVS-38 befogóval.
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Tormek köszörűkövek
A Tormek Eredeti Köszörűkövet úgy fejlesztették ki az évek során, hogy kombinálja a hatékony acél 
eltávolítást, a tartósan sima felületet és a hosszú élettartamot. Mivel nem lehet a leggyorsabb acél 
eltávolítást és a legfinomabb élezést egy kővel megoldani, a Tormek kifejlesztett két új követ, hogy 
megbirkózzon a speciális igényekkel; a gyorsköszörülő Blackstone Silicon követ és a finom Japanese 
Waterstone követ. Ez a kézikönyv az Eredeti köszörűkövet veszi alapul, de alkalmazható a Blackstone 
Silicon is. A Japanese Waterstone eltérő összetételű, mivel a nagyon finom felületek létrehozására 
készült, ezért korlátozott az acél-eltávolítási kapacitása és nem használható szerszám formázására.

SG-250 és SG-200 Tormek Eredeti Köszörűkő

Ez a szabvány köszörűkő a T-8, T-7 és 2000 (SG-250), illetve, a T-4/T-3 és 1200 (SG-200) modelleknél. 
Mindenféle típusú és acélból (akár gyorsacélból is) készült szerszámmal megbirkózik. Hatékonyan 
köszörül, emellett pedig finom felületet ad a ferde élnek. A szemcseméret 220 grit. Két különböző 
köszörülési művelet biztosítható egy kő segítségével. A normál 220 grit-es felületét át lehet állítani az 
SP-650 Gyalukővel, 1 000 grit finomságúra. Ez nagy előny, mivel így ugyanazzal a befogó beállítással 
megoldhatja a szerszám első formázását a kő normál 220 grit-es felületén és a finommegmunkálást 
is. Így időt és egy plusz kő költségeit is megtakaríthatja.

Tormek SB-250 Blackstone Silicon

Ez csak a T-8, T-7 és 2000 (SB-250) modelleknél áll rendelkezésre. Gyorsacélhoz és egyéb egzotikus 
ötvözetekhez lett kifejlesztve. A gyorsabb acél eltávolítása különösen akkor előnyös, ha nagy felületű 
ferde élt kell köszörülni, ahol korlátozott a köszörülési nyomás, például gyaluvasaknál és faeszterga 
ferdevésőknél. Az SB-250 nem kínál gyorsabb acél eltávolítást a szokásos szénacélnál. A Tormek 
Blackstone Silicont wolframkarbid anyagot is tud köszörülni. A szemcseméret ugyanúgy 220 grit, 
mint az eredeti Tormek SG-250 kőnél. Éles és viszonylag kis szemcséi miatt a Blackstone hatékonyan 
távolítja el a kemény acélt még alacsony köszörülési nyomáson is. A Tormek Eredeti Köszörűkőhöz 
hasonlóan a Tormek Blackstone Silicon-t is át lehet alakítani az SP-650 Gyalukővel.

Tormek SJ-250 és SJ-200 Japanese Waterstone

A T-8, T-7 és 2000 (SJ-250), illetve a T-4/T-3 és 1200 modellekhez (SJ-200) kapható. A szemcseméret 
4 000 grit és a kő tükörsima felületet biztosít szinte láthatatlan barázdákkal. Kéziszerszámok élezésére 
lett kifejlesztve; amikor a forma és élszög már kialakult, de szükség van még egy extra finom felületre 
is. Ideális faragószerszámokhoz, késekhez, ollókhoz, gyaluvasakhoz és fa vésőkhöz. A Japanese 
Waterstone által képzett felület olyan finom, hogy a szerszámot nem kell fenni a bőr fenőkorongon. 
Használjon enyhe nyomást az élezés végén a legfinomabb felület eléréséhez.

