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Kujutöötlus ja teritamine
Lõikeriistad peavad tõhusaks toimimiseks olema teravad. Terava lõikeriista kaks lõikefaasi 
lõpevad ühtse tipuga. Kasutamise käigus muutub tipp ümaraks ja lõikeserv kaotab teravuse. 
Nüristunud lõikeriistu saab teritada luisuga, nugasid lisaks ka terasest terituspulgaga. 
Lõikefaasi tipu töötlemise järel on lõikeriist jälle terav. Samas suureneb lõikenurk iga kord, 
kui lõikeriista hoonitakse.

Teritamisel teraspulga või luisuga eemaldatakse väga piiratud hulgal terast. Mitmekordse 
teritamise või hoonimise järel muutub lõikenurk liiga suureks ja lõikeriist vajab kuju taastamist. 
Varem või hiljem vajavad kuju taastamist kõik lõikeriistad, selleks rakendatakse käiakivil 
lihvimist. Kui eemaldatakse vaid piiratud hulgal terast, nimetatakse vastavat lihvimist ka 
teritamiseks.

Lõikeriista lihvimine tähendab metalli eemaldamist lõikeriistalt niisuguses ulatuses, et tera 
esialgne lõikenurk taastub või tera saab soovitud uue lõikenurga. Lihvimisega saab muuta 
ka lõikeriista kuju vastavalt teie vajadustele.

Noatera erinevad kulumisastmed. Sama põhimõte kehtib kõigi lõikeriistade korral.

Järgmise kasutusperioodi järel 
on lõikeserv jälle nüri.

Järgmine hoonimine teritab lõike- 
serva veel suurema nurgaga.

Lõikeserva algupärane kuju 
taastatakse Tormeki seadmega 
lihvimise teel.

Lõikeserv on terav. Lõikeserv on kulunud ja nüri. Luisul hoonitud lõikeserv on 
taas terav, kuid lõikenurk on 
suurenenud.
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Lõikenurk ja faasinurk
Lõikenurk on lõikeserva moodustavate pindade vaheline nurk, mis määrab tera lõike- ja 
püsivusomadused. See võib olla kitsas ja nõrk kergete tööde korral või järsk ja tugev 
raskete lõiketööde sooritamisel. Nikerduslõikeriistadel on kitsamad lõikenurgad (umbes 20°). 
Õõnestreipeitlitel on laiemad lõikenurgad (45–60°).

Faasinurk on lõikefaasi ja lõikeriista pikitelje vaheline nurk. Ühel küljel asuva lõikefaasiga 
lõikeriistadel on lõikenurk võrdne faasinurgaga. Lõikeriistadel, millel on sümmeetriline 
lõikefaas mõlemal küljel, nagu kirved, noad ja kaldpeitlid, on faasinurk võrdne poole 
lõikenurgaga. Nikerduslõikeriistadel võib esineda ka sisemine lõikefaas, millisel juhul on 
lõikenurk võrdne välimise ja sisemise faasinurga summaga.

Ühel küljel asuva lõikefaasiga lõike- 
riistadel on lõikenurk (α) võrdne 
faasinurgaga (β).

Lõikeriistadel sümmeetrilise 
lõikefaasiga mõlemal küljel on 
lõikenurk (α) võrdne kahekordse 
faasinurgaga (β).

Välimise ja sisemise lõikefaasiga 
lõikeriistadel on lõikenurk (α) 
võrdne mõlema faasinurga (β₁ ja 
β₂) summaga.

Lõikenurga suurus on lõikeriista töövõime jaoks määrava tähtsusega. Lõikenurk peab olema 
nii kitsas kui võimalik, kuid piisavalt tugev, et lõikeriist suudaks vastu panna puiduga töötades 
ettetulevatele pingetele. Iga lõikeriista lõikenurk on kompromiss võimalikult kerge lõikamise 
ja teravuse maksimaalse püsivuse vahel. Ühe põhinõudena peab lõikeserv olema piisavalt 
tugev selleks, et lõikeprotsessis mitte murduda ega painduda.

Samale lõikeriistale võib lihvida erinevaid lõikenurki sõltuvalt sellest, kuidas lõikeriista 
kasutatakse. Mõistagi võib kasutada ka mitut sama tüüpi lõikeriista, millest igaühele on antud 
mingiks kindlaks tööks optimaalne lõikenurk. Soovitused lõikenurkade osas esitatakse iga 
lõikeriistaliigi lihvimisjuhiste juures. Tormeki nurgaseadistaja abil saab soovitud lõikenurga 
seadistada enne lihvima asumist. Samuti saab mõõta lõikeriista olemasolevat lõikenurka, 
vt lk 142.

Mõisted

Erialakirjanduses esineb palju erinevaid lõikenurkade selgitusi. Seda kutsutakse faasinurgaks, 
lõikenurgaks või teritusnurgaks. Kahepoolse lõikefaasiga lõikeriistade lõikenurka kutsutakse 
efektiivseks faasinurgaks, profiilinurgaks, summaarseks lõikenurgaks või kombineeritud 
faasinurgaks. Samuti kasutatakse lõikenurga suuruse väljendamiseks mõnikord lõikefaasi 
pikkust. Seejuures tuleks arvestada ka lõikeriista paksust – sama lõikenurga juures on 
paksemal lõikeriistal pikem lõikefaas ja õhemal lõikeriistal lühem faas. Eespool selgitatud 
mõistete lõikenurk ja faasinurk läbiv kasutamine selles käsiraamatus aitab vältida lisaselgituste 
vajadust ning arusaamatuste ohtu.
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Kuiv- ja märglihvimine
Lõikeriistu saab lihvida kiirete lauakäiade või lintlihvijatega, kuid ka veenõus aeglaselt 
pöörleva vesikäiaga.

Kuivlihvimine

Lauakäiadel ja lintlihvijatel on suur lõikejõudlus ja need lihvivad kiiresti. Lauakäia kivi on 
kinnitatud vahetult mootori võllile ja pöörleb seetõttu mootori kiirusega võrdsel kiirusel 
(tavaliselt 2850 p/min). Kiirust vähendava reduktori puudumise tõttu mootori ja käiakivi vahel 
on lauakäiad suhteliselt odavad. Lintlihvija lindiveorull pöörleb samuti mootoriga võrdse 
kiirusega.

Nende kiirekäiguliste lihvmasinate puuduseks on asjaolu, et lihvitava lõikeriista tera võib 
hõõrdumise tõttu kuumeneda ja teras kaotada talle antud karastusomadused. Niisugusel 
juhul muutub lõikeserv pehmeks ja lõikeriist nüristub väga kiiresti.

Ülekuumenemisohu vähendamiseks saab lõikeriista lihvimise käigus regulaarselt vette kasta. 
Siiski on väga raske vältida lõikeserva tipu ülekuumenemist, sest see on väga õhuke ja 
kuumenemise suhtes ülitundlik. Lõikeserva temperatuur tõuseb väga kergesti süsinikterase 
lõõmutustemperatuurini 230–240 °C. Kui lõikeserv on kuuma saanud, tuleb see ettevaatlikult 
(ilma uuesti ülekuumutamiseta!) maha lihvida, kuni jõutakse kuumusest kahjustamata 
metallini. See peab paika mitte üksnes karastatud süsinikterase ja roostevaba terase, vaid 
ka kiirlõiketerase (HSS) korral, ehkki viimasel saabub ülekuumenemise kriitiline piir hiljem.

Tavalise lauakäiaga töötades paiskub lendu sädemeid, mille eest tuleb silmi ja nägu prillide 
või näomaskiga kaitsta. Alternatiivina võib masin olla varustatud läbipaistvate kaitsetega. 
Käiakivi suure töökiiruse tõttu peab see ¾ ümbermõõdu ulatuses olema kaitsetega kaetud. 
See piirab juurdepääsu mõningate lihvimistööde korral. Kuivlihvimisel saadakse suhteliselt 
konarlik lihvimispind, mida tuleb hiljem peeneteralise luisuga siluda.

Käiakivist lähtuv peen tolm ja lõikeriistast eraldunud terasekübemed võivad olla tervisele 
ohtlikud. Targem oleks kasutada tolmuärastussüsteemi, mis takistab õhu tolmuga reostamist. 
Puidutolmu jaoks mõeldud ärastussüsteemi kasutamine on keelatud, sest säde võib 
tuleohtliku peene puidutolmu põlema süüdata.

Märglihvimine

Vesijahutusega ehk märglihvimise korral pöörleb käiakivi veenõus. Pöörlev kivi kannab 
pidevalt vett lihvitavale pinnale, jahutades seda ja hoides ära ülekuumenemisohu.

Käiakivi töökiirus on sõltuvalt kivi läbimõõdust 50–130 p/min. Suurem kivi pöörleb väiksest 
kivist aeglasemalt. Käiakivi välispinna väike ringkiirus hoiab ära vee laialipritsimise 
tsentrifugaaljõu mõjul.
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Mootori suurt pöörlemiskiirust (tavalist elektrimootorit ei saa käitada väikse kiirusega) saab 
vähendada tigureduktori, rihmülekande või hõõrdülekandega. Kuna vesikäi vajab reduktorit, 
on see tavalisest, reduktorita lauakäiast kallim.

Veenõu võiks puhastamise võimaldamiseks olla langetatav ja käia küljest eemaldatav. 
Kui veenõud regulaarselt ei puhastata, moodustavad metalli- ja käiakivikübemed selle 
põhjale kõva sette. Märglihvimisega saadav pind on peenema struktuuriga kui kuivlihvimisel 
saavutatav. Sageli pole hoonimine märglihvimise järel nõutav.

Märglihvimisel on lihvimisprotsess lihtsamalt juhitav, sest kivi pöörleb aeglasemalt ja 
õnnetuseoht on väiksema kiiruse tõttu minimaalne. Märglihvimisel ei teki sädemeid, mistõttu 
võib seda kasutada ka kõrge tulekahjuohuga ruumides, näiteks puidutöökodades. Samuti 
puudub oht, et kivi puruneb ja inimesi vigastab.

Vesikäiakivid olid algselt valmistatud looduslikust liivakivist ja andsid väga peene 
pinnaviimistluse. Viimastel aastatel on välja töötatud ka tehismaterjalid vesikäiakivide 
valmistamiseks. Need valmistatakse keraamiliselt ja sisaldavad abrasiivainena 
alumiiniumoksiidi. Tehiskivid lihvivad märksa kiiremini ja nende lihvpind on tavaliselt jämedam.

Kuigi lõikeriista lihvimine vesikäiaga on kuivkäiaga võrreldes aeglasem, on lihvimisele ja 
hoonimisele kokku kuluv aeg vesikäia korral tunduvalt lühem. Põhjuseks on minimaalne 
või puuduv vajadus märglihvimisele järgneva hoonimise järele. Kuna märglihvimisel on 
kuivlihvimise ees selgeid eeliseid, on Tormeki lihvimissüsteem üles ehitatud just märglihvimise 
põhjal.

Vertikaalsed ja horisontaalsed käiad
Vesikäiad on valdavalt vertikaalset tüüpi, see tähendab, et käiakivi on paigutatud püsti ja 
lihvimine toimub silinderpinna ülaosal. Leidub ka horisontaalset tüüpi masinaid, milles käiakivi 
pöörleb horisontaaltasapinnas ja lihvimiseks kasutatakse kivi pealmist külge. Kuna viimastel 
ei kanna pöörlev käiakivi vett lihvimistsooni, on nende masinate peale paigutatud veenõu.

Horisontaalmasinad annavad täiesti tasapinnaliseks lihvitud lõikefaasi, samas kui 
vertikaalmasinate korral tekib kivi läbimõõdust sõltuv kerge nõgusus. Samas on see nõgusus 
vaevumärgatav ega mõjuta lõikeriista talitlust, eeldusel et kasutatava käiakivi läbimõõt ei ole 
liiga väike. Täpsema teabe leiate järgmiselt leheküljelt.

Horisontaalsete käiade puuduseks on käiakivi kiiruse ja lihvimisjõudluse varieerumine 
sõltuvalt lihvimiskoha kaugusest kivi keskpunktist. Lisaks kulub keskpunktile lähemal olev 
ala kiiremini kui välisääre poolne ala, sest kivi tööala väheneb keskpunkti suunas. Samuti on 
horisontaalse käiakivi tasaseks rihtimine vertikaalse kiviga võrreldes keerukam.
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Nõgus lõikefaas

Vertikaalsele käiale on iseloomulik, et lihvitav pind jääb 
kergelt nõgusaks – mida väiksem on kivi läbimõõt, seda 
suurem on nõgusus.

Kivi raadiusest põhjustatud nõgusust selgitaval joonisel 
tuleb tegelikku olukorda liialdada, et nõgusust näha 
oleks. Joonis annab nõgususe tegelikust suurusest vale 
ettekujutuse.

Praktikas on 250 mm läbimõõduga käiakivi tekitatud 
nõgusus minimaalne. Kui lihvida sellise käiaga 2 mm paksust lõikeriista 20° lõikenurga 
juures, on tekkiv nõgusus vaid 0,03 mm, mis on vaevumärgatav ega avalda praktilist mõju 
lõikeriista toimimisele.

Nõgus lihvimine. Liialdatud kujutis.

Kümnekordne suurendus 2 mm paksusest lõikeriistast, mida on lihvitud 20° lõikenurga juures. 
Vaatamata suurendusele on nõgusus vaevu nähtav. Selle sügavus on ainult 0,03 mm.

2 mm

20°

∅
 2

50
 m

m

0,03 mm
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Lihvimissuund
Küsimus, kas lihvida vastutera (vastu lõikeserva suunda) või 
päritera (lõikeserva suhtes pärisuunas), on sama vana kui 
vesikäiaga lihvimise kunst. Paljud kogenud ja oskuslikud 
meistrid kinnitavad, et lihvida tuleks päritera, samas kui 
teised niisama kogenud asjatundjad seisavad vastutera 
lihvimise eest. Tavaline suure kiirusega kuivalt lihvimine 
toimub vastutera.

Meie katsed ei näidanud märgatavat erinevust lõikeserva 
teravuse osas nende kahe meetodi võrdluses. Praktikas on 
lihvimistoimingute vahel siiski teatud praktilised ja olulised 
erinevused.

Vastutera lihvides tõuseb lihvimissurve ja lihvimiskiirus, sest 
käia pöörlemissuund aitab lõikeriista käiakivi vastu suruda. 
Päritera lihvides püüab kivi lõikeriista üles kergitada, millega 
kaasneb lihvimissurve vähenemine.

Vastutera lihvimine aktiveerib käiakivi pinda ja vähendab 
kivi pinna läikivaks muutumise ohtu. Vastutera lihvimisel on 
tera servale tekkiv lihvimiskraat lühem ja jäigem, päritera 
lihvimisel pikem ja õhem.

Vastutera lihvimisel on üheks puuduseks lõikeriista 
eksikombel käiakivisse lõikumise võimalus. See oht on 
kõrvaldatav lihvimisrakiste kasutamisega. Samuti võib 
suuremate lõikenurkade korral vastutera lihvimisega 
kaasneda vibratsioon, mida pärisuunas lihvimisel ei teki.

Päritera l ihvimine on eelistatav juhul, kui nõutav 
on kerge lihvimissurve, näiteks väikeste ja õrnade 
puidunikerduslõikeriistade lihvimisel. Nõnda saab paremini 
juhtida lihvimisprotsessi ja hoida kraadil tekkel silm peal, 
sest käiakivi poolt tõstetav vesi ei varja lõikeserva.

Vaba käega lihvimisel soovitame kasutada päritera lihvimist. 
Tormeki süsteem võimaldab lihvida nii päritera kui ka 
vastutera. Peatükis „Millist rakist kasutada?“ leiate soovitusi 
lihvimissuuna osas erinevate lõikeriistade korral.

Päritera lihvimine.

Vastutera lihvimine.

Vastutera lihvimine suurendab 
lihvimissurvet.

Päritera lihvimine vähendab 
lihvimissurvet.

Tähelepanu tuleks pöörata sellele, et lisaks käiakivi pöörlemissuundadele päritera või 
vastutera võib eristada käiakivi pöörlemissuundi kasutaja poole või kasutajast eemale. 
Viimane sõltub sellest, kummal pool käia kasutaja seisab. Tormeki masinaid võib paigaldada 
mõlemas suunas.



16

6 mm

100 N

≈1 mm

100 N

50 mm

100 N

Lihvimissurve

Märglihvimine

Kui vajutate lihvimise käigus lõikeriista käsitsi mingi teatud jõuga käiakivi vastu, varieerub 
lihvimissurve olenevalt käiakiviga kokkupuutuvast pinnast. Väiksem puutepind tähendab 
suuremat lihvimissurvet. Seda tuleb kindlasti arvesse võtta, sest lihvimissurvest sõltub 
materjali lihvimise kiirus nagu ka käiakivi kulumise ulatus.

Näiteks juhul, kui vajutada sama jõuga käiakivi vastu laia höövlitera ja kitsast puidupeitlit, võib 
lihvimissurve puidupeitli korral lausa 10 korda suurem olla. Nikerdus-õõnespeitli korral võib 
lihvimissurve väga väikse puutepinna tõttu koguni 50 korda suurem olla. Järgnevad näited 
annavad ettekujutuse sellest, kuidas lihvimissurve võib varieeruda kolme tüüpilise lõikeriista 
korral 25° lõikenurgaga. Kõiki lõikeriistu surutakse käiakivi vastu käsitsi jõuga 100 N.

HÖÖVLITERA

Lihvitav pind: 
235 mm²

Lihvimissurve: 
0,43 N/mm²

NIKERDUS-ÕÕNESPEITLID

Lihvitav pind: 
4,7 mm²

Lihvimissurve: 
21 N/mm²

PUIDUPEITEL

Lihvitav pind: 
48 mm²

Lihvimissurve: 
2,1 N/mm²
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Esitatud näidete põhjal võib järeldada, et väikestele ja õrnadele lõikeriistadele ei tohi lihvimisel 
liiga jõuliselt peale suruda, iseäranis juhul, kui nende lõikeserv on kaarjas. Vastasel juhul võib 
ülemäärane lihvimissurve põhjustada materjali liigset mahalihvimist. Samuti kulub kivi üleliia 
kiiresti ja lõikeriist kulutab kivi sisse sooned.

Teisalt ei ole lihvimissurve piiratud juhul, kui kasutada saab käiakivi kogu laiust, näiteks laia 
höövlitera või masinhöövlitera lihvimisel.

Kiirlõiketerase lihvimisel vajab käiakivi küllaldast lihvimissurvet, et selle mõjul toimuks 
kulunud abrasiiviterade lahtimurdumine ja asendumine uute teradega. Seepärast tuleks 
suure lihvimisalaga masinhöövliterade lihvimisel käiakivi pinda aktiveerida kiviviimistlejaga 
SP-650. Tutvuge peatükiga „SP-650“. Mõningase harjutamise järel õpite üsna pea valima 
igale lõikeriistale sobiva lihvimissurve ja optimaalse lihvimiskiiruse.

Kuivlihvimine

Kiirekäigulised kuivkäiad lihvivad väga kiiresti, mistõttu tuleb jälgida, et metalli liigselt maha 
ei lihvitaks. Puidunikerduslõikeriistad on lihvimise suhtes väga tundlikud, sest neil on kitsad 
lõikenurgad ja nad on valmistatud süsinikterasest. Seetõttu ei tohi nikerduslõikeriistu kiirkäial 
lihvida – ülelihvimise oht on liiga suur ja lõikeriist võib ülekuumenemise tõttu karastuse 
kaotada, mille järel terava lõikeserva säilitamine muutub võimatuks.
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Lihvimistoed ja lihvimisrakised
Ühtlase ja terava lõikeserva saavutamiseks tuleb lõikeriista hoida stabiilselt ja käiakivi 
suhtes püsiva lihvimisnurga all. Selleks võib lõikeriista toetada lihvimistoele või kinnitada 
lihvimisrakisesse.

Kiirekäigulistel lauakäiadel on tavaliselt plekist painutatud lihvimistugi, mis jääb enamasti 
liiga lühikeseks, et lõikeriista korralikult toetada. Selle lihtsa toe võib asendada pikema 
toetuspinnaga stabiilsema toega, mis võimaldab lõikeriista ühtlaselt käiakivi vastas hoida. 
Lihvimistoele võib lisada juhtsoones liikuva piirde, mille abil saab lõikeriista käiakivi suhtes 
90° või mõne muu kindla nurga all hoida.

Antud tüüpi lihvimistoed on välja töötatud kiirekäigulistele käiadele, millel suure töökiiruse 
tõttu töötatakse väikeste lihvimissurvetega. Paigaldatuna vesikäiale, mis vajab märksa 
suuremat lihvimissurvet, ei toimi need toed korralikult. Põhjuseks on asjaolu, et lõikeriistale 
rakendatav surve ei jõua lihvimiskohale, vaid kandub üle lihvimistoele. (Joonis 1.)

Nõutava lihvimissurve saavutamiseks tuleb lõikeriista lisaks käepidemest käiakivi poole 
suruda. See aga tõstab lõikeriista käiakivilt lahti ja lihvimistäpsus ongi kadunud. (Joonis 
2.) Seega tuleb lõikeriista samaaegselt kivi vastu ja allapoole suruda, et see lihvimistoega 
kokkupuutes püsiks. Praktikas ei ole see võimalik.

See on iseäranis tuntav kitsaste lõikenurkadega lihvimisel ja nii päritera kui ka vastutera 
lihvimisel. Probleem on tõsisem treiterade lihvimisel, mis on sageli valmistatud kõvast 
kiirlõiketerasest ja vajavad seetõttu suuremat lihvimissurvet.

Treikaabitsate korral, mida lihvitakse suuremate lõikenurkade juures, toimib antud tüüpi tugi 
rahuldavalt nii kuiv- kui ka märglihvimismasinatel. Põhjuseks, miks niisugused lihvimistoed 
toimivad küllaltki hästi kiirekäigulistel kuivkäiadel, on asjaolu, et need vajavad suhteliselt 
väikest lihvimissurvet ja kirjeldatud probleem ei tule seetõttu nii teravalt esile.

Tavalise lihvimistoe korral võtab tugi vastu 
suurema osa lõikeriistale rakendatud survest.

Kui lõikeriista nõutava lihvimissurve saavutamiseks 
käiakivi poole suruda, kerkib see kivi pealt üles.
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Vesikäia lihvimistugi või lihvimisrakis peab olema teostatud nõnda, et lihvimissurvet saaks 
juhtida. See saavutatakse lõikeriista kinnitamisega rakisesse, mis on pööratav ümber 
käiakivist teataval kaugusel asuva telje. Niisugusel juhul kandub lõikeriistale rakendatav surve 
üle lihvimiskohale käiakivil, mitte lihvimistoele. Lisaks on tagatud lõikeriista kindel asend 
käiakivi suhtes, mis on vajalik täpselt lihvitud lõikeserva saavutamiseks.

Lõikeriist tuleb kinnitada rakisesse, mis on 
pööratav käiakivist teatud kaugusel oleval teljel. 
Lõikeriistale rakendatav surve kandub üle käiakivile 
ja teil on täielik kontroll lihvimisprotsessi üle.

Hoonimine
Lihvimisel tekib lõikeserva pealisküljele õhuke lihvimiskraat. See kraat tuleb peeneteralise 
hoonimiskivi või luisuga maha hoonida. Hoonimine silub ka käiakivi tekitatud lihvimisjäljed ja 
muudab pinna siledamaks. Kui lihvimiseks kasutatakse jämedateralist käiakivi, nõuab lihvitud 
pind põhjalikumat hoonimist.

Hoonimine peab toimuma kogu lõikefaasi ulatuses, vastasel juhul muutub lõikeserva 
tipp ümaraks. Kuna lihvimiskraat paindub ühelt küljelt teisele, tuleb vaheldumisi hoonida 
lõikeserva mõlemat külge.

Hoonimiseks võib kasutada ka lauakäiale paigaldatud viltketast. Küll aga tuleb suurest 
lõikekiirusest (tavaliselt 2850 p/min) tingitud agressiivse hoonimismõju tõttu arvestada ohuga, 
et lõikeserva tipp kulub ümaraks. Samuti tuleb tähelepanu pöörata sellele, et tera liiga jõulise 
hoonimisketta vastu vajutamise tõttu üle ei kuumeneks.

Tormeki süsteemi korral kasutatakse hoonimiseks väikese kiirusega pöörlevaid nahkseid 
hoonimiskettaid. Väike kiirus võimaldab tööd kontrolli all hoida, samuti puudub lõikeserva 
ümardumise või ülekuumenemise oht. Hoonimisprotsessi kontrollitakse samuti rakiste abil, 
mis tagab hoonimisel lõikeriistale samasuguse lõikenurga ja liikumisteekonna kui eelneval 
lihvimisel.
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Nikerdus-õõnespeitlite ja V-peitlite 
lihvimine
Nikerdamisel kasutatavate õõnespeitlite ja V-peitlite lihvimine erineb muude lõikeriistade, 
nagu höövliterade, puidupeitlite, treiterade, kirveste ning kääride lihvimisest. Põhjuseks on 
lõikeserv, mis pole sirge – õõnespeitlite lõikeserv on kaarjas, V-peitlitel jooksevad kokku 
kaks lõikeserva. Veel üheks erinevuseks on asjaolu, et neil lõikeriistadel on tavaliselt õhuke 
tera ja väike lõikenurk.

Kuivõrd nende peitlite teritamisel lihvitakse kitsast ja kumerat osa, erinevalt näiteks 
höövlitera lapikust lõikefaasist, on käiakiviga kokkupuutuv pind väga väike. Lihvitavaks 
alaks on põhimõtteliselt joon, samas kui teistel lõikeriistadel on selleks ristkülik. Seetõttu 
võib rakendatav lihvimissurve minna väga suureks isegi juhul, kui vajutate lõikeriistale kätega 
vaid kergelt peale.

Lapiku lõikefaasi, näiteks höövlitera, ülemäärasel lihvimisel ei juhtu midagi halba. Kui aga 
lihvida liigselt mõnd punkti kaarjal lõikeserval, muutub serva kuju ja serv tuleb ümber lihvida. 
Sama kehtib V-peitlite korral – kui üht hõlma liigselt lihvida, tuleb kogu lõikeserv ümber lihvida.

Õõnespeitli lihvimisala on nii 
kitsas, et sarnaneb joonele.

Höövlitera lihvimisala on ristkülik. Ühe punkti ülelihvimine 
tähendab kogu lõikeserva kuju 
ümbertöötlemist.

Kõigepealt tuleb otsustada, kas lõikeriist vajab üldse teritamist või piisab hoonimisest. See 
on iseäranis oluline väikse lõikenurgaga kitsaste ja õrnade lõikeriistade korral. Niisuguste 
lõikeriistade mõne punkti kergeimgi ülelihvimine tekitab lõikeserval selgelt nähaoleva süvendi 
või tühimiku.

Seetõttu on üldiseks soovituseks hoiduda nüristunud väikeste ja õrnade lõikeriistade 
lihvimisest ning eelistada sellele hoonimist luisul või pöörleval hoonimiskettal. Käiakivil 
lihvimine/teritamine on siiski vajalik järgmistel juhtudel:

• Lõikeserv on muutunud hoonimise jaoks liiga nüriks.
• Nõutav on lõikeserva kuju, näiteks lõiketasapinna kaldenurga muutmine. 

(Vt järgmine lehekülg.)
• Nõutav on lõikenurga muutmine.
• Lõikeserv on kahjustatud.
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Tööpõhimõte

Enne teritama asumist taastage lihvimise teel lõikeserva õige kuju. Küljelt vaadates peab 
lõikeserv moodustama sirgjoone, nagu näidatud alltoodud joonisel, mis kujutab lõiketasapinna 
kaldenurka (γ).

Lõikeserv on nüüd tömp ja seda on servalt tagasipeegelduva valguse tõttu hea vaadelda. 
Valgus peaks peegelduma kogu serva ulatuses. Peegeldunud valgusjoont kutsutakse 
hõbejooneks ja see on lihvimisel abiks. Kui jälgida pidevalt hõbejoone laiust ja lihvida ainult 
sealt, kus hõbejoon on kõige laiem, on tulemuseks ideaalselt lihvitud lõikeserv. Kui hõbejoon 
on maha lihvitud, lõpetage lihvimine viivitamatult!

Hea valgustus on väga tähtis kõigi lihvimis- ja hoonimistööde 
sooritamisel, kuid vältimatu nikerdus-õõnespeitlite ja 
V-peitlite lihvimisel, kus hõbejoon peab selgelt näha olema.

Nikerdus-õõnespeitlitel ja V-peitlitel on hõlmad. Kui lõikefaas 
toetub keskosaga puidule, on hõlmad vähem või rohkem 
ette kallutatud. Antud kallet nimetatakse lõiketasapinna 
kaldenurgaks (γ). Sellest nurgast sõltub, kuidas lõikeriist 
puidu sisse lõikub. Nurk peaks olema 20° ringis, et hõlmad ja 
keskosa lõikaksid parimal moel ning lõikepind puidus jääks 
puhas. See soovitus ei sõltu lõikenurgast.

Õõnespeitli külgvaade, kus 
on näidatud lõiketasapinna 
kaldenurk.

Lihvige lõikeservale õige kuju. Lõiketasapinna kaldenurk (γ) 
peaks olema u 20°.

Tasandage ja siluge nüristunud 
lõikeserv peene luisuga.

Väga hea valgustus on ülimalt 
tähtis nõudliku lihvimis- ja 
teritusprotsessi jälgimiseks 
ning juhtimiseks. Kasutage 
reguleeritavat lampi ja paigutage 
see masina lähedusse.
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Lõikeserva kuju tuleb õigeks 
lihvida. Hõbejoon näitab, kust 
lihvida.

Lihvige vaid sealt, kus hõbejoon 
on kõige laiem.

Katkestage lihvimine niipea, kui 
hõbejoon kaob – see on märgiks, 
et lõikeserv on terav.

Hoonimine

Lihvimise järel hoonige lõikefaasi pind võimalikult siledaks. Siseküljele moodustunud kraat 
tuleb samuti maha hoonida. Väliskülge võib hoonida vaba käega peene luisuga või rakisesse 
kinnitatult pöörleval vilt- või nahkkettal. Sisekülge võib hoonida vaba käega kas luisuga või 
profileeritud hoonimiskettal.

Hoonimine on väga tähtis, sest lõikefaasi ja sisekülje siledamad pinnad kergendavad 
lõikeriistaga lõikamist ning aeglustavad nüristumist. Laitmatult hoonitud lõikeriistaga lõigates 
jääb ka puidu lõikepind siledam.

Rakiste kasutamine on eeliseks ka hoonimise korral. Nii saab alal hoida lihvimisnurgaga 
täpselt kokkulangevat hoonimisnurka ja lõikeserv liigub hoonimisketta poole täpselt samuti 
kui lihvimise käigus. Lisaks annab rakise kasutamine võimaluse teha puitu proovilõikeid ja 
naasta vajadusel hoonimise juurde, kinnitades lõikeriista täpselt sama asendiga hoonimisketta 
suhtes.

Lõikefaasi saab lihvida luisul vaba käega või käiakivil vastava rakise abil. Rakis muudab 
töö lihtsamaks ja annab parema tulemuse, sest võite keskenduda kohale, kus serv käiakivi 
vastu puudub, ega pea pöörama tähelepanu lõikenurgale ja lõikeriista asendile, sest selle 
eest kannab hoolt rakis.

Lõikefaasi hoonimisel rakise abil 
jääb liikumine hoonimisketta 
poole samaks kui eelneva 
lihvimise korral.

Tähelepanu! Kiirekäigulised kuivkäiad ja lintlihvijad on puidunikerduslõikeriistade 
lihvimiseks täiesti sobimatud! Need lihvivad liiga agressiivselt, mis teeb võimatuks 
lihvimisprotsessi juhtimise, ja eralduv kuumus rikub terase struktuuri.
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Tipu kumerus

Tormeki nahksed hoonimiskettad töötavad samal põhimõttel kui puuklotsile liimitud nahk. 
Lõikeserva mikroskoobiga vaadates on näha, et selle kõige välimine tipuosa on kergelt kumer, 
sest nahkne hoonimisketas ei ole nii paindumatu kui käiakivi. Samas on rakise abil hoonimisel 
tekkiv lõikeserva kumerus väga väike ega avalda halba mõju lõikeriista lõikeomadustele. 
Tegelikult muudab see lõikeserva mikroskoopiline ümardamine lõikeserva kaugeima tundliku 
tipu veidi tugevamaks.

