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Muutokset painoksessa 10.5

Uusi SVD-186 R, joka on SVD-186-ohjaimen kehitysversio. Uuden lukitusnupin ansiosta 
ohjaimen kiertoliikkeen voi nyt lukita. Se helpottaa työkalun hallintaa teroitettaessa 
puutyökaluja, kuten taivutettuja V-uratyökaluja. Lisäksi lukitusnuppi mahdollistaa täysin 
suoran viisteen teroittamisen viuluntekoveitsiin käytettäessä Tormekin Multi Base MB-100 
-lisätukea ja Tormekin timanttilaikkoja.

Uusi Tormek US-430 -yleistuki, joka on pitempi ja korkeampi kuin alkuperäinen yleistuki. 
Yleistuki on tarkoitettu pitkien työkalujen, kuten pitkien veitsien, lihakirveiden tai 
viidakkoveitsien teroittamiseen.

Aiemmat painokset

Painos 10.4 Markkinoille tuodaan kolme uutta timanttihiomakiveä: Diamond Wheel  Coarse 
DC-250, Diamond Wheel Fine DF-250 ja Diamond Wheel Extra Fine DE-250, ks. sivu 155. 
MB-100 yleistuen kulmaliitos, joka mahdollistaa teroituksen Tormek timanttihiomakivien 
 sivuilla, tuodaan markkinoille ks. sivu 150. ACC-150 korroosionestoaine tuodaan 
markkinoille. WM-200 päivitetään uudella vaa’alla MB-100:lle.
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Hionta ja teroitus
Leikkaavalta työkalulta vaaditaan ehdotonta terävyyttä, eli siinä on oltava terävä särmä. 
Työkalun kuluessa teräsärmä pyöristyy eli terä tylsyy. Tylsä terä voidaan teroittaa kovasimel-
la tai – kuten veitset – teroituspuikolla. Näin saadaan työstetyksi vain hiomaviisteen uloin, 
ohut osa, jolloin terään muodostuu selvä kärki. Jokaisessa teroituksessa teräsärmän kulma 
kuitenkin suurenee.

Teroituspuikolla tai kovasimella teroitettaessa terästä hioutuu pois vain hyvin vähän terästä. 
Useiden teroitusten jälkeen, teräsärmän kulma tulee liian suureksi ja terä on muotoiltava 
uudelleen. Kaikki työkalut on muotoiltava uudelleen ennen pitkää ja hionta on tällöin tehtävä 
hiomakivellä/tahkolla. Kun terästä poistetaan materiaalia vain vähän, toimenpidettä kutsu-
taan teroitukseksi.

Hiomisella tarkoitetaan sitä, että teräaineitta poistetaan niin paljon, että teräsärmän kulma 
voidaan palauttaa alkuperäisen suuruisena tai muuttaa tarkoituksella toiseen kulmaan. Hio-
malla voidaan tarvittaessa myös muuttaa työkalun muotoa.

Veitsen teräsärmä eri vaiheissa. Sama pätee periaatteessa kaikkiin leikkaaviin työkaluihin.

Särmä on taas tylsynyt käytössä. Usean teroituksen jälkeen särmä 
on taas terävä, mutta särmäkul
ma on aivan liian suuri.

Nyt teräsärmä on hiottu alku
peräiseen muotoonsa ja särmä
kulmaansa.

Terävä särmä. Teräsärmä on kulunut ja tylsä. Kovasimella tehdyn teroituksen 
jälkeen teräsärmä on jälleen 
terävä, mutta särmäkulma on 
kasvanut.
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Terän särmäkulma ja viistekulma
Terän särmäkulma on kulma, jonka terän teroitettu osa muodostaa. Särmäkulma määrittää 
terän leikkausominaisuudet ja kestävyyden. Särmäkulma voi olla pieni ja hauras kevyem-
pään työhön tai suuri raskaaseen työhön. Veistotalttojen särmäkulma on pieni (noin 20°). 
Sorvaustalttojen särmäkulma on suurempi (45–60°).

Viistekulma on kulma, jonka terän viistetty osa muodostaa terään pituusakseliin nähden. 
Jos viisteosa on vain työkalun toisella sivulla, särmäkulma on yhtä kuin viistekulma. Jos 
työkalussa on symmetrinen viiste kummallakin puolella – esim. veitset, kirveet, vinotaltat 
– viistekulma on puolet särmäkulmasta. Veistotaltoissa voi olla myös sisempi viiste, jolloin 
särmäkulma on ulomman ja sisemmän viistekulman summa.

Työkaluissa, joissa on viiste vain 
toisella puolella, särmäkulma (α) 
on sama kuin viistekulma (β).

Työkaluissa, joissa on viisteet 
symmetrisesti terän kummal
lakin puolella, särmäkulma (α) 
on kaksi kertaa suurempi kuin 
viistekulma (β).

Työkaluissa, joissa on sisempi ja 
ulompi viiste, särmäkulma (α) on 
näiden kahden viistekulman (β₁ 
ja β₂) summa.

Tehokkaasti toimivassa työkalussa on oltava oikean kokoinen särmäkulma. Särmäkulman 
on oltava niin pieni kuin mahdollista kuitenkin niin, että terä kestää puun työstön. Työkalun 
optimaalinen särmäkulma on kahden asian kompromissi: terän on leikattava mahdollisim-
man hyvin ja sen on pysyttävä terävänä mahdollisimman pitkään. Perusvaatimuksena on, 
että särmä on tarpeeksi vahva kestämään työn rasitus vahingoittumatta tai taittumatta.

Erityistyökalu voidaan hioa eri särmäkulmiin riippuen siitä, kuinka työkalua käytetään. Si-
nulla voi tietenkin olla useampia saman tyyppisiä työkaluja, jotka on hiottu eri särmäkulmiin 
– kukin oikeaksi juuri sille aiottuun tehtävään. Erilaisten leikkaavien terien särmäkulmalle 
on annettu suositeltava arvo hiontaohjeissa. Tormek kulmatulkin avulla voit asettaa halutun 
kulman, ennen kuin aloitat hionnan. Voit myös mitata työkalun särmäkulman, ks. sivu 142.

Käsitteet

Kirjallisuudesta löytyy monia nimityksiä terän särmäkulmalle. Sitä kutsutaan esimerkiksi 
viistekulmaksi, lastuamiskulmaksi tai teroituskulmaksi. Molemminpuolisin viistein varustetun 
työkalun särmäkulmaa voidaan kutsua mm. teholliseksi viistekulmaksi, profiilikulmaksi, ko
konaislastuamiskulmaksi tai yhteenlasketuksi viistekulmaksi. Myös viisteen pituutta käyte-
tään joissakin tapauksessa särmäkulman suuruuden ilmaisemiseen. Tällöin viisteen pituus 
täytyy suhteuttaa työkalun paksuuteen, koska paksussa työkalussa viiste on pitempi kuin 
ohuessa työkalussa, kun niiden särmäkulma on sama. Tässä käsikirjassa käytämme joh-
donmukaisesti termejä särmäkulma ja viistekulma edellä esitetyllä tavalla, jotta sekaantumi-
sen vaaraa ei synny.
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Kuivahionta ja märkähionta
Työkalujen hiontaan käytetään joko nopeasti pyöriviä hiomalaikkoja tai hiomanauhoja (kui-
vahionta) taikka vesikylvyssä hitaasti pyöriviä hiomakiviä (märkähionta).