Szinte percenkénti gyakorisággal meg kell tisztítani a kő felületét az acél részecskéktől az SP-650 
Gyalukő segítségével. Ne használja a Gyalukő durva oldalát a Japanese Waterstone kövön!
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Tormek gyémánt korong
A Tormek kifejlesztett három gyémánt korongot, ami a Tormek vízhűtéses élező rendszerrel hasz-
nálható együtt. A Tormek Gyémánt korongok kivételesen nagy tartósságot kínálnak és lehetőséget 
nyújtanak nem csak a korong palástján, de a korong oldalán történő élezésre is. A Gyémánt korong 
oldalán történő élezéshez ajánljuk a Tormek Multi Bázis MB-100 használatát a megfelelő befogókkal 
az egyes szerszámokhoz.

A gyémántfelület minősége állandó élezőképességet biztosít, és egy olyan korongot, amely mindig 
állandó átmérőjű marad. A Tormek féle alacsony sebességű élezés ideális a gyémánttal való élezés-
hez, mivel nem képződik hő.

A Gyémánt korong szerkezete

A Tormek Gyémánt Korongok egy precíziós acél kerettel készül. Ez a keret egy réteg gyémánt 
szemcsével van bevonva, ami nikkellel elektrolitikusan horganyzott. Amikor az élezett szerszámról 
leválnak a fém szemcsék, azok a nikkel bevonaton képződött pórusokon keresztül elérhetik az acél 
keretet. Ezért mindig használja az ACC-150 Korrózióvédő koncentrátumot a vízben, mert így meg-
előzheti a korong rozsdásodását. Adjon 10 ml koncentrátumot 250 ml vízhez (~4 %).

Javasoljuk, hogy mindig használjon vizet ha a gyémánt korongokkal élez, mert így tovább tart a 
korong élettartama és szebb felületet készít. Mivel a gyémánt korongok nem szívnak magukba vizet, 
nem szükséges a maximumig feltölteni a víztartályt. Addig töltse a vizet, amíg a gyémánt korong 
nem fut vízben, majd töltsön még egy kicsit, ha szükséges. Lehetőség van víz nélküli élezésre is.

Fontos Vizes köszörülésnél mindig használja az ACC-150 Korrózióvédő koncentrátu-
mot a vízben, mert ez megelőzi a korong rozsdásodását. Adjon 10 ml koncentrátumot 
250 ml vízhez (~4%). Éjszakára ne hagyja a korongot vízben ázni.

A gyémánt korongok három féle felülettel kaphatók. Durva, finom és extra finom. Mindegyik Tormek 
Gyémánt korong használható minden anyaghoz, beleértve az acélt, kerámiát és keményfémet.

Diamond Wheel Coarse DC-250

Ez a durva korong garantálja a hatékony acél eltávolítást és gyorsan feljavítja a tompa, vagy sérült 
éleket. 360 grit. Minden anyaghoz, beleértve az acélt, kerámiát és keményfémet. Tormek T-8, T-7 és 
korábbi 250 mm átmérőjű köszörűkővel működő gépeken használható.

Folytatás a következő oldalon
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Diamond Wheel Fine DF-250

Ez a mindenre jó korong kombinálja a gyors acél eltávolítást, a finom felületet és a hosszú élettar-
tamot. 600 grit. Minden anyaghoz, beleértve az acélt, kerámiát és keményfémet. Tormek T-8, T-7 és 
korábbi 250 mm átmérőjű köszörűkővel működő gépeken használható.

Diamond Wheel Extra Fine DE-250

Ez a korong extra finom felületet ad. Különösen alkalmas faragó szerszámokhoz és késekhez, ahol 
csak kevés acélt kell eltávolítani. 1200 grit. Minden anyaghoz, beleértve az acélt, kerámiát és kemény-
fémet. Tormek T-8, T-7 és korábbi 250 mm átmérőjű köszörűkővel működő gépeken használható.

Fontos a használat során:

• Mindig kis nyomást alkalmazzon élezéskor. Alkalmazzon nagyon kis nyomást új 
gyémánt korongnál. A gyémánt szemek az új korongon nagyon élesek és érzékenyek 
a nagy nyomásra. Ez még fontosabb a korong szélénél, ahol nagyobb erő hat a 
felületre.