Teoreetiliselt võib kõva luisu peal hoonitud lõikeserva tippu teravamaks pidada. Samas 
kehtib see vaid lõikeriista suhtes, millega ei ole veel töötatud. Niipea, kui lõikeserv puusse 
tungib ja puidukiud seda mõjutama hakkavad, leiab aset serva mikroskoopiline ümardumine 
ja isegi paindumine. Põhjuseks on asjaolu, et nende väga väikese lõikenurgaga (mõnikord 
vaid 20°) lõikeriistade lõikeserva tipp on ülimalt tundlik. Praktikas näitab lõikeserva teravuse 
ja vastupidavuse ära see, kuidas lõikeriist esimeste teritusjärgsete puidulõigete järel toimib.
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Lõikenurgad

Nikerduslõikeriistadele lihvitakse tavaliselt lõikenurk vahemikus 20° kuni 25°. See lõikenurk 
kujutab endast kompromissi võimalikult kerge lõikamise ja lõikeserva maksimaalse kestvuse 
vahel. Pehme puidu korral võib lõikenurk olla kõigest 20° või väiksemgi. Kõva puidu tööt-
lemisel ja vasara kasutamisel peaks lõikenurk piisavalt tugeva lõikeserva moodustamiseks 
olema 30° või suuremgi.

Nikerdustööde korral on lõikeriista lõikenurga valik väga tähtis. Võib tekkida kiusatus nurk 
liiga kitsaks lihvida, et lõikeriistaga lõikamine oleks võimalikult lihtne. Sellega kaasneb oht, 
et tera muutub õrnaks ja puit kahjustab seda hõlpsasti. Lõikeriistad lõikenurgaga 22,5° ja 
20° erinevad tugevuse poolest märgatavalt.

Võib tekkida küsimus, miks mitte kasutada lõikenurka 25°, et tagada sobivus kõigi 
puuliikidega, kuid see pole nii lihtne. Suur lõikenurk ei sobi pehmetele puuliikidele, sest 
puidukiud surutakse enne läbilõikamist kokku. Lisaks on kergem töötada lõikeriistaga, mille 
lõikenurk on võimalikult väike. Lõikeriista ja töö jaoks optimaalse nurga leidmine eeldab 
katsetamist ning õppimist. Erineva kõvadusega puuliikide töötlemisel on soovitatav omada 
enam kui üht lõikeriista ja lihvida neile erinevad lõikenurgad.

Tormeki süsteemiga saab lõikeriista lõikenurka mõõta ja seadistada enne lihvimist. Märkige 
nurk rõngale.

20° lõikenurk sobib pehmetele 
puuliikidele, kuid kõvemad 
puuliigid võivad niisugust nõrka 
tera kergesti vigastada.

Lõikenurga kerge suurendamine 
väärtusele 22,5° võib olla piisav 
tööks kõvema puiduga.

Vasara kasutamisel peaks 
lõikenurk sõltuvalt puidu 
kõvadusest olema 25° või veelgi 
suurem.
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Treiterade teritusmeetodid
Treiterad on valmistatud kiirlõiketerasest või muudest erilistest kõvadest terasesortidest, 
talumaks treimisega kaasnevat hoogsat kulumist ning kuumenemist. Seetõttu on vastavad 
terasesordid ka raskesti töödeldavad. Eristada tuleks lõikeriista kujutöötlust ja teritamist. 
Kujutöötluse sooritamisel lihvitakse terast maha soovitud kuju ja lõikenurga saavutamiseks. 
Teritamisel viimistletakse olemasolevat kuju teravuse taastamiseks.

Algset kujutöötlust saab sooritada kas vahetult Tormeki masinal või, kui eemaldamist vajab 
rohkelt terast, lauakäial, kasutades Tormeki rakiste paigalduskomplekti lauakäiale BGM-100 
(lk 29). Tormeki meetodi tugevaks küljeks on teritamine, mis sooritatakse nii tera kuju kui ka 
lõikenurka täpselt jäljendades. Kuivõrd eemaldatakse väga vähe terast – lõikeserva sisuliselt 
vaid viimistletakse – on Tormeki meetod soovitud kuju saavutamise järel väga kiire.

Lõikeriista kujutöötlus, mis üldjuhul kujutab endast ühekordset tööd, võib kesta 10–20 minutit, 
olenevalt lõikeriista suurusest ja eemaldatavast terasehulgast. Kujutöötlus võib hõlmata 
kaldenurga muutmist peitlil, õõnespeitli hõlmade pikkuse muutmist või lõikenurga muutmist.

Kui kasutate terase mahalihvimiseks lauakäia, hoiduge lõikeserva üle kuumutamast. 
Kiirlihvimise korral võib kergesti tekkida kiusatus lõikeriista lihvimise kiirendamiseks 
liiga tugevasti käiakivi vastu suruda. Ehkki kiirlõiketeras talub süsinikterasest kõrgemaid 
temperatuure, säilib endiselt lõikeserva kõige välimise tipu, mis on väga õhuke, 
ülekuumenemisoht.

Sagedane jahutamine vees hoiab temperatuuri madalal, kuid sellisel juhul tekib mikromõrade 
oht. Ülekuumenemine ja mikromõrad lühendavad teravuse püsimist. Eeltoodust tulenevalt 
tuleks lõplik kujutöötlus terase ülekuumenemisohu vältimiseks sooritada aeglaselt pöörleval 
vesijahutusega käiakivil.

Vajadus terase ettevaatliku mahalihvimise ja sagedase vees jahutamise järele vähendab 
erinevust kiirkäial kujutöötluse sooritamiseks ning aeglaselt pöörleval Tormeki vesijahutusega 
käiakivil lihvimiseks kuluva aja vahel. Lisaminutid, mis Tormeki kasutamisel algseks 
kujutöötluseks kuluvad, on kulutamist väärt, sest terase omaduste muutumist pole karta ja 
lõikeriist püsib märksa kauem terav. Pidage meeles, et lõikeriista kujutöötlus sooritatakse 
üksainus kord.
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Nõuandeid kujutöötluse sooritamisel Tormekiga

Lihvimissurve 
Aeglaselt pöörleva käiakivi korral tuleb terase mahalihvimiseks peale suruda 
tugevamini kui kiirkäia korral. Võrdväärne lihvimissurve kiirkäial põhjustaks 
ülekuumenemist. Seega ärge kartke lõikeriistale korralikult peale suruda. Surudes 
hoidke sõrmi lõikeserva läheduses. Tormeki teemantketastega teritamisel ärge 
tugevat survet avaldage (lk 155).

Kui soovite eemaldada rohkelt terast, näiteks kaldpeitli kujutöötluse sooritamisel, 
kasutage vertikaalset paigutust ja lihvige vastutera. Niisugusel juhul tõstab käiakivi 
pöörlemine lihvimissurvet (lk 100).

Kasutage käiakivi kogu laiust 
Liigutage lõikeriista külgsuunas ja kasutage käiakivi kogu laiust soonte tekke 
vältimiseks. Üleminekul uuele kohale kivil vähendage survet või kergitage lõikeriista.

Käiakivi aktiveerimine 
Suure pinna kujutöötluse sooritamisel, näiteks sirge servaga kaldpeitli korral, 
aeglustab madal lihvimissurve lihvimist. Töökiiruse tõstmiseks taasaktiveerige 
käiakivi lihvimise käigus paar korda kiviviimistlejaga SP-650.

Hoonimine

Lõikefaaside läikivaks hoonimise eelised on hästi teada, seda kasutatakse höövliterade, 
puidupeitlite, nugade ja puidunikerduslõikeriistade teritamisel. Sama kehtib puidutreiterade 
korral; Tormeki seadme omanikuna saate lõikeservi peaaegu täiuslikuks hoonida.

Tormeki meetodiga on nii teritamine kui ka hoonimine täieliku kontrolli all. Lõikeserv vajab 
vaid peenviimistlust, sest kuju ja lõikenurk jäävad nii teritamisel kui ka hoonimisel täpselt 
samaks. Kogu protsess – ülesseadmine, teritamine ja hoonimine – võtab aega vaid mõne 
minuti ning see aeg on otstarbekalt kasutatud.

Korralikult hoonitud ja poleeritud lõikeserva eelised:

• Peitel lõikab kergemini.
• Lõikeserv püsib kauem terav.
• Väiksem hõõrdumine kokkupuutel puiduga ja väiksem kuumenemine.
• Puidu pind jääb siledam.
• Väiksem ajakulu teritamisele ja rohkem aega treimiseks.
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Küsimused ja vastused

Miks lõikab Tormekiga töödeldud tera kergemalt?

Tormeki käiakivil teritamine ja nahksel hoonimiskettal hoonimine loob väga viimistletud 
lõikeserva pinna. Viimistletum lõikeserva pind tähendab teravamat lõikeserva, mis lõikab 
kergemalt.

Miks on Tormekiga teritatud tera lõikejälg siledam?

Kuivõrd Tormekiga töödeldud tera on viimistletum ja teravam, lõikab see puidukiude 
puhtamalt ning jätab puidule siledama pinna, mis vähendab vajadust peenlihvimise järele.

Miks püsib Tormekiga töödeldud tera kauem terav?

Kahel põhjusel. Kiirekäigulisel käial kuivlihvimise teel saadud lõikeserv on sakiline, samas 
kui Tormekiga teritatud lõikeserv on ühtlasem ja kulumiskindlam. Lisaks ei saa Tormekiga 
töödeldav lõikeserv teritamise käigus üle kuumeneda ja kõvadust kaotada.

Miks on Tormeki meetod kiire?

Põhjus seisneb rakiste kiires kinnitamises ja täpses korratavuses. Lõikeserva olemasolevat 
kuju viimistletakse vaid veidi. Eemaldatakse üksnes murdosa terasest. Ei maksa uskuda 
müüti, et Tormeki süsteem on aeglane. Selle tekkepõhjuseks on treialite suutmatus teha 
selget vahet kujutöötlusel ja teritamisel. Kui olete lõikeriistale õige kuju andnud, mida 
tavaliselt tuleb teha üksainus kord, käib lõikeserva viimistlemine ja hoonimine kiirelt.

Kuidas Tormeki käiakivi nii kaua vastu peab?

Kuivõrd igal teritamisel töödeldakse lõikeserva vaid veidi, on ka käiakivi kulumine piiratud. 
Ning et teravus püsib kauem, pole tarvis sageli teritada. Lisaks peab korralik, 250 mm 
läbimõõduga ja koguni 50 mm laiune käiakivi väiksemate ning kitsamate käiakividega 
võrreldes kauem vastu.

Kas seadistaja TTS-100 kasutamisel tuleks lõikefaas värviga katta?

Ei. Tormeki seadistaja TTS-100 kordab lõikenurka automaatselt.

Kas teritamise järel tuleks kasutada luisku?

Lõikefaasi korral mitte. Peen käiakivi ja nahkne hoonimisketas tagavad luisutagi 
suurepärase teravuse. Peitlite sisekülge hoonitakse ja poleeritakse profileeritud nahkse 
hoonimiskettaga LA-120. Alternatiivina võib kasutada sisekülje profiilile vastavat luisku.

Kas kujutöötlus Tormekiga käib samuti kui lauakäiaga?

Ei. Tormekile tuleb tugevamini peale suruda. Parima tulemuse saamiseks vajutage 
lõikeriistale tera läheduses sõrmedega peale. Sõrmed pole ohus, sest käiakivi käib ringi 
aeglaselt, 90 p/min. Tormeki teemantketastega teritades võib avaldada vaid nõrka survet. 
Uue teemantkettaga teritades avaldage väga nõrka survet.



28

Kui palju aega kulub õõnes- või kaldpeitli kujutöötlusele?

Kujutöötlusele kulub 10 kuni 20 minutit, olenevalt lõikeriista algupärasest kujust ja 
eemaldatavast terasehulgast. Lisaminutid, mis Tormekiga töötades kuluda võivad, on hea 
investeering kalli lõikeriista parima jõudluse nimel; nii saate olla veendunud, et lõikeserv 
ülekuumenemise tõttu ei pehmene ning jääb pikaks ajaks teravaks. Pidage meeles, et 
lõikeriista kujutöötlus sooritatakse üldjuhul üksainus kord.

Kas kiirlihvimine kuivalt võib mõjutada kiirlõiketerasest lõikeserva?

Jah. On hästi teada, et ülekuumenemine avaldab süsinikterasele kiirelt halba mõju. Sama 
kehtib kiirlõiketerase korral, ehkki kriitiline temperatuur on märksa kõrgem. Lõikeserva 
tipp, mis on väga õhuke, võib kergesti saavutada karastust mõjutava temperatuuri. 
Kuumenemist saab piirata lõikeriista vees jahutades, kuid niisugusel juhul tekib silmaga 
nähtamatute mikromõrade oht.

Kas ma vajan lauakäia?

Lauakäi pole tingimata vajalik, kuid terase kiire mahalihvimine algse ligikaudse 
kujutöötluse käigus võib kasuks tulla. Tormeki rakiste paigalduskomplekti lauakäiale 
BGM-100 abil saab kasutada samasid täpseid Tormeki rakiseid kogu kujutöötlus- ja 
teritusprotsessi vältel.

Nii on teie käsutuses kummagi parimad omadused: terase kiire mahalihvimine 
kiirkäigu-lauakäiaga ning vesijahutusega käiakivi ja nahkse hoonimiskettaga saavutatav 
peenviimistletud pind – kõik sama rakisesüsteemi abil. Tänu patenteeritud kujundusele 
toimib seadistaja treiteradele ja peitlitele igas läbimõõdus käiakividel. Seega võite minna 
üle 150 mm käiakivilt 250 mm käiakivile ja saavutada sama kuju.

Kas väikese töökiirusega (neljapooluselise mootoriga) lauakäi väldib serva 
ülekuumenemisohtu?

Ei. See käi töötab vesijahutuseta ja selle kiirus on endiselt liiga suur, ehkki kaks korda 
väiksem konventsionaalse kahepooluselise mootoriga lauakäiaga võrreldes.
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Tormeki rakiste kasutamine lauakäial
Kuivkäiad sobivad suurepäraselt profiili kiireks saavutamiseks, kuid Tormeki vesijahutusega 
teritussüsteem annab nii laboris kui ka pärismaailmas tõendatult tulemuseks täiuslikuma 
lõikeserva. Kui puidutreiterade kuju vajab ulatuslikku muutmist, võib nende ligikaudse 
kujutöötluse sooritamiseks kasutada kiirkäigu-lauakäia. Rakiste paigalduskomplekt lauakäiale 
BGM-100 võimaldab lauakäial kasutada õõnespeitlite rakist SVD-186 R, universaalrakist 
SVS-50 ja lihvimistuge SVD-110. Kuivõrd seadistaja treiteradele ja peitlitele TTS-100 toimib 
iga läbimõõduga käiakivil, saab väiksema käiakivi hõlpsasti suurema Tormeki käiakivi vastu 
välja vahetada, saavutades täpselt sama kuju. Kogu teritusprotsessi vältel on kasutusel 
samad Tormeki rakised treiterade jaoks.

Iga käiakivi ei sobi lõikeriistade täppisteritamiseks. Lauakäiale paigaldatud standardsed 
käiakivid on sageli liiga kõvad ja muutuvad kergesti läikivaks, mis vähendab terase 
mahalihvimise kiirust ning põhjustab lõikeriista ülekuumenemist. Kasutage õige sideainega 
alumiiniumoksiid-käiakivi, see ei tohi olla liiga kõva (läikivaks muutumise vältimiseks) ega 
liiga pehme (soonte tekke vältimiseks). Hoidke käiakivi pinda värske ja puhtana. Kulunud 
abrasiiviterad peavad ära kuluma, et uued terad saaksid neid asendada. Vastasel juhul 
muutub pind läikivaks ja terad pigem hõõruvad kui lõikavad, mille tõttu suureneb hõõrdumine 
ja ülekuumenemisoht. Kasutage käiakivi pinna hea seisundi alalhoidmiseks käsirattaga 
teemant-hooldustööriista. Selle töö sooritamiseks ei tohi kasutada Tormeki rihtimis- ja 
teritustööriista.

Kiirlõiketeras talub süsinikterasega võrreldes märksa kõrgemaid temperatuure kõvadust 
kaotamata. Samas võib temperatuur lõikeserva tipul, mis on väga õhuke, kergesti saavutada 
karastust mõjutava taseme. Seetõttu lihvige lõikeserva tippu ettevaatlikult ja ärge lubage 
sel sinakat värvitooni omandada. Kiirlõiketerase ülekuumutamine võib vähendada kõvadust 
koguni 4 HRC võrra, lühendades lõikeserva tööiga. Kui jahutate tera vees, ärge jahutage 
järsku kõrgelt temperatuurilt, sest see võib põhjustada silmaga nähtamatuid mikromõrasid.

Lauakäiaga tuleb pädevalt ja hoolikalt ümber käia. Järgige komplektiga BGM-100 kaasas-
olevaid juhiseid ja lauakäia ohutusjuhiseid.

Rakiste paigalduskomplekt lauakäiale BGM-100 
võimaldab kasutada lauakäial ka Tormeki puidu-
treimisrakiseid: õõnespeitlite rakist SVD-186 R, 
universaalrakist SVS-50 ja lihvimistuge SVD-110. 
Seadistaja treiteradele ja peitlitele toimib igas 
läbimõõdus kividel.

Tähelepanu! Ärge kasutage lauakäia süsinikterasest lõikeriistade, nagu 
puidunikerduspeitlid ja V-peitlid, töötlemiseks. Nende lõikeserva on väga lihtne üle 
kuumutada ja pehmeks muuta



30



Tormeki 
teritusviis



32

Tormeki süsteem
Tormeki meetodi korral ei kasutata tavalist lauakäia lõikeserva lihvimiseks ega erineva 
jämedusega luiskusid teritamiseks ja hoonimiseks.

Nii esmalihvimine (lõikeriista kujutöötlus ja optimaalse lõikenurga loomine) kui ka sellele 
järgnev teritamine toimub ühel ja samal käiakivil. Tormeki originaalse käiakiviga saab läbi viia 
nii kiiret lihvimist kui ka peenteritamist. Kuna lihvimis-/terituskohta jahutatakse pidevalt veega, 
ei kuumene tera üle ega kaota karastamise teel saadud kõvadust. Hoonimine ja poleerimine 
sooritatakse nahksel hoonimiskettal. Käiakivi tööpinda saab vajadusel hõlpsasti Tormeki 
rihtimis- ja teritustööriistaga tasandada ning rihtida.

Nii käiakivil läbiviidav lihvimine ja teritamine kui ka nahksel hoonimiskettal teostatav 
hoonimine ning poleerimine toimuvad ainulaadse konstruktsiooniga rakiste abil. Teie jaoks 
tähendab see täielikku kontrolli lihvimis-, teritus- ja hoonimisnurkade üle. Meie patenteeritud 
nurgaseadistaja abil saate valitud lõikenurga täpselt eelseadistada.

Teritusprotsess on vajadusel täpselt korratav. Kui olete lõikeriistale üks kord soovitud 
kuju ja lõikenurga lihvinud, saab täpselt sama tulemust tulevikus alati korrata. See kehtib 
isegi „keerulise“ kujuga lõikeriistade korral, nagu sõrmeküüneteritusega õõnestreipeitlid, 
lusikakujulised õõnespeitlid puidunikerdamiseks ja kaarja lõikeservaga ovaalsed kaldpeitlid. 
Tänu täpsele korratavusele on eemaldatav materjalikogus minimaalne ja teritamine toimub 
kiirelt. Lisaks pikeneb oluliselt lõikeriistade tööiga.

Lõikeserva kuju täpse taastamise võimalus on lõikeriistaga töötamisel suureks eeliseks. 
Poolelijäänud treimis- või nikerdustööd saab jätkata täpselt sama tehnika ja töövõtetega, 
sest lõikeriista kuju ning lõikekarakteristikud pole muutunud.
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Ülaltoodud pildil on mudel Tormek T-8. Selle eelkäija, T-7, ning väiksem Tormek T-4 
toimivad samal viisil ja kasutavad samasid rakiseid ning tarvikuid. 
Mudelite T-8 ja T-4 kirjelduse ning tehnilised andmed leiate leheküljelt 166.

Nahkne hoonimisketas
Universaaltoe 
horisontaalne alus

Mikroregulaatoriga 
universaaltugi

Eemaldatav 
veenõu

Seibmutter EzyLock

Käiakivi
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Tormeki universaaltugi

Tormeki universaaltoele on üles ehitatud kogu Tormeki 
süsteem. Tugi on valmistatud 12 mm ümarterasest ja sel 
on maksimaalse stabiilsuse huvides topeltkinnitus. Kiiret ja 
täpset peenseadistamist võimaldab mikroregulaator. Tugi 
on paigaldatav vertikaalsesse (1) või horisontaalsesse (2) 
lihvimisasendisse või hoonimisasendisse (3), vt lk 40.

Toel on järgmised funktsioonid:
• Tugi lihvimisrakistele.
• Tugi rihtimis- ja teritustööriista TT-50 jaoks.
• Tugi lõikeriistale lihvimisel ilma rakisteta.
• Tugi kätele vaba käega lihvimisel.
• Tugi kätele käiakivi töötlemisel kiviviimistlejaga SP-650.

Tormeki lihvimisrakised

Tormek on välja töötanud rakised enamiku lõikeriistade korrektseks ja kindlaks lihvimiseks. 
Rakistega saab lõikeriistu lihvida täpselt soovitud nurga all ja saavutada lühikese ajaga 
suurepärase lõikeserva. Lihvimisprotsess on kontrolli all ja leiab iga lõikeriista korral aset 
õige nurga all.

Ohutu

Tänu Tormeki käiakivi väiksele kiirusele saab lihvimisprotsessi täieliku kontrolli all hoida. 
Lihvimine ei tekita sädemeid ja terase ning käiakivi osakesed kantakse veega ära. Tormeki 
masinad on olenevalt mudelist ja riigist katsetatud ja heaks kiidetud vastavalt Semko, CSA 
ning UL-i standarditele. Järgige masinal olevaid suuniseid või masina komplekti kuuluvaid 
ohutusjuhiseid.

Tormeki pikendatud universaaltugi

Tormeki universaaltugi US-430 on originaalsest universaal-
toest pikem ja kõrgem. Universaaltugi on mõeldud pikkade 
terariistade, nagu pikkade nugade, lihakirveste ja matšeetede 
teritamiseks. Mikroregulaator skaalaga lõikenurga täpseks 
seadistamiseks. Pikkus: 436 mm. Kõrgus: 212 mm.
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Tormeki originaalne käiakivi

Tormeki originaalne käiakivi SG-250 on välja töötatud väikesel kiirusel vees kasutamiseks. 
Käiakivi lihvib tõhusalt ja viimistleb lõikefaasi väga peenelt. Kivi lihvib kiirelt suuri lõikeriistu, 
nagu masinhöövliterad, kirved ja vikatid. Selle jõud käib üle isegi kiirlõiketerasest. Käiakivi 
teralisus on 220 ja abrasiivitera suurus 0,06 mm. Kivi võib töödelda Tormeki kiviviimistlejaga 
SP-650 peenema pinna saamiseks (teralisus 1000), mis sobib peenlihvimiseks/teritamiseks.

Kivi eriline struktuur ja tööalale pidevalt voolav vesi hoiavad ära kivi pealispinna ummistumise 
lihvimisel eralduvate metalliosakestega ning kivi enese kulumisjääkidega.

Kuivõrd suurimat lihvimisjõudlust ja peenimat pinnaviimistlust ei ole võimalik saavutada 
ühe ja sama kiviga, on Tormek välja töötanud kaks käiakivi erivajaduste tarbeks. Nendeks 
käiakivideks on kiirelt lihviv Blackstone Silicon ning peen Japanese Waterstone (lk 154). 
Saadaval on ka kolm teemantketast: jäme teemantketas, peen teemantketas ja ülipeen 
teemantketas (lk 155).

Teritusprotsessi ideaalne jälgitavus

Et käiakivi pöörleb aeglaselt vees ja sädemeid ei teki, ei kasutata masinal kaitseekraani. See 
tähendab, et teritusprotsess on selgelt jälgitav ning juhitav.

Tasane otspind

Käiakivi otspind on töödeldud täiesti tasapinnaliseks ja 
varustatud kesksüvendiga, et lihvpind ei puutuks vastu 
keskset kinnitusseibi ning -mutrit. Pind on mõeldud 
höövliterade, puidupeitlite jms lõikeriistade tagakülgede 
lihvimiseks.

Lihvimine ja peenteritamine

Tormeki kiviviimistleja võimaldab sooritada nii algse 
kiirlihvimise kui ka peenteritamise samal kivil lihvimisrakise 
identse seadistusega Teritamine viiakse läbi täpselt 
sama nurga all kui algne kiirlihvimine (lk 140). See 
toimib originaalse käiakivi SG-250 ja käiakivi Blackstone 
Silicon SB-250 korral. Käiakivi Japanese Waterstone 
korral kasutatakse kiviviimistleja peent külge pinna 
puhastamiseks. Teemantkettaid ei tohi mingil juhul rihtida.

Alati töövalmis käiakivi

Tormeki kivivi imistlejaga saab käiakivi hõlpsasti 
taasaktiveerida, nii et värsked abrasiiviterad pinnal 
paljastuvad ja kivi töötab alati tõhusalt. See on eeliseks 
kõva kiirlõiketerase lihvimisel suure lihvpinnaga, näiteks 
masinhöövliterade korral (lk 140). Taasaktiveerimine on 
kasutatav originaalse käiakiviga SG-250 ja käiakiviga 
Blackstone Silicon SB-250.
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Alati ühtlase jooksuga käiakivi

Käiakivi pind võib mõningase kasutamise järel ebaühtlaseks 
muutuda ja kivi viskuma hakata. Tormeki rihtimis- ja 
teritustööriistaga saab hõlpsasti taastada käiakivi algse 
täpselt ümmarguse kuju ajal, mil kivi normaalselt masinal 
pöörleb. Tutvuge peatükiga „TT-50“ (lk 138).

Tormeki nahksed hoonimiskettad

Lihvimisel moodustub lõikeservale õhuke kraat. Tormeki 
nahkse hoonimiskettaga saab kraadi õrnalt maha hoonida, 
andes lõiketerale habemenoa teravuse. Lisatarvikuna saab 
paigaldada väiksema ja profileeritud ketta õõnespeitlite ning 
V-peitlite sisekülgede hoonimiseks (lk 44).

Tormeki hoonimispasta

Kui kanda nahksele hoonimiskettale hoonimispastat, on 
tulemuseks veelgi peenem pind. Lõikepinnad muutuvad 
peegelsiledaks ja lõikeserv veelgi teravamaks (lk 44).

Lõikenurga eelseadistamine

Tormeki nurgaseadistaja abil saab rakised seadistada nii, et 
lõikeriistadele on tagatud teie valitud lõikenurk. Seadistaja 
sobib ka lõikenurga mõõtmiseks. Vt peatükki, mis käsitleb 
seadistajat WM-200 (lk 142).

Seadistaja treiteradele ja peitlitele TTS-100

Õõnestreipeitlite ja kaldpeitlite kuju täpseks kordamiseks 
peitlite teritusrakise SVD-186 R ja universaalrakise SVS-50 
kasutamisel. Kogenud puidutreialite poolt soovitatud 
lõikeserva geomeetriatega. Tänu patenteeritud kujundusele 
toimib igas läbimõõdus käiakividel.
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EzyLock käiakivi paigaldamiseks

Tormeki EzyLocki (patent on menetluses) abil, mis on 
ühtaegu nii mutter kui ka seib, saab käiakivi tööriistadeta 
paigaldada ja maha võtta. Erilise keerme tõttu pingutab 
käiakivi pöörlemine mutri õige momendiga. Käiakivi 
paigaldamiseks ja mahavõtmiseks pole tööriistu tarvis (lk 
161). Võll, seib ja EzyLock-seibmutter käiakivi jaoks on 
valmistatud roostevabast terasest.

Eemaldatav veenõu

Teritamise ajal jahutab vesi pidevalt lõikeriista lõikeserva. 
Vesi toimib ka tõhusa määrdeainena, mis annab lõikeriistale 
peenema viimistluse ja teisaldab tekkivad käiakivi- ning 
teraseosakesed veenõusse. Veenõud saab tühjendamiseks 
ja puhastamiseks hõlpsasti langetada ning eemaldada.

Veerenn pikkade lõikeriistade jaoks

Pikkade lõikeriistadega töötamiseks, mis tilgutavad vett 
üle huule serva (nagu kokanoad ja masinhöövliterad), saab 
lisada veerenni. Seadke renni kõige laiem serv sakile veenõu 
huule keskosas ja veerenn suunab vee tagasi veenõusse 
isegi pikimate lõikeriistade korral. (Mudelil T-4 puudub eraldi 
veerenn.)

Ülim täpsus

Põhikomponendid, nagu mootor ja peavõll, on paigaldatud 
valutsingist pealisossa, mis on universaaltoe jaoks 
varustatud sisseehitatud hülssidega. Niisugune täiustatud 
konstruktsioon tagab ületamatu täpsuse universaaltoe 
jaoks, mis on Tormeki rakisesüsteemi aluseks.

Topeltfunktsiooniga magnetiline kaabits

Eemaldatav kaabits hõlmab tugevat magnetit (a), mis tõmbab külge teritatavatelt lõikeriistadelt (b) 
mahalihvitud terasekübemed. Tänu sellele püsib käiakivi puhas ja lihvimisjõudlus kõrge. Vastasel juhul 
surutakse terasekübemed käiakivi pinna sisse, kus nad võivad teritamist mõjutada. Veenõu puhastamisel 
avastate, et suurem osa terasest on magneti küljes. Kaabitsa eemaldamisel vabastab magnet 
terasekübemed ja veenõud on lihtne puhastada. (Mudel T-7 on varustatud sisseehitatud magnetiga 
veenõus. Mudelil T-4 magnet puudub.)

a b



38

Tugev konstruktsioon – suur stabiilsus

Masin seisab lihvimise ajal stabiilselt kummijalgadel ja 
seda pole tarvis aluse külge kinnitada. Kui universaaltugi 
on vertikaalasendis, stabiliseerib allapoole suunatud 
lihvimisjõud masinat täiendavalt.

Lihtne teisaldada ja kanda

Masinal on mugav käepide, mis muudab masina 
teisaldamise ja kandmise lihtsaks. See on eeliseks objektil 
töötades ja võib kitsas töökojas ruumi kokku hoida. (Mudelil 
Tormek T-3 käepide puudub.)

Hoonimisketta kiirkinnitus

Kiirkinnitus lubab hoonimisketta maha võtta suurte 
lõikeriistade, nt pikkade nugade, kirveste või vikatite 
lihvimisel. (Tormek T-4/T-3 ei ole kiirkinnitusega varustatud.)

Pidev töö

Masina ühefaasiline mootor vastab kõrgeimatele tööstus-
nõuetele ja on ette nähtud pidevaks tööks. (Tormek T-4/T-3 
nimitööaeg on 30 minutit/tund.)

Vaikne käik

Tormeki masinad töötavad väga vaikselt tänu kvaliteetsele 
asünkroonmootorile ja patenteeritud hõõrdajamile.

Puudub lihvimistolm

Lihvimine ei tekita sädemeid ja terase ning käiakivi 
osakesed kantakse veega ära. Seetõttu jäävad õhk ja 
masinat ümbritsevad pinnad lihvimistolmust puhtaks, mis 
on kopsudele kasulik.
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Ettevalmistused lihvimiseks

Töökõrgus

Paigutage masin kindlale pinnale sobival kõrgusel. Sobiv kõrgus sõltub lihvimistöö tüübist 
ning ka lihvija kasvust. Noa teritamisel peaks töölaua kõrgus olema 750–830 mm. Teatud 
tööde sooritamisel, näiteks kääride teritamisel või paigaldusrakise MB-100 kasutamisel, 
võib ka tooli peal istuda.

Valgustus

Valgustus peab olema küllaldane, et tööst oleks hea ülevaade ja lihvimisprotsess üksikasjadeni 
kontrolli all. Hea valgustus on eriti tähtis väikeste ja õrnade nikerduslõikeriistade lihvimisel.