Kuivahionta

Penkki- ja nauhahiomakoneet ovat nopeita ja tehokkaita. Penkkihiomakoneissa hiomalaik-
ka on asennettu suoraan moottorin akselille ja pyörimisnopeus on sama kuin moottorilla 
(yleensä 2 850 kierr/min). Koska hiomalaikan ja moottorin välissä ei ole alennusvaihdetta, 
penkkihiomakoneet ovat verrattain edullisia. Myös nauhahiomakoneen hiomanauha pyörii 
nopeasti, samalla kierrosnopeudella kuin moottori.

Kuivahionnan haittapuolena on, että syntyvä kitka kuumentaa terän. Lämpötila nousee her-
kästi niin korkeaksi, että terä menettää karkaisunsa. Teräsärmä pehmenee ja terä on hiot-
tava pian uudelleen.

Ylikuumenemisriskiä voidaan pienentää kastamalla terä välillä veteen, mutta särmän uloin 
kärki kuumenee silti helposti liikaa, koska ohuus herkistää kärkiosan kitkan aiheuttamalle 
kuumenemiselle. Lämpötila voi helposti kohota 230–240 °C:een, jossa hiiliteräs pehmenee. 
Jos särmän kärki on pehmennyt hiottaessa, työkalu on hiottava uudestaan (ylikuumenta-
matta sitä!). Uusintahionnalla on poistettava kaikki pehmennyt aine. Tämä ei koske vain kar-
kaistua hiiliterästä ja ruostumatonta terästä, vaan myös pikaterästä, vaikka viimeksi mainittu 
kestääkin korkeampia lämpötiloja pehmenemättä.

Kuivahionnassa syntyy kipinöitä, joten hiottaessa on käytettävä suojalaseja tai suojavisiiriä, 
ellei koneessa ole läpinäkyviä suojalevyjä. Suuren kierrosluvun takia hiomalaikalla on oltava 
suojus, joka kattaa ¾ laikan ympärysmitasta. Se taas rajoittaa työtilaa joissakin työvaiheis-
sa. Kuivahionta tekee työpinnasta melko karkean, eli se vaatii viimeistelyhionnan hienora-
keisella hiomakivellä.

Hieno pöly hiomakivestä ja työkalusta irtoavat metallihiukkaset voivat olla terveydelle haital-
lisia. Siksi on parasta käyttää pölynimujärjestelmää, jotta ilma pysyisi puhtaana. Pölynimu-
järjestelmän ei saa olla sama kuin se, jota käytät puuntyöstökoneiden purun/pölyn keräyk-
seen, koska kipinä voi sytyttää hienon puupölyn, joka syttyy räjähdysmäisesti.

Märkähionta

Märkähionnassa hiomakivi pyörii vesikylvyssä. Vettä kulkeutuu koko ajan kiven mukana 
jäähdyttäen teräsärmää, jolloin ylikuumenemista ei pääse tapahtumaan.

Hiomakivi pyörii hitaasti (50–130 kierr/min) kiven läpimitasta riippuen. Suurella hiomakivellä 
akselinopeus on pienempi kuin pienellä kivellä. Pieni kehänopeuden ansiosta keskipakois-
voima ei roiskuta vettä.

Moottorin suuren kierrosluvun alentamiseen (normaaleissa oikosulkumoottoreissa ei ole 
matalia kierroslukuja) käytetään kierukkavaihdetta, hammashihnoja tai kitkaan perustuvaa 
käyttöjärjestelmää. Alennusvaihteen vuoksi märkähiomalaitteet ovat kalliimpia kuin penkki-
hiomakoneet, joissa ei ole minkäänlaista alennusvaihdetta.
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Vesiastian on hyvä olla laskettavissa alas ja irrotettavissa puhdistusta varten, koska teräs- 
ja kivipartikkelit muodostavat kovan massan, jos astiaa ei puhdisteta säännöllisesti. Mär-
kähionnalla saadaan sileämpi pinta kuin kuivahionnalla. Viimeistelyhiontaa ei usein tarvita 
varsinaisen hionnan jälkeen.

Koska hiomakivi pyörii hitaasti, hiontaa on helppo hallita ja tapaturmariski on olematon. 
Hiomakivi ei aiheuta kipinöintiä, joten sitä voidaan käyttää palonaroissa tiloissa kuten puu-
sepänverstaassa. Pienillä kierrosluvuilla pyörivä hiomakivi ei voi liioin mennä pirstaleiksi.

Hiomakivet olivat ennen yleensä luonnon hiekkakiveä, joka antaa erittäin sileän hiomapin-
nan. Sittemmin on kehitetty myös keraamisesti sidottuja hiomakiviä, joiden hiomarakeina on 
erittäin tehokas hioma-aine, alumiinioksidi. Nämä hiomakivet hiovat paljon nopeammin kuin 
luonnonkivet, mutta hiomapinnasta tulee hieman karkeampi.

Vaikka itse hionta-aika onkin pitempi märkähionnan hitaasti pyörivillä kivillä, silti työkalun 
hiontaan ja viimeistelyyn kuluva kokonaisaika lyhenee. Tämä johtuu siitä, että viimeistelyhi-
onta sujuu paljon nopeammin tai sitä ei tarvita ollenkaan. Koska märkähionnalla on monia 
selkeitä etuja kuivahiontaan verrattuna, Tormek-hiontajärjestelmä perustuu märkähiontaan.

Pysty- ja vaakasuuntaiset hiomakoneet
Märkähionta tapahtuu useimmiten pystysuunnassa, mikä merkitsee sitä, että kiven syrjät 
liikkuvat pystyasennossa ja hiontaan käytetään kiven vaakasuuntaista kehäpintaa. Myös 
vaakasuuntaisia hiomakoneita/tahkoja on olemassa. Niissä kivi pyörii vaaka-asennossa ja 
hiontaan käytetään kiven yläpintaa. Koska kiven pyöriminen ei nosta vettä hiomapinnalle, 
koneen päällä on vesisäiliö.

Vaakasuuntaisessa hionnassa saadaan ehdottoman tasainen viistepinta, kun taas pysty-
suunnassa pyörivällä hiomakivellä viistepinta on hieman kovera kiven läpimitasta riippuen. 
Koveraa muotoa tuskin havaitsee, eikä se vaikuta työkalun toimintaan, jos hiomakiven läpi-
mitta ei ole liian pieni. Ks. seuraava sivu.

Vaakasuuntaisen hiomakoneen haittana on se, että kiven nopeus ja hiomisen tehokkuus 
riippuvat etäisyydestä kiven keskiöstä. Lisäksi ne alueet, jotka ovat lähempänä kiven kes-
kustaa kuluvat nopeammin kuin kiven reuna-alueet, koska keskustan lähellä pinta-alaa on 
vähemmän. Vaakasuuntaisen kiven tasoittaminen tasaiseksi on myös vaikeaa, kun taas 
pystysuuntaisen kiven hiomapinnan tasoittaminen on helppoa.
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Kovera särmäviiste

Kun hiotaan pystysuuntaan pyörivällä kivellä, särmäviis-
teestä tulee hieman kovera, mikä johtuu kiven kaarevasta 
hiomapinnasta. Koveruuden suuruus riippuu hiomakiven 
säteestä – mitä pienempi on hiomakiven säde, sitä suu-
rempi koveruus.