• Első használatnál a gyémánt felület agresszívnek tűnhet, ezért számítson rá hogy 
érezni és hallani fogja, hogy  néhány gyémánt szem jobban kiáll a korongból. Egy 
rövid használat után a gyémánt szemek egységesebben fognak eloszlani a korong 
felületén. Ez a művelet általában 2–5 élezést jelent.

• NE használja a TT-50 Kő lehúzót a gyémánt korongokon. Ezeket a korongokat nem 
kell leszabályozni.

• Használjon kevesebb vizet mint egy köszörűkőnél. (A gyémánt korongok nem szívnak 
magukba vizet.)
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Profilos bőr fenőkorong LA-120
Ez a fenőkorong eltávolítja a sorját és polírozza a belső oldalakat a vésőkön és kecskeláb vésőkön. 
Két cserélhető korongja van, az egyik sugara 3 mm, a másik hegye 60°-os. Rendelkezésre áll egy 
opcionális keskenyebb profilkészlet is (LA-124) 2 mm-es sugárral és 45°-os heggyel.

Tartsa úgy a kést, hogy a horony 
érintő egyenesben legyen  
a kerékkel.

Cserélhető korongok. 1:1 méret-
arány.

Egy extra kerék is felhelyezhető, 
ha mind a két készletet szeretné 
alkalmazni.

Az LA-120 profilos bőr fenőkorong mindenféle vésőt tud kezelni.  
A nagy hézag a korongok között lehetővé teszi nagyméretű nagyoló 
vésők fenését is, itt egy 32 mm-es véső látható.

Mikro kések esetében használhatja 
a hegyes tárcsát. Méretarány: 2,5:1.
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Karbantartás és tippek
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Motor tengely mozgása

Csökkentő áttétel

A köszörűkövet hajtó motor fordulatszámának csökkentését a 
Tormek különleges dörzshajtással éri el. Minél nagyobb terhelést 
ró a kőre, a motor tengelye annál inkább belenyomódik a gu-
mírozott dörzskerékbe, ami megakadályozza a csúszást. Ez a ki-
alakítás, amelyet a Tormek fejlesztett ki, egyszerű, megbízható és 
végtelen élettartamú. A dörzskereket védeni kell a víztől, zsírtól 
és a finom fa portól, amely miatt a motor tengelye megcsúszhat.

Ha a gépet egy poros műhelyben használja és tárolja, le kell 
takarnia, hogy megakadályozza a finom fűrészpor, gépbe való 
bejutását. A Tormek egy egyedi pamut huzatot tud biztosítani.

Víztartály

Ürítse ki és tisztítsa rendszeresen a víztartályt, különben a szer-
szám és a köszörűkő kopott részecskéi összefüggő masszát 
alkotnak majd a víztartály alján. Ne öntse le a hulladékvizet a 
normál lefolyón, mert ott besűrűsödhet és problémákat okozhat 
a vízvezetékben. A Tormek T-8 modellnél használja a kaparót, 
lásd 37. oldal.

A kő sima felületének biztosítása

Minden köszörűkő – a száraz és vizes kövek is – előbb-utóbb 
nem lesznek egyenes felületűek. Ezt a tényt nem lehet figyelmen 
kívül hagyni. A Tormek kő lehúzóval könnyen megfelelő kon-
dícióban tarthatja a követ. Kérjük, olvassa el a TT-50 fejezetet. 
Könnyebb egyenletesen futó kövön végezni a köszörülést, jobb 
eredményt elérve.

Megjegyzés Az enyhe vájat a kő felületén automatikusan megnő, ha a köszörűkövön 
dolgozik, mivel a szerszám hajlamos belehatolni a kő mélyebb részébe. Ezért amint 
bármilyen egyenetlenséget tapasztal, azonnal húzza le a követ. A köszörűkő sokkal 
tovább tart majd; jobb gyakran keveset lehúzni, mint egyszer nagyon sokat.
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A kő aktiválása

Egy kő köszörülési hatékonysága csökken kemény acél nagy terü-
leten való köszörülésekor (például egy gyalukés köszörülésekor). 
A követ úgy lehet aktiválni/regenerálni, ha a Tormek Gyalukő 
durva oldalát a kőre nyomja. A régi kopott szemcséket eltávolítja, 
így újak lépnek használatba. Alkalmazzon nagy nyomást 20–30 
másodpercig, és a legjobb hatás érdekében használja a sarkokat.