Masina paigutus

Masinal ei ole esi- ega tagakülge. Seda võib asetada lauale mõlemat pidi, sõltuvalt sooritatava 
lihvimis- või hoonimistöö iseloomust. Juhistes on välja toodud käia soovituslik parim asend 
iga lõikeriista lihvimiseks.

Veega täitmine

Täitke nõu veega, kui käiakivi pöörleb ja nõu on üles 
tõstetud, kuni vesi saavutab maksimaalse veetaseme 
märgisjoone nõu sees. Jätkake vee juurdevalamist, kuni 
kivi veega küllastub. Kokku kulub ligikaudu 1,2 liitrit vett 
T-8 korral ja 0,6 liitrit T-4 korral (Tormeki teemantketastega 
teritamisel vähem, sest need ei ima üldse vett). Kivi peab 
lihvimise ajal alati vees pöörlema.

Vastutera lihvimine. Päritera lihvimine.

Päritera hoonimine.
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Universaaltoe paigutamine
Universaaltuge saab kinnitada vertikaalsetesse hülssidesse või horisontaalsesse alusesse. 
Need kaks asendit võimaldavad lihvida nii päritera kui ka vastutera. Mõningaid lõikeriistu 
on parem (või kohustuslik) lihvida vaid ühes neist suundadest, samas kui teisi võib lihvida 
mõlemas suunas. Juhistes on esitatud soovitatav lihvimissuund ja universaaltoe asend iga 
lõikeriistatüübi jaoks.

Rihtimis- ja teritustööriista kasutamisel peab universaaltugi olema paigaldatud 
vertikaalsetesse hülssidesse (vastutera). Rakiste abil hoonimisel võib universaaltugi olla ka 
horisontaalasendis. Hoonimine peab alati toimuma päritera.

Universaaltuge saab kinnitada kolme asendisse.

Vertikaalasendisse kahes hülsis. 
Vastutera lihvimiseks.

Horisontaalasendisse päritera 
lihvimiseks.

Horisontaalasendisse päritera 
hoonimiseks.
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Varasema lõikenurga kordamine
Põhimõtteliselt saab varasema lõikenurga kordamiseks kõigil lõikeriistadel Tormeki rakiste 
abil kasutada kaht viisi, milleks on markerimeetod ja vaheklotsimeetod. Treiterade korral 
pakub Tormeki seadistaja treiteradele ja peitlitele TTS-100 kolmandat meetodit, mis taastab 
täpselt nii lõikenurga kui ka kuju.

See meetod eeldab täpse korduse saavutamiseks kivi muutumatut läbimõõtu. Seadke täisnurkne 
puuklots kivi juurde ja märkige üles kontuur. Märkige paralleelne joon ning lõigake maha üleliigne puit. 
Tulemuseks on puidust vaheklots, mis võimaldab kopeerida universaaltoe seadistust.

Seadistage rakis (JS). Paigaldage lõikeriist 
väljaulatusega (P).

Seadistage universaaltugi. 
Kasutage ava A või ava B.

2. Vaheklotsimeetod.

Värvige lõikefaas püsimarkeriga. Pöörake käiakivi käega ja reguleerige seadistust nii, et kivi eemaldaks 
värvi lõikeserva tipust kannani.

3. Tormeki TTS-100 meetod treiterade jaoks.

1. Markerimeetod.
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Universaaltugi lihvimistoena
Universaaltugi sobib hästi abivahendiks erinevat liiki lõikeriistade lihvimisel.

Eriti lühikeste puidunikerdus-
peitlite lihvimiseks võib need 
otse universaaltoele toetada, 
kasutades piirajana käepideme 
otsa. Päritera lihvimiseks 
paigutage universaaltugi 
horisontaalselt.

Suured kirved ja tahumis-
kirved toetatakse universaal-
toele. Kasutage piirajana 
nimetissõrme. Kõige 
tõhusamaks lihvimiseks 
paigutage universaaltugi 
vastutera lihvimisel vertikaalselt.

Puusepa tahumiskirveid on 
kõige parem teritada piki tera. 
Päritera lihvimiseks paigutage 
universaaltugi horisontaalselt.

Toetage laiad läbilõikepeitlid 
horisontaalselt paigutatud 
universaaltoele.

Lapikmeislid. Paigutage 
universaaltugi vertikaalselt. 
Kasutage piirajana nimetissõrme.

Lõikeriistade näited
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Vaba käega lihvimine
Vaba käega lihvimine toimub päritera. See suund tagab parima kontrolli lihvimise üle ja aitab 
vältida lõikeriista käiakivisse lõikumise ohtu. Samuti on parem jälgida lihvimiskohta, sest vesi 
ei voola üle lõikeserva.

Lühikese puidunikerdusnoa 
lihvimine. Parema kontrolli 
huvides toetage mõlemad käed 
universaaltoele ja hoidke sõrmed 
käiakivi lähedal.

Taskunoa lihvimine. Kasutage 
kerget lihvimissurvet, et lihvimis- 
jõud tera kokku ei keeraks. 
Esmalt töödelge käiakivi pinna- 
struktuur peeneks kiviviimistle- 
jaga SP-650 (Tormeki originaalsel 
käiakivil teritamise korral).

Nii on kõige parem vikatit lihvida. 
Et vesi ei voola üle lõikeserva, 
on lihtne kraadi moodustumisel 
silma peal hoida. Hoidke 
küünarnukid keha lähedal. 
Eemaldage hoonimisketas.
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Hoonimine ja poleerimine

Kraat noateral.

Hoonimiskettad

Lihvimisel tekkinud kraat hoonitakse maha Tormeki 
hoonimisketastel, mis on valmistatud spetsiaalsest nahast 
ja immutatud Tormeki hoonimispastaga. Nahk eemaldab 
kraadi õrnalt, sarnaselt habemeajaja nahkrihmale, andes 
lõiketerale habemenoa teravuse ja poleerides lõikefaasid 
peegelsiledaks.

Masina põhivarustuses on suur silindriline hoonimisketas, 
lisavarustusena on saadaval profileeritud kettad õõnespeitlite 
ja V-peitlite sisehoonimiseks.

Profileeritud hoonimisketta saab 
kinnitada suure hoonimisketta 
kõrvale.

Esmalt immutage nahka kaasas- 
oleva õliga*, kasutage u 2/3 tuubist 
T-8 korral ja pool tuubi T-4 korral. 
See pehmendab nahka ja aitab 
hoonimispastal sisse imbuda.

Enne masina käivitamist 
kandke kettale õhuke pastatriip. 
Pöörake ketast käega.

Käivitage masin ja levitage pasta 
ühtlaselt laiali, vajutades sobiva 
lõikeriistaga kergelt ketta vastu. 
Laske pastal nahka imbuda.

Hoonimisketta ettevalmistamine

Ühest korrast piisab 5–10 lõikeriista teritamiseks. Seejärel immutage hoonimisketast taas 
mõne tilga õliga ja lisage uut pastat juurde. Hõõruge hoonimispasta naha sisse. Ärge laske 
pastal ära kuivada, vajadusel lisage õli.

Kraat

Lõikeriista lihvimisel tekib lõikeserva kohale õhuke 
metallkraat. See on kinnituseks, et olete jõudnud lõikefaasi 
lihvimisega lõikeserva tipuni. Teise külje lihvimisel (kui kumbki 
külg vajab lihvimist) jääb kraat alles, kuid paindub nüüd 
lõikeserva teisele küljele. Tõeliselt terava ja kauakestva 
lõikeserva saavutamiseks tuleb kraat õrnalt maha hoonida. 
Seda ei tohi ära murda, vastasel juhul jäävad lõikeservale 
mikropraod.

 *100% meditsiiniline valge õli. Kemikaali ohutuskaardi leiate aadressilt www.tormek.com
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Hoonimine

Hoonida saab kas vaba käega või jättes lõikeriista lihvimise järel rakisesse. Seadistage 
rakis nii, et hoonimine toimuks täpselt sama nurga all kui eelnev lihvimine. See on iseäranis 
kasulik õõnespeitlite lõikefaasi hoonimisel, kus vaba käega on raske kuju täpselt järgida. 
Peitli sisekülge hoonige vaba käega. Hoonida tuleb alati päritera.

Õõnespeitlite ja V-peitlite 
sisekülg hoonitakse profileeritud 
hoonimiskettal.

Pika noa hoonimine. Hoonimisel 
hoidke tera diagonaalselt, et see 
ei puutuks käiakivi vastu.

Höövlitera tagakülje hoonimine.

Vaba käega hoonimine

Painutatud õõnespeitli hoonimine rakises SVD-186 R. Seadke 
universaaltugi nõnda, et hoonimisnurk vastaks lihvimisnurgale.

Höövlitera hoonimine rakisega 
SE-77.

Rakistega hoonimine

Hoonige alati päritera! Vastutera hoonimisel lõikub 
lõikeserv hoonimiskettasse!

Hoonimissuund
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Kasu põhjalikust hoonimisest

Kõik lõikeriistad tuleb korralikult hoonida, et nende tõhusus oleks maksimaalne. Ainsaks 
erandiks on käärid. Lisaks kraadi eemaldamisele tuleks mõlemat lõikeserva moodustavat 
pinda hoonida, et need võimalikult siledaks muuta. Siledamate pindadega lõikeserv on 
teravam ja lõikab kergemini, samuti püsib see kauem terav. Siledate, läikivate pindade 
hõõrdumine puidu vastu on väiksem ja lõikeriistaga on lihtsam töötada.

Treiterade hoonimine

Lõikefaaside läikivaks hoonimise eelised on hästi teada, seda kasutatakse höövliterade, 
puidupeitlite, nugade ja puidunikerduslõikeriistade teritamisel. Samad eelised peavad paika 
ka puidutreiterade korral, ehkki mõningad treialid ei pööra hoonimisele nii suurt tähelepanu 
kui mööblimeistrid ja puidunikerdajad.

Põhjuseks on asjaolu, et näiteks sõrmeküüneprofiiliga õõnestreipeitlite ja kaarja lõikeservaga 
kaldpeitlite lihvimine ning teritamine on küllaltki raske ülesanne, kui seda tuleb teha 
vaba käega tavalisel lauakäial, millele järgnevad korduvad hoonimised hoonimiskivide ja 
luisukividega. Isegi kogenud spetsialistidel on raskusi lihvimisvigade vältimisega ja hoonimine 
kulutab kallist tööaega. Seetõttu rahulduvad puidutreialid enamasti „peaaegu“ teravate 
hoonimata lõikeriistadega ja lihvivad neid tavalisel lauakäial tavapärasest sagedamini.

Tormeki meetodiga on nii teritamine kui ka hoonimine täieliku kontrolli all. Kogu protsess 
– ülesseadmine, teritamine ja hoonimine – võtab vaid mõne minuti. See aeg on hästi 
investeeritud. Hoonitud lõikeriist lõikab kergemini, hõõrdumine puidu vastu on väiksem, 
lõigatav puidupind jääb siledam ja lõikeserv püsib kauem terav. Kokkuhoid väljendub ka 
ajas, sest lõikeriistu ei pea enam nii tihti teritama ja nad kestavad kauem.

Poleerimine

Tormeki nahkne hoonimisketas ja hoonimispasta muudavad käia universaalsemaks – seda 
saab kasutada ka poleerimismasinana. Kõrgläiget saab anda näiteks kroomitud pindadele, 
nagu ka messingile, vasele, hõbedale ja alumiiniumile.

Märkus. Nahkne hoonimisketas on valmistatud plastsüdamikule liimitud 
naharibadest. Naharibade vahel on liimivuugid, mis on tehases nahaga tasa 
lihvitud. Mõningase kasutamise järel, kui naharibad on kokku vajunud, võivad 
liimivuugid nahapinnast kõrgemale jääda. Seda õhukest liimikihti on lihtne 
puuklotsile kinnitatud liivapaberiga ettevaatlikult maha lihvida.



Lihvimisrakised
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Millist rakist kasutada?
Mööblitegija tööriistad Lihvimisrakis Universaaltoe asend Lk

Höövliterad SE-77 Vertikaalne 121

Kumerad höövliterad SVD-110 Vertikaalne -

Puidupeitlid
Vähim pikkus u 75 mm

SE-77 Vertikaalne 121

Lühikesed puidupeitlid
Suurim laius 38 mm ja 
vähim pikkus u 45 mm

SVS-38 Horisontaalne 73

Masinhöövliterad
(mitte kõvasulamist)

SVH-320 Vertikaalne 129

Väikse elektrihöövli terad
(mitte kõvasulamist)

SVX-150 Vertikaalne 65

Profiilterad SVP-80
Üks vertikaalne ja 
teine horisontaalne

133

Liblikhöövliterad SVD-110 Vertikaalne 120

Kaaplehed SVD-110 Vertikaalne 120

Lõikeriistad puidutreimiseks Lihvimisrakis Universaaltoe asend Lk

Õõnestreipeitlid SVD-186 R Horisontaalne 77

Profiilõõnespeitlid SVD-186 R
Vertikaalne või
horisontaalne

77

Jämetöötlusõõnespeitlid SVS-50 Horisontaalne 108

Kaabitsad
Lõikenurkadega 
kuni u 60°

SVD-110 Vertikaalne 117
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* Kasutatakse ka nimetust „pika paindega“ või „luigekael“. 
** Kasutatakse ka nimetust „lühikese paindega“, „õõnespaindega“ või „esipaindega“.

Kaabitsad
Lõikenurkadega 
üle u 60°

SVD-110 Horisontaalne 117

Läbilõike- 
peitlid
Bedan- 
läbilõikepeitlid

SVS-50 Horisontaalne 107

Õhukesed läbilõikepeitlid SVD-110 Horisontaalne -

Kaldpeitlid
Sirged või kaarjad

SVS-50 Horisontaalne 98

Vahetatavad treiterad SVD-186 R Horisontaalne 83

Sisetreiterad SVD-110 Horisontaalne 120

Puidunikerduslõikeriistad Lihvimisrakis Universaaltoe asend Lk

Sirge varrega õõnespeitlid
Laiusega kuni 38 mm

SVS-38 Horisontaalne 68

Sirge varrega õõnespeitlid
Laiusega kuni u 50 mm

SVS-50 Horisontaalne 109

Õõnespeitlid
Laiemad kui u 50 mm

Vahetult 
universaaltoel

Vertikaalne või
horisontaalne

42

Õõnespeitlid 
nikerdusmasinatele
Laiusega kuni 38 mm

SVS-38 Horisontaalne 68

Painutatud õõnespeitlid*
Laiusega kuni 36 mm

SVD-186 R Horisontaalne 85

Lusikakujulised 
õõnespeitlid**
Laiusega kuni 36 mm

SVD-186 R Horisontaalne 85

Tagapaindega õõnespeitlid
Laiusega kuni 36 mm

SVD-186 R Horisontaalne 89
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Allapaindega õõnespeitlid
Laiusega kuni 36 mm

SVD-186 R Horisontaalne 89

Sirged kalasabaõõnespeitlid
Laiusega kuni u 38 mm
Laiemad kui u 38 mm

SVS-38
SVS-50

Horisontaalne 68
109

Sirged V-peitlid SVS-38 Horisontaalne 68

Painutatud V-peitlid SVD-186 R Horisontaalne 90

Viiulivalmistusnoad SVD-186 R Horisontaalne 94

Lapikpeitlid
Vähim pikkus u 100 mm

SVS-50 Horisontaalne 113

Lapikpeitlid
Vähim pikkus u 60 mm

SVS-38 Horisontaalne 74

Lapikpeitlid
Lühemad kui u 60 mm

Vahetult 
universaaltoel

Horisontaalne 42

Kaldpeitlid
Vähim pikkus u 105 mm

SVS-50 Horisontaalne 114

Kaldpeitlid
Lühemad kui u 105 mm

Vahetult 
universaaltoel

Horisontaalne 42

Painutatud 
tõmbenoad
Välise lõikefaasiga

SVD-110 Vertikaalne 120

Kirved SVA-170 Vertikaalne 66

Tahumiskirved
Seesmise sirge lõikefaasiga

Vahetult 
universaaltoel

Horisontaalne 42

Tahumiskirved
Välise lõikefaasiga

Vahetult 
universaaltoel

Horisontaalne 42

Liimeistrid SVM-45 Horisontaalne 58
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Voolimisnoad
Vähim tera pikkus 60 mm
ja vähim laius 14 mm

SVM-45
Vertikaalne või 
horisontaalne

52

Lühikesed voolimisnoad
Tera pikkus alla 60 mm 
või laius alla 14 mm

SVM-00
Vertikaalne või 
horisontaalne

59

Muud lõikeriistad Lihvimisrakis Universaaltoe asend Lk

Noad
Vähim tera pikkus 60 mm

SVM-45
Vertikaalne või 
horisontaalne

52

Lühikesed noad SVM-00
Vertikaalne või 
horisontaalne

59

Noad
Õhukesed terad 
pikkusega üle 160 mm

SVM-140 Vertikaalne 62

Matšeeted ja 
pikad noad

SVM-45
Vertikaalne (US-430 
korral)

52

Lihakirved SVM-45
Vertikaalne (US-430 
korral)

52

Käärid SVX-150 Vertikaalne 63

Hekikäärid SVX-150 Vertikaalne 65

Vikatid Vaba käega — 43

Kruvitsad SVD-110 Horisontaalne -

Järkamisgiljotiiniterad SVH-320 Vertikaalne 132

Lapikmeislid
Vahetult 
universaaltoel

Vertikaalne 42
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Noarakis SVM-45

Märkus. Nugade lihvimisel ei 
peaks tööpink liiga kõrgel asuma. 
Sobiv kõrgus jääb 550–650 mm 
vahele olenevalt teie kasvust.

Konstruktsioon

Rakis koosneb reguleeritavast hoidikust (1) suvalise 
paksusega nugade kinnitamiseks ja reguleeritavast 
seiskurist (2). Rakis reguleeritakse noa paksusele vastavaks 
kruviga (3) ja lukustatakse nupu (4) pingutamise teel.

Rakis toetub universaaltoele. Lõikenurga täppis- 
reguleerimiseks keeratakse seiskurit või kasutatakse 
mikroregulaatorit universaaltoel.

Tavaliselt kasutatakse vertikaalkinnitusega universaaltuge 
ja vastutera lihvimist. Lühikesi nuge saab lihvida ka päritera 
horisontaalselt paigutatud universaaltoega (lk 57).

45 mm

Lihvimissuund: vastutera või päritera.

Masina paigutus

NOAD

Tera vähim pikkus 60 mm.

NIKERDUS-LIIMEISTRID
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Veenduge, et nupp on lahti 
keeratud.

Reguleerige rakis väikese kruvi 
abil noa paksusele vastavaks.

Pingutage nupp. Nuga on nüüd 
kindlalt rakises.

Noa kinnitamine rakisesse

Tipu lõikenurk sõltub sellest, kui pikalt noatera rakisest välja ulatub 
(a). Kui noatera ulatub pikalt välja, tipu lõikenurk väheneb. Kui 
noatera ei ulatu pikalt välja, tipu lõikenurk suureneb.

Õige paigaldusasendi (a) korral 
on lõikefaas ja lõikenurk samad 
tera kogu pikkuse ulatuses.

Rakis peab hoidma noatera vähemalt 2 mm laiuselt. Nuge laiusega 
kuni 14 mm saab lihvida lõikenurgaga 25°. Kitsamate teradega 
nugade lihvimine – vt „SVM-00“, lk 59.

Tera vähim laius
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Värvige markeri abil lõikefaas, et 
käiakiviga kokkupuutumise koht 
oleks selgelt näha.

Keerake rakise seiskur nulli. Varasem teostus on lukustus- 
kruviga. Uus teostus on 
iselukustuv.

Seadistage universaaltugi nõnda, 
et lõikefaasi kand oleks kokku-
puutes käiakiviga.

Varasema lõikenurga kordamine

Seadistage soovitud lõikenurk 
nurgaseadistajaga WM-200. 
Reguleerige rakist, kuni kogu 
lõikefaas on nurgaseadistajaga 
kokkupuutes.

Lõikenurka saab mõõta nurga-
seadistaja sälkude abil.

Uue lõikenurga seadistamine ja mõõtmine

Tõstke universaaltuge mikroregulaatori abil, kuni kogu lõikefaas on 
käiakivi vastas. Ajage käiakivi käega ringi, et näha kohta, kus tera 
kiviga kokku puutub.
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Õhukesed noad

Õhukeste nugade lõikenurga seadistamisel on lõikefaasi pikkus nurgaseadistajaga 
joondamiseks liiga lühike. Viige nurgaseadistaja lõikefaasi asemel kokkupuutesse noa teraga. 
Antud juhul tuleks nurgaseadistaja seadistada poolele soovitud lõikenurgast.

Soovitatavad lõikenurgad

Valige lõikenurk vastavalt noa tüübile ja kasutusotstarbele. Väikese lõikenurgaga (20°) noad 
lõikavad väga kergelt, kuid tera pole kuigi püsiv. Suurem lõikenurk (40°) annab tugevama ja 
püsivama lõikeserva.

Voolimisnoad.

Viilutamis-, fileerimis- ja 
koorimisnoad.

Lihuniku- ja kööginoad.

Jahi- ja spordinoad.

20–25°

25–30°

30–40°
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Lihvimine

Hoidke nuga ja rakist vastavalt joonisele. Vajutage pöidla (või 
peopesaga) pidevalt rakisele, et see oleks alati surutud vastu 
universaaltoe tagakülge. Liigutage nuga aeglaselt käiakivil edasi-
tagasi. Nuga peab toetuma käiakivile kogu kivi laiuses. Noa tipu 
lihvimisel kergitage noapead.

Lihvige, kuni pealisküljele 
moodustub kraat tera kogu 
pikkuse ulatuses. Tunnete seda, 
kui libistate kergelt sõrmega üle 
tera suunaga tagant ette.

Nõuanne. Jälgige, kuidas vesi üle serva voolab, veendumaks, et tera on 
kokkupuutes käiakivi kogu laiusega. See on tähtis ühtlase lõikefaasi saavutamiseks.

Heas valguses paistab kraat 
hõbejoonena. Kui kraat on 
moodustunud kogu tera 
ulatuses, on esimene külg 
lihvitud.

Kui esimene külg on lihvitud, pöörake rakis koos selle külge kinni-
tatud noaga ringi ja lihvige teine külg. Nüüd ilmub kraat kohe, sest 
see oli teisele küljele juba moodustunud. Sümmeetrilise lõikeserva 
saamiseks lihvige maha sama palju kui esimeselt küljelt.

Kraat muutub nõrgemaks ja on 
kergemini eemaldatav, kui lihvite 
esimese külje kerge survega veel 
kord üle.

Nõuanne. Pikkade nugade lihvimisel eemaldage hoonimisketas.
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Päritera lihvimine

Siiani on juhendis selgitatud nugade vastutera lihvimist vertikaalselt paigutatud 
universaaltoega. Nii saab teritada igat tüüpi ja igas pikkuses nuge. Lühikeste nugade korral 
saab universaaltoe paigutada ka horisontaalasendisse ja lihvida päritera. See võib olla 
kasuks juhul, kui tera vajab vaid kerget teritamist, sest päritera lihvimine võimaldab väiksemat 
lihvimissurvet. Antud lihvimissuuna kasutamisel saab noa rakisesse jätta ja hoonida seda 
nahksel hoonimiskettal kontrollitud nurga all.

Pikki nuge nõnda lihvida ei saa, sest rakis puutub vastu universaaltoe kinnitusjalga. (Mudelil 
T-4 ei saa rakises nuge päritera lihvida, sest sel mudelil on käiakivi ja hoonimisketta vahe 
selleks liiga kitsas.)

Lühikesi nuge, mida saab kinnitada rakisesse kuni u 50 mm 
kaugusele tipust (a), saab teritada ka päritera.

Paigutage universaaltugi 
hoonimisketta juurde. 
Seadistage universaaltugi 
selliselt, et hoonimisnurk vastaks 
lihvimisnurgale.

Pöörake masin ümber. Eemaldage nuga rakisest. Hoonige 
ja poleerige lõikefaasid nahksel hoonimiskettal. Laske kogu 
lõikefaasil hoonimisketta vastu puutuda, siis vastab hoonimisnurk 
lihvimisnurgale. Liigutage nuga mõned korrad edasi ja tagasi tera 
mõlemal küljel, kuni kraat kaob.

Kraadi täielikuks eemaldamiseks 
tõmmake nuga ristikiudu läbi 
puuklotsi.

Hoonimine

Tähelepanu! Hoonige alati pöörlemissuunas (päritera). Paigutage masin näidatud 
viisil, nii et kettad pöörlevad teist eemale ja hoonimisketas asub vasakul.
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Vajutage rakis alla nii, et seiskur 
toetuks pidevalt universaaltoele. 
Veenduge, et lihvimine toimub 
käiakivi terves laiuses.

Hoonige vaba käega. Hoidke liimeistrit diagonaalselt, et see 
ei läheks vastu käiakivi. Hoonige lõikefaasi ja selle vastaskülge 
vaheldumisi.

Nikerdus-liimeistrid
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Väikeste nugade hoidik SVM-00

VÄIKSED NOAD

Masina paigutus

Lihvimissuund: vastutera või päritera.

Märkus. Vastutera lihvimisel ei 
tohi tööpink liiga kõrgel asuda. 
Sobiv kõrgus jääb 550–650 mm 
vahele olenevalt teie kasvust.

Konstruktsioon

Väikeste nugade hoidik SVM-00 täiendab Tormeki 
noarakist SVM-45. See laiendab kasutusvõimalusi 
nõnda, et teritada saab pisimaidki nuge.

Hoidik koosneb juhtlatist (1), käepideme hoidikust 
(2) ja reguleeritavast klambrist (3). Noa käepide 
kinnitatakse nupuga (4). Hoidik on mõeldud noa kindlaks 
fikseerimiseks selle käepidet kahjustamata.

Juhtlatt (1) paigutub Tormeki noarakise SVM-45 
haarade vahele, teritamine käib samal viisil kui 
noarakisega. Lõikenurga täppisreguleerimiseks 
keeratakse reguleeritavat seiskurit (6) või kasutatakse 
mikroregulaatorit universaaltoel.

Mitmesugused nikerdusnoad, viltused 
noad ja taskunoad.

SVM-45
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Kinnitage nuga lauaservale 
asetatud hoidikusse.

Suruge juhtlatt ja noatera laua 
vastu. Lukustage nuga nupuga.

Veenduge, et noatera on 
juhtlatiga ühel joonel.

1. Noa kinnitamine hoidikusse SVM-00.

Veenduge, et nupp on lahti 
keeratud.

Kinnitage juhtlatt rakisesse 
väikse reguleerkruviga.

Veenduge, et noa lõikeserv on 
paralleelne rakisega SVM-45. 
Pingutage suur must nupp.

2. Noa kinnitamine rakisesse SVM-45.

Noa käepideme kujust sõltub, kui sügavale hoidikusse nuga 
kinnitada tuleb. Veenduge, et nuga on korralikult kinni.

Vale. Noa serv ei ole rakisega 
SVM-45 paralleelne.

Õige. Noa serv on rakisega 
SVM-45 paralleelne.

Noa kinnitamine
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Teritamine ja hoonimine

Seadistage lõikenurk ja lihvige samal viisil kui SVM-45 korral, vt lk 54. Teritamise 
järel hoonige maha kraat ja poleerige lõikefaas nahksel hoonimiskettal. SVM-45 
kasutusjuhend on allalaadimiseks saadaval aadressil www.tormek.com.

Kas teritada päritera või vastutera?

Teritamine vastutera

Universaaltugi paigaldatakse tavaliselt vastutera 
teritamiseks vertikaalselt. Tulemuseks on tõhusam lihvimine 
ja vähem hoonimisel eemaldatavat kraati. Taskunugade 
(mille tera pole lukustatav) korral tuleks töötada selles 
asendis, et noatera teritamise käigus kokku käänduda ei 
saaks.

Tähelepanu!

Avaldage seiskurile kerget survet, et see püsiks 
alati kindlalt universaaltoe vastas. Niisugusel juhul 
on tulemuseks ühtlane lõikeserv ja puudub noa 
käiakivisse lõikumise oht.

Teritamine päritera

Samuti saab teritada päritera horisontaalselt paigutatud 
universaaltoega. Kui masin on paigaldatud enam kui 700 
mm kõrgusele tööpingile, on tööasend mugavam. On neid, 
kes seda asendit eelistavad, sest nuga ei saa käiakivisse 
lõikuda. Samuti võib see olla kasulik mõningate nugade 
korral, mis vajavad aeglasemat lihvimist.

Märkus. Mõningaid nuge on raske juhtlatiga 
ühele joonele paigutada. Nuge saab teritada ka 
asümmeetriliste lõikefaasidega. Niisugustel juhtudel 
ja juhul, kui nurk pole õige üleminekul teise külje 
teritamisele, saab seda mikroregulaatori abil eraldi 
reguleerida.
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Märkus. Nugade lihvimisel ei 
peaks tööpink liiga kõrgel asuma. 
Sobiv kõrgus jääb 550–650 mm 
vahele olenevalt teie kasvust.

Konstruktsioon

Rakis koosneb reguleeritavast hoidikust (1) suvalise paksu-
sega nugade kinnitamiseks ja reguleeritavast seiskurist (2). 
Vastavalt noa paksusele reguleeritakse rakist kruviga (3). 
Nuga kinnitatakse rakisesse nupu (4) abil.

Rakis toetub universaaltoele. Lõikenurga täppisreguleerimi-
seks keeratakse seiskurit. Kasutatakse vertikaalkinnitusega 
universaaltuge ja vastutera lihvimist.

See rakis on ette nähtud eelkõige pikkadele õhukestele 
nugadele. Rakis töötab samal põhimõttel kui SVM-45, kuid 
on laiem ja pakub seetõttu paremat tuge pikkadele ning 
õhukestele teradele.

140 mm

Pikkade nugade rakis SVM-140

Masina paigutus

Lihvimissuund: 
vastutera.

PIKAD JA ÕHUKESED NOAD

Nt fileerimisnoad. 

Tera vähim pikkus (a) 160 mm.
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Kääride rakis SVX-150

Konstruktsioon

Rakis koosneb tugiplaadist (1) ja kahe klambriga (3) 
varustatud hoidikust (2) kääride jaoks. Tavaliselt kasutatakse 
ainult parempoolset klambrit. Üksnes suurte kääride ja 
hekikääride korral kasutatakse mõlemat klambrit.

Klamber reguleeritakse kääriterade paksusele vastavaks 
kruviga (4). Kääritera fikseeritakse rakisesse nupu (5) abil. 
Tugiplaadil on libisev pealispind ja selle vastu vajutatud 
hoidikut kääridega on kerge liigutada.

Masina paigutus

Nõuanne. Parim tööasend on 
masina ees toolil istudes.

Lihvimissuund: 
vastutera.

KÄÄRID

HEKIKÄÄRID

VÄIKSE ELEKTRIHÖÖVLI TERAD

(mitte kõvasulamist)
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Lõikenurka reguleeritakse tugiplaadi reguleerimisega. Lihvimisel võib korrata olemasolevat nurka või 
lihvida kääridele nurgaseadistaja WM-200 abil uue lõikenurga. Tavaline kääride lõikenurk on 60°.

Libistage tugiplaat 
universaaltoele. Kinnitage 
universaaltugi võimalikult 
madalale, jättes vaba ruumi 
plaadi jaoks.

Kui soovite korrata 
olemasolevat lõikenurka, 
värvige lõikefaas markeriga, et 
näha lihvimise toimumiskohta.

Kui soovite lihvida uue lõike-
nurga, kasutage nurgaseadistajat 
WM-200. Viige indikaator 
kokkupuutesse hoidikuga kahe 
kinnitusklambri vahel.

Andke järele suuremat nuppu (5). Reguleerige klamber (3) kruvi 
(4) abil kääritera paksusele 
vastavaks. Jätke väljaulatuseks 
umbes 3 mm.

Veenduge, et teine kääritera 
ei puutu vastu käiakivi külge, 
ja pingutage suur nupp 
kääride paigashoidmiseks.

Kääride kinnitamine rakisesse

Lihvige ettevaatlikult, toetades 
rakise tugiplaadile ja vajutades 
kääritera kergelt vastu käiakivi.