Koveruutta esittävässä piirroksessa ilmiötä on liioiteltava, 
jotta se ylipäätään näkyisi. Näin syntyy helposti väärä käsi-
tys koveruuden mittakaavasta.

Halkaisijaltaan 250 mm:n hiomakiven tekemä koveruus on minimaalinen. Kun hiotaan työ-
kalua, jonka paksuus on 2 mm ja särmäkulma 20°, koveruuden syvyys on vain 0,03 mm, 
joka on tuskin havaittavissa. Sillä ei ole mitään käytännön merkitystä työkalun toimintaan.

Kovera hiomapinta. Ylikorostettu.

Kymmenkertainen suurennus 2 mm:n työkalusta hiottuna 20° särmäkulmaan. Suurennuksesta huoli
matta koveruus on tuskin nähtävissä. Se on vain 0,03 mm.

2 mm

20°

∅
 2

50
 m

m

0,03 mm
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Hiontasuunta
Pitäisikö hionta suorittaa myötä- vai vastahiontana? Ky-
symys on epäilemättä yhtä vanha kuin itse hiomakivi, ja 
kummallakin menetelmällä on kannattajansa. Kuivahionta 
suurilla kierrosluvuilla tehdään perinteisesti vastahiontana.

Testimme ovat osoittaneet, että teräsärmästä tulee yhtä te-
rävä kummallakin menetelmällä. Itse hionnassa on kuiten-
kin merkittäviä käytännön eroja.

Vastahionnassa saavutetaan suurempi hiontapaine ja siten 
lyhyempi hionta-aika, koska hiomakiven pyörivä liike auttaa 
painamaan työkalua kiveä vasten. Myötähionnassa hioma-
kivi pyrkii nostamaan työkalua, mikä pienentää hiontapai-
netta.

Vastahionta aktivoi hiomakiveä enemmän (uusia hiomara-
keita tulee esiin), ja kiven tukkeutumisriski on pienempi. Hi-
onnassa syntyvä kierre on lyhyempi ja jäykempi kuin myö-
tähionnan synnyttämä kierre.

Vastahionnan haittana on, että työkalu saattaa iskeytyä ki-
veen helposti. Tämä voidaan estää sillä, että työkalu kiin-
nitetään hiontaohjaimeen. Hionnassa voi esiintyä myös 
värinää, kun särmäkulma on jyrkkä. Tätä ei tapahdu myö-
tähionnassa.

Myötähionta on suositeltava, kun tarvitaan vain pieni hio-
mapaine, esim. kun hiotaan pientä ja herkkää kaiverrustyö-
kalua. Tässä suunnassa työtä on helppo hallita. Kierteen 
syntyminen näkyy hyvin, kun vettä ei nouse teräsärmälle.

Vapaan käden hionta on suositeltavaa tehdä myötähionta-
na. Tormek-järjestelmällä hionta onnistuu sekä vasta- että 
myötähiontana. Luvussa ”Mitä hiontaohjainta kannattaa 
käyttää?” on annettu suositeltavat hiontasuunnat erilaisille 
työkaluille.

On huomattava, että myötä- tai vastahiontaa ei saa sekoit-
taa siihen, pitääkö hiomakiven pyöriä poispäin itsestäsi vai 
sinua kohti. Viimeksi mainittu riippuu ainoastaan sitä, miten 
sijoitat koneesi. Tormek-koneet voidaan sijoittaa kummal-
lakin tavalla.

Myötähionta.

Vastahionta.

Vastahionta suurentaa hionta
painetta.

Myötähionta pienentää hionta
painetta.
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6 mm

100 N

≈1 mm

100 N

50 mm

100 N

Hiontapaine

Märkähionta

Kun hiottavaa työkalua painetaan tietyllä voimalla hiomakiveä vasten, hiontapaine vaihtelee 
sen mukaan, kuinka suuri pinta-ala työkalusta koskettaa hiomakiveen. Pieni kosketuspinta 
antaa suuren hiontapaineen. Tämä on tärkeää ottaa huomioon, koska hiontapaine määrää, 
kuinka nopeasti hionta tapahtuu ja kuinka nopeasti kivi kuluu.

Jos painetaan samalla voimalla esim. leveää höylänterää ja kapeaa talttaa, taltan hiontapai-
ne voi olla 10 kertaa suurempi. Kourutaltalla, jonka kosketuspinta hiomakiveen voi olla hyvin 
pieni, hiontapaine voi olla jopa 50-kertainen höylänterään verrattuna. Seuraava esimerkki 
osoittaa, kuinka hiontapaine vaihtelee erityyppisillä työkaluilla, jotka on hiottu 25° särmäkul-
maan. Jokaiseen työkaluun kohdistetaan 100 N:n (n. 10 kg) voima.

HÖYLÄNTERÄ

Hiontapinta: 
235 mm²

Hiontapaine: 
0,43 N/mm² (0,043 kg/m²)

KOURUTALTTA

Hiontapinta: 
4,7 mm²

Hiontapaine: 
21 N/mm² (2,1 kg/mm²)

TASATALTTA

Hiontapinta: 
48 mm²

Hiontapaine: 
2,1 N/mm² (0,21 kg/mm²)
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Kuten esimerkki osoittaa, pientä, herkkää työkalua ei saa painaa liian voimakkaasti, erityi-
sesti jos sen särmä on kaareva. Muussa tapauksessa hiontapaine on liian suuri ja työkalu 
hioutuu liikaa. Hiomakivi myös kuluu tarpeettoman nopeasti ja työkalu tekee uria kiveen.

Toisaalta työkalua saa painaa vaikka kuinka voimakkaasti, kun kiven koko leveyttä käyte-
tään hiontaan, esim. kun hiotaan leveää höylänterää tai konehöylän terää.

Pikaterästä hiottaessa kiveen on kohdistuttava tietyn suuruinen hiontapaine, jotta vanhat 
kuluneet hiomarakeet korvautuvat uusilla. Leveää konehöylän terää hiottaessa hiomakivi on 
syytä aktivoida kivensäätäjällä SP-650. Ks. luku SP650. Pienen harjoittelun jälkeen pystyt 
helposti sovittamaan hiontapaineen ja optimaalisen hiontanopeuden kullekin työkalulle.

Kuivahionta

Nopeasti pyörivä kuivahiomakone poistaa metallia nopeasti ja siksi sen kanssa on varottava 
hiomasta liikaa. Veisto/kaiverrustaltat ovat hyvin herkkiä hiottavia, koska niiden särmäkulma 
on pieni ja ne on valmistettu hiiliteräksestä. Tällaisia työkaluja ei siten kannata hioa nopeasti 
pyörivällä hiomakoneella – liiallisen hiomisen vaara on suuri, samoin karkaisun katoamisen 
vaara, jolloin työkalu ei pysy terävänä.
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Hiontatuki ja hiontaohjaimet
Jotta särmästä saataisiin tasainen ja terävä, työkalua on pidettävä tukevasti ja vakiokul-
massa kiveen nähden. Se onnistuu tukemalla työkalu hiontatukeen tai kiinnittämällä työkalu 
hiontaohjaimeen.

Tavallinen hiontatuki nopeasti pyörivässä hiomakoneessa on taivutettu levy. Se on usein 
liian lyhyt tukemaan työkalua kunnolla. Tällainen yksinkertainen hiontatuki voidaan korvata 
suuremmalla ja vahvemmalla tuella, jonka avulla työkalua voidaan pitää tukevasti kiveä vas-
ten. Hiontatuessa voi olla myös laitavaste, joka kulkee urajohteessa, jotta työkalu saadaan 
90° kulmaan tai muuhun kulmaan kiveä vasten.