Köszörűkő-csere

A kő élettartama

Nem lehet előre megjósolni, hogy egy kövön mennyi köszörülést lehet végezni, vagy hogy hány 
óráig tart ki a köszörűkő élettartama. Ez attól függ, hogy a kövön milyen szerszámokat köszörülnek, 
mennyi ideig. Például egy professzionális köszörűgép 2 000 ételhez használt kést köszörült meg 
∅ 250 mm-es kövön, amely eredményeként 200 mm-esre kopott. Ha gyorsacél homorúvésőket 
köszörül, ezek, gyorsabban koptatják a követ. Egy már megformázott szerszám élezésekor a kő 
kopásának mértéke nagyon korlátozott.

Javasoljuk, hogy még a túl nagy kopás előtt cserélje le a követ. Ne legyen kevesebb, mint kb.  
180 mm az átmérője annak érdekében, hogy kielégítő köszörülési teljesítményt tudjon még nyújtani. 
A kisebb T-4 kőnél ez ne legyen kevesebb, mint 150 mm.

Fontos Ha a kő már nem elég sima, azonnal húzza le a Tormek TT-50 kő lehúzóval. 
Ez meghosszabbítja a kő élettartamát.

Fontos Az esztergavéső végső köszörülésekor vájat képződik a kőben, ha a szerszá-
mot ugyanazon a helyen tartja, ezért oldalra kell mozgatni a szerszámot, végig a 
kövön, hogy a teljes szélességet kihasználja és a kopás az egész kőre hasson.

Leszerelés: Fordítsa el kézzel a kö-
szörűkövet az óramutató járásával 
megegyező irányba és az EzyLock 
alátét automatikusan meglazul.

Felszerelés: Helyezze a köszörűkö-
vet a tengelyre és forgassa el az 
EzyLock-ot az óramutató járásával 
ellenkező irányba. Élezéskor a kö-
szörűkő automatikusan a megfelelő 
nyomatékra áll be. Nincs szükség 
szerszámra.



162

Csapágyak

A főtengely speciális nylon csapágyakon fut. Ezeket úgy tervezték, hogy a radiális játéka 0,1–0,2 mm 
legyen. Ez nincs hatással a kő működésére, mivel a terhelés mindig lefelé irányul. A csapágyak kenése 
a gyárban történik. Javasoljuk, hogy kb. évente kenje újra őket; bármilyen típusú „golyóscsapágy 
zsír” megfelel erre a célra. Vegye ki a követ, és húzza ki a főtengelyt a fenőkoronggal és zsírozza meg 
a tengelyt és a csapágyakat.

Lehetséges problémák és megoldásaik

Gépeinket nagy gondossággal szereljük össze, és próbaüzemet végzünk minden gépen a gyárból 
való kikerülésük előtt. Azonban hosszú az út, amíg tőlünk Önhöz ér a gép, és azt nem tudjuk elle-
nőrzés alatt tartani, hogy mi történik ezen az úton. Ezért kérjük, hogy ellenőrizze, hogy a gép nem 
sérült-e meg szállítás közben. Ha megsérült, a kárt haladéktalanul jelenteni kell a viszonteladónak. 
Az alábbiakban felsoroltunk lehetséges problémákat, amelyek valószínűleg a helyszínen is meg-
oldhatók. Ha nem, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Tormek kereskedő partnerével vagy az országos 
képviselőjével.

A kő nem fut egyenletesen

A kőnek egyenletesen kellene haladnia radiálisan (fel-le) ±0,2 mm (összesen 0,4 mm) tartományban. 
Az axiális (oldalirányú) tűrés (amelynek nincs hatása a köszörülés eredményére) maximum ±0,5 mm 
(összesen 1,0 mm).

1. Ha a játék meghaladja ezeket a tűrési értékeket, ellenőrizze, hogy a 
tengely nem hajlott-e el. Ha szükséges, cserélje ki a tengelyt.