Liigutage rakist kivi peal edasi-
tagasi, jälgides sealjuures 
kääritera kuju.

Lihvige seni, kuni kogu tera 
pikkuses moodustub kraat ja 
lõikefaas on nähtavalt ühtlaselt 
lihvitud.

Lihvimine

Lõikenurga seadistamine
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Vabastage osaliselt lihvitud 
käärid rakisest, keerates suure 
nupu lahti.

Kinnitage teine kääritera 
rakisesse.

Lihvige teist tera samal viisil kui 
esimest.

Suuremate kääride korral kasutage mõlemat klambrit.

Suuremad käärid ja hekikäärid

Ärge hoonige lõikeservi pärast lihvimist! Kääridele 
pole siledamat pinda tarvis. Vastupidi, jämedama 
pinnaviimistlusega käärid toimivad paremini, sest lõigatav 
materjal (paber või riie) libiseb vähem ja seda on kergem 
lõigata. Eemaldage lihvimisel tekkinud vähene kraat, 
tõmmates kääriterasid ristikiudu läbi puuklotsi.

Mitte hoonida

Väikse elektrihöövli terad

Neid lihvitakse samal viisil kui kääre. Küll aga tuleks terade 
lõikefaas ja tagapind hoonida. Jätke höövlitera lihvimise järel 
rakisesse ja hoonige vaheldumisi lõikefaasi ning tagakülge, 
kuni kraat kaob.
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Kirverakis SVA-170

Konstruktsioon

Rakis koosneb klambrist ja kummiga kaetud kiilukujulisest 
seiskurist, mis hoiab kirvest kindlas asendis käiakivi vastas. 
Rakis paigaldatakse universaaltoele, millel see libiseb 
paralleelselt käiakivi pinnaga.

Rakis on konstrueeritud nõnda, et kivi pöörlemine surub 
kirve kindlalt rakisesse. Piisab kirve kätega kinnihoidmisest 
ja suunamisest. Rakis toimib ainult koos vastutera pöörleva 
kiviga. Vajadusel võib eemaldada hoonimisketta, et 
kirvevarrele ruumi teha.

Masina paigutus

Lihvimissuund: 
vastutera.

ERI LIIKI KIRVED

Sobib kuni 170 mm kirvestele. 
Suuremaid kirveid lihvitakse ilma rakiseta, 
need toetatakse vahetult universaaltoele. (Vt 
lk 42.)
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Seadke kirves rakisesse. 
Lõikenurka saab seadistada 
universaaltoe asendi 
reguleerimise teel. Seadistada 
võib algupärase nurga, 
kasutades markerimeetodit, 
või uue nurga, kasutades 
nurgaseadistajat WM-200.

Suruge kirvele käiakivi juures 
peopesaga peale. Kirves 
surutakse automaatselt rakises 
vastu seiskurit ja lihvimine on 
kõige tõhusam.

Järgige lihvimise käigus 
lõikeserva kuju (sirge või 
kaarjas) kirvevarre tõstmise või 
langetamisega. Laske rakisel 
küljetsi universaaltoel libiseda, et 
käiakivi kuluks ühtlaselt.

Lõikenurk

Puusepakirvele sobiv lõikenurk on sõltuvalt puidu kõvadusest 25–30°. Lihvige puidu poole 
jäävat külge väiksema faasinurgaga kui teist külge. Nõnda saadud pikem lõikefaas annab hea 
toe puidu suunas. Lisaks, kuivõrd kirves toimib puidupinnale lähemal, on raiumine tõhusam 
ja lihtsamini kontrollitav.

Langetus- ja lõhkumiskirvestel peab lõikenurk olema suurem, vahemikus 30–40°, nii on 
lõikeserv püsivam. Kui lõikefaaside kannad on kergelt ümardatud, lõikub kirves kergemini 
puusse. Selleks tuleb universaaltuge veidi langetada ja lihvida kahes järgus.

Lihvige pikem lõikefaas 
puusepakirve puidupoolsele 
küljele.

Langetuskirve lõikenurk (α) peaks 
olema 30–40°. Kui lõikefaaside 
kannad on ümardatud, lõikub 
kirves kergemini puusse.

Lõikenurka saab seadistada ja 
mõõta nurgaseadistaja WM-200 
abil.

Lõikefaaside hoonimine 
ja poleerimine nahksel 
hoonimiskettal muudab kirve 
teravamaks ning teravus püsib 
kauem. Hoonige alati päritera.
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Lühikeste lõikeriistade rakis SVS-38

Konstruktsioon

See patenteeritud rakis töötati välja lühikeste nikerduslõikeriistade, lühikeste peitlite ja 
nikerdusmasinapeitlite lihvimiseks. Rakisel on kaks paralleelset äärikut, mis rakist piki 
universaaltuge suunavad.

Tänu niisugusele ehitusele hoiab rakis lõikeriista alati käiakivi telje suhtes täisnurga all, 
isegi rakise pööramisel. Tegu on suure eelisega, mis võimaldab keskenduda sellele, kuidas 
lõikeserv käiakivi või hoonimisketta vastu puutub, muretsemata selle pärast, kas rakis paikneb 
käiakivi suhtes täisnurkselt.

Masina paigutus

Lihvimissuund: 
päritera.

SVS-38 on SVS-32 edasiarendus. See sobib 
kasutamiseks veidi laiemate lõikeriistade korral, 
kuid toimib muus osas samuti kui SVS-32.

SVS-38: lõikeriista suurim laius 38 mm. 
SVS-32: lõikeriista suurim laius 32 mm.

Lõikeriista vähim pikkus 45 mm 20° lõikenurga 
korral.

SIRGE VARREGA 

NIKERDUSPEITLID

Sirged õõnespeitlid

Sirged V-peitlid

Lühikesed puidupeitlid

Nikerdamise lapikpeitlid

Nikerdusmasinate õõnes- ja 
V-peitlid
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Nikerdus-õõnespeitlid

Lihvida, teritada, hoonida või ainult hoonida?

Nagu mainitud peatükis „Nikerdus-õõnespeitlite ja V-peitlite lihvimine“ leheküljel 20, tuleks 
eneselt küsida, kas lõikeriista on mõtet lihvida või oleks targem siirduda kohe hoonimise 
juurde. See küsimus on iseäranis õigustatud väikeste ja õrnade lõikeriistade korral, mille jaoks 
rakis on ette nähtud. Vastavate lõikeriistade suurus võib olla kõigest 3 mm, mistõttu vähesel 
hulgal terast saab eemaldada ka hoonimiskettaga, asendades lihvimise.

Järgnevad juhised kirjeldavad kogu protsessi terava lõikeserva moodustamiseks lõikeriistale, 
mis on muutunud nii nüriks, et vajab uuesti lihvimist. Samad juhised kehtivad ka lõikeriistade 
korral, millele soovite anda uut kuju või millel soovite muuta lõikenurka. Lõikeriista, mis on 
vaid kergelt nüri ja mille kuju ning lõikenurk on õiged, polegi tarvis lihvida, vaid seda võib 
kohe hoonima asuda (lk 71).

Lõikeserva kujutöötluse 
sooritamiseks toetage lõikeriist 
universaaltoele, mis on seatud 
horisontaalseks ja käiakivi 
lähedale.

Lõiketasapinna kaldenurk (γ) 
peaks olema u 20°. (Lk 21.)

Tasandage ja siluge nüristunud 
lõikeserv Tormeki kiviviimistleja 
SP-650 peenema küljega.

Lõikeserva kujutöötlus

Tekib hõbejoon, mis näitab ära, 
milliseid kohti lihvida.
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Lõikenurk

Nagu kirjeldatud peatükis „Nikerdus-õõnespeitlite ja V-peitlite lihvimine“, lk 24, on 
lõikenurga valik nikerduslõikeriista korral väga oluline. Lõikenurga seadistusviis sõltub sellest, 
kas soovite korrata varasemat lõikenurka või lihvida lõikeriistale uue lõikenurga.

Olemasoleva lõikenurga kordamisel tuleks kasutada markerimeetodit (lk 41). Lõikeriistale 
uue lõikenurga lihvimisel võib rakise seadistada silma järgi või kasutada selleks 
nurgaseadistajat (lk 142).

Olemasoleva lõikenurga 
kordamiseks tuleks kasutada 
markerimeetodit.

Uue lõikenurga seadistamine on tehtav silma järgi, kuid seadistada 
võib ka eelnevalt kindlaksmääratud lõikenurga nurgaseadistaja abil 
(lk 142).

Lihvimine

Kui lõikeriista kuju on õige ja lõikenurk seadistatud, on aeg alustada lihvimist. Kasutage 
hõbejoone meetodit, mida on kirjeldatud lk 20.

Lõikeriista universaaltoel pöörates lihvige alati sealt, kus hõbejoon 
on laiem. Kontrollige sageli lihvimiskohta. Lihvige, kuni hõbejoon on 
ühtlane ja kitsas.

Valmistage kivi pind peen-
lihvimiseks ette kiviviimistleja 
SP-650 peenema küljega.
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Jätkake lihvimist. Kontrollige 
tulemust tihti, et te mõnda kohta 
liigselt ei lihviks.

Eemaldage kraat vaba käega 
nahksel hoonimiskettal, et 
hõbejoon selgemalt näha oleks. 
Jätke lõikeriist rakisesse.

Lihvige uuesti. Seekord väga 
õrna survega. Kontrollige tihti, et 
te mõnda kohta liigselt ei lihviks.

Kui hõbejoon kaob, lõpetage 
lihvimine viivitamatult! See 
näitab, et lõikeserv on terav.

Olge ettevaatlik lõikeserva 
külgede lihvimisel – ärge lihvige 
nurki ümmarguseks.

Tähelepanu! Väga kerge on eksida ja lihvimiskraati hõbejooneks pidada! 
Seepärast eemaldage kraati lõpplihvimise ajal sageli, et hõbejoone järk-järguline 
kitsenemine oleks selgelt jälgitav.

Hoonimine

Väga tähtis on, et hoonimine toimuks sama lõikenurgaga, mida kasutati lihvimisel. 
Selleks seadistage universaaltuge ettevaatlikult markerimeetodit kasutades.

Värvige lõikefaas markeriga ja kinnitage lõikeriist rakisesse. 
Seadistage universaaltugi selliselt, et lõikeriist toetuks 
hoonimiskettale kogu lõikefaasi pikkuses. Kontrollige seda pöörleva 
hoonimiskettaga.

Vale seadistus. Ketas tabab 
lõikefaasi kanda. Liigutage 
universaaltuge kettast eemale.
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Vale seadistus. Ketas tabab 
lõikefaasi tippu. Liigutage 
universaaltuge ketta poole.

Õige seadistus. Hoonimisketas 
on lõikeriistaga kokkupuutes 
kogu lõikefaasi ulatuses.

Kandke mõlemale hoonimiskettale 
hoonimispastat (lk 44).

Teritage/hoonige lõikeserv. 
Pöörake lõikeriista universaaltoel 
ja avaldage lõikeriistale survet 
serva läheduses.

Liigutage rakist külgsuunas, et 
kasutada ära hoonimisketta kogu 
laiust ja vältida naha ebaühtlast 
kulumist.

Eemaldage lõikeriist rakisest ja 
hoonige nahksel hoonimiskettal 
vaba käega lõikeriista sisekülg.

V-peitlite lihvimist ja hoonimist 
kirjeldatakse rakist SVD-186 R 
käsitlevas peatükis leheküljel 
90. Põhimõte on sama kui 
rakise SVS-38 kasutamisel.

V-peitlid
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Lühikesed puidupeitlid ja nikerduspeitlid
Puidupeitleid on õõnespeitlite või V-peitlitega võrreldes märksa kergem lihvida, sest 
puidupeitlitel on lihtne sirge lõikeserv. Enne lihvimist veenduge, et lõikeserv on täisnurkne. 
Kui see pole nõnda, lihvige lõikeserv käiakiviga täisnurkseks, toetades lõikeriista käiakivi 
lähedusse paigutatud universaaltoele.

Uue puidupeitli esmakordsel lihvimisel veenduge, et peitli tagakülg on sile ja vaba 
tootmisdefektidest. Vajadusel tasandage ja siluge tagakülge käiakivi välisküljel (lk 123) 
ning hoonige siis nahksel hoonimiskettal.

Olemasoleva lõikenurga 
seadistamine. Liigutage 
universaaltuge, kuni lõikefaas 
toetub kogu pikkuses kivile. 
Kasutage markerimeetodit.

Uue lõikenurga seadistamine. 
Nurka saab seadistada silma jär-
gi, kuid nagu siin näidatud, võib 
rakise seadistada ka eelnevalt 
kindlaksmääratud lõikenurgale, 
kasutades nurgaseadistajat 
WM-200.

Lõikenurk

Puidupeitlitele lihvitakse tavaliselt 25° lõikenurk (α). Pehmest 
puidust õrnade detailide töötlemiseks võib peitli lõikenurka 
vähendada 20 kraadini. Kõva puidu töötlemisel ja vasara 
kasutamisel tuleks lõikenurka suurendada 30 kraadini või 
rohkemgi.

Lõikenurga seadistamine
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Avaldage pöidlaga survet lõikeserva läheduses parima kontrolli 
saavutamiseks lihvimise üle. Lisaks aitab teise käega käepidemest 
hoidmine teral õigesti käiakivil püsida ja takistab selle pöördumist. 
Kontrollige tihti lihvitava lõikeserva sümmeetrilisust. Kui rakise koht 
käiakivil vajab muutmist, ärge libistage rakist külgsuunas, vaid tõstke 
see üles ja liigutage soovitud kohta.

Jätke lõikeriist rakisesse ja jätkake tööd nahksel hoonimiskettal. 
Seadistage universaaltugi nõnda, et hoonimisnurk vastaks 
lihvimisnurgale. Kasutage markerimeetodit. Hoonige maha 
lihvimiskraat ja poleerige lõikefaasid peegelsiledaks.

Hoonige tagakülge vaba 
käega. Hoiduge hoolikalt tipu 
ümardamisest. Hoidke lõikeriista 
nii, et see oleks ketta suhtes 
puutujasuunaliselt.

Hoonimine

Nikerdamise lapikpeitlid

Neil peitlitel on sümmeetrilised lõikefaasid mõlemal küljel. Rakisega saab lihvida kuni u 60 
mm pikkuse teraga lõikeriistu 25° lõikenurga juures Kuna rakist ei saa pöörata tagurpidi 
(erinevalt rakisest SVS-50), tuleb lõikeriist rakisest välja võtta, 180° võrra ümber pöörata ja 
uuesti rakisesse kinnitada. Asetage lõikeriista käepide igal paigaldamisel rakise vastu, siis 
on seadistus sama ja lõikefaasid sümmeetrilised.

Nikerdamise lapikpeitel. Lõikeriista käepide peab mõlemal 
viisil paigaldatuna rakisega kokku 
puutuma.

Lihvimine



75

Õõnespeitlite rakis SVD-186 R

Lihvimissuund: 
päritera.

Masina paigutus

TREITERAD

Õõnestreipeitlid 

Profiilõõnespeitlid 

Vahetatavad treiterad

NIKERDUSLÕIKERIISTAD

Painutatud õõnespeitlid 

Lusikakujulised õõnespeitlid 

Tagapaindega õõnespeitlid 

Allapaindega õõnespeitlid 

Painutatud V-peitlid

Lõikeriista suurim 
laius 36 mm

VIIULIVALMISTUSNOAD

Lühikese lõikefaasiga noad 

Pika lõikefaasiga noad 

Kahe teraga noad

SVD-186 R on SVD-186 edasiarendus.

Uus lukustusnupp (1) võimaldab rakise 
pöördliikumise lukustada. See lihtsustab täieliku 
kontrolli saavutamist puidunikerdusriistade, 
näiteks painutatud V-peitlite teritamise üle. Samuti 
võimaldab lukustusnupp teritamist täiesti tasase 
lõikefaasiga viiulivalmistusnugade korral Tormeki 
paigaldusrakise MB-100 ja Tormeki teemantketaste 
kasutamisel.
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Rakise seadistamine

Rakisega saab lihvida niinimetatud sõrmeküüneteritusega õõnestreipeitleid ja erineva kujuga 
nikerdus-õõnespeitleid. Lihvida saab ka sirgeid ja kaarjaid V-peitleid.

Rakis suunab lõikeriista liikumist käiakivi poole soovitud viisil, vastavalt seadistusele 
vahemikus 0 kuni 6. See tähendab, et õõnestreipeitlite jaoks saab seadistada külgmiste 
lõikeservade suurima pikkuse. Painutatud nikerduspeitlite korral, mida ei teritata 
sõrmeküünekujuliselt, kompenseerib rakise seadistus varreosa kuju.

Rakist saab seadistada astmetele 
0 kuni 6, et lihvida …

... erineva pikkusega külgmiste 
lõikefaasidega õõnestreipeitleid 
ja …

... erineva kujuga nikerduspeitleid 
ning V-peitleid.

Konstruktsioon

Rakis hõlmab lõikeriistahoidikut (1), mis liigub hülsis (2). Lukustusnupp (3) lukustab peitlirakise 
pöördliikumise. Lõikeriist joondatakse kettaga (4) ja pingutatakse kruviga (5). Lihtne ja täpne 
astmeline seadistus (6). Seiskurrõngast (7) saab seadistada kruviga (8) lihvitava lõikefaasi 
kanna ümardamiseks. Seadistuse saab spetsiaalsele kleebisele (9) üles kirjutada ja rõngale 
kleepida. Kaasas on spetsiaalne pliiats (10) kleebistele kirjutamiseks. Vahetatavate treiterade 
hoidmiseks on komplektis võll (11) koos kinnituskruvi (12) ja 2,5 mm kuuskantvõtmega (13).
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Õõnestreipeitlid

Märkige seadistused profiilikleebisele 
ja kleepige see rõngale. Kleebiste 
komplekt on rakisega kaasas.

Lõikeriista väljaulatumine rakisest 
(P).

Rakise seadistus (JS). Universaaltoe asend. 
Kasutage ava A või ava B.

Kujutöötlus

Rakis seab õõnespeitli käiakivile nõnda, et tulemuseks on kindel ja korratav lihvimine igas 
lõikefaasi punktis. Saadav lõikefaas on ühtlane kogu profiili ulatuses, vasakust hõlmast 
parema hõlmani.

Neid tegureid saab kontrolli all hoida treiterade ja peitlite seadistaja TTS-100 abil. Valige 
soovitud profiil järgmisel leheküljel toodud tabelist ja kasutage kujule vastavat kolme 
seadistust. Märkige seadistused profiilikleebisele ja kleepige see rõngale. Algse kujutöötluse 
järel saab soovitud kuju täpselt korrata igal teritamisel vähem kui minutiga.

Õõnespeitli geomeetria määravad ära järgmised kolm tegurit.
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Neid geomeetriaid, st kuju ja lõikenurka, soovitavad kogenud puidutislerid ning tunnustatud 
puidutöökojad üle kogu maailma, näiteks Glenn Lucas Woodturning Iirimaal, Nick Agari 
Turning Into Art Suurbritannias ja Drechselstube Neckarsteinach Saksamaal.

Kuivõrd lõikeriista võimalike kuju- ja lõikenurgavariantide arv on piiramatu, erineb uue 
lõikeriista kuju suuremal või vähemal määral kõigist kujudest, mida tabelist leida võib. 
Seetõttu tuleb lõikeriistale esmalt anda mõni tabelis toodud kujudest. Edaspidi on teritamine 
lihtne ja saab teoks vähem kui minutiga.

Nõuanne. Jääge valitud kujule kindlaks, ärge minge üle ühelt kujult teisele. 
Niisugusel juhul saate Tormeki seadistaja TTS-100 pakutavaid eeliseid täiel määral 
ära kasutada, sest sama kuju saab igal ajal kiirelt ja täpselt taastada. Kui tekib 
vajadus teise kujuga lõikeriista järele, ostke uus lõikeriist ja andke sellele soovitud 
kuju. Siis jääb rohkem aega treimiseks ja väheneb kujutöötluse ning teritamisega 
seotud töökatkestuste arv.

Õõnestreipeitlid

1 α=45°
JS 2
P 65
Ava A

Standardne profi il. 
Vaid veidi tahapoole kaarduvad 
hõlmad. Iga taseme treialitele.

2 α=45°
Iiri profi il. Tahapoole kaarduvad 
hõlmad. Liigutage lõikeriista 180° 
küljelt küljele.

3 α=40°
JS 2
P 75
Ava A

Pikad tahapoole kaarduvad 
hõlmad. Mõnevõrra agressiivne. 
Profi taseme treialitele.

4 α=55°
JS 4
P 65
Ava A

Suurem lõikenurk on kasulik 
sügavate õõnte treimisel.

5 α=60°
JS 6
P 75
Ava A

Ellsworthi kuju. 
Hõlmad on selgelt kumerad.

Profi ilõõnespeitlid

1 α=30°
JS 2
P 55
Ava B

Kitsaste kohtade, detailitöötluse 
ja peenviimistluse jaoks. 
Profi taseme treialitele.

2 α=45°
JS 2
P 65
Ava A

Standardne profi il. 
Iga taseme treialitele.

Kaldpeitlid

1

Sirged lõikeservad
JS 20°
P 65
Ava B

Kitsaste kohtade, detailitöötluse 
ja peenviimistluse jaoks. 
Profi taseme treialitele.α=30°

2

Sirged lõikeservad
JS 20°
P 55
Ava B

Palju kasutusvõimalusi. 
Hõlpsam kontrolli all hoida kui 
30° lõikenurga korral.α=45°

3

Ümarad lõikeservad
JS 30°
P 75
Ava B

Kitsaste kohtade, detailitöötluse 
ja peenviimistluse jaoks. 
Profi taseme treialitele.α=30°

4

Ümarad lõikeservad
JS 30°
P 65
Ava B

Palju kasutusvõimalusi. 
Hõlpsam kontrolli all hoida kui 
30° lõikenurga korral.α=45°

Lapik

Lapik

Lapik

Lapik

Ovaalne

Ovaalne

Ovaalne

Ovaalne

Valimistabel
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Kujutöötlus

Algset kujutöötlust saab sooritada kas vahetult Tormeki masinal või, kui eemaldada on vaja 
palju terast, lauakäial, kasutades Tormeki rakiste paigalduskomplekti lauakäiale BGM-100 
(lk 29).

Kujutöötluse sooritamisel Tormekiga tuleb vastupidiselt kiirkäigu-lauakäiadele rakendada 
tugevat lihvimissurvet. Seetõttu vajutage käe või pöidlaga lõikeriistale, et lihvimissurvet tõsta. 
Lihvige üht külge korraga. Nii on lihtsam, sest lõikeriista pole tarvis küljelt küljele keerata. 
Lõpetage lihvimine kogu lõikefaasi ülekäimisega. Ärge hoidke lõikeriista liiga kaua käiakivi 
ühel kohal, sest see kulutab sooned käiakivi pinda. Vahetage regulaarselt lihvimiskohta, nii 
et käiakivi kogu laius oleks kasutusel.

Niisugusel juhul pole tekkivad sooned üleliia sügavad. Need tasanduvad sirgete lõikeservade 
teritamisel. Kui soovite käiakivi kohe siledaks saada, võib seda rihtida rihtimis- ja 
teritustööriistaga TT-50.

Kontrollige lihvimisprotsessi sageli, veendumaks et peitel omandab ühtlase kuju. Lihvige 
rohkem neid kohti, kus see on vajalik. Teie kätest ja silmadest sõltub lõikefaasi lõplik 
ühtlus ning kuju. Pidage meeles, et kord sisselihvitud sõrmeküünekuju saab soovi korral 
säilitada igavesti ja esmasele kujutöötlusele kulutatud aeg toob hiljem kindlasti kasu. Esmast 
kujutöötlust tuleb sooritada vaid korra. Sellele kulub 10–20 minutit, olenevalt lõikeriista 
algupärasest kujust ja eemaldatavast terasehulgast.

Sooritage esmane ligikaudne kujutöötlus ühel küljel korraga. Lõikeriista külgsuunas liigutamine 
võimaldab kasutada käiakivi kogu laiust ja hoiab ära soonte tekkimise sellele.

Lihvige teist külge. Kasutage taaskord käiakivi kogu laiust, et kivi kuluks ühtlaselt. Kontrollige sageli, 
kas lihvimine kulgeb ühtlaselt. Lihvige rohkem sealt, kus see on vajalik. Kui kujutöötlus hakkab valmis 
saama, vähendage lihvimissurvet ja käige lõpetuseks üle kogu lõikefaas.

Lihvige siit rohkem.

Nüüd on kumbki 
hõlm sümmeetriline.
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Soovitud kuju saavutamise järel veenduge, et väljaulatus pole 
kujutöötluse käigus vähenenud. Kui on, seadistage lõikeriist ümber 
õige väljaulatusega ja sooritage lõplik kujutöötlus. Niisugusel 
viisil saab tagada serva geomeetria täpse kordamise tulevastel 
teritamistel.

Lõikefaasi kanna ümardamine

Mõningad treialid ümardavad lõikefaasi kanna õõnestreipeitlitel ja profiilõõnespeitlitel. 
Rakis on konstrueeritud nõnda, et lõikeriista saab käiakivi poole nihutada ja kanda lihvida. 
Kanda võib maha lihvida täiendava lapiku faasi lihvimisega või ümardada rakise edasi-
tagasi libistamise teel lihvimise ajal. Kui soovite selgemalt väljendunud ümardust, liigutage 
universaaltuge veidi käiakivi poole.

Lõikefaasi kanna ümardamiseks 
võib seiskurrõngast (4) ja hülssi 
(2) tahapoole liigutada.

Nüüd võite rakist kanna ümarda-
miseks käiakivi poole suruda.

Täielik kaar.Piiratud kaar.

Hõlmade pikkus

Hõlmade pikkus sõltub sellest, kui 
laia kaarega lõikeriista küljelt küljele 
liigutatakse.

Hõlmade kuju

Lihvige lõikefaasi õigeid kohti, nii et 
hõlmad oleksid sümmeetrilised ja kergelt 
kumerad või sirged. Hõlmad ei tohi mingil 
juhul nõgusad olla. Kumer. Nõgus. Ei sobi!

Märkus. Teie otsustada on see, kui palju mingit kohta 
lihvida, ja seetõttu ka lõplik kuju. Kui hõlmad kalduvad 
nõgususele, lihvige rohkem serva keskelt.

Normaalasend.
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Teritamine

Kui olete lõikeservale soovitud kuju andnud, käib lõikeriista kiire taasteritamine lihtsalt. 
Parima viimistluse huvides ja lõikeserva ülekuumenemise vältimiseks tuleks teritamine läbi 
viia Tormeki masinal. Kui seadistate hoolikalt profiilikleebisel osutatud kolm väärtust, on 
täpselt sama kuju saavutamine alati tagatud, isegi kui käiakivi kulub ja selle läbimõõt väheneb.

Seadistage rakis (JS). Paigaldage lõikeriist fikseeritud 
väljaulatusega (P).

Seadistage universaaltugi. 
Kasutage ava A või ava B.

Teritage kerge survega ja liigutage 
lõikeriista küljelt küljele. Kuivõrd 
kuju korratakse täpselt ja serva 
üksnes viimistletakse, kestab 
teritamine vaid 20–30 sekundit.

Liigutage universaaltuge hooni-
misketta poole ja sooritage sama 
seadistus seadistajaga.

Hoonimisel liigutage lõikeriista 
küljelt küljele. Tulemuseks on 
eriti peen viimistlus.

Poleerige sisekülge ja eemaldage 
kraat profileeritud nahksel hooni-
miskettal LA-120.

Hoonimine

Lõikefaasi ja sisekülje hoonimine ning poleerimine parima viimistluse saavutamiseks 
pikendavad teravuse püsimist. Kui kasutate seadistajat ja kinnitusrakist nende tööde 
läbiviimisel, võite olla kindel, et hoonimine toimub alati lihvimisega sama nurga all ning 
puudub lõikeserva tipu ümardamise oht.

Õõnespeitli geomeetria määravad ära järgmised kolm tegurit.
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Muud kujud

Mõistagi saate anda peitlile mõne muu geomeetria kui need, mida pakub seadistaja TTS-100. 
Tabel näitab erinevaid kujuvariante, mida õõnestreipeitlile saab anda erinevate rakise 
seadistuste ja lõikenurkade korral. Igas näites on lõikeriista väljaulatus rakises (P) 65 mm. 
Õõnespeitlit pööratakse täielikult, 180° ulatuses küljelt küljele.

* Seadistajaga TTS-100 saavutatavad geomeetriad.

Rakise 
seadistus

Lõikenurk

35°
Lõikenurk

45°
Lõikenurk

55°
Lõikenurk

75°

JS 0

JS 1

JS 2

JS 3

JS 4

JS 5

JS 6

*

*
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Keerake lahti ja eemaldage kruvi 
(8) ning lõikeriistahoidik (1).

Sisestage võll (12) hülssi (2). 
Märkus: paigutage hülss joonisel 
kujutatud viisil!

Keerake kinni kruvi (8). Hoidke 
võlli pingutamise ajal kuuskant-
võtmega (14) paigal.

Vahetatavad treiterad

Rakise paigaldamine

5 ja 6 mm avadega treiterad 
tsentreeritakse esimese astmega 
võllil.

4 mm avadega treiterad 
tsentreeritakse M4 kruviga.

8 mm avadega treiterad tsent-
reeritakse teise astmega võllil.

Kasutage rakisega kaasasolevat 
kuuskantvõtit (14).

Treitera paigaldamine

Saadaval on erinevat tüüpi ja mõõtu vahetatavad 
treiterad õõnestamiseks ning kaabitsemiseks. Avade 
suurus varieerub vahemikus 4–8 mm, kuid tänu 
võllil olevale astmele on kõik nad kinnitatavad sama 
kruviga. Treiterasid saab teritada nende olemasoleva 
kuju põhjal või anda neile uue kuju.
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Värvige lõikefaas markeriga. Seadistage universaaltugi nõnda, et 
käiakivi käega pööramisel puutuks kivi lõikefaasiga kokku selle kogu 
pikkuse ulatuses.

Õige seadistuse korral 
eemaldab kivi lõikefaasilt värvi 
selle kogu pikkuse ulatuses.

Lõikenurga seadistamine

Pöörake rakist teritamise ajal pidevalt, nii saate ühtlaselt lihvitud 
pinna kogu ümbermõõdu ulatuses. Parima tulemuse saavutamiseks 
kasutage vaid kerget survet. Nihutage rakist külgsuunas mööda 
universaaltuge, et käiakivi kuluks ühtlaselt.

Tasandage tagakülg käiakivi 
masintöödeldud, tasasel 
otspinnal. Liigutage treitera, et 
kasutada ära kivi kogu pinda.

Teritamine

Nõuanne. Treitera tagakülje tasandamiseks hoidke seda käiakivi vastas enne 
masina käivitamist. Nii on lihtsam ja treitera veenõusse pillamise oht on väiksem.

Kui soovite lõikefaasile eriti viimistletud pinda, töödelge Tormeki 
originaalset käiakivi kiviviimistlejaga SP-650, et see lihviks peenemalt 
nagu käiakivi teralisusega 1000.

Tähelepanu! Ärge hoonige neid väikseid lõikeriistu nahksel hoonimiskettal! 
Nad haakuvad kergesti nahapinnaga ja rikuvad naha.
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Nikerdus-õõnespeitlid

Nikerdus-õõnespeitl id võivad olla sirged, 
painutatud või lusikakujulised. Nad võivad olla 
ka tagapaindega, allapaindega või koonusjad. 
Rakist saab seadistada kompenseerima mis tahes 
raadiusega kumerust, nii et teritamine toimuks 
ühtlaselt üle kogu lõikeserva, luues konstantse 
lõikenurga keskmest peitli külgedele.

Erinevalt õõnestreipeitlitest ei tuleks nikerdus-õõnespeitleid lihvida külgmiste lõikefaasidega. 
Lõikeserv peaks ülalt vaadatuna moodustama sirgjoone ja nurgad peavad olema teravad.

Põhimõte

Kasutage meetodit, mida on kirjeldatud peatükis „Nikerdus-õõnespeitlite ja V-peitlite 
lihvimine“ leheküljel 20.