Tällaisia hiontatukia on kehitetty nopeasti pyöriviin hiomakoneisiin, joissa käytetään suuren 
kierrosluvun takia pientä hiontapainetta. Märkähiomakoneissa, jotka vaativat suurehkon hi-
ontapaineen, ne eivät kuitenkaan toimi tyydyttävästi. Se johtuu siitä, että työkaluun kohdis-
tettava voima, ei välity hiontapintaan vaan kohdistuu hiontatukeen (kuva 1).

Jotta hiontapaine saataisiin riittäväksi, työkalua on lisäksi painettava kahvan suunnassa 
kiveä vasten. Työkalu pyrkii tällöin nousemaan kiveä myöten, eikä tarkkuutta saavuteta 
(kuva 2). Työkalua olisi painettava sekä kiveä vasten että alaspäin siten, että se koskettaa 
koko ajan hiontatukeen, mikä ei käytännössä onnistu.

Tämä ilmiö esiintyy sekä myötä- että vastahionnassa, kun työkalu hiotaan pieneen särmä-
kulmaan. Haitta huomataan varsinkin sorvaustalttojen hionnassa, koska ne on tehty usein 
pikateräksestä, joka on kovaa ja vaatii suuren hiontapaineen.

Tämän kaltainen työkalutuki toimii tyydyttävästi, kun hiotaan sorvauskalvimia suureen sär-
mäkulmaan kuiva- tai märkähiomakoneella. Syynä siihen, että tällainen tuki toimii kohtuul-
lisen hyvin nopeasti pyörivissä hiomakoneissa, on se, että näissä koneissa hiontapaine voi 
olla melko pieni, joten tuen heikkoudet voidaan voittaa.

Tavallista työkalutukea käytettäessä paine koh
distuu pääasiallisesti juuri tukeen.

Kun työkalua painetaan kiveä vasten toivottavan 
hiontapaineen saamiseksi, työkalu nousee kiveä 
pitkin.



19

Märkähiomakoneissa työkalutuki tai hiontaohjain on suunniteltava siten, että hiontapaine 
voidaan hallita koko ajan. Se onnistuu kiinnittämällä työkalu erityiseen hiontaohjaimeen, 
joka kääntyy akselissa tietyn matkan päässä kivestä. Työkaluun kohdistuva voima välittyy 
nyt hiontapinnalle eikä pelkästään työkalutukeen. Lisäksi työkalu on kiinnitetty tässä siten, 
että se pysyy samassa kulmassa kiveen nähden, mikä on tarkan hionnan edellytys.

Työkalu on kiinnitettävä ohjaimeen tietyn matkan 
päähän kivestä. Kohdistettava voima välittyy hio
makivelle ja hionta on hallittavissa täydellisesti.

Viimeistelyhionta
Hionnassa särmän ulkolaitaan muodostuu kierre, joka on hiottava pois hienorakeisella vii-
meistelyvälineellä. Viimeistelyhionta poistaa myös hiomakiven aiheuttamat naarmut ja tekee 
pinnasta hienomman. Jos työkalu on hiottu hyvin karkearakeisella kivellä, viimeistelytarve 
on suuri.

Viimeistelyhionta on tehtävä koko hiontaviisteelle, muussa tapauksessa kärjestä tulee pyö-
reä. Kierre taipuu puolelta toiselle, joten särmän kumpaakin puolta on viimeisteltävä vuo-
rotellen.

Viimeistelyhionta voidaan suorittaa myös penkkihiomakoneeseen kiinnitetyllä tekstiililaikal-
la. Vaarana on tällöin kuitenkin se, että särmä pyöristyy, koska viimeistelyhionta on liian 
voimakasta suuren kierrosluvun takia (tavallisesti 2 850 kierr/min). On myös varottava, ettei 
työkalua paineta liian voimakkaasti laikkaa vasten, sillä särmä voi kuumeta liikaa.

Tormek-järjestelmässä viimeistelyhionta tehdään pienellä kierrosluvulla pyörivällä, nahkai-
sella viimeistelylaikalla. Pienen kierrosluvun ansiosta viimeistely on koko ajan hyvin hallin-
nassa eikä särmän pyöristymisen tai ylikuumenemisen vaaraa ole. Myös viimeistelyä halli-
taan lisäksi hiontaohjaimilla, jolloin saadaan täsmälleen sama särmäkulma ja liike laikkaa 
vasten kuin edeltävässä teroituksessa.
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Veistokourutalttojen ja V-talttojen 
hiontamenetelmät
Veistokourutalttojen ja V-muotoisten talttojen hiontamenetelmä poikkeaa muiden leikkaavi-
en työkalujen, kuten höylänterien, tasatalttojen sorvausterien, kirveiden ja saksien hionnas-
ta. Tämä johtuu siitä, että särmä ei ole suora – kourutalttojen särmä on kaareva ja V-talttoilla 
on kaksi toisensa kohtaavaa särmää. Toinen ero on siinä, että näissä työkaluissa teräs on 
ohuempaa ja särmäkulma pienempi.

Kourutalttaa hiottaessa hionta kohdistuu kerrallaan vain yhteen kapeaan kuperaan kohtaan 
– eikä höylänterän kaltaiseen tasaiseen viisteeseen – joten terän ja hiomakiven kosketus-
pinta on hyvin pieni. Itse asiassa hionta-alue on viivamainen, kun se muissa työkaluissa on 
suorakaide. Tämä merkitsee, että hiontapaine voi kasvaa hyvin suureksi, vaikka työkalua 
painaisi vain kevyesti.

Esim. höylänterän tasaisen viisteen ylihiominen ei haittaa. Mutta jos hiot kaarevan särmän 
yhtä kohtaa liikaa, särmän muoto muuttuu, ja se on hiottava uudelleen. Sama pätee V-muo-
toisille työkaluille – toisen laitasärmän ylihiominen merkitsee, että koko särmä on hiottava 
uudelleen.

Kourutaltan hiontaalue on 
lähes viivamainen.

Höylänterän hiontaalue on 
suorakaide.

Kourutaltan yhden kohdan 
ylihiominen merkitsee, että koko 
särmä on hiottava uudelleen.

Ensinnäkin on syytä kysyä, onko tarpeen hioa työkalua vai riittäisikö viimeistelyhionta. Ky-
symys on erityisen tärkeä käsiteltäessä pieniä ja herkkiä työkaluja, joiden särmäkulma on 
pieni. Jos tällaista työkalua hioo jostakin kohdasta liikaa, särmän reunaan syntyy kuoppa 
tai lovi.

Perussuosituksena on siten välttää hiomasta tylsäksi käyneitä pieniä ja herkkiä työkaluja, 
vaan sen sijaan viimeistellä ne kovasimella tai pyörivällä viimeistelyhiontalaikalla. Hiomaki-
vellä tapahtuvaa hiontaa/teroitusta tarvitaan kuitenkin seuraavissa tapauksissa:

• Särmä on käynyt niin tylsäksi, ettei viimeistelyhionta riitä.
• Särmän muotoa, esim. särmän tasokulmaa, halutaan muuttaa (ks. seuraava sivu).
• Särmäkulmaa halutaan muuttaa.
• Särmä on vahingoittunut.
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Periaate

Hio ensin särmä oikeaan muotoon ennen, kuin aloitat teroituksen. Sivulta katsottuna sär-
män tulisi näyttää suoralta, kuten alla oleva särmän tasokulmaa (γ) esittävä kuva osoittaa.