2. Ha a kő már nem sima egy bizonyos használati idő után, vagy a fentiektől kisebb 
tűrést akar beállítani – használja a Tormek TT-50 kő lehúzót a köszörűkövön.

Egy „dudor” van a Bőr fenőkorongon

A bőr fenőkorong voltaképpen egy bőrcsík egy műanyag peremre ragasztva. Ezen a csíkon van 
egy ragasztott kötés, amelyet lecsiszolnak a gyárban a bőr felszínéig. Egy bizonyos ideig tartó 
használat után, ami alatt a bőr lenyomódik, a ragasztott felület kiálló maradhat a bőr felszíne felett. 
Ezt a vékony réteg ragasztót könnyedén le lehet csiszolni egy fadarabra erősített csiszolópapírral.
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A Motor működik, de a kő nem

Vegye le a fenőkorongot és ellenőrizze, hogy a motor tengelye nem csúszik-e le a gumikerékről. 
Ha igen, ezt a gumikerékre került víz, olaj, vagy fa por okozza.

• Tisztítsa meg a motor tengelyét zsíroldóval, pl. benzinnel.

• Frissítse a gumi felületét egy csiszolóvászonnal, vagy csiszo-
lópapírral, miközben néhány másodpercre működésbe hozza 
a gépet. Kezdje alacsony nyomással, hogy a kerék ne csúsz-
hasson meg, és fokozatosan növelje a nyomást, amíg a gumi 
felülete megtapad. Ha nem engedi mozogni a követ, a haj-
tástengelynek is le kell állnia.

Az EzyLock nélküli modelleknél ellenőrizni kell, hogy a köszörűkövön az anya megfelelően meg-
húzásra került-e. Ha nem, húzza meg úgy, hogy egy 19 mm-es kulcsot az anyára téve gyengéden 
kalapáccsal ütögeti a kulcsot. Az anya jobb menetes.

Tipp A Tormek gép borítása megvédi a gépet és a hajtáskereket a fa portól (168. oldal).

A motor felhevült

Az egyfázisú motor jelentős mértékű hőt termel – még alapjáraton is elérheti a legmagasabb hő-
mérsékletét. A motorjainkat folyamatos működésre terveztük (kivéve a T-4 modellt, amely névleges 
üzemideje 30 perc/óra), és nincs túlmelegedési veszély. A villamos szigeteléseknek névleges értékük 
szerint működniük kell akár 135 °C hőmérsékletig, biztonságos tűrési értékkel a túlmelegedés ellen.

Ez azt jelenti, hogy a motor felületi hőmérséklete elég magas lehet, kb. 70 °C, ami azt jelenti, hogy 
megégeti magát, ha megérinti. Ez a hőmérséklet normális, és nincs túlmelegedés veszély.



164



A Tormek Program
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Modellek

A Tormek két modellt kínál a T-8 (amely a T-7 helyébe lépett) és a T-4 (amely a T-3 helyébe lépett) 
modelleket. Mindkettő ugyanazokat a befogókat és tartozékokat alkalmazza. Az SVH-320-as befogót 
igénylő gyalukések köszörüléséhez a nagyobb T-8 modellt ajánljuk, csakúgy, mint az SVP-80 befogót 
profilkésekhez és a gyorsacél faeszterga késekhez.

Tormek T-8 Tormek T-4

Ház Cink öntvény tető és keret.  
Oldala: ABS műanyag

ABS műanyag, cink öntvény 
tetővel

Eredeti köszörűkő ∅ 250×50 mm ∅ 200×40 mm

Bőr fenőkorong ∅ 220×31 mm ∅ 145×26 mm

Gyors tengelykapcsoló a 
dörzskerékhez Van Nincs

M
ot

or 230 V 50 Hz 200 W (bemenet) 120 W (bemenet)

Munkavégzés Folyamatos 30 perc/óra

Futási sebesség 90 rpm 120 rpm

Szélesség
Hosszúság
Magasság

270 mm
270 mm
330 mm

230 mm
200 mm
260 mm

Szállító fogantyú Van Van

Mágnes a víztartályban Van Nincs

Víztartály kaparóval Van Nincs

Víztartály emelő Van Nincs

Extra csúszda a víztartályhoz Van Nincs

Nettó súly (csomagolás nélkül) 14,8 kg 8,0 kg
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Köszörű befogók

SVM-45
Kés befogó

A legtöbb késhez. Minimális pengehossz 60 mm. 
Kaparókésekhez.