Lõikenurk

Nagu kirjeldatud eelnevas peatükis leheküljel 24, on lõikenurga valik nikerdus-õõnespeitli 
korral väga tähtis. Rakise seadistusmeetod teatud lõikenurga korral sõltub sellest, kas soovite 
korrata olemasolevat lõikenurka või lihvida lõikeriistale uue lõikenurga.

Olemasoleva lõikenurga kordamisel tuleks kasutada markerimeetodit, mida kirjeldatakse 
leheküljel 41. Lõikeriistale uue lõikenurga lihvimisel võib rakise seadistada silma järgi või 
kasutada selleks nurgaseadistajat (lk 142).

Lõikeserva kujutöötluse 
sooritamiseks toetage lõikeriist 
universaaltoele, mis on seatud 
horisontaalselt ja käiakivi 
lähedale.

Lõiketasapinna kaldenurk (γ) 
peaks olema u 20° (lk 21).

Tasandage ja siluge nüristunud 
lõikeserv Tormeki kiviviimistleja 
SP-650 peenema küljega.

Lõikeserva kujutöötlus
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Tekib hõbejoon, mis näitab ära, 
milliseid kohti lihvida.

Järskude süvendite lõikamisel 
painutatud või allapaindega 
peitlit kasutades võib 
lõiketasapinna kaldenurka 
vähendada. Siin on see 0°.

Hõbejoon

Seadke peitel rakisesse välja- 
ulatusega u 100 mm. Lukustage 
seiskurrõngas (4) hülsi (2) juurde.

Asetage rakis universaaltoele 
ja pöörake ühele küljele. 
Seadistage rakis nii, et lõikeserva 
tasapind oleks ligikaudselt 
paralleelne käiakivi teljega.

Nüüd on lõikenurk võrdne kogu 
lõikeserva ulatuses. Kui peitli 
paksus on ühesugune, on ka 
lõikefaasi pikkus lõikeserva 
ulatuses võrdne.

Rakise seadistamine

Kui peitli varrel on kumer 
pealiskülg, tuleks see tasaseks 
lihvida, et vältida peitli pöörlemist 
rakises.

Lõikenurka saab seadistada 
universaaltoe asendi reguleerimise 
teel. Varasema lõikenurga 
kordamiseks kasutage 
markerimeetodit. Uue lõikenurga 
seadistamiseks võib kasutada 
nurgaseadistajat.

Lõikenurga seadistamine
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Lõikeriista pöörates lihvige alati 
kohti, kus hõbejoon on kõige 
laiem.

Kontrollige sageli lihvimiskohta. 
Lihvige, kuni hõbejoon on 
ühtlane ja kitsas.

Valmistage Tormeki originaalse 
käiakivi pind peenteritamiseks 
ette kiviviimistleja SP-650 
peenema küljega.

Lihvimine

Hõbejoon

Jätkake teritamist. Kontrollige 
tulemust sageli.

Eemaldage lihvimiskraat nahksel hoonimiskettal, et hõbejoon oleks 
paremini näha. Jätke lõikeriist rakisesse.

Teritage uuesti. Seekord väga 
õrna survega. Kontrollige 
tulemust tihti, et vältida 
ületeritamist.

Katkestage teritamine niipea, 
kui hõbejoon kaob – see on 
märgiks, et lõikeserv on terav.

Hoiduge hoolikalt 
nurkade ümardamisest. 
Puidunikerduslõikeriistade 
nurgad peavad olema teravad!

Tähelepanu! Väga kerge on eksida ja lihvimiskraati hõbejooneks pidada! 
Seepärast eemaldage kraati lõpplihvimise ajal sageli, et hõbejoone järk-järguline 
kitsenemine oleks selgelt jälgitav.
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Lõikeserva ületeritamine võib 
teritamise lõppfaasis väga kergesti 
juhtuda. Kui see on juhtunud, tuleb 
lõikeserva kujutöötlust korrata ja 
lihvimist otsast alustada.

Hoidke lõikeriist rakises ja 
hoonige ning poleerige selle 
sisekülg profileeritud nahkse 
hoonimiskettaga LA-120.

Hoonige ja poleerige lõikefaas. Seadistage universaaltugi nõnda, et 
hoonimisnurk vastaks lihvimisnurgale. Kasutage markerimeetodit. 
Hoonige maha lihvimiskraat ja poleerige lõikefaas peegelsiledaks.

Hoonimine

Jätke lõikeriist rakisesse ja 
kontrollige selle teravust, surudes 
lõikeserva ristikiudu puuklotsi 
vastu. Lõikeserv peab lõikama 
hõlpsalt ja jätma sileda pinna 
puidukiudusid rebimata.

Kui tera vajab mõnes punktis täiendavat hoonimist või lihvimist, võib 
jätkata sama seadistusega. Kui olete tulemusega rahul, mõõtke ära 
ja kirjutage üles väljaulatus (P) ning rakise seadistus ja eemaldage 
lõikeriist rakisest. 
Täpsema teabe leiate järgmiselt leheküljelt.

Teravuse kontrollimine
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Kuju dokumenteerimine

Õõnespeitli kuju määratakse rakise seadistuse (JS) ja väljaulatusega (P). Märkige need 
seadistused rakisega kaasasolevale profiilikleebisele. Nõnda saab vastavat kuju tulevastel 
teritustel täpselt korrata. Seadistage lõikenurk markerimeetodit või vaheklotsimeetodit 
kasutades.

Märkige kleebisele rakise seadistus (JS) ja väljaulatus (P). Kasutage 
rakisega kaasasolevat veekindlat kirjutusvahendit.

Kleepige kleebis rõngale, siis 
võite olla kindel, et samad 
seadistused on kasutatavad 
tulevastel teritustel.

Tagapaindega õõnespeitlit 
lihvitakse rakise seadistusega 0.

Lihvida võib ka allapaindega 
õõnespeitlit. Rakis seadistatakse 
nii, nagu osutatud leheküljel 86.

Tagapaindega ja allapaindega õõnespeitlid
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V-peitlid
Neid lõikeri istu loetakse kõige raskemini 
lihvitavateks. Põhjuseks on kaht sirget lõikeserva 
ühendav väikese raadiusega üleminek.

Siiski saab siin kirjeldatud meetodit kasutades 
lihvida terava ja õige kujuga lõikeserva ka nendele 
lõikeriistadele.

Põhimõte on sama kui nikerdus-õõnespeitlite 
korral, st esmalt anda lõikeservale õige kuju ja 
seejärel lihvida hõbejoonest juhindudes lõikefaas.

Põhimõte

Kasutage meetodit, mida on kirjeldatud peatükis „Nikerdus-õõnespeitlite ja V-peitlite 
lihvimine“ (lk 20).

Lõikenurk

Nagu kirjeldatud eelnevas peatükis leheküljel 24, on lõikenurga valik nikerdus-õõnespeitli 
korral väga tähtis. Rakise seadistusmeetod teatud lõikenurga korral sõltub sellest, kas soovite 
korrata olemasolevat lõikenurka või lihvida lõikeriistale uue lõikenurga.

Sooritage lõikeserva kujutöötlus. 
Toetage lõikeriist horisontaalselt 
paigutatud universaaltoele.

Lõiketasapinna kaldenurk (γ) 
peaks olema u 20° (lk 21).

Tasandage ja siluge nüristunud 
lõikeserv Tormeki kiviviimistleja 
SP-650 peenema küljega.

Lõikeserva kujutöötlus

Nüri serv ilmub hõbejoonena, 
mis näitab ära, milliseid kohti 
lihvida.

Hõbejoon
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Seadke lõikeriist rakisesse välja- 
ulatusega u 100 mm. Lukustage 
seiskurrõngas (4) hülsi (2) juurde.

Pöörake rakist nii, et tera üks 
hõlm toetuks lapiti käiakivile. 
Seadistage rakis nõnda, et 
lõikeserv oleks ligikaudselt 
paralleelne käiakivi teljega.

Nüüd on rakis lõikeriista kujule 
vastavalt üles seatud ja lõikenurk 
saab olema ühtlane.

Rakise seadistamine

Lõikenurga seadistamine

Juhul, kui kasutusel on SVD-186 ilma väikse lukustusnuputa vanem versioon, soovitame hoiduda 
teritamise käigus lõikeriista liigutamisest külgsuunas. Lõikeriista püsimine käiakivi samas kohas tagab 
parema kontrolli toimuva üle.

Lihvimine

Lõikenurka saab seadistada 
universaaltoe asendi 
reguleerimise teel. Varasema 
lõikenurga kordamiseks 
kasutage markerimeetodit. Uue 
lõikenurga seadistamiseks võib 
kasutada nurgaseadistajat.

Kui leiate õige nurga, lukustage 
rakise pöördliikumine, kasutades 
väiksemat lukustusnuppu rakise 
all.

Valmistage Tormeki originaalse 
käiakivi pind peenteritamiseks 
ette kiviviimistleja SP-650 
peenema küljega.

Reguleerige teritussurvet 
sõrmega ja jälgige 
teritamise kulgu. Vajadusel 
peenreguleerige.

Lihvige paralleelselt paindega 
V-peitli siseküljega.
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Lihvige tera teist hõlma samal 
viisil.

Järgmiseks lihvige üleminek. 
Alustuseks keerake lahti 
lukustusnupp.

Pöörake peitlit ühelt küljelt teisele 
lihvimise ühtlustamiseks hõlmade 
suunal.

Eemaldage lihvimiskraat nahksel 
hoonimiskettal, et hõbejoon 
oleks paremini näha.

Katkestage teritamine niipea, kui 
hõbejoon kaob – see on märgiks, 
et lõikeserv on terav.

Tähelepanu! Väga kerge on eksida ja lihvimiskraati hõbejooneks pidada! 
Seepärast eemaldage kraati lõpplihvimise ajal sageli, et hõbejoone järk-järguline 
kitsenemine oleks selgelt jälgitav.

Hoidke lõikeriist rakises ja 
hoonige ning poleerige selle 
sisekülg profileeritud nahkse 
hoonimiskettaga LA-120.

Hoonige ja poleerige lõikefaasid. Seadistage universaaltugi nõnda, 
et hoonimisnurk vastaks lihvimisnurgale. Kasutage markerimeetodit. 
Hoonige maha lihvimiskraat ja poleerige lõikefaasid peegelsiledaks.

Hoonimine

Liigutage lõikeriista aeglaselt 
külgsuunas.
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Ülelihvimine võib lihvimise 
lõppfaasis väga kergesti juhtuda. 
Kui see on juhtunud, tuleb 
lõikeserva kujutöötlust korrata ja 
lihvimist otsast alustada.

Nii peaks lõikeriist praeguseks 
välja nägema. Üleminek on veidi 
pikem hõlmade lõikefaasist, sest 
teras on keskel paksem.

Lõikeriist lõikab kergemini, kui 
üleminek ümardada. Nihutage 
universaaltuge veidi käiakivi 
suunas ja lihvige ettevaatlikult, 
samal ajal lõikeriista küljelt küljele 
pöörates.

Jätke lõikeriist rakisesse ja kontrollige selle teravust, surudes 
lõikeserva ristikiudu puuklotsi vastu. Lõikeserv peab lõikama 
hõlpsalt ja jätma sileda pinna puidukiudusid rebimata. Kui tera vajab 
täiendavat hoonimist, võib jätkata sama seadistusega. Kui olete 
tulemusega rahul, eemaldage lõikeriist rakisest.

Teravuse kontrollimine

Kui terase paksus muutub, muutub ka lõikefaasi pikkus, vaatamata 
sellele, et lõikenurk on sama. See ei mõjuta lõikeriista lõikeomadusi, 
sest need sõltuvad lõikenurgast. Ühesuguse terasepaksusega 
V-peitlil on ühesugune lõikefaasi pikkus kogu hõlma ulatuses.

Ebaühtlase paksusega teras

Ebaühtlane paksus. Ühtlane paksus.
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Viiulivalmistusnoad
Viiulivalmistusnugadele täpse lõikenurga teritamiseks tuleb kasutada rakist SVD-186 R, 
paigaldusrakist MB-100 ja üht Tormeki teemantketastest. Viiulivalmistusnugade lõikefaas 
peab olema täiesti tasane, mis on võimalik vaid lihvimisel ketta küljel. Soovitame kasutada 
ülipeent teemantketast DE-250, teralisus 1200.

Lõikenurk

Viiulivalmistusnugade algupärase lõikenurgaga teritamiseks soovitame kasutada 
Tormeki markerimeetodit. Meetod hõlmab lõikefaasi värvimist püsimarkeriga ja muude 
nurgaseadistuste teostamist nõnda, et käiakivi eemaldaks värvi lõikefaasilt. See näitab, et 
seadistatud nurk on õige.

Pöörake tähelepanu asjaolule, et paigaldusrakise MB-100 kasutamisel on seadistusvõimalused 
praktiliselt piiramatud. Proovige erinevaid seadistusi, et leida lõikeriista jaoks sobivaim 
seadistus.

Paigaldage MB-100 horison-
taalselt koos universaaltoega. 
Paigutage rakis universaaltoele.

Rakise seadistamine

Lõikenurga seadistamine

Seadistage lõikenurk paigaldus-
rakise MB-100, universaaltoe ja 
rakise pöördliikumise reguleeri-
mise teel. Pöörake tähelepanu 
asjaolule, et kõik seadistused 
mõjutavad üksteist.

Kui leiate õige nurga, lukustage 
rakise pöördliikumine, kasutades 
lukustusnuppu rakise all.

Värvige teritatav lõikefaas püsi-
markeriga ja seadke nuga käiakivi 
vastu. Tõmmake seda edasi. Re-
guleerige nurga seadistust, kuni 
käiakivi eemaldab värvi kogu 
teritatavalt lõikefaasilt.
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Lihvimine

Reguleerige teritussurvet 
sõrmega ja jälgige 
teritamise kulgu. Vajadusel 
peenreguleerige.

Teritage teine külg, andes 
lukustusnuppu järele ja 
pöörates rakise pöördliikumise 
allapoole. Reguleerige MB-100 
ja universaaltoe seadistusi nii, et 
teritatav lõikefaas toetuks õigesti 
vastu käiakivi.

Pöörake masin ümber. Eemaldage nuga rakisest. Hoonige 
ja poleerige lõikefaasid nahksel hoonimiskettal. Laske kogu 
lõikefaasil hoonimisketta vastu puutuda, siis vastab hoonimisnurk 
lihvimisnurgale. Liigutage nuga mõned korrad edasi ja tagasi tera 
mõlemal küljel, kuni kraat kaob.

Hoonimine

Tähelepanu! Hoonige alati pöörlemissuunas (päritera). Paigutage masin 
näidatud viisil, nii et kettad pöörlevad teist eemale ja hoonimisketas asub 
vasakul.
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Universaalrakis SVS-50

Lihvimissuund: 
päritera.

Konstruktsioon

Patenteeritud rakis koosneb korpusest (1) ja kahest vahetatavast lõikeriistapesast, millest üks 
on suletud (2) ja teine avatud (3). Pesad on pööratavad ja neid saab fikseerida vahemikus 0° 
kuni 45° kruvi (6) abil. Kaldpeitlitel on sümmeetrilised lõikefaasid mõlemal küljel. Selle rakisega 
saab peitli paigaldamise järel lihvida mõlemat lõikefaasi. Kui keerata rakis tagurpidi, saab 
mõlemat lõikefaasi sümmeetriliselt lihvida.

Masina paigutus

TREITERAD

Lapik- ja kaldpeitlid 

sirge või kaarja lõikeservaga. 

Suurim laius 32 mm.

Läbilõikepeitlid.

Paralleelsete külgedega läbilõikepeitlid.

Jämetöötlusõõnespeitlid.

Suurim laius 50 mm.

NIKERDUSLÕIKERIISTAD.

Õõnespeitlid, 25–50 mm.

Sirge või koonusja varrega.

Lapik- ja kaldpeitlid.
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Suletud pesa on mõeldud ovaalse või täisnurkse ristlõikega ja sirge või kaarja lõikeservaga 
kaldtreipeitlite täppislihvimiseks. Kuivõrd peitel kinnitatakse pesa keskmesse, lihvitakse 
lõikefaasidele täpselt sama kuju. Kaldtreipeitel paigaldatakse külgkruvi (4) abil. Lõikeriista 
suurus: 13 mm kuni 35 mm. Sobib ka nikerdus-kaldpeitlite korral pikkusega üle u 110 mm.

Avatud pesa, kuhu lõikeriist kinnitatakse ülakruviga (5), kasutatakse lõikeriistade korral, mille 
lõikeserv lihvitakse täisnurkselt varrega risti, nagu läbilõikepeitlid, jämetöötlusõõnespeitlid 
ja laiad nikerdus-õõnespeitlid. Kumbki pesa kinnitatakse põhjakruviga (6), mis fikseerib ka 
valitud kaldenurga. Kaldenurka näitab skaala kummalgi pesal.

Suletud pesa (2) on mõeldud 
kaldpeitlite jaoks. Lõikeriist 
kinnitatakse külgkruviga (4). 
Ülakruvi (5) ei kasutata.

Avatud pesa on mõeldud lõikeriistadele, mille lõikeserv paikneb 
täisnurkselt varrega risti. Lõikeriist kinnitatakse korpuses ülakruviga 
(5). Kuivõrd pesa on pööratav, saab seda kasutada ka lühikeste 
kaldpeitlite lihvimiseks.

Lihvimissuund

Soovitatav on lihvida päritera horisontaalselt kinnitatud universaaltoega. See annab järgmised 
eelised:

• Kergema lihvimissurvega on lihvimisprotsessi lihtsam juhtida. 
See on iseäranis kasulik väikeste lõikeriistade lihvimisel.

• Et vesi ei voola üle lõikeserva, on lihvimiskohta lihtsam jälgida.
• Käiakivi pöörlemine veab rakist universaaltoe poole.
• Puudub vibratsioonioht.
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Kaldtreipeitlid

Lapikud või ovaalsed, sirge servaga

Siin kirjeldatakse täisnurkse ristlõikega lapiku kaldpeitli kujutöötlust. 
Ovaalseid kaldpeitleid töödeldakse samal viisil.

Algset kujutöötlust saab sooritada kas vahetult Tormeki masinal või lauakäial, kasutades 
Tormeki rakiste paigalduskomplekti lauakäiale BGM-100 (lk 29). Kui tarvis on eemaldada 
rohkelt terast, näiteks lõikenurga vähendamisel või kaldenurga muutmisel, võib töö 
kiirendamiseks kasutada lauakäia.

Rakise kaldenurga seadistus (JS). Lõikeriista väljaulatumine rakisest 
(P).

Universaaltoe asend. 
Kasutage ava B.

Neid tegureid saab kontrolli all hoida treiterade ja peitlite seadistaja TTS-100 abil. Valige 
soovitud profiil järgmisel leheküljel toodud tabelist ja kasutage kujule vastavat kolme tegurit. 
Seejärel märkige seadistused profiilikleebisele ja kleepige see rõngale. Algse kujutöötluse 
järel saab soovitud kuju täpselt korrata igal teritamisel vähem kui minutiga.

Märkige seadistused profiilikleebisele 
ja kleepige see rõngale. Kleebiste 
komplekt on rakisega kaasas.

Kaldpeitli geomeetria määravad ära need kolm tegurit:
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Nõuanne. Sarnaselt paljudele kutselistele treialitele peaksite lõikeservale 
andma kaarja kuju. Seda on lihtne teha rakisega SVS-50 (lk 104). Kaarja 
servaga kaldpeitli kujutöötlus on kiirem, sest käiakiviga kokkupuutuva ala 
vähenemisega kaasneb kõrgem lihvimissurve.

Neid geomeetriaid, st kuju ja lõikenurka, soovitavad kogenud puidutislerid ning tunnustatud 
puidutöökojad üle kogu maailma, näiteks Glenn Lucas Woodturning Iirimaal, Nick Agari 
Turning Into Art Suurbritannias ja Drechselstube Neckarsteinach Saksamaal.

Kuivõrd kaldpeitli võimalike kuju-, kaldenurga- ja lõikenurgavariantide arv on piiramatu, erineb 
uue lõikeriista kuju suuremal või vähemal määral kõigist kujudest, mida tabelist leida võib. 
Seetõttu tuleb lõikeriistale esmalt anda mõni tabelis toodud kujudest. Edaspidi on teritamine 
lihtne ja saab teoks vähem kui minutiga.

Märkus. Jääge valitud kujule kindlaks, ärge minge üle ühelt kujult teisele. 
Niisugusel juhul saate Tormeki seadistaja TTS-100 pakutavaid eeliseid täiel 
määral ära kasutada, sest sama kuju saab igal ajal kiirelt ja täpselt taastada. Kui 
tekib vajadus teise kujuga lõikeriista järele, ostke uus lõikeriist ja andke sellele 
soovitud kuju. Siis jääb rohkem aega treimiseks ja väheneb kujutöötluse ning 
teritamisega seotud töökatkestuste arv.

Õõnestreipeitlid

1 α=45°
JS 2
P 65
Ava A

Standardne profi il. 
Vaid veidi tahapoole kaarduvad 
hõlmad. Iga taseme treialitele.

2 α=45°
Iiri profi il. Tahapoole kaarduvad 
hõlmad. Liigutage lõikeriista 180° 
küljelt küljele.

3 α=40°
JS 2
P 75
Ava A

Pikad tahapoole kaarduvad 
hõlmad. Mõnevõrra agressiivne. 
Profi taseme treialitele.

4 α=55°
JS 4
P 65
Ava A

Suurem lõikenurk on kasulik 
sügavate õõnte treimisel.

5 α=60°
JS 6
P 75
Ava A

Ellsworthi kuju. 
Hõlmad on selgelt kumerad.

Profi ilõõnespeitlid

1 α=30°
JS 2
P 55
Ava B

Kitsaste kohtade, detailitöötluse 
ja peenviimistluse jaoks. 
Profi taseme treialitele.

2 α=45°
JS 2
P 65
Ava A

Standardne profi il. 
Iga taseme treialitele.

Kaldpeitlid

1

Sirged lõikeservad
JS 20°
P 65
Ava B

Kitsaste kohtade, detailitöötluse 
ja peenviimistluse jaoks. 
Profi taseme treialitele.α=30°

2

Sirged lõikeservad
JS 20°
P 55
Ava B

Palju kasutusvõimalusi. 
Hõlpsam kontrolli all hoida kui 
30° lõikenurga korral.α=45°

3

Ümarad lõikeservad
JS 30°
P 75
Ava B

Kitsaste kohtade, detailitöötluse 
ja peenviimistluse jaoks. 
Profi taseme treialitele.α=30°

4

Ümarad lõikeservad
JS 30°
P 65
Ava B

Palju kasutusvõimalusi. 
Hõlpsam kontrolli all hoida kui 
30° lõikenurga korral.α=45°

Lapik

Lapik

Lapik

Lapik

Ovaalne

Ovaalne

Ovaalne

Ovaalne

Valimistabel
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Universaaltoe paigutamine

Universaaltuge saab paigutada kas horisontaalselt, millisel juhul pöörleb käiakivi päritera, 
või vertikaalselt, nii et käiakivi pöörleb vastutera.

Horisontaalasendi korral veab käiakivi pöörlemine rakist universaaltoe poole. Vertikaalasendi 
korral suurendab käiakivi pöörlemine lihvimissurvet, kuid rakist tuleb hoolikalt ja kindlalt 
universaaltoe poole suruda, et lõikeserv käiakiviga ei haakuks.

Selles juhendis käsitleme horisontaalasendit. Kui esialgseks kujutöötluseks on tarvis 
eemaldada palju terast, annab parima tulemuse universaaltoe paigutamine vertikaalselt. 
Edasiste teritamiste korral tuleks alati töötada horisontaalasendis, nii et käiakivi pöörlemine 
veab rakist universaaltoe poole ja lõikeserva käiakiviga haakumise oht on kõrvaldatud.

Horisontaalne paigaldus. Käiakivi 
pöörleb päritera.

Vertikaalne paigaldus. Käiakivi 
pöörleb vastutera.

Lapiku kaldpeitli nurkade ümardamine

Enne lapiku  ( täisnurkse) kaldpeit l i  esmakordset 
kujutöötlust tuleks kahel põhjusel veenduda, et nurgad on 
ümardatud. Esiteks toimib lõikeriist sujuvamalt treipingi 
lõikeriistahoidikus, teiseks sobib see lihtsamalt rakise 
pessa.

Ümardamiseks saab kasutada Tormeki masinat. 
Minimaalse võimaliku hõõrdumise saavutamiseks treipingi 
lõikeriistahoidikus võib pindu isegi hoonimiskettal poleerida.

Lapikul kaldpeitlil peaksid olema 
ümardatud nurgad.
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Seadistage rakis ja lukustage 
asend kindlalt põhjakruviga (6).

Horisontaalselt.

Paigaldage lõikeriist. 
Lukustage küljekruviga (4).

Veenduge, et lõikeriista joondus 
tagab kuju hilisema täpse 
kordamise.

Seadistused

Suletud pesa

Varasem teostus.Praegune teostus.

Vertikaalselt.

Seadistage universaaltugi. 
Töötada võib horisontaalselt 
või vertikaalselt paigaldatud 
universaaltoega (lk 100). 
Kasutage seadistaja siseava. 
Kumbki metallketas peab 
käiakiviga kokku puutuma.

Pesa on ümber kujundatud 
(2006). See on nüüd 10 mm 
lühem ja viltuse servaga, 
võimaldamaks lühemate 
lõikeriistade teritamist. Pikema 
pesa korral tuleks see 52 mm 
pikkuseks kärpida.
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Tõstke lõikeriista ja liigutage seda 
teritamise käigus külgsuunas. 
Ärge lõikeriista libistage. Suruge 
pöidlaga lõikeserva juurest.

Pöörake rakis ringi ja lihvige teine 
külg. Lükake käepidet ettepoole.

Lükake käepidet ettepoole, 
et kompenseerida kivi poolt 
avaldatavat survet.

Kujutöötlus

Soovitud kuju saavutamise järel veenduge, et väljaulatus pole 
kujutöötluse käigus vähenenud. Kui on, seadistage lõikeriist 
ümber õige väljaulatusega ja viige kujutöötlus lõpule. Niisugusel 
viisil saab tagada serva geomeetria täpse kordamise tulevastel 
teritamistel.

Aktiveerige käiakivi pinda lihvimis- 
protsessi vältel kiviviimistleja 
SP-650 jämedama küljega.

Lihvige, kuni lõikefaasid on 
sümmeetrilised. Vajadusel 
lihvige esimest külge uuesti.

Laia peitli kujutöötluse käigus saab lihvimise tõhusust tõsta 
korraga vaid poole lõikefaasi lihvimise teel. Lihvimissurve 
suureneb ja käiakivi lihvib kiiremini.

Viige teritamine lõpule nõnda, 
et kogu lõikefaas oleks käiakivil. 
Tõstke lõikeriista selle külgsuunas 
liigutamiseks.

Laiade peitlite kujutöötlus
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Hoonige vaheldumisi mõlemat lõikefaasi, kuni kraat on kadunud ja 
faasid peegelsiledad.

Liigutage universaaltuge hooni- 
misketta poole ja paigutage 
identselt seadistajaga.

Hoonimine

Seadistage rakis (JS). Paigaldage lõikeriist fikseeritud 
väljaulatusega (P).

Seadistage universaaltugi. 
Kasutage ava B.

Teritamine

Kui olete lõikeservale soovitud kuju andnud, käib lõikeriista kiire taasteritamine lihtsalt. 
Seadistage hoolikalt profiilikleebisel osutatud kolm väärtust ja täpselt sama kuju saavutamine 
on tagatud iga kord, isegi kui käiakivi kulub ja selle läbimõõt väheneb.
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Lihvimisala ja lihvimissurve

Lapikud või ovaalsed kaarja servaga kaldpeitlid

Sirge lõikeserv. Suur lihvimisala. 
Sama kui kogu lihvitav lõikefaas. 
Väike tulenev lihvimissurve. 
Käiakivi vajab aktiveerimist.

Kumer lõikeserv. Väiksem 
lihvimisala. Suurem tulenev 
lihvimissurve. Käiakivi toimib 
tõhusamalt.

Nii lapikutele kui ka ovaalsetele kaldpeitlitele saab lihvida kaarja (kumera) lõikeserva. Pöörake 
rakist koos lõikeriistaga universaaltoel kumeruse loomiseks. Kaarjal lõikeserval on teatud 
eeliseid ja seda on kiitnud muuhulgas Austraalia kutseline puidutreial Richard Raffan. Ta 
eelistab kergelt kumerat lõikeserva, mida täismastaabis kujutatakse järgmisel leheküljel.

Niisuguse kuju saavutamiseks tuleb rakis SVS-50 seadistada 30 kraadile, mitte 20 
kraadile nagu lõikeserva sirge kuju puhul. Selgi juhul võib nõutav olla üsna ulatuslik terase 
mahalihvimine, millele võib olenevalt algupärasest kujust kuluda 10–20 minutit. Taaskord on 
tegu ühekordse tööga, millest edasistel teritamistel kasu tõuseb.

Kuivõrd kokkupuuteala käiakiviga on kumera serva korral sirge servaga võrreldes väiksem, 
on lihvimissurve sama jõu rakendamisel lõikeriistale suurem. (Lihvimissurve = lõikeriistale 
rakendatav jõud jagatult lihvimisalaga.)

Teatud lihvimissurve alalhoidmine on nõutav käiakivi aktiivse pinna säilitamiseks ja selle 
läikivaks muutumise ärahoidmiseks. Sirge servaga kaldpeitli, millel on suur lihvimisala, 
kujutöötluse või teritamise korral tuleb käiakivi seetõttu sageli taasaktiveerida kiviviimistlejaga 
SP-650.

Kuivõrd lihvimissurve on kaarja servaga kaldpeitli korral suurem isegi sama jõu rakendamisel 
lõikeriistale, aktiveerib käiakivi ennast ja lihvib seetõttu tõhusamalt. Sellepärast kulgeb kaarja 
servaga kaldpeitli kujutöötlus sirge servaga kaldpeitliga võrreldes kiiremini.
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Pöörake rakist lõikeserva kuju 
loomiseks.

Ärge pikemat otsa üleliia palju 
lihvige.

See on sobiv kuju (täismastaabis) 
19 mm ovaalse kaldpeitli korral.

Pöörake rakis ringi ja lihvige teine 
külg.

Kumeruse loomise põhimõte

Kumeruse loob rakise pööramine 
rakise faasitud nurgal (A). Ärge 
pöörake rakist üle suurima 
näidatud nurga, nii et pesa 
püsiks kogu aeg universaaltoel.

Kujutöötlus ja teritamine

Lihvige, kuni lõikefaasid on sümmeetrilised. Vajadusel lihvige 
esimest külge uuesti.

Liigutage universaaltuge hooni- 
misketta poole ja paigutage 
identselt seadistajaga.

Hoonige vaheldumisi mõlemat lõikefaasi, kuni kraat on kadunud ja 
faasid peegelsiledad.

Hoonimine
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Kohandatud profiilid

Kaldpeitleid saab lisaks seadistaja TTS-100 pakutavatele standardkujudele teritada ka muude 
geomeetriatega. Nii saab korrata varasemat lõikeserva geomeetriat sirge servaga kaldpeitlil.

1. Paigaldage lõikeriist 65 mm väljaulatusega seadistajat TTS-100 kasutades.
2. Seadistage kaldenurk nii, nagu allpool näidatud.
• Seadistage lõikenurk universaaltoe abil. Kasutage markerimeetodit (lk 41).

3. Märkige väljaulatus (P) ja rakise seadistus rakisega kaasasolevale 
kleebisele. Kleepige kleebis rõngale. Kaitske see läbipaistva lakiga.

Lõikenurga uuesti teritamisel tuleks kasutada vaheklotsimeetodit (lk 41).

Nõuanne. Kui geomeetria ei erine liiga palju TTS-100 pakutavatest kujudest, 
tuleks kaaluda üleminekut TTS-100 pakutavale kujule, mida on tulevikus lihtsam 
taastada.
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Läbilõikepeitlid

Lukustage pesa põhjakruviga 
(6) sirgesse asendisse (0°). Pesa 
peab puudutama seiskurit (7).

Paigaldage lõikeriist 
väljaulatusega (P) 75–100 mm ja 
lukustage ülakruviga (5).