Särmä on nyt tylsä, mikä näkyy helposti, koska se heijastaa valoa. Valon pitäisi näkyä hei-
jastuvan koko särmän mitalta. Tätä tylsää särmää kutsutaan hopeaviivaksi ja se kertoo, 
mistä kohdasta särmää on hiottava. Kun tutkit hopeaviivaa tarkasti ja hiot siitä, mistä viiva 
on paksuin, saat hiottua särmän mahdollisimman hyvin. Hionta on lopetettava heti, kun 
hopeaviiva on hiottu pois.

Hyvä valaistus on tärkeää hionta- ja viimeistelytyössä, mut-
ta kourutalttoja ja V-talttoja hiottaessa se on välttämättö-
myys, koska hopeaviiva on nähtävä selvästi.

Kourutaltoissa ja V-taltoissa on reunasärmät. Ne kallistuvat 
jonkin verran eteenpäin, kun viiste on tasaisesti puuta vas-
ten. Kallistuskulmaa voidaan kutsua särmän tasokulmaksi, 
(γ). Tämä kulma määrittää sen, kuinka työkalu leikkaa puu-
hun. Kulman tulisi olla noin 20°, jotta laitasärmät ja särmän 
keskiosa toimivat parhaalla mahdollisella tavalla ja jättävät 
puuhun siistin leikkauspinnan. Suositus on riippumaton 
särmäkulmasta.

Viiste katsottuna taltan sivulta, 
jolloin nähdään särmän taso
kulma.

Hio särmä oikeaan muotoonsa. Särmän tasokulman (γ) tulee 
olla noin 20°.

Tasoita ja silota tylsistynyt särmä 
hienorakeisella viimeistelykivellä.

Hyvä valaistus on erittäin tärkeä, 
jotta pystyt seuraamaan tarkasti 
teroitusta. Käytä kohdistettavaa 
työvaloa ja kiinnitä se lähelle 
konetta.
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Särmä on hiottu oikeaan muo
toon. Hopeaviiva osoittaa, mistä 
on hiottava.

Hio vain siitä, missä hopeaviiva 
on paksuin.

Lopeta hiominen heti, kun ho
peaviiva katoaa, mikä osoittaa 
särmän olevan terävä.

Viimeistelyhionta

Hionnan jälkeen viiste viimeistellään niin, että pinnasta tulee mahdollisimman hieno. Taltan 
sisäpuolelle jäänyt kierre on myös hiottava pois. Ulkopuolen viimeistely voidaan tehdä va-
paalla kädellä hienorakeisella kovasimella taikka pyörivällä huopa- tai nahkalaikalla, jolloin 
työkalu on kiinnitettynä ohjaimeen. Sisäpuoli viimeistellään vapaalla kädellä kovasimella tai 
profiloidulla nahkalaikalla.

Viimeistely on erittäin tärkeää, koska viisteen ja sisäpuolen hieno pinta tekee terästä leik-
kaavamman ja säilyttää sen pitempään terävänä. Myös puun pinta jää sileämmäksi, kun 
käytetään hyvin viimeisteltyä työkalua.

Viimeistelyssä on etua siitä, että käytetään hiontaohjaimia. Hiontakulma on silloin täsmäl-
leen sama kuin edeltävässä hionnassa/teroituksessa - samoin särmän työntyminen viimeis-
telylaikkaa vasten. Lisäksi viimeistely voidaan välillä keskeyttää työkalun terävyyden testaa-
miseksi ja tarvittaessa jatkaa täsmälleen samoin asetuksin.

Särmäviiste voidaan hioa joko vapaalla kädellä kovasimella tai hiontaohjaimen avulla 
hiomakivellä. Ohjainten käyttö helpottaa työtä ja antaa paremman tuloksen, sillä sen 
myötä on mahdollista keskittyä tarkkailemaan vain hiontakohtaa tarvitsematta huolehtia 
särmäkulmasta – siitä ohjain pitää huolen.

Kun viimeistelyhionnassa 
käytetään hiontaohjainta, viiste 
työntyy hiontalaikkaa vasten 
täsmälleen samassa asennossa 
kuin edeltävässä hionnassa.

Tärkeää Veistotyökalujen kuivahiontaa nopeasti pyörivillä hiomakivillä ja 
hihnoilla ei suositella lainkaan! Ne hiovat liian voimakkaasti, jolloin hiontaa 
on mahdoton hallita ja kehittyvä lämpö vie terästä karkaisun.
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Kärjen pyöristyminen

Nahkainen Tormek viimeistelylaikka toimii samalla tavoin kuin puupalikkaan liimattu nah-
kainen partaveitsen hiomahihna. Jos viimeisteltyä särmää katsoo mikroskoopilla, huomaa, 
että sen ulkolaita on aavistuksen pyöristynyt, koska nahkalaikka ei ole yhtä tukeva kuin 
hiomakivi. Ohjainta käytettäessä pyöristyminen on kuitenkin mitättömän pientä, eikä se vä-
hennä työkalun leikkaavuutta. On oikeastaan ilmeistä, että pieni pyöreys vahvistaa särmän 
herkkää ulkoreunaa.

Tasaisella kovasimella viimeistelty särmä voi teoreettisesti olla terävämpi kuin nahkalaikalla 
viimeistelty. Näin on kuitenkin vain ennen kuin työkalua ryhdytään käyttämään. Heti kun sär-
mä tunkeutuu puuhun, alkavat puun kuidut pyöristää ja jopa taivuttaa sitä. Tämä johtuu sii-
tä, että näiden työkalujen särmän ulkoreuna on äärimmäisen herkkä, koska särmäkulma on 
hyvin pieni, joskus vain 20°. Käytännössä särmän terävyyden ja kestävyyden laatua osoittaa 
se, miten hyvin työkalu toimii, kun sitä on muutaman kerran käytetty puun työstöön.
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Särmäkulmat

Veistotyökalut hiotaan yleensä 20–25° särmäkulmaan. Kulma on kompromissi mahdollisen 
hyvän leikkaavuuden ja särmän keston välillä. Pehmeällä puulla työskenneltäessä särmä-
kulma voi olla käyttää 20° tai jopa pienempi. Kovalla puulla, ja kun talttaa isketään vasaralla, 
särmäkulmaa voidaan kasvattaa 30°:een tai jopa suuremmaksi, jotta särmästä tulee kyllin 
vahva.

Särmäkulman valinta on hyvin tärkeää veistotyökaluilla. Särmäkulmasta on houkutus tehdä 
pieni, jotta terä leikkaa mahdollisimman hyvin. Silloin särmästä on vaara tulla liian heikko 
ja herkästi vaurioituva. Terän kestävyydessä on huomattava ero, kun särmäkulma on 22,5° 
tai 20°.

Miksi työkaluissa ei sitten järjestelmällisesti käytetä 25°:een särmäkulmaa, jolloin ne toimi-
vat kaikella puulla? Asia ei ole aivan yksinkertainen. Suuri särmäkulma ei leikkaa pehmeää 
puuta tyydyttävästi, koska kuidut painuvat kasaan ennen kuin ne leikkaantuvat. Lisäksi työ-
kalua on helpompi käyttää, kun särmäkulma on mahdollisimman pieni. Kullekin työkalulle ja 
työkohteelle on siten kokeiltava ja opittava oma optimaalinen särmäkulmansa. Jos työsken-
nellään monenlaisella puulla, on suositeltavaa pitää saatavilla useita samanlaisia työkaluja, 
jotka hiotaan eri särmäkulmiin.