0,20 kg

SVM-00
Kis kés befogó

Lehetővé teszi a legkisebb kések, pl. kis 
faragókések és zsebkések élezését. Az SVM-45-tel 
együtt használható.

0,11 kg

SVM-140
Hosszú kés befogó

Stabilan rögzíti a vékony pengéket.  
Min. pengehossz: 160 mm.

0,27 kg

SVX-150
Olló befogó

Ollókhoz és kerti ollókhoz, valamint kézi gyalugép 
pengékhez.

0,43 kg

SVA-170
Balta befogó

Faragó- és asztalos fejszékhez.  
Max. méret: 170 mm.

0,16 kg

SVS-38
Rövid szerszám 
befogó

Egyenes szárú szerszámokhoz min. 45 mm hossz, 
és cserélhető vésőfejekhez.

0,17 kg

SVD-186 R
Esztergakés befogó

Köröm alakú esztergavésőkhöz, hajlított vésőkhöz 
és íves kecskeláb vésőkhöz.  
Max. szél.: 36 mm. Cserélhető esztergakésekhez is.

0,48 kg

SVS-50
Multi befogó

Ferdevésőkhöz, kerülővésőkhöz, Vékony 
kerülővésőkhöz, nagyoló vésőkhöz. Egyenes szárú 
faragóvésőkhöz 50 mm szélességig. Ferdevésők.

0,26 kg

SVD-110
Szerszámpad

Eszterga kaparókésekhez, csavarhúzókhoz, ács 
kaparókésekhez, üregmegmunkáló szerszámokhoz 
és vonókésekhez.

0,27 kg

SE-77
Lapos befogó

Gyaluvasakhoz és fa vésőkhöz.  
Automatikusan a felső, lapos élére állítja a 
szerszámot. Biztonsági ütközőkkel.  
Max szerszámszélesség 77 mm

0,63 kg

SVH-320
Gyalukés befogó

Bármilyen hosszúságú gyorsacél pengékhez. 
Min. hossz 13 mm. 
Félderékszögű guillotine pengékhez.

1,85 kg

Folytatás a következő oldalon
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TT-50
Kő lehúzó

Csavaros menettel. Tökéletesen kerekké és lapossá 
formálja a követ.

0,26 kg

SP-650
Gyalukő

A köszörűkő finomabbra alakításához és a kopott 
kő regenerálásához.

0,40 kg

WM-200
Szögbeállító

Bármilyen élszög beállításához és méréséhez 
10–75° között, bármilyen kő átmérőhöz ∅ 250 mm-
től 150 mm-ig.

0,063 kg

TTS-100
Esztergakés 
beállító

A forma és élszög pontos reprodukálásához a 
vésőkön és ferdevésőkön SVD-186 R és SVS-50 
használatakor.

0,19 kg

PL-01
Profil címkék

9 extra címke a beállított véső és ferdevéső 
geometriák feljegyzéséhez.

0,01 kg

PA-70
Fenőpaszta

A bőr fenőkoronghoz. 0,09 kg

LA-120
Profilos bőr 
fenőkorong

Kecskeláb vésők és vésők belső fenéséhez és 
polírozásához. Cserélhető bőrtárcsával. Egy 3 mm-
es sugárral és egy 60°-os heggyel.

0,26 kg

LA-124
Szűkített profilú 
cserélhető 
korongok

Egy 2 mm-es sugárral és egy 45°-os heggyel. 0,068 kg

MH-380
Védő takaró

A gép védelmére fa por ellen. 0,15 kg

Tartozékok

SVP-80
Profilkés befogó

Minden gyártmányú és formájú profilkéshez 24, 30 
vagy 38 mm furattávval.
Max szélesség 100 mm

1,22 kg

DBS-22
Fúróhegy befogó

Fúrók élezéséhez. Négypontos felület a 
legnagyobb precízió és hatásfok érdekében.  
Külön utasításokat adunk a termékhez.