Lõikenurka saab seadistada 
universaaltoe asendi 
reguleerimise teel. Varasema 
lõikenurga kordamiseks kasutage 
markerimeetodit (lk 41).

Parima kontrolli huvides 
lõikeriista üle avaldage 
sõrmedega survet lõikeserva 
läheduses ja hoidke teise käega 
lõikeriista püstasendis.

Veenduge, et rakise äärik 
on tervenisti kokkupuutes 
universaaltoega.

Kui üks külg on lihvitud, pöörake 
lõikeriist ümber ja lihvige teine 
külg.

Lihvige, kuni lõikefaasid on 
sümmeetrilised. Vajadusel lihvige 
esimest külge uuesti.

Hoonimine. Liigutage universaaltugi hoonimisketta poolele 
ja hoonige endiselt rakisesse kinnitatud lõikeriista lõikefaase. 
Seadistage universaaltugi nii, et hoonimisnurk vastaks 
lihvimisnurgale. Kasutage markerimeetodit.

Kasutage avatud kinnituspesa
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Jämetöötlusõõnespeitlid

Lukustage pesa põhjakruviga 
(6) sirgesse asendisse (0°). Pesa 
peab puudutama seiskurit (7).

Paigaldage peitel väljaulatusega 
(P) 75–100 mm ja lukustage 
ülakruviga (5).

Lõikenurka saab seadistada 
universaaltoe asendi 
reguleerimise teel. Varasema 
lõikenurga kordamiseks kasutage 
markerimeetodit (lk 41).

Rullige peitlit universaaltoel ja 
libistage seda üle käiakivi, et kivi 
kuluks ühtlaselt.

Veenduge, et rakise äärik 
on tervenisti kokkupuutes 
universaaltoega.

Lihvige, kuni kogu lõikeserva 
ulatuses on tunda kraati.

Liigutage universaaltugi nahkse hoonimisketta juurde. Hoonige ja 
poleerige endiselt rakisesse kinnitatud lõikeriista lõikefaas. Seadke 
universaaltugi nõnda, et hoonimisnurk vastaks lihvimisnurgale. 
Kasutage markerimeetodit.

Hoonimine

Kasutage avatud kinnituspesa
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Kasutage avatud kinnituspesa

Põhimõte

Kasutage meetodit, mida on kirjeldatud peatükis „Nikerdus-õõnespeitlite ja V-peitlite 
lihvimine“ leheküljel 20.

Lõikenurk

Nagu kirjeldatud eelnevas peatükis leheküljel 24, on lõikenurga valik nikerdus-õõnespeitli 
korral väga tähtis. Rakise seadistusmeetod teatud lõikenurga korral sõltub sellest, kas soovite 
korrata olemasolevat lõikenurka või lihvida lõikeriistale uue lõikenurga.

Olemasoleva lõikenurga kordamisel tuleks kasutada markerimeetodit, mida kirjeldatakse 
leheküljel 41. Lõikeriistale uue lõikenurga lihvimisel võib rakise seadistada silma järgi või 
kasutada selleks nurgaseadistajat (lk 142).

Lõikeserva kujutöötluse 
sooritamiseks toetage lõikeriist 
universaaltoele, mis on seatud 
horisontaalseks ja käiakivi 
lähedale.

Tasandage ja siluge nüristunud 
lõikeserv Tormeki kiviviimistleja 
SP-650 peenema küljega.

Nüri serv ilmub nüüd 
hõbejoonena, mis näitab ära, 
milliseid kohti lihvida.

Lõikeserva kujutöötlus

Hõbejoon

Sirge varrega nikerdus-õõnespeitlid
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Lukustage pesa põhjakruviga 
(6) sirgesse asendisse (0°). Pesa 
peab puudutama seiskurit (7).

Paigaldage peitel väljaulatusega 
(P) 75–100 mm ja lukustage 
ülakruviga (5).

Lõikenurka saab seadistada 
universaaltoe asendi 
reguleerimise teel. Varasema 
lõikenurga kordamiseks kasutage 
markerimeetodit.

Rakise seadistamine ja lõikeriista kinnitamine

Lõikeriista universaaltoel 
pöörates lihvige alati sealt, kus 
hõbejoon on laiem.

Veenduge, et rakise äärik 
on tervenisti kokkupuutes 
universaaltoega.

Kontrollige sageli lihvimiskohta. 
Lihvige, kuni hõbejoon on 
ühtlane ja kitsas.

Lihvimine

Hõbejoon

Valmistage kivi pind peenlihvi-
miseks ette kiviviimistleja SP-650 
peenema küljega.

Jätkake lihvimist. Kontrollige 
tulemust sageli.

Eemaldage lihvimiskraat nahksel 
hoonimiskettal, et hõbejoon 
oleks paremini näha.
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Tähelepanu! Väga kerge on eksida ja lihvimiskraati hõbejooneks pidada! 
Seepärast eemaldage kraati lõpplihvimise ajal sageli, et hõbejoone järk-järguline 
kitsenemine oleks selgelt jälgitav.

Teritage uuesti väga nõrga 
survega. Kontrollige tulemust 
tihti, et vältida ülelihvimist.

Katkestage teritamine niipea, kui 
hõbejoon kaob – see on märgiks, 
et lõikeserv on terav.

Hoidke lõikeriist rakises ja 
hoonige ning poleerige selle 
sisekülg profileeritud nahkse 
hoonimiskettaga LA-120.

Hoonige ja poleerige lõikefaas. Seadistage universaaltugi nõnda, et 
hoonimisnurk vastaks lihvimisnurgale. Kasutage markerimeetodit. 
Hoonige maha lihvimiskraat ja poleerige lõikefaas peegelsiledaks.

Hoonimine

Ületeritamine võib teritamise 
lõppfaasis kergesti juhtuda. Kui 
see on juhtunud, tuleb lõikeserva 
kujutöötlust korrata ja lihvimist 
otsast alustada.

Olge ettevaatlik lõikeserva 
otste lihvimisega – ärge 
lihvige nurki ümmarguseks. 
Puidunikerduslõikeriistade 
nurgad peavad olema teravad!
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Teravuse kontrollimine

Jätke lõikeriist rakisesse ja kontrollige teravust. Suruge lõikeserv ristikiudu puuklotsi vastu. 
Lõikeserv peab lõikama hõlpsalt ja jätma sileda pinna puidukiudusid rebimata. Kuna lõikeriist 
on endiselt rakisesse kinnitatud ja universaaltoe asend on muutmata, on vajadusel lihtne 
hoonimise juurde naasta.
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Nikerdamise lapikpeitlid

Kasutage avatud kinnituspesa

Peitli tera vähim pikkus antud rakise korral on umbes 100 mm, kui lõikenurk on 25°. 
Lühemate, kuni 75 mm peitlite korral kasutage rakist SVS-38 (lk 68).

Lukustage pesa põhjakruviga 
(6) sirgesse asendisse (0°). Pesa 
peab puudutama seiskurit (7).

Paigaldage peitel väljaulatusega 
(P) vähemalt 100 mm ja 
lukustage ülakruviga (5).

Lõikenurka saab seadistada 
universaaltoe asendi 
reguleerimise teel. Varasema 
lõikenurga kordamiseks kasutage 
markerimeetodit.

Teritage esimene külg. Avaldage pöidlaga survet lõikeserva 
läheduses parima kontrolli saavutamiseks lihvimise üle. Vajutage 
peitel vastu käiakivi ja liigutage seda külgsuunas, et kivi ühtlaselt 
kuluks. Kui kraat on tekkinud kogu lõikeserva ulatuses, pöörake rakis 
ümber ja teritage teist külge.

Veenduge, et rakise äärik 
on tervenisti kokkupuutes 
universaaltoega.

Hoonimine. Jätke lõikeriist rakisesse ja jätkake tööd nahksel hoonimiskettal. Seadistage universaaltugi 
nõnda, et hoonimisnurk vastaks lihvimisnurgale. Kasutage markerimeetodit. Hoonige maha lihvimiskraat 
ja poleerige lõikefaasid peegelsiledaks.
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Nikerdus-kaldpeitlid

Kasutage suletud kinnituspesa

Need lõikeriistad valmistatakse tavaliselt lõikeserva kaldega u 25°. Peitlit võib teritada 
olemasoleva kaldenurgaga või anda sellele soovitud uue kaldenurga.

Selle rakise kasutamiseks peab peitlil olema teatud vähim pikkus, mis sõltub lõikenurgast 
ja kaldenurgast. 25° lõikenurga ja 25° kaldenurga korral on tera vähim pikkus u 105 mm. 
Peitli varre kuju peab võimaldama seda suletud pessa kinnitada, vastasel juhul kasutage 
avatud pesa.

Paigaldage lõikeriist väljaulatu-
sega (P) 50–75 mm ja lukustage 
küljekruviga (4).

Märkige käiakivile universaaltoe 
järgi ristjoon. Kui käiakivi on 
märg, kasutage veekindlat 
kirjutusvahendit.

Seadke lõikeriist universaaltoele 
ja pöörake seda, kuni lõikefaas 
on joonega paralleelne. 
Pingutage põhjakruvi (6).

Olemasoleva kaldenurga seadistamine

Soovitud kaldenurka saab 
seadistada pesal oleva skaala 
järgi.

Lukustage asend põhjakruviga 
(6).

Paigaldage lõikeriist väljaulatu-
sega (P) 50–75 mm ja lukustage 
küljekruviga (4).

Uue kaldenurga seadistamine



115

Lõikenurka saab seadistada universaaltoe asendi 
reguleerimise teel. Varasema lõikenurga kordamiseks kasutage 
markerimeetodit. Uue lõikenurga seadistamiseks võib 
kasutada nurgaseadistajat.

Lihvige esimene külg. Avaldage 
pöidlaga survet lõikeserva 
läheduses parima kontrolli 
saavutamiseks. Tõstke lõikeriista 
ja liigutage seda külgsuunas. Kui 
kraat on tekkinud kogu lõikeserva 
ulatuses, pöörake rakis ümber ja 
lihvige teist külge.

Lihvimine

Käiakivi seisukord

Tavaliselt vajavad nikerduspeitlid vaid kerget teritamist. 
Seetõttu on otstarbekas peenendada kivi pealispinda kivi-
viimistleja SP-650 peenema küljega (lk 140). Kui nõutav on 
peitli kujutöötlus, kasutage käiakivi tavalist kiirlihvimispinda.

Lõikenurga seadistamine

Jätke lõikeriist rakisesse ja jätkake tööd nahksel hoonimiskettal. Seadistage universaaltugi nõnda, 
et hoonimisnurk vastaks lihvimisnurgale. Kasutage markerimeetodit. Hoonige maha lihvimiskraat ja 
poleerige lõikefaasid peegelsiledaks.

Hoonimine
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Lihvimistugi SVD-110

Lihvimissuund: 
päritera või vastutera.

Patenteeritud teostuse korral 
on ümara varrega kokkupuutes 
kitseneva ava küljed, mitte põhi. 
Tänu sellele tõuseb lukustusjõud 
koguni 250% võrra!

Konstruktsioon

See lihvimistugi on ideaalne abivahend treikaabitsate ja 
puidunikerdamise erilõikeriistade (nt suured painutatud 
tõmbenoad) lihvimiseks. Tugi sobib kasutamiseks ka 
kaaplehtede ja sisetreiterade korral.

Piisavalt suur pind, 90×110 mm, võimaldab lõikeriista 
ohutut ja kindlat paigutamist käiakivi suhtes.

Eriline kiilukujuline kinnitusava tõstab lukustusjõudu 
250% võrra. Lihvimistoe saab hetkega soovitud nurga alla 
lukustada. Selle unikaalne konstruktsioon on Tormeki poolt 
patenteeritud.

Masina paigutus

TREIKAABITSAD

Ümaraotsaline

Täisnurkne

Ümardatud

SISETREITERAD

PAINUTATUD 

TÕMBENOAD

KAAPLEHED

KRUVITSAD
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Treikaabitsad
Tehases töödeldakse kaabitsad tavaliselt lõikenurgaga 70° kuni 80°. Mõned treialid eelistavad 
märksa väiksemat lõikenurka ja lihvivad kaabitsad ümber 60° või veelgi väiksema nurgaga. 
Kaabitsaid on parem lihvida vastutera – vertikaalselt paigaldatud universaaltoega. Niisugusel 
juhul aitab käiakivi pöörlemine lõikeriista lihvimistoe vastu suruda.

Järsemate lõikenurkade korral võib kaabits vastutera lihvimisel kergesti vibreerima hakata. 
Kui soovite säilitada kaabitsa algset suurt lõikenurka, on seda parem lihvida päritera 
universaaltoega, mis on kinnitatud horisontaalsesse alusesse XB-100. Lõikefaasi kanna 
ümardamine vähendab ohtu, et käiakivi kergitab lõikeriista üles.

Vertikaalselt lõikenurkade korral kuni u 60°. Horisontaalselt lõikenurkade 
korral üle u 60°.

Universaaltoe soovitatav asend

Jätta kraat alles või tekitada mikrolõikeserv?

Kui kõik muud lõikeriistad lõikavad puitu, siis kaabits kaabitseb. Kaabitsemine on puidu 
pinna jaoks raske töötlusviis. Puidukiud rebitakse pinnast välja, sellepärast vajab kaabitsetud 
pind hiljem ohtralt liivapaberiga lihvimist. Mõned meistrid ei hooni kraati ära, sest see toimib 
omalaadse lõiketerana ja muudab kaabitsa mingil määral lõikeriistaks.

Suurel kiirusel kuivlihvimisel tekkiv kraat sisaldab paagutatud segu mahalihvitud terase 
ja käiakivi jääkidest ning käiakivi poolt ülessurutud terasest. See paagutatud segu kulub 
treimise alustamisel üsna pea maha. Järele jääb jääklõikeserv, mis lõikab puud. Võib öelda, 
et lõikeserval olev kraat muudab kaabitsa lõikeriistaks.

Samas on see kraat väga ebatasane ega püsi mõistetavatel põhjustel eriti kaua. Seetõttu 
tuleb kaabitsat uue kraadi tekitamiseks tihti üle lihvida. Sellele kulub palju aega, mida võiks 
kasutada treimiseks, samuti lüheneb kaabitsa tööiga. Veel üheks puuduseks on asjaolu, 
et kraadist eralduvad metalli- ja abrasiiviosakesed võivad puidu pinnakihti kinni jääda ning 
lõikeserva veelgi enam kulutada. Madala kiirusega märglihvimisel tekkiv kraat ei sisalda lahtisi 
osakesi. See koosneb puhtast terasest, olles seetõttu siledam, teravam ja vastupidavam.
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Samas leidub veelgi parem meetod kaabitsa lõikeriistaks 
muutmiseks. Kui vajutada kõva terasvardaga lõikefaasi poole 
ligikaudu 5° nurga (ε) all, paindub tipp ülespidi, moodustades 
mikrolõikeserva. Varda surve surub terase kokku, tasandab 
käiakivi tekitatud pisikriimustused ja muudab tekkiva 
mikrolõikeserva läikivaks.

Tulemuseks on sile, terav ja kestev mikrolõiketera. Niisugune 
terasvardaga tõmmatud kraat on lõikeservana kaugelt 
paremate omadustega ja püsivam võrdluses lihvimise käigus 
tekkinud kraadiga. Kraaditõmbamismeetodi kasutamisel 
lihvige kaabits esmalt võimalikult siledaks ja hoonige 
lõikefaas ning kaabitsa lame pealispind. Nii saate teravama 
ja vastupidavama lõikeserva.

Kraadi tõmbamiseks on saada spetsiaalseid tööriistu, kuid kraat on edukalt tõmmatav ka 
12 mm laiuse õõnestreipeitli seljaga. Kinnitage kaabits tööpingi vahele nii, et saaksite kraadi 
tõmbamisel õõnestreipeitlit kahe käega kindlalt hoida.

Ärge kraadi tõmbamisega üle pingutage, vastasel juhul võib kraat tagasisuunas painduda. 
Mikrolõikeserva tipp peab toimimiseks olema üles suunatud. Samuti tuleks surve lõikeservale 
vastavaks kohandada. Suure lõikenurgaga kaabits (70–80°) vajab kraadi tõmbamiseks 
suuremat jõudu kui väikse lõikenurgaga kaabits.

Kraadi tõmbamine. Terasvarras 
muljub lõikeserva üles ja 
moodustab mikrolõikeserva. 
(Pildil suurendatud.)

Mikrolõikeserv

Lihvige vastutera, kasuta-
des vertikaalselt paigaldatud 
universaaltuge sellele kinnitatud 
lihvimistoega.

Liigutage universaaltugi ja 
lihvimistugi hoonimisketta juurde. 
Hoonige lõikefaas sama nurgaga 
kui lihvimisel.

Hoonige kraat maha ja poleerige 
pealispind. Hoidke kaabitsat 
ketta suhtes puutujasuunaliselt.

Lihvimine ja hoonimine
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Nõuanne. Rakise tugipind on piisavalt suur kindla 
kontrolli säilitamiseks isegi pikkade lõikeriistade 
lihvimisel. Lühikeste lõikeriistade korral saab rakise 
pinda vajadusel kärpida, et käepide segama ei 
jääks.

Lihvige uue kaabitsa lõikenurgaks 
60° või vähem. Nurgaseadistaja 
on abiks lihvimistoe 
reguleerimisel.

Kui olete olemasoleva 
lõikenurgaga rahul, seadistage 
lihvimistugi täpselt sama nurga 
all, siis saab lihvimine kiirelt 
valmis.

Lõikenurk

Kinnitage kaabits tööpingi vahele 
ja „triikige“ piki selle lõikeserva 
kiirlõiketerasest õõnestreipeitli 
seljaga. Toetage vasak käsi 
tööpingile.

Vajutage õõnespeitel lõikefaasile 
ligikaudu 5° nurga (ε) all.

Selgelt võib näha, kuidas kraadi 
tõmbamine lõikeserva tipu 
siledaks ja läikivaks pressib.

Kraadi tõmbamine

Kaabitsa otstarbest sõltub, kui suur kraat lõikeservale tõmmata. Tõmmatava kraadi 
suurus ja kuju sõltuvad kaabitsa lõikenurgast, kraaditõmbamise nurgast (ε) ning 
kraaditõmbamistööriistale avaldatavast survest. Ärge kaabitsale liiga suurt kraati tõmmake, 
vastasel juhul on kaabits raskesti juhitav ja võib sisselõikeid põhjustada. Pidage meeles, et 
kaabitsast on nüüdseks saanud lõikeriist!
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Kaaplehed

Sirgeid ja kaarjaid kaaplehti on lihtne täisnurga all lihvida käiakivi masintöödeldud 
tasasel välispinnal. Hoonige kraat nahksel hoonimiskettal ettevaatlikult maha. Tõmmake 
kraaditõmbamistööriistaga mikrolõikeserv.

Hoidke kaaplehte tihedas 
kokkupuutes toega ja liigutage 
seda edasi-tagasi, et kasutada 
võimalikult suurt osa käiakivist.

Hoonige maha kraat mõlemalt 
küljelt. Hoidke kaaplehte 
nahkse hoonimisketta suhtes 
puutujasuunaliselt.

Kinnitage kaapleht tööpingi vahe- 
le ja tõmmake kõva terasvarda 
või kraaditõmbamistööriistaga 
kaaplehe servale mikrolõikeserv.

Märkus. Kasutage kraadi tõmbamisel ainult kerget survet ja piirduge 5–8 
tõmbega. Varda libisemisele kaasaaitamiseks kasutage määret või paksemat õli.

Sisetreiterad

1. Kinnitage tera varrele, nagu joonisel näidatud. Seadke 
lihvimistugi käiakivile võimalikult lähedale.

2. Reguleerige lihvimistoe asendit lõikenurga seadista-
miseks.

3. Vajutage sõrmedega terale hästi käiakivi lähedal ning 
jälgige, et vars püsiks tihedalt lihvimistoe vastas. Järgige 
lõikeserva tipu kuju.

Painutatud tõmbenoad

Nende puidunikerduslõikeriistade lihvimine toimub 
vertikaalsetesse hülssidesse paigutatud universaaltoe abil. 
Paigutage lõikeriist piltidel näidatud viisil. Toetage sirge 
tagapind lihvimistoele, millisel juhul käiakivi pöörlemine 
aitab suruda lõikeriista lihvimistoe poole.

Liblikhöövliterad

Paigutage lihvimistugi nii, nagu pildil näidatud. Käiakivi 
pöörlemine aitab lõikeriista lihvimistoe poole suruda.
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Masina paigutus

Lihvimissuund: 
vastutera.

Hoonimissuund: 
päritera.

Konstruktsioon

Vt pilt järgmisel leheküljel. Rakis koosneb ülemisest alusest alumise klambriga ja kahest 
lukustusnupust lõikeriista fikseerimiseks. Rakis libiseb universaaltoel nailonpukside peal risti 
üle käiakivi. Lõikenurka reguleeritakse mikroregulaatori (3) abil universaaltoel (4).

Kaks ohutusseiskurit hoiavad ära lõikeriista käiakivilt mahalibisemise lihvimise käigus. Üks 
sisemine seiskur (1) tuleb paigutada vastavalt lõikeriista laiusele ja üks välimine seiskur (2) 
kinnitub universaaltoe otsale.

Rakis joondab peitli selle pealmise tasase küljega, lihtsustades selle õiget paigaldamist 
(väändumiseta). Konventsionaalsed rakised vajavad käsitsi joondamist.

Alumise klambri keskel on kõrgend, mis võimaldab lühemate, koonusekujulise varrega 
lõikeriistade kindlat kinnitamist (nt jaapani peitlid). Ülemine alus, mis lõikeriista joondab, 
on konstrueeritud nõnda, et kinnitussurve avaldub otstele ja lõikeriist püsib kindlalt paigas 
nuppude jõulise kinnikeeramiseta.

Täisnurkse lõikeserva rakis SE-77

HÖÖVLITERAD

PUIDUPEITLID

Suurim laius 77 mm 
Suurim paksus 9 mm

SE-77 on SE-76 edasiarendus. Rakisel on nüüd reguleeritav külg.
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Enne lihvimise algust veen-
duge, et käiakivi pind on 
tasane, viies universaaltoe 
kiviga kokkupuutesse.

Vajadusel töödelge kivi pinda 
rihtimis- ja teritustööriistaga 
TT-50 nii, et pind oleks sile ja 
universaaltoega paralleelne.

Ettevalmistused

Rakis joondab peitli selle 
pealmise tasase küljega. Tänu 
õlgmikule (A) on lihtne lõikeriista 
õigesti, 90° nurga all kinnitada.

Kinnitussurve keskselt kõrgendilt 
avaldub servadele. See 
tagab kindla kinnituse, isegi 
koonusekujuliste peitlite korral.

SE-77: Kaht väiksemat 
reguleerkruvi (5) tuleb 
kasutada juhul, kui nõutav on 
peenreguleerimine 90° nurga 
saavutamiseks või kui soovite 
kergelt kumerat kuju (lk 126).
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Avage klamber lõikeriista 
paksuse ulatuses ja 
ligikaudu paralleelselt 
alusega. Paigaldage lõikeriist 
väljaulatusega (P) u 50–75 mm. 
Lukustage lõikeriist, 
pingutades ainult sellele 
lähimat nuppu.

SE-76: lõikeriista paigaldamine

Lõikeriistade tagakülje tasandamine ja hoonimine

Tõeliselt terava ja vastupidava lõikeserva saamiseks peavad mõlemad lõikeserva 
moodustavad pinnad olema siledad. Kui lõikefaas on täiuslikuks teritatud ja hoonitud, 
kuid tagakülg pole samavõrd tasane ning sile, pole lootustki rahuldavat tulemust saada. 
Enamikul uutest lõikeriistadest on näha töötlemisjäljed tagaküljel. Need tuleb eemaldada 
ja pind hoonida ning poleerida. Seda tööd on tarvis teha üksainus kord, enne lõikeriista 
kasutuselevõtmist. Tegu on hea investeeringuga lõikeriista kvaliteeti, mis kestab selle tööea 
lõpuni.

Seadke lõikeriist ettevaatlikult käiakivi vastu. Lõikeserv ei tohi 
puudutada käiakivi enne kanda! Lõikeriista tagakülje lihvimisel 
hoidke seda lapiti vastu käiakivi külge ja liigutage seda kergelt. 
Vastasel juhul võib lõikeserv käiakivisse lõikuda ja ümarduda. 
Toetage lõikeriista külg universaaltoele, mis tuleks paigutada 
käiakivi lähedusse, nagu pildil näidatud. Piisab lõikeriista tagakülje 
tasandamisest 25–30 mm ulatuses lõikeservast.

Hoonige ja poleerige pind vaba käega nahksel hoonimiskettal. 
Hoidke lõikeriista nii, et see oleks ketta suhtes puutujasuunaliselt.

Paigaldage lõikeriist väljaulatusega (P) u 50–75 mm. Lõikeriista 
lukustamiseks pingutage liigutatavat nuppu u 5 mm kaugusel 
lõikeriistast.

Paralleelsete külgedega 
lõikeriistad peavad toetuma 
õlgmikule. Ilma paralleelsete 
külgedeta lõikeriistad – vt lk 
125.

SE-77: lõikeriista paigaldamineSE-77 ja SE-76
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Värvige lõikefaas markeriga. Ajage käiakivi käega ringi, et näha kohta, kus tera kiviga kokku puutub. 
Reguleerige mikroregulaatoriga, kuni käiakivi on kokkupuutes kogu lõikefaasiga tipust kannani.

Olemasoleva lõikenurga teritamine

Lõikenurga seadistamine

Lõikenurga määrab universaaltoe kõrgus. Seda saab seadistada kahel viisil. Olemasolevat 
nurka saab täpselt korrata, kasutades markerimeetodit, või saab seadistada soovitud uue 
nurga, kasutades Tormeki nurgaseadistajat WM-200.

Seadistage nurgaseadistaja 
WM-200 käiakivi läbimõõdu järgi.

Seadistage universaaltoe kõrgus 
mikroregulaatoriga.

Märkus! Kogu alus peaks 
toetuma lõikeriistale nurgaga (a) 
käiakivil.

Uue lõikenurga teritamine

Paigaldage esmalt sisemine, liigutatav seiskur (A), nii et lõikeriist jääb 
u 6 mm ulatuses käiakivile toetuma. Seejärel paigaldage välimine 
seiskur (B), mis on fikseeritud ja lõikeriista laiusest sõltumatu.

Liigutage lõikeriista pidevalt kahe 
seiskuri vahel. Kulutage rohkem 
aega külgede teritamisele.

Ohutusseiskurite seadistamine

Ohutusseiskurid tagavad ohutuse käiakivi kogu laiuse kasutamisel; neid tuleks kasutada 
höövliterade teritamisel, mis liiguvad osaliselt üle käiakivi serva. Sisemine seiskur (A) 
eemaldatakse laiemate kui 60 mm terade teritamisel.
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Teritamine

Jaapani peitlid

Need peitlid erinevad kuju poolest läänemaailmas levinud 
peitlitest. Sepistamisel saadud rohmakas vorm säilitatakse 
masintöötluseta, küljed pole tavaliselt paralleelsed ja terad 
on lühemad. See tähendab, et joondusõlgmikku rakises 
ei saa kasutada täpseks 90° joondamiseks. Klambri 
kujundus võimaldab ka kitseneva varrega lõikeriistade 
kindlat kinnitamist (lk 122). Olge jaapani peitleid teritades 
ettevaatlik! Pikemate läänemaiste peitlitega võrreldes on 
neis piiratud hulgal lihvitavat terast, mistõttu kalli terase minimaalseks eemaldamiseks tuleks 
seadistused teostada hoolikalt. Tagaküljel on soon, mis läheneb lõikeservale iga teritamisega. 
Mõne terituskorra järel võib nõutav olla tagakülje tasandamine, et soon lõikeservale välja ei 
jõuaks. Kasutage käiakivi külge.

Tõmmake pliiatsiga käiakivile 
joon, kasutades universaaltuge 
juhikuna.

Paigaldamisel joondage lõike-
riist selle joonega.

Kandke hoolt, et soon servale 
välja ei jõuaks. Vajadusel 
lihvige tagakülg käiakivi küljel 
siledaks. Tähelepanu! Tagakülje 
tasandamisel viige lõikeriist 
käiakiviga kokkupuutesse 
ettevaatlikult. Lõikeserv ei tohi 
puudutada käiakivi enne kanda.

Liigutage lõikeriista külgsuunas käiakivi kogu pinna kasutamiseks. 
Ärge liigutage väljapoole käiakivi enam kui 2 mm võrra. Parima 
kontrolli saavutamiseks avaldage sõrmedega survet lõikeserva 
läheduses. Suurem lihvimissurve tähendab terase kiiremat 
mahalihvimist. Teritamise lõpul leevendage survet, nii saate siledama 
pinna.

Lihvige, kuni kogu lõikefaasile 
moodustub kraat. Seda on 
sõrmega tunda.

Tähelepanu! Lihvimiskohta saate määrata oma kätega lihvimissurve ning -aja 
kaudu. Kontrollige kuju sageli ja lihvige rohkem sealt, kus see on vajalik.
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Tulemust mõjutavad tegurid

100% sirge lõikeserva saamiseks laiade lõikeriistade, 
nagu höövliterade teritamisel tuleb pöörata tähelepanu 
mõningatele teguritele, mis tulemust mõjutavad. 
Lihvimisrakis annab lõikeriistale konstantse lõikenurga 
käiakivi suunas, kuid saavutatav kuju sõltub sellest, kui 
suurt survet avaldatakse paremale või vasakule küljele. 
Kuju mõjutab ka kummagi külje teritamisele kulutatav aeg.

Kui vajutate mõlemale küljele võrdselt ja liigutate lõikeriista ühtlaselt üle käiakivi, on 
tulemuseks nõgus, mitte sirge serv. Selle põhjuseks on asjaolu, et keskosa lihvitakse 
külgedega võrreldes kauem. Tasakaalustatud tulemuse saavutamiseks lihvige pikemalt 
mõlemat külge.

Kumer kuju

Enamik höövliterade tüüpidest peaks olema kergelt kumera 
või kaarja kujuga. Kumeruse aste oleneb höövli tüübist ja 
peaks ligikaudselt võrduma höövlilaastude paksusega. 
Kumerus (c) varieerub vahemikus 0,8 mm lihthöövli korral 
kuni 0,05 mm silumishöövli korral.

Kumerus saavutatakse külgedele tugevama pealesurumise 
teel. Tera pikem väljaulatus rakises muudab selle lihtsamaks, 
sest enamik höövliteradest paindub veidi. Paksu, jäiga lõikeriista korral tuleb kumera kuju 
saavutamiseks külgede teritamisele rohkem aega pühendada.

SE-77 reguleerkruvid

Suurema kumerusega lõikeriistade korral võib kasutada reguleerkruvisid, vt allpool. Kui 
kumerusest on endiselt puudu, teritage vaba käega lihvimistoel SVD-110.

Andke võrdselt järele 
reguleerimisnuppe A ja B. 
Külge hakkab mõjutama 
pendelliikumine. Mida rohkem 
nuppe lahti keerata, seda 
hoogsam on pendelliikumine, 
mis suurendab kumerust.

Tsentreerige lõikeriist rakise kesktelje all, mis on joonega 
tähistatud. Veenduge, et lõikeriist on paigaldatud 
perpendikulaarselt, tõmmates joone piki universaaltuge (lk 125).
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Vajutage kiviviimistleja peenem 
külg ligikaudu 45 sekundiks 
käiakivi vastu. Avaldage 
mõõdukat survet.

Kasutage sama seadistust ja 
peenteritage 30–40 sekundit. 
Ärge liiga jõuliselt peale vajutage.

Siledam pind kiviviimistleja abil

Lõikeriista siledama pinna saamiseks tasandage Tormeki originaalset käiakivi Tormeki 
kiviviimistleja SP-650 peenema küljega. Kiviviimistleja kindel surumine käiakivi vastu viimistleb 
kivi pinda, nii et see toimib teralisusele 1000 vastava käiakivina. Varasema lõikenurga 
kordamisel võib siirduda vahetult selle siledama kivipinna juurde.

SE-77 peenreguleerimine

Teritussurve suurendamiseks 
lõikeriista paremal küljel andke 
järele nuppu A ja pingutage 
nuppu B. Teritussurve 
suurendamiseks vasakul küljel 
toimige vastupidi. Reguleerige 
ligikaudu ¼ pööret kuni soovitud 
tulemuse saavutamiseni.