Tormek-järjestelmällä voit mitata terän särmäkulman ja asettaa kulman ennen hiontaa. Kir-
joita oikea kulma muistiin työkalun varteen.

20° särmäkulma soveltuu peh
meälle puulle, mutta on kovalle 
puulle liian heikko ja helposti 
vaurioituva.

Kulman lievä kasvattaminen 
22,5° voi tehdä särmästä kovan 
puun työstämisen kestävän.

Kun talttaa isketään vasaralla, 
särmäkulman on oltava 25° tai 
jopa suurempi puun kovuudesta 
riippuen.
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Sorvaustyökalujen hiontamenetelmät
Sorvaustyökalut on tehty pikateräksestä (HSS) tai muista kovista teräslaaduista, jotta ne 
kestäisivät kulumista ja sietäisivät sorvauksessa syntyvän lämmön. Näiden teräslaatujen 
muotoilu on siten vaativaa. On tehtävä ero työkalun muotoilun ja teroituksen välillä. Muo-
toilussa poistetaan terästä halutun muodon ja särmäkulman saamiseksi. Teroituksessa vain 
sipaistaan olemassa olevaa entistä muotoa terävyyden palauttamiseksi.

Voit tehdä alkumuotoilun joko suoraan Tormek-koneella, tai jos on poistettava paljon teräs-
tä, penkkihiomakoneessa Tormekin penkkihiomakoneasennussarjaa BGM-100 (sivu 29) 
apuna käyttäen. Tormekin menetelmän vahvuus on teroitus, joka tehdään niin, että sekä 
muoto että särmäkulma saadaan toistetuksi tarkalleen. Koska terästä poistetaan vain vähän 
– menetelmässä vain sipaistaan särmää – Tormek-menetelmä on erittäin nopea, kun muoto 
on saatu oikeaksi.

Työkalun muotoilu, mikä on normaalisti vain kerran edessä oleva tehtävä, voi viedä 10–20 
minuuttia työkalu koosta riippuen ja riippuen myös siitä, kuinka paljon terästä on poistet-
tava. Muotoiluun voi sisältyä taltan vinokulman tai kourutaltan kylkipituuden muutos kuten 
myös särmäkulman muutos.

Teräksen poisto penkkihiomakoneella edellyttää suurta varovaisuutta, jotta särmä ei pääse 
kuumenemaan liikaa. Suurnopeushionnassa hiomistulosta yritetään usein nopeuttaa paina-
malla työkalua voimakkaasti kohti hiomakiveä. Pikateräs sietää korkeita lämpötiloja parem-
min kuin hiiliteräs, mutta on suuri vaara, että särmän ohut uloin kärki ylikuumenee.

Toistuva jäähdytys vedessä pitää lämpötilan aisoissa, mutta silloin on riskinä mikrokoon hal-
keamien syntyminen. Ylikuumeneminen ja mikrohalkeamat merkitsevät sitä, että työkalun 
kestoikä lyhenee. Tästä seuraa, että lopullinen muotoilu kannattaa tehdä vesijäähdytetyllä 
kivellä, joka pyörii hitaalla nopeudella, jolloin teräksen ylikuumenemisriski pienenee.

Varovaisuus teräksen poistossa ja usein toistuvat jäähdytykset pienentävät muotoilun ai-
kaeroa suurnopeuksisen kuivahiomakoneen ja hitaasti pyörivän vesivalellun hiomakiven 
sisältävän Tormek-koneen välillä. Muutama lisäminuutti, jonka hionta Tormekilla voi viedä 
muotoiluhionnassa, koituu helposti säästöksi, koska tällöin vaarana ei ole teräksen ominai-
suuksien muuttuminen, mistä seuraa, että työkalu pysyy terävänä paljon pitempään. Kan-
nattaa muistaa, että työkalu muotoillaan vain kerran.
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Vihjeitä muotoiluhiontaan Tormekin kanssa:

Hiontapaine 
Kun hiomakivi pyörii hitaasti, teräksen poistamiseksi työkalua on painettava 
voimakkaammin kuin suurnopeushiomakoneessa. Samanlainen voimakas 
painaminen suurnopeushiomakoneessa aiheuttaa ylikuumenemista. Älä siis 
pelkää painaa työkalua voimakkaasti Tormekin kanssa. Paina sormin läheltä 
leikkaavaa särmää. Käytä aina pientä painetta Tormek timanttihiomakivillä 
teroitettaessa (sivu 155).

Kun haluat poistaa terästä huomattavan paljon, esimerkiksi kun muotoilet 
uudestaan vinokärkisen taltan vinokulman, käytä apuna yleistukea pystyasen
nossa ja käytä vastahiontaa. Hiomakiven pyöriminen suurentaa silloin hionta
painetta (sivu 100).

Käytä kiven koko leveyttä 
Liikuta työkalua sivusuunnassa ja käytä kiven koko leveyttä, jolloin kiveen ei 
synny uria. Kevennä painetta tai kohota työkalua, kun siirryt toiseen kohtaan 
kivellä.

Aktivoi hiomakiven pinta 
Kun muotoilet suurta pintaa, kuten suorasärmäisten vinotalttojen tapauksessa, 
pieni hiontapaine hidastaa hiomistulosta. Hiomakiven pinnan aktivointi kiven
säätäjällä SP650 muutaman kerran hiomisen välillä nopeuttaa työtä.

Viimeistely

Viisteiden viimeistelyhionnan edut ovat tunnettuja ja niitä hyödynnetään teroitettaessa höy-
länteriä, veitsiä, veistotalttoja ja muita veistotyökaluja. Viimeistelyhionta sopii myös sorva-
ustyökaluille, ja Tormek-laitteen omistajana voit hio niidenkin särmät lähes täydellisiksi.

Tormek-järjestelmällä teroitus ja viimeistely ovat täysin hallinnassa. Viimeistelyyn riittää ke-
vyt hipaisu viimeistelylaikalla, sillä särmän muoto ja särmäkulma ovat viimeistelyhionnassa 
täsmälleen samat kuin varsinaisessa hionnassa. Koko teroitustyö – asetukset, hiominen ja 
viimeistely – vievät vain muutaman minuutin, ja tämä aika ei mene hukkaan.

Vimeistelyhionnalla saatavat edut:

• Taltta leikkaa herkemmin.
• Särmä säilyy kauemmin terävänä.
• Talttaa käytettäessä syntyy vähemmän kitkaa ja lämpöä.
• Jättää puun pinnan sileämmäksi.
• Vähemmän teroitustarvetta, enemmän aikaa sorvaukseen.
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Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi Tormekilla hiottu särmä leikkaa helpommin?

Teroitus Tormekin kivellä ja viimeistely nahkalaikalla tuottaa erittäin hienon särmäpinnan. 
Hieno särmäviistepinta tarkoittaa terävää särmää, joka leikkaa helposti.

Miksi Tormek-hiottu särmä jättää tasaisen leikkuujäljen?

Koska Tormek-hiottu särmä on tasainen ja terävä, se leikkaa puun kuidut siististi ja jättää 
puuhun tasaisen pinnan, joten hiomapaperilla hionnan tarve vähenee.