3,30 kg

Befogók folytatása
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SG-250
Eredeti  
köszörűkő

A T-8/T-7 modellhez. ∅ 250×50 mm. Hatékony 
acél-eltávolításra, sima felületre és hosszú 
élettartamra kifejlesztve.

5,06 kg

SG-200
Eredeti  
köszörűkő

A T-4/T-3 modellhez. ∅ 200×40 mm. Hatékony 
acél-eltávolításra, sima felületre és hosszú 
élettartamra kifejlesztve.

2,60 kg

Köszörűkövek

Tartozékok folytatása

HB-10
Kézikönyv

„Vágószerszámok vízhűtéses élezése.” 0,35 kg

DVD 2.1
Tormek DVD

„Vágószerszámok élezése Tormek módra” 0,05 kg

TNT-300
Faeszter- gályosok 
bemutató doboza

TNT DVD film és részletes kézikönyv. Bemutatja, 
hogy hogyan kell formázni, élezni és fenni az 
esztergakéseket.

0,70 kg

BGM-100
Asztali köszörű 
készlet

Az SVD-186 R, SVS-50 befogók és az SVD-110 
szerszámpad használatához asztali köszörűn.

0,80 kg

RB-180
Forgatható bázis

Könnyen lehet vele 180°-ban forgatni a gépet és 
komplett stabilitással rögzíteni.

0,71 kg

RM-533
Gumitálca

A Tormek gumitálcával vízhatlan, valamint 
csúszásbiztos felületet kap.

1,62 kg

MB-100
Multi bázis

Lehetővé teszi a Tormek Gyémánt Korongok 
oldalán az élezést.

0,71 kg

ACC-150
Korrózióvédő 
koncentrátum

Mindig használandó, ha a Tormek Gyémánt 
Korongokat használja, így megelőzhető a 
rozsdásodás.

0,18 kg

US-430
Univerzális támasz, 
meghosszabbított

Az univerzális támaszt a hosszú szerszámok, például 
hosszú kések, bárdok és macheték élezésére 
tervezték.

0,87 kg

Folytatás a következő oldalon
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SB-250
Blackstone  
Silicon

A T-8/T-7 modellhez. ∅ 250×50 mm. Gyors acél-
eltávolítást biztosít gyorsacél, egzotikus ötvözetek 
és nagy vágóélű szerszámok esetén. A karbidot is 
kezeli. 220 grit.

4,23 kg

SJ-250
Japanese 
Waterstone

A T-8/T-7 modellhez. ∅ 250×50 mm. Extra finom 
felületet biztosít a kéziszerszámokhoz, ahol 
minimális acél-eltávolítás szükséges.

5,23 kg

SJ-200
Japanese 
Waterstone

A T-4/T-3 modellhez. ∅ 200×40 mm. Extra finom 
felületet biztosít a kéziszerszámokhoz, ahol 
minimális acél-eltávolítás szükséges.

2,70 kg

DC-250
Diamond Wheel 
Coarse

A T-8/T-7 modellhez. ∅ 250×50 mm. 
Garantálja a hatékony acél eltávolítást és gyorsan 
feljavítja a tompa, vagy sérült éleket. 360 grit.

3,79 kg

DF-250
Diamond Wheel 
Fine

A T-8/T-7 modellhez. ∅ 250×50 mm. 
A mindenre jó korong. Kombinálja a gyors acél 
eltávolítást és a finom felületet. 600 grit.

3,79 kg

DE-250
Diamond Wheel 
Extra Fine

A T-8/T-7 modellhez. ∅ 250×50 mm. 
Extra finom felületet ad. Különösen alkalmas faragó 
szerszámokhoz és késekhez, ahol csak kevés acélt 
kell eltávolítani. 1200 grit.

3,79 kg
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