Tänu reguleerkruvidele tekib 
liigutatav külg, mis võimaldab 
peenreguleerimist. Neid saab 
kasutada juhul, kui 90° nurka ei 
õnnestu saavutada.

Kui jooned kohtuvad, on 
rakis neutraalasendis.

Hoonimine nahksel hoonimiskettal

Pöörake masin ümber, nii et hoonimisketas pöörleks teist 
eemale. Liigutage universaaltugi hoonimisketta poolele ja 
paigaldage horisontaalselt. Seadistage hoonimisnurk lihvi-
misnurgaga identseks. Kasutage seadistamiseks lõikefaasi 
markerimeetodit või nurgaseadistajat WM-200, vt lk 124. 
Ärge unustage muuta nurgaseadistaja läbimõõduks ∅ 220 
mm. Rakis annab teile täieliku kontrolli hoonimisnurga 
üle mudeli T-8 korral. Hoonige lõikeriista tagakülge ilma 
rakiseta.

Ohutusseiskureid hoonimisel ei kasutata – need on mõeldud kasutamiseks käiakivil. Seetõttu 
hoiduge rakist külgsuunas liiga kaugele libistamast. Mingi osa terast peab alati kettaga 
kokkupuutes olema.
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Teine lõikefaas?

On neid, kes soovitavad teha höövliteradele ja puidupeitlitele täiendava lõikefaasi (mikrofaasi). 
Põhjenduseks tuuakse, et lihvimisele järgnev hoonimine on niisugusel juhul kiirem, sest 
lõikefaasi kogu pinda pole tarvis hoonida, piisab väiksemast uuest lõikefaasist tipul.

Puidupeitlite korral on täiendav lõikefaas siiski puuduseks, sest puudu on suure algupärase 
lõikefaasi toest, mis aitab puidu lõikamist kontrolli all hoida.

Kuivõrd kogu lõikefaasi lihvimine ja hoonimine Tormeki meetodiga on lihtne ning kiire, pole 
täiendavat lõikefaasi tarvis. Üheainsa lõikefaasi korral saab soovitud nurga täpselt seadistada 
ja seda igal lihvimisel ning hoonimisel alal hoida.

Tugipinna lühenemine 
täiendava lõikefaasi 
lisamisel puidupeitlile.

Tugipinna pikkus ühe 
lõikefaasi korral.

Hoonige tagakülge vaba käega. 
Hoidke lõikeriista nii, et see oleks 
ketta suhtes puutujasuunaliselt.

Ärge hoidke lõikeriista puutujast 
järsema nurga all! Vastasel juhul 
tipp ümardub.

Lõikenurk

Höövliteradel, puidupeitl itel ja l iblikhöövliteradel 
kasutatakse tavaliselt 25° lõikenurka (α). Õrnade pehmest 
puidust detailide töötlemisel puidupeitliga võib lõikenurka 
vähendada 20 kraadini. Kõva puidu töötlemisel ja vasara 
kasutamisel tuleb lõikenurka suurendada 30 kraadini.
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Teritusrakis masinhöövliteradele SVH-320

Konstruktsioon

Rakis hõlmab tuge (1), terahoidikut (2) ja kuuskantvõtit (3). Selles rakises juhitakse lõikeriista 
täpselt ja lihvitakse tasaselt etteantud sügavuses kogu lõikeriista pikkuses. Antud rakis 
erineb muudest Tormeki rakistest, kus teie käsi määrab ära lihvimiskoha ja lihvimissügavuse. 
Pikkade masinhöövliterade lihvimisnurk tuleb seadistada väga täpselt. Kui järgite alltoodud 
üksikasjalikke juhiseid hoolikalt, jääte tulemustega rahule.

Masina paigutus

Lihvimissuund: vastutera.

KIIRLÕIKETERASEST MASINHÖÖVLITERAD

JÄRKAMISGILJOTIINITERAD

Sobib kõigi pikkuste korral. 
Vähim laius (a) 13 mm. 
Lihvida ei saa kõvasulam-
teraseid.*

*  Tormeki Blackstone Silicon SB-250 sobib ka kõvasulamite viimistlemiseks.
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Ettevalmistused

Veenduge, et käiakivi on 
täpselt ümmargune ja 
lihvimispind tasane. Vajadusel 
kasutage Tormeki rihtimis- ja 
teritustööriista TT-50.

Eemaldage universaaltugi 
ja paigutage tugi masina 
hülssidesse. Vajadusel võtke 
maha hoonimisketas.

Fikseerige tera hoidikusse. 
Veenduge, et tera toetub kogu 
pikkuses seiskurile. Alustage alati 
mõnest kahjustatud terast.

Värvige lõikefaas markeriga, et 
lõikenurga seadistamisel oleks 
näha, kus lihvimine aset leiab.

Kinnitage terahoidik toele. Seadistage lihvimise käigupikkus 
vastavalt höövlitera pikkusele. Lihvimise ajal ei tohi tera liikuda üle 
käiakivi serva. Selleks reguleerige ja lukustage mõlemad seiskurid 
(5). Terasid, mis on pikemad kui u 270 mm, tuleb hoidikus liigutada 
ja lihvida kahes etapis.*

* Kuni 310 mm terasid saab teritada ühes järgus, kuid kasutage teritamise käigus kindlasti 
kiviviimistlejat SP-650, et käiakivi pind jääks tasaseks. (Vähene ebatasane kulumine, mis teritamise 
käigus aset leiab, muudab vastasel juhul raskeks tera äärte teritamise.)

Lihvige höövlitera täpselt 
algupärase lõikenurga all (α).

Sooritage kõrguse eelseadistus seaderõngastega (6). Seadistage 
lõikenurk reguleerkruviga (7). Sooritage kõrguse peenseadistus 
seaderõngastega (6). Lõikefaas peaks nüüd toetuma sirgelt käiakivile 
ja hoidik (2) olema toega (1) kokkupuutes.

Lõikenurga seadistamine ja rakise joondamine

12 mm12 mm
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Seadistatud nurga kontrollimi-
seks ajage käiakivi käega ringi. 
Käiakivi peaks kraapima värvi 
kogu lõikefaasi ulatuses, tipust 
kannani.

Vajutage lihvimisrakis alla ja 
lukustage see lukustuskruvidega 
nõnda, et kaks rõngast (6) 
toetuksid alusele ilma igasuguse 
lõtkuta.

Veenduge, et tera on käiakiviga 
kokkupuutes kivi kogu laiuse 
ulatuses – kontrollimiseks sobib 
õhuke paberileht. Vajadusel 
reguleerige rõngastega (6).

Tähelepanu! Seadistage nurk väga hoolikalt, et lihvitav lõikenurk vastaks täpselt 
olemasolevale. Kui seadistate rakise lihvima lõikefaasi kanda, kulub lihvimisele 
tarbetult palju aega.

Lihvimissügavuse seadistamine

Seadistage lihvimissügavus rõngaste (6) tõstmise teel. Paralleelse 
seadistuse säilitamiseks keerake rõngaid võrdselt. Lihvimissügavus 
on näidatud kahel rõngal (6), mis on varustatud 0,1 mm sammuga 
skaalaga. Numbreid rõngastel (6) pole tarvis sünkroniseerida.

Vabastage kaks lukustuskruvi 
(8) ja langetage tugiplaati sama 
palju, kui rõngaid (6) tõstsite.

Lukustage allavajutatud tugiplaat 
kahe lukustuskruviga (8).

Nüüd on terahoidiku ja toe vahel 
pilu.
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Lihvimisel liigutage hoidikut 
ühtlase survega küljelt küljele 
külgseiskurite vahel.

Lihvida tuleb seni, kuni tera-
hoidik toetub kogu pikkuses 
toe vastu. Lihvige teine tera 
sama seadistusega.

Üle 270 mm pikkused höövli-
terad: liigutage tera hoidikus ja 
lihvige kahes järgus. Veenduge, 
et tera tagakülg toetub seiskurile.

Hoonige kraat nahksel 
hoonimiskettal ettevaatlikult 
maha. Alustage tagaküljelt, 
seejärel hoonige lõikefaas ja 
korrake seda mõned korrad. 
Tähelepanu! Hoonige alati 
päritera!

Lihvimine

Hoonimine

Tähelepanu! Kui käiakivi lihvimisjõudlus töö käigus 
langeb, muutke kivi pind Tormeki kiviviimistleja SP-650 
abil uuesti aktiivseks. 
Niisugusel juhul rakenduvad uued abrasiivosakesed. 
Parima tulemuse annab kiviviimistleja nurkade 
kasutamine.

Järkamisgiljotiiniterad

Nende laiade terade kinnitamiseks eemaldage terahoidikust üks (või kaks) kinnituskruvi. 
Kasutage 3 mm kuuskantvõtit. Teritamisjuhised on samad kui masinhöövliterade korral. 
Masinhöövliterade lihvimisel paigaldage kruvid uuesti.

Järkamisgiljotiiniterade komplekt. Kasutage ühe kinnituskruvi 
eemaldamiseks 3 mm kuus-
kantvõtit.

Paigaldage tera nii, et lõikeserv 
oleks paralleelne terahoidikuga.
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Teritusrakis profiilteradele SVP-80

Rakise seadistamine Lihvimine

Konstruktsioon

Vt pilt järgmisel leheküljel. Rakis hõlmab alust (1), terahoidikut (2), täiendavat universaaltuge 
(3) koos mikroregulaatoriga (4) ja kaht paari õõnestihvte (5 ja 6) terahoidiku jaoks.

Alus kinnitatakse täiendavale universaaltoele ja masina olemasolevale universaaltoele. 
Alus lukustatakse kruviga (7). Konstruktsiooni stabiliseerib kronstein (8), mis lukustatakse 
reguleeritava käsihoovaga (9).

Profiiltera paigutatakse õõnestihvtide paarile terahoidikul. Magnet (13) hoiab profiiltera paigal. 
Hoidikus on avad erinevatele standarditele vastavate profiilterade kinnitamiseks. Rakisega 
on kaasas kaks paari tihvte (∅ 4 ja ∅ 5 mm).

Terahoidik (2) libiseb alusel (1), mis on hõõrdumise vähendamiseks kaetud fluorplastiga (PTFE). 
Profiilterasid lihvitakse piki tasapinda. Lihvimissügavus määratakse mutri reguleerimisega 
horisontaalsel universaaltoel.

Masina paigutus

PROFIILTERAD

24, 30 või 38 mm juhtavade keskmete 
vahega profiilterade teritamiseks. Ei sobi 
juhtavadeta profiilteradele.

PROFILEERITUD VÄRVIKRAABITSATERAD
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Pakendi mahu vähendamiseks on 
kaks nuppu (11) tehases paigal-
damata jäetud. Koputage need 
haamriga kergelt paika. Hoidik 
peab koputamise ajal olema 
toetatud tasasele pinnale.

Kasutage profiiltera avade 
läbimõõdule vastavat tihvtipaari, 
sisestage need kahte avasse, mis 
vastavad profiilterale. Pigistage 
tihvtid näpitsatega kokku ja 
suruge need täielikult avadesse.

Paigaldage kronstein (8) 
käsihoova (9) ja mutriga 
(12). Seadke hoob kõige 
sobivamasse asendisse.

Rakise paigaldamine

Käiakivi kontrollimine

Veenduge, et käiakivi on täpselt ümmargune ja 
lihvimispind tasane. Vajadusel kasutage Tormeki 
rihtimis- ja teritustööriista TT-50.

Olemasolev universaaltugi (A)
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Rakise paigaldamine ja seadistamine

Paigaldage täiendav universaal-
tugi (3) horisontaalsesse 
alusesse ja masinaga 
kaasasolnud universaaltugi 
(mille vanematel versioonidel 
puudub mikroregulaator) 
vertikaalsetesse hülssidesse.

Lukustage vertikaalne universaal-
tugi käiakivist u 25 mm kaugusel. 
See kaugus sobib 250 mm 
läbimõõduga kivile. Väiksema 
läbimõõduga kivi korral tuleb 
kaugust vähendada.

Libistage alus (1) vertikaalsele 
universaaltoele, kuni alus 
puudutab toe jalga (a). Toetage 
aluse alaosa (b) horisontaalsele 
universaaltoele. Kronstein (8) 
peab antud etapil lahti olema.

Paigutage profiiltera terahoidi- 
kusse, magnet hoiab seda 
paigas.

Seadke terahoidik (2) aluse 
(1) keskele nii, et profiiltera 
ei puudutaks käiakivi. 
Reguleerige universaaltuge (3) 
mikroregulaatoriga (4) nõnda, et 
profiiltera oleks käiakiviga kerges 
kokkupuutes.

Seadistage lihvimissügavus (vt 
allpool) mikroregulaatorit (4) 
järele andes ja universaaltuge 
masina poole nihutades. 
Fikseerige lukustusnupuga (c).

Märkus. Alustage lihvimissügavusega 0,05 mm. See vastab mikroregulaatori (4) 
pööramisele ühe märgivahe võrra. Vajadusel suurendage lihvimissügavust mutrit 
veel ühe märgivahe võrra pöörates.

Kinnitage alus kruviga (7) 
ja stabiliseerige kronsteini 
(8) lukustamise teel nõnda, 
et alus asetseks stabiilselt, 
igasuguse lõtkuta horisontaalsel 
universaaltoel. 
Nüüd toimivad kaks universaal-
tuge koos ja muudavad süsteemi 
stabiilseks.
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Tera lihvimiseks liigutage 
terahoidikut üles ja alla tera kogu 
laiuse ulatuses.

Liigutage terahoidikut järk-järgult külgsuunas aluse vasak- ja 
parempoolse seiskuri vahel, jätkates samas selle üles ja alla 
liigutamist.

Pöörake terahoidikut 180°. Jätkake teritamist. Liigutage terahoidikut aluse vasak- ja 
parempoolse seiskuri vahel. Nüüd peaks kogu profiiltera olema 
ühtlaselt lihvitud.

Märkus. Üles-alla liigutamisel ei tohiks avaldada liigset survet. Siledaima pinna 
saamiseks liigutage terahoidikut teritamise lõpul kiiremini, ligikaudu üks käik 
sekundis. Jätkake teritamist, kuni terase eemaldamine lõppema hakkab.

Profiiltera paksuse suurim lubatud vähendamine

Profiilterasid ei tohi lihvida liiga õhukeseks, nende tugevus peab säilima. Terade paksust ei 
tohiks algupärase paksuga võrreldes vähendada üle 0,3 mm. Tavapärane lihvimine vähendab 
paksust 0,05 mm. See tähendab, et profiiltera võib teritada 6 korda, enne kui see muutub 
liiga õhukeseks.

Hoonimine

Lõikefaasi poole tekkiv kraat tuleb nahksetel hoonimisketastel vaba käega maha hoonida. 
Hoidke profiiltera alati nõnda, et hoonimisketas pöörleks päritera. Hoonige tasapinda ja lõi-
kefaasi vaheldumisi suurel hoonimiskettal ning väiksel, profileeritud hoonimiskettal, niivõrd, 
kuivõrd tera profiil seda võimaldab, kuni kraat kaob. Korralikult hoonitud lõikeserv jätab 
puidule puhtama, peenema pinna ja tera püsib kauem terav.

Teritamine

Märkus. Esimese tera lihvimise järel lihvige teine 
tera sama seadistusega.



Tarvikud
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Rihtimis- ja teritustööriist TT-50

Konstruktsioon

Ainulaadne, patenteeritud rihtimis- ja 
teritustööriist annab masinale paigaldatud 
käiakivile täpselt ümmarguse ning ühtlase 
pinna. Rihtimist juhib seesama universaaltugi 
(1), mis juhib ka rakiseid. See tagab kivi 
pinna püsiva paralleelsuse rakisesse 
kinnitatud tööriistaga.

Tööriistal on sisseehitatud etteandeseadis 
(2) teemantlõikuri (3) liikumise mugavaks 
juhtimiseks üle kivi pinna. Lõikesügavust 
saab seadistada universaaltoel oleva skaala 
(4) järgi. Sobiv lõikesügavus jääb vahemikku 
0,25–0,75 mm.

Teemantlõikur koosneb vasksilindrisse istutatud teemanditeradest. Terad paiknevad vases 
ebaühtlaselt nagu rosinad saias. Kasutamise käigus pehme vask kulub ja teemanditerad 
kerkivad vaskpinna kohale. Ärakulunud terad asenduvad mõne aja pärast uutega. Niisugune 
konstruktsioon tagab lõikuri pika tööea.

Märkus. Vanemate, universaaltoe 
mikroregulaatorita masinate 
omanikud peavad sügavuse 
seadistama käsitsi.

Masina paigutus

•  Muudab käiakivi pinna täpselt silindriliseks ja 
tasaseks.

•  Lihtsalt käsitsetav sisseehitatud 
etteandeseadis tagab käiakivi ühtlase pinna.

•  Teemandi kiirem etteanne võimaldab tekitada 
jämedama pinnastruktuuri ja tõsta käiakivi 
lihvimisjõudlust.

•  Lõikesügavust on mugav reguleerida 
universaaltoe mikroregulaatoriga.



139

Reguleerige universaaltoe 
kõrgust nõnda, et rihtimistööriista 
saaks paika panna.

Suruge rihtimis- ja teritustööriista 
jala (5) poole. Lukustage see 
lukustusnupuga (6).

Käivitage masin ja valage vee-
nõusse vett.

Käiakivi rihtimine

Langetage universaaltuge 
mikroregulaatoriga (4), kuni lõikur 
puudutab kivi kõrgeimat punkti.

Seisake masin. Liigutage 
lõikur ühega nuppudest (2) 
külgsuunas kivi kohalt kõrvale.

Seadistage soovitud 
lõikesügavus (a) mikroregulaatori, 
mille skaala sammuks on 
0,25 mm, tõstmise teel.

Vajutage alla, nii et mikroregu-
laator toetub taas hülsile (8). 
Keerake kinni kaks lukustuskruvi 
(7).

Käivitage masin. Lõikuri 
etteandmiseks pöörake 
vaheldumisi kaht nuppu (2). 
Liigutage lõikur üle kivi ligikaudu 
90 sekundiga.

• Suurim lõikesügavus 0,75 mm.
• Liiga aeglane etteanne võib põhjustada vibratsiooni.
•  Käiakivi tuleb rihtida niipea, kui on tunda pinna ebaühtlust. See pikendab 

käiakivi tööiga. Väikseimadki ebatasasused hakkavad paratamatult süvenema, 
kui jätkate lihvimist. Rihtimis- ja teritustööriista TT-50 EI TOHI kasutada 
teemantkettal. Teemantketas ei vaja rihtimist.

•  Vask teemanditerade vahel lõikuri tipus kulub hetkega tasemeni, mis 
teemandid vahetult paljastab. Võib tunduda, et lõikuri tipul on midagi viga, 
kuid see pole nõnda.

Tööriista kiirem etteandmine 
tõstab käiakivi lihvimiskiirust. 
Liigutage tööriist üle kivi 30 
sekundiga. Kasutage mitte üle 
0,25 mm lõikesügavust.

30 sek
90 sek
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Kiviviimistleja SP-650

Märkus. Käiakivile täpselt 
ümmarguse kuju andmiseks tuleb 
kasutada rihtimis- ja teritustööriista 
TT-50.

Käiakivide omadused

Lihtsalt väljendudes saab vesijahutusega käiakivi konstrueerida lihvima kiirelt, millisel juhul 
lõikeriista pind jääb krobelisem, või aeglasemalt, millisel juhul lõikeriista pind jääb siledam. 
Kiirelt lihviv kivi on „pehme“, mis tähendab seda, et abrasiiviterad on nõrgemalt seotud. 
Vanad, kulunud terad eemalduvad kergesti ja uued, teravate servadega terad paljastuvad 
pidevalt. Peenlihvimiskivi on „kõva“, mis tähendab, et terad on tugevalt kivisse seotud. Kõva 
kivi kulub aeglasemalt kui pehme.

Tormeki käiakivi on spetsiaalselt välja töötatud nõnda, et see lihviks kiiresti, kuid oleks siiski 
pika tööeaga. Kivi teralisus on 220. Valmistada saaks veelgi peenema teralisusega käiakivisid, 
kuid siis väheneks lihvimisjõudlus ja pikeneks lihvimisaeg. Kahte eelist korraga (kiire lihvimine 
ja sile pind) ei saa sama käiakiviga saavutada.

Üheks võimaluseks on eellihvimise, mille käigus lõikeriistale kuju antakse, teostamine 
jämedamal, kiirelt lihvival käiakivil, millele järgneb üleminek peenemale ja aeglasemalt lihvivale 
käiakivile siledama pinna saamiseks, kuid niisugune lahendus on ebamugav ja kallis. Lisaks 
eeldaks see töötamist kahe käiakivi või koguni kahe masinaga ja rakist tuleks seadistada 
kaks korda, sest kahe käiakivi läbimõõdud ei saa täpselt kokku langeda.

Masina paigutus

Valmistatud ränikarbiidist, üks külg väga 
peene ja teine külg jämeda struktuuriga.

•  Peenem külg valmistab käiakivi ette 
peenemaks lihvimiseks.

•  Jämedam külg taastab käiakivi aktiivsuse 
tavapäraseks kiirlihvimiseks.

•  Taasaktiveerib käiakivi läikivaks muutunud 
pinna.
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Tormeki käiakivide ja kiviviimistleja omadused

Tormeki originaalne käiakivi ja käiakivi Tormek Blackstone Silicon on välja töötatud selliselt, et 
neid saab töödelda kiviviimistlejaga üleminekuks kiirlihvimiselt peenlihvimisele, st teritamisele. 
Sellel on ilmseid eeliseid. Nii esialgse kiirlihvimise kui ka teritamise saab sooritada samal 
käiakivil ja sama lihvimismasinaga ning rakise sama seadistusega. Lisaks sellele, et tegu on 
väga kiire meetodiga, on saadav serv ideaalne, sest peenlihvimine sooritatakse täpselt samas 
asendis kui esialgne kiirlihvimine.

Käiakivi pinna viimistlemiseks vajutatakse kiviviimistleja peenem külg pöörleva kivi pinna 
vastu, muutes pinnastruktuuri peenemaks (teralisus u 1000). Jämedama külje käiakivi vastu 
surumisel taastub peenemaks muudetud pinna tavapärane seisund (teralisus 220). See 
protsess ei kiirenda kivi kulumist märkimisväärselt ja seda võib korrata suvaline arv kordi.

Käiakivi Japanese Waterstone korral kasutatakse kiviviimistleja peent külge pinna 
puhastamiseks. Kiviviimistlejat SP-650 ei tohi kasutada Tormeki teemantketastel.

Lihvige lõikeriista tavapärasel 
viisil. Pildil on kujutatud 
höövlitera lihvimist täisnurkse 
lõikeserva rakisega SE-77.

Käiakivi töötlemiseks vajutage 
kiviviimistleja peenem külg 20–30 
sekundiks pöörleva kivi vastu. 
Avaldage tugevat survet.

Lihvige uuesti, avaldades 
viimistletud kivile nõrka survet. 
Höövlitera jääb rakisesse samas 
asendis.

Toimige järgmiselt

Vajutage kiviviimistleja jämedam 
külg 20–30 sekundiks pöörleva 
käiakivi vastu ja liigutage 
seda külgsuunas üle kivi. Kivi 
tavapärane lihvimisjõudlus 
taastub.

Käiakivi tavapärase lihvimiskiiruse taastamine

Märkus. Ärge toetage kiviviimistlejat vahetult universaaltoele, sest see 
võib universaaltuge kulutada. Kiviviimistlejaga töötades toetage randmed 
universaaltoele, nagu pildil näidatud.
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Nurgaseadistaja WM-200
Meie patenteeritud nurgaseadistajal on kaks otstarvet. Seda saab kasutada rakise 
ülesseadmiseks käiakivi suhtes nõnda, et see lihviks lõikeriista mis tahes soovitud 
lõikenurga juures vahemikus 10° kuni 75°, samuti saab seda kasutada lõikeriista olemasoleva 
lõikenurga mõõtmiseks. Seadistaja on mõeldud kasutamiseks käiakividega, mille läbimõõt 
jääb vahemikku 150 mm kuni 250 mm. Täpne seadistus saavutatakse olenemata käiakivi 
kulumisastmest. Nurgaseadistajal on kaks magnetit mugavaks kinnitamiseks masina korpuse 
külge (ainult Tormek T-8, T-7 ja T-4).

Läbimõõdukompensaator 
Seadistatav käiakivi läbimõõdu 
järgi 5 mm sammuga.

Nurgaseadistaja 
Seadistatav mis tahes 
nurga all vahemikus 10° 
kuni 75° täpsusega 1°.

Mõõtesälgud 
Olemasoleva lõikenurga 
mõõtmiseks.

Skaala rakisele MB-100 
Kasutatakse vaid juhul, kui 
kavas on teritada Tormeki 
teemantketaste küljel (vt lk 152).
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Höövlitera ülesseadmine 25° lõikenurga lihvimiseks 250 mm käiakivil.

Sama lõikenurk läbimõõduni 180 mm kulunud käiakivi korral. Kivi kulumist kompenseerib 
läbimõõdukompensaatori seadistamine kivi läbimõõdule.

Lõikenurga seadistamine

Läbimõõdukompensaator
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Õõnestreipeitli ülesseadmine 45° lõikenurga juures rakisesse SVD-186 R. 
Käiakivi läbimõõt on 225 mm.

Käiakivi läbimõõdu mõõtmine

Läbimõõdukompensaatori seadistamisel käiakivi läbimõõdule vastavaks pole kivi mõõtmine 
vajalik. Masina sildil on vastav skaala, mis näitab kivi läbimõõtu millimeetrites ja mida saab 
kasutada läbimõõdukompensaatori seadistamiseks. Niisugune skaala on ainult Tormeki T-8 
ja T-7 seeria masinatel.

Skaala näitab käiakivi 
läbimõõduks ∅ 230 mm.

Läbimõõdukompensaatori 
seadistuseks on ∅ 230 mm.

Märkus. Nurga seadistamist teritamisel Tormeki 
teemantketaste küljel käsitletakse leheküljel 152.
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Noa lõikenurga mõõtmine. Õõnestreipeitli lõikenurga mõõtmine.

Lõikenurga mõõtmine
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Seadistaja treiteradele ja peitlitele TTS-100
Patenteeritud seadistaja treiteradele ja peitlitele on võtmeks Tormeki puidutreiterade 
teritussüsteemi juurde. Sellega saab täpselt luua ja korrata lõikeserva õõnespeitlite ning 
profiilõõnespeitlite nagu ka sirge või kaarja servaga lapikute või ovaalsete kaldpeitlite korral. 
Seadistaja toimib koos õõnespeitlite rakisega SVD-186 R ja universaalrakisega SVS-50.

Rakis SVD-186 R

Õõnespeitlite rakis SVD-186 R

Universaalrakis SVS-50

Kuidas see toimib?

Õõnes- või kaldpeitli kuju määravad kolm tegurit: rakise seadistus (JS), väljaulatus (P) 
ja universaaltoe kaugus käiakivist (ava A või B). Nende tegurite kontrolli all hoidmine 
ja kordamine igal teritamisel võimaldab lõikeriista kuju ning lõikenurka iga kord täpselt 
jäljendada.

Rakis SVS-50

RAKISE SEADISTUS = JS

VÄLJAULATUS = P

KAUGUS KÄIAKIVINI
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Külg 2

Sellel küljel on seiskurid lõikeriista soovitatavate väljaulatuste jaoks rakises (P).

Külg 1

Universaaltoe jaoks on kasutusel kaks ava, A ja B. Kasutatav ava oleneb lõikeriista tüübist 
ja nõutavast profiilist.

Metallist puutekettad

Välimine ava Sisemine ava

Lõikenurga mõõtesälgud

Hoiumagnet

Hoiumagnet
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Valitud kujud ja lõikenurgad

Treiterade tootjaid on palju ning nende pakutavad kujud ja lõikenurgad varieeruvad olulisel 
määral. Näiteks toodetakse kaldpeitleid kaldenurgaga vahemikus 15° kuni 30°, lõikenurgad 
varieeruvad vahemikus 25° kuni 40°. Tehases toodetavate õõnestreipeitlite lõikenurgad jäävad 
vahemikku 30° kuni 60°. Kujude üleküllus on olnud põhjuseks, miks Tormek pole seni andnud 
soovitusi kuju ja lõikenurga seadistamise osas. Selle asemel oleme pakkunud tehnilise 
lahenduse ja jätnud sobiva geomeetria, st kuju ning lõikenurga leidmise iga treiali hooleks.

Samas, olles suhelnud paljude treialitega üle kogu maailma, oleme nüüdseks veendunud 
vajaduses abi järele rakise kiireks seadistamiseks ja ka nõuannete järele mõningate sobivate 
kujude ning lõikenurkade kohta. Tormeki seadistaja treiteradele ja peitlitele pakub mõlemat.

Valimistabel järgmisel leheküljel kujutab geomeetriaid, mida soovitavad kogenud puidutislerid 
ja tunnustatud puidu töötlemise koolitustöökojad üle kogu maailma, näiteks Glenn Lucas 
Woodturning Iirimaal, Nick Agari Turning Into Art Suurbritannias ning Drechselstube 
Neckarsteinach Saksamaal.

Kuivõrd lõikeriista võimalike kuju- ja lõikenurgavariantide arv on piiramatu, erineb uue 
lõikeriista kuju suuremal või vähemal määral kujudest, mida tabelist leida võib. Seetõttu tuleb 
lõikeriistale esmalt anda mõni tabelis toodud kujudest; edaspidi on teritamine lihtne ja saab 
teoks vähem kui minutiga.

Profiilikleebised

Märkige seadistused seadistajaga TTS-100 kaasasolevale profiilikleebisele ja kleepige 
see lõikeriista rõngale. Nüüd on kõik kolm tegurit kontrolli all ja neid saab iga kord täpselt 
jäljendada.

Nõuanne. Jääge valitud kujule kindlaks. Kuju väikseimadki muudatused raiskavad 
tarbetult aega treimise arvelt. Kui vajate muu kujuga lõikeriista muud tüüpi töö 
jaoks, ostke üks lõikeriist juurde ja kujundage see konkreetsele tööle vastavaks, 
selle asemel et üht lõikeriista iga kord ümber kujundada. Pikas perspektiivis 
säästab see rohkelt aega ja ka raha. Lõikeriistad peavad elu lõpuni vastu, sest 
teritamisel kohendatakse lõikeserva vaid veidi.
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Seadistaja TTS-100 valimistabel

Õõnestreipeitlid

1 α=45°
JS 2
P 65
Ava A

Standardne profi il. 
Vaid veidi tahapoole kaarduvad 
hõlmad. Iga taseme treialitele.

2 α=45°
Iiri profi il. Tahapoole kaarduvad 
hõlmad. Liigutage lõikeriista 180° 
küljelt küljele.

3 α=40°
JS 2
P 75
Ava A

Pikad tahapoole kaarduvad 
hõlmad. Mõnevõrra agressiivne. 
Profi taseme treialitele.

4 α=55°
JS 4
P 65
Ava A

Suurem lõikenurk on kasulik 
sügavate õõnte treimisel.

5 α=60°
JS 6
P 75
Ava A

Ellsworthi kuju. 
Hõlmad on selgelt kumerad.

Profi ilõõnespeitlid

1 α=30°
JS 2
P 55
Ava B

Kitsaste kohtade, detailitöötluse 
ja peenviimistluse jaoks. 
Profi taseme treialitele.

2 α=45°
JS 2
P 65
Ava A

Standardne profi il. 
Iga taseme treialitele.

Kaldpeitlid

1

Sirged lõikeservad
JS 20°
P 65
Ava B

Kitsaste kohtade, detailitöötluse 
ja peenviimistluse jaoks. 
Profi taseme treialitele.α=30°

2

Sirged lõikeservad
JS 20°
P 55
Ava B

Palju kasutusvõimalusi. 
Hõlpsam kontrolli all hoida kui 
30° lõikenurga korral.α=45°

3

Ümarad lõikeservad
JS 30°
P 75
Ava B

Kitsaste kohtade, detailitöötluse 
ja peenviimistluse jaoks. 
Profi taseme treialitele.α=30°

4

Ümarad lõikeservad
JS 30°
P 65
Ava B

Palju kasutusvõimalusi. 
Hõlpsam kontrolli all hoida kui 
30° lõikenurga korral.α=45°

Lapik

Lapik

Lapik

Lapik

Ovaalne

Ovaalne

Ovaalne

Ovaalne
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•  Rakisega MB-100 saab teritada Tormeki 
teemantketaste küljel, saades tulemuseks 
lapiku lõikefaasi.