Miksi Tormek-hiottu särmä säilyy terävänä pitempään?

Tähän on kaksikin syytä. Suurnopeushiomakoneen tuottama särmä on rosoinen, kun taas 
Tormekilla hiottu särmä tasainen ja kulutuskestävä. Tormek-hiottu särmä ei lisäksi ylikuu-
mene hionnassa eikä siten menetä kovuuttaan

Miksi Tormek-menetelmä on nopea?

Vastaus on ohjainten nopeasti sujuva asetus ja tarkka toistettavuus. Hionnassa on tarve 
vain sipaista entistä särmämuotoa ja terästä poistetaan vain vähän. On perätön myytti, 
että Tormek-järjestelmä olisi hidas. Myytti on syntynyt siitä, että sorvaajat eivät ole tehneet 
selvää eroa muotoiluhionnan ja teroituksen välillä. Kun työkalu on hiottu oikeaan muotoon, 
mikä tehdään normaalisti vain kerran, särmän teroitus ja viimeistely käy nopeasti.

Miten Tormekin hiomakivi kestää niin pitkään?

Koska särmää vain sipaistaan jokaisessa teroituksessa, kivi kuluu vain vähän. Ja koska 
työkalu säilyy terävänä pitkään, hiontaa ei tarvitse uusia kovin usein. Lisäksi kiven suuri 
250 mm halkaisija ja reilu 50 mm leveys antavat pidemmän kestävyyden kuin jos kivi olisi 
pieni ja kapea.

Kannattaako käyttää viisteen värjäystä TTS-100-asetustyökalun kanssa?

Ei. Tormek TTS-100-asetustyökalu auttaa toistamaan entisen särmäkulman automaattisesti.

Kannattaako käyttää käsihiomakiveä teroituksen jälkeen?

Ei viisteelle. Hienorakeinen hiomakivi ja nahkainen viimeistelylaikka antavat ylivoimai-
sen terävyyden ilman käsihiomakiveä. Kourutaltan kouru viimeistellään ja kiillotetaan 
profiloidulla nahkalaikalla LA-120. Vaihtoehtoisesti voit käyttää käsihiomakiveä, joka on 
samanmuotoinen kuin kouru.

Onko muotoiluhionta Tormekilla samanlainen kuin penkkihiomakoneen kanssa?

Ei. Tormekin kanssa sinun on painettava työkalua voimakkaammin. Parhaan tuloksen saat 
painamalla sormin läheltä särmää. Sormesi eivät ole vaarassa, koska kivi pyörii hitaasti, 
vain 90 kierrosta minuutissa. Käytä aina pientä painetta Tormek timanttihiomakivillä teroi-
tettaessa. Käytä erittäin pientä painetta uudella timanttihiomakivellä teroitettaessa.



28

Kuinka kauan kestää kourutaltan tai vinokärkisen taltan muotoilu?

Muotoilu kestää 10–20 minuuttia työkalun alkuperäisestä muodosta riippuen ja riippuen 
myös siitä, kuinka paljon terästä on poistettava. Tormekilla käytetyt ylimääräiset minuutit 
ovat hyvä investointi, jolla varmistat parhaan mahdollisen suorituskyvyn kalliille työka-
lullesi; voit olla varma, että särmä ei pehmene ylikuumenemisen takia ja että terävyyden 
kestoaika ei lyhene. Pidä mielessä lisäksi, että normaalisti työkalu täytyy muotoiluhioa vain 
kerran.

Voiko hionta suuren nopeuden kuivahiomakoneella vaikuttaa pikaterässärmään?

Kyllä. On tunnettua, että ylikuumeneminen vaikuttaa hiiliteräkseen. Sama koskee myös pi-
katerästä, mutta kriittinen lämpötila on sen kanssa korkeampi. Äärimmäinen kärki on hyvin 
ohut ja se saavuttaa helposti lämpötilan, joka vaikuttaa karkaisuun. Voit hillitä lämpenemis-
tä jäähdyttämällä työkalua vedessä, mutta silloin riskinä ovat mikrohalkeamat, joita ei voi 
nähdä silmin.

Tarvitsenko pöytähiomakoneen?

Et välttämättä, mutta voit hyötyä sen kyvystä ottaa paljon pois terästä nopeasti aluksi 
tehtävässä karkeassa muotoilussa. Tormekin penkkihiomakoneasennussarjan BGM-100 
avulla voi hyödyntää samoja tarkkoja Tormek-hiontaohjaimia sekä muotoilu- että teroitus-
hionnassa.

Voit poimia edut kahdesta eri maailmasta; kyvyn poistaa perästä paljon ja nopeasti pyö-
rivällä penkkihiomakoneella ja saat hienon pinnan veden jäähdyttämällä hiomakivellä ja 
nahkalaikalla – kaikki samojen hiontaohjainten avulla. Patentoidun rakenteensa ansiosta 
Sorvaustyökalutulkki toimii kaiken kokoisten hiomakivien kanssa. Voit siirtyä halkaisijaltaan 
150 mm kivestä 2500 mm kiveen ja saada saman muodon.

Poistaako hitaasti pyörivä (4-napainen) penkkihiomakone särmän 
ylikuumenemisriskin?

Ei. Tämä hiomakone toimii ilman vesijäähdytystä ja nopeus on edelleenkin liian suuri, 
 vaikka sen pyörimisnopeus onkin vain puolet 2-napahiomakoneen nopeudesta.
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Tormek-hiontaohjainten käyttö 
penkkihiomakoneessa
Kuivahiomakoneissa etuna on, että oikea profiili saadaan nopeasti, mutta Tormekin vesi-
jäähdytteinen hiontajärjestelmä pystyy antamaan ylivoimaisen leikkaussärmän, mikä on 
osoitettu sekä laboratorioissa että käytännön työssä. Jos on tarve muuttaa sorvaustyökalun 
muotoa nopeasti, aloittava karkea hionta voidaan tehdä nopeasti pyörivällä penkkihioma-
koneella. Penkkihiomakoneasennussarjan BGM-100 avulla voit käyttää kourutalttojen hion-
taohjainta SVD-186 R, monitoimihiontaohjainta SVS-50 ja työkalutukea SVD-100 on penkki-
hiomakoneessa. Koska sorvaustyökalutulkki TTS-100 toimii halkaisijaltaan kaikenkokoisten 
kivien kanssa, voit hioa ensin pienemmällä pöytähiomakoneen kivellä ja sitten suuremmalla 
Tormekin kivellä saman muodon säilyttäen. Voit käyttää samoja sorvaustyökalujen Tormek-
hiontaohjaimia koko hiontaprosessin ajan.

Kaikki hiomakivet eivät sovellu leikkaavien työkalujen särmän tarkkaan hiontaan. Penkki-
hiomakoneiden normaalikivet ovat usein liian kovia ja kiillottuvat lasimaiseksi helposti, mikä 
pienentää teräksenirrotusnopeutta ja kuumentaa työkalua. Käytä alumiinioksidikiveä, jos-
sa on sopiva sideaine – ei liian kova, jotta lasittumista ei tapahdu, eikä niin pehmeä, että 
kivi urautuu. Kiven pinta on pidettävä tuoreena ja puhtaana. Rakeiden on kuluttava pois 
niin, että uudet pääsevät toimeen. Jos niin ei tapahdu, pinta kiillottuu lasimaiseksi ja rakeet 
hankaavat leikkaamisen sijasta, mikä lisää kitkaa ja lämpenemistä. Käytä timanttipintaista 
kivenkunnostajaa hiomakiven pitämiseksi hyvässä kunnossa. Älä yritä käyttää Tormekin ki-
venkunnostuslaitetta tässä tarkoituksessa.