•  Kasutatav Tormeki rakistega 
nugade, kirveste, puidutreiterade, 
puidunikerduslõikeriistade, peitlite ja 
höövliterade jaoks.

•  Kasutatav nii horisontaalselt kui ka 
vertikaalselt.

•  Täielikult reguleeritav optimaalse asendi 
leidmiseks iga lõikeriista korral.

Paigaldusrakis MB-100

Paigaldusrakisega MB-100 saab teritada Tormeki teemantketaste küljel, saades tulemuseks 
täiesti lapiku lõikefaasi, mis on mõningate tööde korral eelistatav. Rakisel MB-100 on 
reguleeritav liide, mis võimaldab fikseerida teritusasendi iga lõikeriista ja rakise optimaalse 
seadistuse põhjal. Mugavuse huvides saab MB-100 paigaldada nii vertikaalselt kui ka 
horisontaalselt.

MB-100 on kasutatav koos järgnevate Tormeki rakistega: noarakis SVM-45, pikkade nugade 
rakis SVM-140, väikeste nugade hoidik SVM-00, kääride rakis SVX-150, kirverakis SVA-170, 
lühikeste lõikeriistade rakis SVS-38, õõnespeitlite rakis SVD-186 R, universaalrakis SVS-50, 
täisnurkse lõikeserva rakis SE-77 ja lihvimistugi SVD-110.

Märkus. MB-100 on mõeldud ainult Tormeki teemantketastega teritamiseks. 
See ei sobi kokku käiakividega, sest need vajavad rihtimist, mis pole küljel 
võimalik.

Masina paigutus

Kui MB-100 on paigalda-
tud horisontaalselt.

Kui MB-100 on paigalda-
tud vertikaalselt.
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Teritusasend on nii vertikaalse kui ka horisontaalse paigutuse korral reguleeritav. See ei avalda 
nurgaseadistusele mingit mõju.

Liigutage lukustusnupud ja tugi 
paigaldusrakise mis tahes küljele 
paikalukustuse lihtsustamiseks 
vertikaal- ning horisontaalasendis.

Teritusasend
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Lõikenurga seadistamine

Teritusnurga seadistamisel uuendatud nurgaseadistajaga WM-200 kasutage ülemist nurgas-
kaalat tähistusega MB-100 (1). Teritusnurga seadistamisel varasema seadistajaga WM-200 
liitke eelistatud nurgale 18° (2). Näiteks juhul, kui soovite teritada peitlit 25° nurgaga, liitke 
nurgaseadistajal 18°, st 43°. Rakisega MB-100 teritamisel seadistage seadistaja WM-200 
käiakivi läbimõõdu kompensaator alati mõõdule 250 mm.

1. Seadistamine uuendatud seadistajaga WM-200.

2. Seadistamine WM-200 varasema versiooniga.

Liitke eelistatud nurgale 18°.

Kasutage ülemist nurgaskaalat tähistusega MB-100.
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Mikroregulaator

Lõikenurk seadistatakse, kasutades mikroregulaatorit universaaltoel. MB-100 muud seadistused nurka 
ei mõjuta.

Teritamine

Näide kujutab peitli teritamist rakisega SE-77. Näide kujutab noa teritamist rakisega SVM-45.

Nõuanne. Teritamisel paigaldusrakisega MB-100 võib parema kontrolli huvides 
kasu olla töötamisest teemantkettale lähemal. Vajadusel proovige reguleerida 
masina kõrgust või teritage istudes.

Näide kujutab V-peitli teritamist rakisega SVS-38.
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Tormeki käiakivid
Tormeki originaalset käiakivi on aastate jooksul arendatud, et saavutada kõrge lihvimisjõudlus, 
sile pinnaviimistlus ja pikk tööiga. Kuivõrd kiireimat lihvimist ja peenimat pinnaviimistlust ei 
saa saavutada ühe ja sama kiviga, oleme välja töötanud kaks käiakivi erivajaduste tarbeks. 
Nendeks on kiirelt lihviv Blackstone Silicon ja peen Japanese Waterstone. See juhend 
põhineb originaalsel käiakivil, kuid kehtib ka Blackstone Siliconi suhtes. Käiakivi Japanese 
Waterstone koostis on teine, sest see on mõeldud parima pinnaviimistluse saavutamiseks. 
See on piiratud lihvimisjõudlusega ega sobi lõikeriistade kujutöötluseks.

Tormeki originaalne käiakivi SG-250 ja SG-200

Kuulub mudelite T-8, T-7 ja 2000 (SG-250) ning mudelite T-4/T-3 ja 1200 (SG-200) 
standardvarustusse. Sobib kasutamiseks kõikvõimalike lõikeriistade ja terasesortide korral, 
kaasa arvatud kiirlõiketeras. Lihvib tõhusalt, andes samas lõikefaasile peene pinnaviimistluse. 
Kivi teralisus on 220. Üks kivi võimaldab kaht erinevat lihvimisjõudlust. Tavapärase 
teralisuse 220 asemel saab sellele kiviviimistlejaga SP-650 anda pinna, mis toimib nagu 
käiakivi teralisusega 1000. Tegu on suure eelisega, sest peenteritamist saab läbi viia rakise 
seadistusega, mis vastab seadistusele lõikeriista esmase kujutöötluse korral, milleks kasutati 
käiakivi selle tavapärase teralisusega 220. Hoiate kokku lisakivi ostmisele ja vahetamisele 
kuluva aja ning raha.

Tormeki käiakivi Blackstone Silicon SB-250

Saadaval ainult mudelitele T-8, T-7 ja 2000 (SB-250). Välja töötatud kiirlõiketerase ja muude 
haruldaste sulamite jaoks. Kivi kiirem lihvimisvõime on eeliseks, iseäranis suure lõikefaasi 
pindalaga lõikeriistade lihvimisel, kus lihvimissurve on piiratud, nagu höövliterad ja kaldpeitlid 
puidutreimiseks. Tavapärase süsinikterase lihvimisel ei ole SB-250 lihvimiskiirus suurem. 
Tormeki Blackstone Silicon sobib ka kõvasulamist lõikeriistade töötlemiseks. Teralisus on 
sama (220) kui originaalsel Tormeki käiakivil SG-250. Tänu teravatele ja suhteliselt väikestele 
abrasiiviteradele eemaldab Blackstone kõva terast tõhusalt isegi väikese lihvimissurve 
juures. Sarnaselt Tormeki originaalsele käiakivile on Tormeki Blackstone Silicon töödeldav 
kiviviimistlejaga SP-650.

Tormeki käiakivi Japanese Waterstone SJ-250 ja SJ-200

Saadaval mudelite T-8, T-7 ja 2000 (SJ-250) ning mudelite T-4/T-3 ja 1200 (SJ-200) jaoks. 
Teralisus on 4000, käiakiviga saadav pind on peegelsile ja sisuliselt vaba nähtavatest 
soontest. See käiakivi on välja töötatud käsilõikeriistade teritamiseks, mille korral kuju 
ja lõikenurk on juba paigas, kuid pinnad vajavad eriti peent viimistlust. Sobib ideaalselt 
kasutamiseks nikerduslõikeriistade, nugade, kääride, höövliterade ja puidupeitlite korral. 
Käiakiviga Japanese Waterstone saadav pind on nii täiuslik, et lõikeriista pole tarvis nahksel 
hoonimiskettal hoonida. Peeneima pinna saamiseks leevendage survet teritamise lõpul.

Käiakivi pinda tuleks kiviviimistleja SP-650 peenema küljega teraseosakestest puhastada 
ligikaudu kord minutis. Ärge kasutage käiakivil Japanese Waterstone kiviviimistleja jämedamat 
külge.
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Tormeki teemantkettad
Tormek on välja töötanud kolm teemantketast, mis on kohandatud kasutamiseks Tormeki 
vesijahutusega teritussüsteemiga. Tormeki teemantkettad on erakordselt vastupidavad 
ja võimaldavad teritamist nii perimeetril kui ka küljel. Teritamisel teemantketaste küljel 
soovitame kasutada Tormeki paigaldusrakist MB-100 koos lõikeriista jaoks välja töötatud 
kohase rakisega.

Teemantpinna kvaliteet võimaldab jäävat teritusvõimekust ja lihvimisketta läbimõõt jääb 
alati täismõõduliseks. Tormeki väikse lihvimiskiiruse tõttu sobib teemantketas lõikeriistade 
teritamiseks ideaalselt, sest kuumust ei teki.

Teemantketta struktuur

Tormeki teemantkettad valmistatakse täppismasintöödeldud terasraamil. Raam kaetakse 
ühekordse teemantabrasiivkihiga, mis ankurdatakse elektrolüütiliselt nikliga. Abrasiivkihi 
kokkupuutel metalliviilmetega töödeldavalt lõikeriistalt jõuavad need nikkelkatte pooride 
kaudu terasraamini välja ja terassüdamik paljastub. Seetõttu segage veega teritamisel vett 
alati korrosioonivastase kontsentraadiga ACC-150, et vältida lihvimisketta roostetamist. 
Segage 10 ml kontsentraati 250 ml veega (~4%).

Soovitame teemantkettaga lihvimisel alati kasutada vett, sest see pikendab ketta tööiga ja 
tagab peenema pinna. Kuivõrd teemantkettad ei ima vett, pole tarvis veenõud maksimaalse 
veetaseme märgiseni täita. Valage vett veenõusse seni, kuni teemantketta pind veega kattub, 
seejärel valage vajadusel vett juurde. Teritada saab ka ilma veeta.

Tähelepanu! Märglihvimisel kasutage vees alati korrosioonivastast kontsentraati 
ACC-150, et vältida lihvimisketta roostetamist. Segage 10 ml kontsentraati 250 ml 
veega (~4%). Kui soovite segu üleöö hoida, ärge unustage veenõu langetada.

Teemantkettad on saadaval kolme erineva teralisusega: jäme, peen ja ülipeen. Kõik Tormeki 
teemantkettad sobivad kasutamiseks igat tüüpi materjalide korral, sh teras, keraamika ja 
kõvasulam.

Jäme teemantketas DC-250

Jäme ketas eemaldab terast tõhusalt ja parandab kiiresti nüri või kahjustatud lõikeserva. 
Ketta teralisus on 360. Kõik materjalitüübid, sh teras, keraamika ja kõvasulam. Sobib Tormeki 
mudelitega T-8, T-7 ja varasemate mudelitega 250 mm ketta läbimõõdu puhul.

Jätk järgmisel leheküljel
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Peen teemantketas DF-250

Selles suurepärases universaalkettas kohtuvad kõrge lihvimisjõudlus, peen pinnaviimistlus ja 
pikk tööiga. Ketta teralisus on 600. Kõik materjalitüübid, sh teras, keraamika ja kõvasulam. 
Sobib Tormeki mudelitega T-8, T-7 ja varasemate mudelitega 250 mm ketta läbimõõdu puhul.

Ülipeen teemantketas DE-250

Selle kettaga saab pinnaviimistlus ülipeen. Sobib kasutamiseks iseäranis nikerduslõikeriistade 
ja nugade korral, kui vajadus terase eemaldamise järele on minimaalne. Ketta teralisus on 
1200. Kõik materjalitüübid, sh teras, keraamika ja kõvasulam. Sobib Tormeki mudelitega T-8, 
T-7 ja varasemate Tormeki mudelitega 250 mm ketta läbimõõdu puhul.

Tähtis teave kasutajale

• Avaldage teritades üksnes nõrka survet. Uue teemantkettaga teritades avaldage 
väga nõrka survet. Uue teemantketta teemantabrasiivid on üliteravad ja 
tundlikud jõulise surve suhtes. See on eriti tähtis ketta serval, kus jõud mõjutab 
pinda tugevamini.

• Esmakordsel kasutamisel näib teemantpind agressiivsena, seega olge valmis 
tundma ja kuulma, et mõningad teemantabrasiivid ulatuvad välja. Lühikese 
sissetöötamisaja järel stabiliseeruvad teemantkristallid ühtlasel tasemel ja lihvitav 
pind muutub siledamaks. Tavaliselt kulub selleks 2–5 teritamist.

• Rihtimis- ja teritustööriista TT-50 EI TOHI kasutada teemantkettal. Teemantketas 
ei vaja rihtimist.

• Kasutage käiakiviga lihvimisega võrreldes vähem vett (teemantkettad ei ima vett).
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Profileeritud nahkne hoonimisketas LA-120
Hoonimisketas eemaldab kraadi ja poleerib õõnespeitlite ning V-peitlite sisekülge. Kasutusel 
on kaks vahetatavat ketast, üks raadiusega 3 mm ja teine tipunurgaga 60°. Valikvarustusena 
on saadaval kitsaste profileeritud ketaste komplekt (LA-124) 2 mm raadiuse ja 45° tipunurgaga.

Hoidke lõikeriista nii, et selle 
sisekülg oleks ketta suhtes 
puutujasuunaliselt.

Vahetatavad kettad. 
Täismastaap.

Kui soovitate kasutada mõlemat 
komplekti, võite paigaldada 
lisaketta.

Profileeritud nahkne hoonimisketas LA-120 tuleb toime igat mõõtu 
õõnespeitlitega. Kuna ketaste vahel on ohtralt ruumi, saab hoonida 
isegi suuri jämetöötlusõõnespeitleid, antud juhul on suuruseks 32 mm.

Mikromõõdus lõikeriistade korral 
võib kasutada teravatipulist 
ketast. Mastaap 2,5:1.
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Hooldus ja nõuanded
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Mootori võlli liikumine

Reduktor

Pöörete arvu vähendamine ülekandel mootorilt käiakivile 
saavutatakse Tormeki spetsiaalse hõõrdülekandega. Mida 
kõvemini käiakivile suruda, seda kõvemini surutakse mootori 
võll kummeeritud hõõrdratta vastu, mis väldib igasuguse 
läbilibisemise. Niisugune Tormeki välja töötatud teostus 
on lihtne, töökindel ja piiramatu tööeaga. Hõõrdratas vajab 
kaitset vee, määrdeainete ja peene puidutolmu eest, mis 
võivad põhjustada mootori võlli libisemist.

Kui masinat kasutatakse või hoitakse tolmuses töökojas, 
katke see kinni, et vältida peene puidutolmu sattumist ma-
sinasse. Tormek pakub selleks spetsiaalset puuvillast katet.

Veenõu

Tühjendage ja puhastage veenõud regulaarselt, vastasel ju-
hul moodustavad käiakivilt ning lõikeriistadelt mahakulunud 
osakesed nõu põhja kõva sademe. Ärge valage veenõu sisu 
kraanikaussi. See võib kanalisatsiooni ummistada. Tormek 
T-8 korral kasutage kaabitsat, vt lk 37.

Käiakivi õige kuju säilitamine

Kõik käiakivid, nii kuivalt kui ka märjalt töötavad, hakkavad 
ajapikku viskuma. Seda pole võimalik vältida. Tormeki rih-
timis- ja teritustööriistaga saab kivi kuju hõlpsasti taastada. 
Vt peatükk „TT-50“. Tasase ja rihitud käiakiviga on lihtsam 
lihvida ning tulemus on parem.

Märkus. Käiakivi väikesed ebatasasused süvenevad kiiresti, sest lihvitav 
lõikeriist kipub lõikuma käiakivi süvenditesse. Sellepärast rihtige käiakivi niipea, 
kui märkate, et see pole ümar ja sile. Käiakivi, mida rihitakse vähehaaval ja 
sagedamini, peab vastu kauem kui käiakivi, mida rihitakse harva ja palju.
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Käiakivi taasaktiveerimine

Käiakivi lihvimisjõudlus võib langeda juhul, kui lihvite suure 
lihvimisalaga kõva terast (nt masinhöövlitera). Käiakivi pinna 
taasaktiveerimiseks suruge selle vastu Tormeki kiviviimistleja 
jäme külg. Vanad, kulunud abrasiiviterad eemalduvad ja 
nende asemel paljastuvad värsked terad. Parima tulemuse 
saavutamiseks rakendage jõulist survet 20–30 sekundit ja 
kasutage nurki.

Käiakivi vahetamine

Käiakivi tööiga

Väga raske on ennustada, kui kaua käiakiviga lihvida õnnestub või mitu töötundi käiakivi 
kestab. See sõltub lihvitavate lõikeriistade omadustest ja mahalihvitava metalli kogusest. 
Näitena lihvis üks kutseline lihvija 2000 kööginuga ∅ 250 mm kivil, mis oli lõpuks kulunud 
mõõduni 200 mm. Kiirlõiketerasest õõnespeitlite kujutöötluse korral kulub käiakivi kiiremini. 
Samas on käiakivi kulumine kujutöötluse juba läbinud lõikeriista teritamisel väga väike.

Soovitame vahetada käiakivi enne, kui see kulub liiga väikseks. Kui kivi kulub väiksemaks 
kui u 180 mm, on raske saavutada rahuldavat lihvimistulemust. Väiksem T-4 käiakivi ei tohiks 
kuluda väiksemaks kui 150 mm.

Tähelepanu! Kui käiakivi kipub viskuma, rihtige seda viivitamatult rihtimis- ja 
teritustööriistaga TT-50. See pikendab käiakivi tööiga.

Tähelepanu! Õõnestreipeitli lihvimine lõppkujule kulutab käiakivisse soone, kui 
lõikeriista hoitakse samas kohas. Seetõttu tuleks lõikeriista külgsuunas üle käiakivi 
pinna liigutada, et kivi oleks kogu laiuses kasutusel ja kulumine ühtlane.

Mahavõtmine: ajage käiakivi 
käega päripäeva ringi, seibmutter 
EzyLock vabaneb automaatselt.

Paigaldamine: paigaldage käiakivi 
võllile ja pöörake EzyLocki käega 
vastupäeva. Teritamisel pingutub 
käiakivi automaatselt õige 
momendiga. Tööriistu pole tarvis.
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Laagrid

Peavõll pöörleb spetsiaalsetel nailonlaagritel. Need on projekteeritud tööks radiaallõtkuga 
0,1–0,2 mm. Lõtk ei mõjuta käiakivi töö täpsust, sest koormus on alati allapoole suunatud. 
Laagrid on tehases määritud. Soovitame laagreid uuesti määrida ligikaudu kord aastas. 
Kasutada võib mis tahes tüüpi kuullaagrimääret. Võtke käiakivi maha ja tõmmake peavõll 
koos hoonimiskettaga välja ning kandke määret võllile ja laagritele.

Võimalikud probleemid ja nende lahendused

Meie masinad on hoolikalt kokku pandud. Katsetame iga masinat enne selle tehasest 
lahkumist. Samas on teekond meie tehasest teie juurde päris pikk ja selle käigus võib nii 
mõndagi juhtuda. Seepärast palume kontrollida, kas masin pole transpordi käigus kahjustusi 
saanud. Kui on, teavitage müügiesindust avastatud kahjustustest viivitamatult. Allpool on 
loetletud mõningad võimalikud probleemid, mida tõenäoliselt ise lahendada suudate. Kui 
mitte, võtke ühendust Tormeki müügiesinduse või meie esindajaga.

Käiakivi viskub

Käiakivi maksimaalne lubatud viskumine radiaalsuunas (üles ja alla) on ±0,2 mm (kokku 0,4 
mm). Aksiaalne (külgsuunas) viskumine (mis ei avalda lihvimistulemusele mõju) võib olla kuni 
±0,5 mm (kokku 1,0).

1. Kui kivi viskumine ületab nimetatud piire, kontrollige, kas peavõll pole paindunud. 
Vajadusel vahetage peavõll välja.

2. Kui käiakivi on mõningase kasutamise järel viskuma hakanud või kui soovite 
viskumist piirata, töödelge kivi Tormeki rihtimis- ja teritustööriistaga TT-50.

Nahksel hoonimiskettal on muhk

Hoonimisketas on tehtud plastsüdamikule liimitud naharibadest. Naharibade vahel on 
liimivuugid, mis on tehases nahaga tasa lihvitud. Mõningase kasutamise järel, kui naharibad 
on kokku vajunud, võivad liimivuugid nahapinnast kõrgemale jääda. Seda õhukest liimikihti 
on lihtne puuklotsile kinnitatud liivapaberiga ettevaatlikult maha lihvida.
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Mootor töötab, kuid käiakivi ei pöörle

Eemaldage hoonimisketas ja kontrollige, kas mootori võll pole kummirattal libisema hakanud. 
Kui võll libiseb, on põhjuseks kummirattale sattunud vesi, õli või puidutolm.

• Puhastage mootorivõll rasvalahusti, nt bensiiniga.

• Värskendage kummiratta pinda, hoides smirgelriiet või 
liivapaberit mõni sekund pöörleva ratta vastas. Alustage 
väikse survega, et ratas ei hakkaks võllil libisema, ja 
lisage survet, kui ratta pind hakkab rohkem pidama. Kui 
peatate käiakivi pöörlemise, peab ka veovõll peatuma.

EzyLockita mudelitel veenduge, et käiakivi kinnitusmutter on korralikult pingutatud. Kui ei 
ole, seadke mutrile 19 mm võti ja koputage sellele paar korda õrnalt haamriga. Mutril on 
paremkeere.

Nõuanne. Tormeki masinakate kaitseb masinat ja veoratast puidutolmu eest 
(lk 168).

Mootor kuumeneb töö ajal

Ühefaasilised mootorid soojenevad märgatavalt. Seda isegi tühikäigul ning just siis on 
temperatuur kõrgeim. Meie mootorid on konstrueeritud pidevaks tööks (v.a mudel T-4, mille 
nimitööajaks on 30 minutit tunni jooksul) ja ülekuumenemisoht puudub. Elektriisolatsiooni 
lubatud kõrgeim temperatuur on 135 °C, kuid isegi siis säilib varu ülekuumenemise talumiseks.

See tähendab, et mootori välispinna temperatuur võib olla küllaltki kõrge, u 70 °C, millega 
kaasneb põletuste oht. Samas on tegu normaalse temperatuuriga ja ülekuumenemisoht 
puudub.
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Mudelid

Tormek pakub kaht mudelit: T-8 (mis asendab mudeli T-7) ja T-4 (mis asendab mudeli T-3). 
Mõlemale sobivad samad lihvimisrakised ja tarvikud. Soovitame suuremat mudelit T-8 
masinhöövliterade teritamiseks rakises SVH-320 ja profiilterade teritamiseks rakises SVP-80 
ning kasutamiseks kiirlõiketerasest puidutreiterade korral.

Tormek T-8 Tormek T-4

Korpus
Valutsingist pealis ja raam. 
ABS-plastist küljed.

ABS-plast koos valutsingist 
pealisega.

Originaalne käiakivi ∅ 250 × 50 mm ∅ 200 × 40 mm

Nahkne hoonimisketas ∅ 220 × 31 mm ∅ 145 × 26 mm

Hoonimisketta kiirkinnitus Jah Ei

M
oo

to
r 230 V 1~ 50 Hz 200 W (tarbitav) 120 W (tarbitav)

Lubatav tööaeg Pidev 30 min/tund

Kiirus 90 p/min 120 p/min

Laius
Sügavus
Kõrgus

270 mm
270 mm
330 mm

230 mm
200 mm
260 mm

Tõstekäepide Jah Jah

Magnet veenõus Jah Ei

Kaabitsaga veenõu Jah Ei

Veenõu tõste Jah Ei

Lisarenn veenõu jaoks Jah Ei

Kaal pakendita 14,8 kg 8,0 kg
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Lihvimisrakised

SVM-45
Noarakis

Enamiku nugade jaoks. Vähim tera pikkus 
60 mm. Nikerdus-liimeistritele.

0,20 kg

SVM-00
Väikeste nugade 
hoidik

Võimaldab teritada väiksemaid nuge nagu 
ornamendinoad ja taskunoad. Kasutamiseks 
koos rakisega SVM-45.

0,11 kg

SVM-140
Pikkade nugade 
rakis

Hoiab õhukese noatera stabiilsena.
Vähim tera pikkus 160 mm.

0,27 kg

SVX-150
Kääride rakis

Kääridele, sealhulgas hekikääridele.
Sobib ka käsielektrihöövli teradele.

0,43 kg

SVA-170
Kirverakis

Eri liiki kirvestele.
Suurim kirve pikkus 170 mm.

0,16 kg

SVS-38
Lühikeste 
lõikeriistade rakis

Sirge varrega lõikeriistadele pikkusega kuni 
45 mm. Sobib ka nikerdusmasina peitlitele. 
Lõikeriista suurim laius 38 mm.

0,17 kg

SVD-186 R
Õõnespeitlite rakis

Sõrmeküüne-teritusega õõnestreipeitlitele.
Paindega nikerdus-õõnespeitlitele ja kaarjatele 
V-peitlitele.
Suurim laius 36 mm. Sobib ka vahetatavatele 
treiteradele.

0,48 kg

SVS-50
Universaalrakis

Kaldtreipeitlitele, läbilõikepeitlitele, 
jämetöötlusõõnespeitlitele. Sirge varrega 
nikerdus-õõnespeitlitele pikkusega kuni 
50 mm. Nikerdus-lapikpeitlitele.

0,26 kg

SVD-110
Lihvimistugi

Treikaabitsatele, kruvikeerajatele, 
kaaplehtedele, sisetreiteradele ja 
liblikhöövliteradele.

0,27 kg

SE-77
Täisnurkse 
lõikeserva rakis

Höövliteradele ja puidupeitlitele. Joondab 
lõikeriista automaatselt selle pealmise tasase 
küljega. Ohutusseiskuritega. Lõikeriista suurim 
laius 77 mm.

0,63 kg

SVH-320
Teritusrakis 
masinhöövli-
teradele

Igas pikkuses kiirlõiketerasest teradele.
Laius vähemalt 13 mm.
Samuti järkamisgiljotiiniteradele.

1,85 kg

Jätk järgmisel leheküljel
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TT-50
Rihtimis- ja 
teritustööriist

Kruvietteandega. Muudab käiakivi pinna täpselt 
silindriliseks ja tasaseks.

0,26 kg

SP-650
Kiviviimistleja

Kivi pinnastruktuuri peenemaks muutmiseks.
Sobib ka läikivaks muutunud kivipinna 
aktiveerimiseks.

0,40 kg

WM-200
Nurgaseadistaja

Lõikenurkade mõõtmiseks vahemikus 10° kuni 
75°. Kõikvõimalike läbimõõtudega kividele 
alates ∅ 250 mm kuni ∅ 150 mm.

0,063 kg

TTS-100
Seadistaja 
treiteradele ja 
peitlitele

Õõnes- ja kaldpeitlite kuju ja lõikenurga 
täpseks kordamiseks SVD-186 R ja SVS-50 
kasutamisel.

0,19 kg

PL-01
Profiilikleebised

Lisakleebiste komplekt (9 tk) õõnes- ja 
kaldpeitlite geomeetriate ülesmärkimiseks.

0,01 kg

PA-70
Hoonimispasta

Nahksete hoonimisketaste jaoks. 0,09 kg

LA-120
Profileeritud 
nahkne 
hoonimisketas

Õõnespeitlite ja V-peitlite sisepinna hoonimiseks 
ja poleerimiseks. Vahetatavate nahkketastega. 
Üks raadiusega 3 mm ja teine tipunurgaga 60°.

0,26 kg

LA-124
Õhukeste ketaste 
komplekt, 
valikvarustus

Üks raadiusega 2 mm ja teine tipunurgaga 45°. 0,068 kg

MH-380
Masina 
tekstiilkate

Masina kaitsmiseks puidutolmu eest. 0,15 kg

Tarvikud

SVP-80
Teritusrakis 
profiilteradele

Igat tüüpi ja kujuga profiilterade (juhtavade 
keskmete vahega 24, 30 või 38 mm) 
teritamiseks. Suurim laius 100 mm.

1,22 kg

DBS-22
Puuritera 
teritusrakis

Puuriterade teritamiseks. 4-tahuline ots 
suurima täpsuse ja tõhususe huvides. Tootega 
on kaasas eraldi juhend.

3,30 kg

Lihvimisrakiste loetelu jätk
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SG-250
Originaalne 
käiakivi

Mudeli T-8/T-7 jaoks. ∅ 250 × 50 mm. Kõrge 
lihvimisjõudlus, peen pinnaviimistlus ja pikk 
tööiga.

5,06 kg

SG-200
Originaalne 
käiakivi

Mudeli T-4/T-3 jaoks. ∅ 200 × 40 mm. Kõrge 
lihvimisjõudlus, peen pinnaviimistlus ja pikk 
tööiga.

2,60 kg

Käiakivid

Tarvikute loetelu jätk

HB-10
Käsiraamat

„Lõikeriistade teritamine märgmeetodil“ 0,35 kg

DVD 2.1
Tormeki DVD

„Tormeki meetod lõikeriistade teritamiseks“ 0,05 kg

TNT-300
Puidutreiali 
juhendikomplekt

Sisaldab TNT DVD-filmi ja põhjalikku 
käsiraamatut. Kirjeldab kõigi treiterade õiget 
kujutöötlust, teritamist ja hoonimist.

0,70 kg

BGM-100
Rakiste paigaldus-
komplekt 
lauakäiale

Treiterade rakiste SVD-186 R ja SVS-50 ning 
lihvimistoe SVD-110 kasutamiseks lauakäial.

0,80 kg

RB-180
Pöörlev alus

Võimaldab masinat hõlpsasti 180° pöörata ja 
stabiilselt paika lukustada.

0,71 kg

RM-533
Kummist töömatt

Tormeki kummist töömatt tekitab vee- ja 
libisemiskindla aluspinna.

1,62 kg

MB-100
Paigaldusrakis

Võimaldab teritada Tormeki teemantketaste 
küljel.

0,71 kg

ACC-150
Korrosiooni-
vastane 
kontsentraat

Tormeki teemantketaste kasutamisel vees 
tuleks kontsentraati roostetamise vältimiseks 
alati veele lisada.

0,18 kg

US-430
Pikendatud 
universaaltugi

Pikendatud universaaltugi pikkade lõikeriistade, 
nagu pikkade nugade, lihakirveste ja 
matšeetede teritamiseks.

0,87 kg

Jätk järgmisel leheküljel
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SB-250
Käiakivi 
Blackstone 
Silicon

Mudeli T-8/T-7 jaoks. ∅ 250 × 50 mm. Suur 
lihvimiskiirus kiirlõiketerase, haruldaste sulamite 
ja suure lõikefaasi pindalaga lõikeriistade 
korral. Sobib ka kõvasulamist lõikeriistade 
töötlemiseks. Teralisus 220.

4,23 kg

SJ-250
Käiakivi Japanese 
Waterstone

Mudeli T-8/T-7 jaoks. ∅ 250 × 50 mm. 
Ülipeen pinnaviimistlus käsitööriistade korral, 
kui vajadus terase eemaldamise järele on 
minimaalne.

5,23 kg

SJ-200
Käiakivi Japanese 
Waterstone

Mudeli T-4/T-3 jaoks. ∅ 200 × 40 mm. 
Ülipeen pinnaviimistlus käsitööriistade korral, 
kui vajadus terase eemaldamise järele on 
minimaalne.

2,70 kg

DC-250
Jäme 
teemantketas

Mudeli T-8/T-7 jaoks. ∅ 250 × 50 mm. 
Eemaldab terast tõhusalt ja parandab kiiresti 
nüri või kahjustatud lõikeserva. Teralisus 360.

3,79 kg

DF-250
Peen 
teemantketas

Mudeli T-8/T-7 jaoks. ∅ 250 × 50 mm. 
Suurepärane universaalketas. Kõrge 
lihvimisjõudlus kombineeritult peene 
pinnaviimistlusega. Teralisus 600.

3,79 kg

DE-250
Ülipeen 
teemantketas

Mudeli T-8/T-7 jaoks. ∅ 250 × 50 mm. 
Eriti peeneks pinnaviimistluseks. Sobib 
kasutamiseks iseäranis nikerduslõikeriistade ja 
nugade korral, kui vajadus terase eemaldamise 
järele on minimaalne. Teralisus 1200.

3,79 kg
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