Pikateräs voi kestää paljon korkeampia lämpötiloja kuin hiiliteräs menettämättä kovuuttaan. 
Kuitenkin särmän aivan kärjessä lämpötila voi kohota helposti niin korkeaksi, että särmä 
menettää kovuuttaan. Hio kärjen kohdalta siksi aina hyvin varovasti äläkä anna sen muuttua 
siniseksi. Ylikuumentunut pikateräs voi vähentää kovuutta jopa 4 HRC:n verran, mikä lyhen-
tää särmän kestoikää. Jos jäähdytät työkalua vedessä, älä jäähdytä äkkinäisesti korkeasta 
lämpötilasta, koska se voi aiheuttaa mikrohalkeamia, jotka eivät näy paljain silmin.

Penkkihiomakonetta on käsiteltävä asiantuntevasti ja varovasti. Noudata asennussarjan 
BGM-100 mukana tulevia ohjeita ja penkkihiomakoneen turvaohjeita.

Penkkihiomakoneasennussarjan BGM-100 avulla 
voit käyttää Tormekin sorvaustyökaluille tarkoitettua 
hionta ohjaimia penkkihiomakoneessa; näitä ohjaimia 
ovat kourutalttojen hiontaohjain SVD-186 R, monitoimi-
hiontaohjain SVS-50 ja työkalutuki SVD-110. Sorvaus-
työkalujen asetustyökalu toimii halkaisijaltaan kaiken-
kokoisten kivien kanssa.

Tärkeää Älä hio penkkihiomakoneella hiiliteräksestä tehtyjä työkaluja, 
kuten veistoon käytettäviä kourutalttoja ja Vtalttoja. Se kuumentaa 
työkaluja liikaa ja pehmentää särmän.
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Hionta Tormekin 
tapaan
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Tormek-järjestelmä
Tormek-järjestelmässä ei käytetä perinteistä penkkihiomakonetta työkalujen hiontaan ja sen 
jälkeiseen teroitukseen ja viimeistelyyn eri karkeuksisilla laikoilla.

Sekä ensimmäinen hionta (kun muotoilet työkalun ja annat oikean särmäkulman) että teroi-
tus tapahtuu samalla hiomakivellä. Tormekin alkuperäinen hiomakivi voidaan helposti muut-
taa nopeasti hiovasta hienon pinnan antavaksi. Hionta/teroitus tapahtuu märkähionnalla, 
joten särmän ylikuumenemisen vaaraa ja karkaisun katoamisen vaaraa ei ole. Viimeistely ja 
kiillotus tehdään nahkaisella viimeistelylaikalla. Hiomakiven pinta saadaan helposti pidetyk-
si tasaisena ja kivi täysin pyöreänä Tormek-kiventasoituslaitteen avulla.

Työkalun hiontaa ja teroitusta hiomakivellä sekä viimeistelyä ja kiillotusta viimeistelylaikalla 
hallitaan ainutlaatuisilla hiontaohjaimilla. Niiden ansiosta hionta- ja viimeistelykulma ovat 
tarkasti hallittavissa. Haluttu särmäkulma voidaan asettaa täsmällisesti kulmatulkin avulla.

Hionta on toistettavissa. Kun olet kerran hionut työkalun haluamaasi muotoon ja särmäkul-
maan, voit toistaa tarkalleen saman muodon aina uudestaan. Tämä on mahdollista myös 
muodoltaan erikoisille ”vaikeille” työkaluille kuten sorvauksen kynnenmuotoisille kourutal-
toille, lusikanmuotoisille kourutaltoille sekä soikeille vinotaltoille, joissa on kupera särmä. 
Hionnan tarkan toistettavuuden ansiosta vain vähän materiaalia poistetaan, joten teroitus 
on nopeaa. Samalla työkalun kestoikä pitenee oleellisesti.

Se että särmän tietty muoto voidaan toistaa tarkasti, on suuri etu, kun työskentelet tietyllä 
erikoistyökalulla. Voi käyttää sorvaus- tai kaiverrustekniikkaa, jonka olet oppinut hyvin ko. 
työkalulla, koska työkalun muoto ja lastuamisominaisuudet eivät muutu teroituksessa.
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Yllä olevassa kuvassa on Tormek T-8 Original. Sen edeltäjä T-7 ja pienempi malli Tormek T-4 
toimii samalla tavalla ja samoilla hiontaohjaimilla ja lisävarusteilla.

Viimeistelylaikka Vaakakiinnike yleistuelle
Yleistuki, jossa 
hienosäätö

Tormek 
hiomakivi

Irrotettava 
vesiastia

EzyLocklaippamutteri
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Tormek-yleistuki

Monipuolinen Tormek-yleistuki on koko Tormek-järjestel-
män perusta. Se on valmistettu 12 mm pyöröteräksestä 
ja se asennetaan kaksoisholkkiin tukevuuden maksimoimi-
seksi. Yleistuessa on helppokäyttöinen hienosäätö. Se voi-
daan asentaa joko pystyasentoon (1), vaaka-asentoon (2) 
tai viimeistelyhiontaa varten (3), ks. sivu 40.

Yleistuella on seuraavat toiminnot:
• Siihen kiinnitetään hiontaohjaimet.
• Siihen kiinnitetään kiventasoittaja, TT-50.
• Se toimii työkalutukena vapaankäden hionnassa.
• Voit tukea kätesi siihen vapaankäden hionnassa.
• Voit tukea kätesi siihen, kun kunnostat kiveä kiven-

säätäjällä, SP-650.

Tormek-hiontaohjaimet

Tormek on kehittänyt hiontaohjaimia useimpien leikkaavien työkalujen tarkkaa ja turvallis-
ta hiontaa varten. Näiden hiontaohjainten avulla voit hioa työkalun tarkalleen haluamaasi 
kulmaan ja saat nopeasti täydellisen särmän. Hionta on koko ajan hyvässä hallinnassa, ja 
jokaiselle työkalulle saadaan juuri oikea särmäkulma.

Turvallinen

Tormek-hiomalaikan hitaan nopeuden ansiosta hiontaa on helppo hallita. Kipinöitä ei synny, 
ja teräksestä ja hiomalaikasta irronneet hiukkaset kulkeutuvat veden mukana pois. Tormek-
laitteet on testattu ja hyväksytty Semko-, CSA- ja UL-standardien mukaisesti sen mukaan, 
mistä malista tai maasta on kyse. Katso lisätietoja laitteen merkinnöistä tai sen mukana 
toimitetuista turvallisuusohjeista.

Tormek-yleistuki, jatkettu

Tormek US-430 -yleistuki on pitempi ja korkeampi kuin al-
kuperäinen yleistuki. Yleistuki on tarkoitettu pitkien työka-
lujen, kuten pitkien veitsien, lihakirveiden tai viidakkoveitsi-
en teroittamiseen. Hienosäätöasteikko teräkulman tarkkaa 
asetusta varten. Pituus: 436 mm. Korkeus: 212 mm.
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Alkuperäinen Tormek hiomakivi

Alkuperäinen Tormek hiomakivi SG-250 on kehitetty märkähiontaan pienellä kierrosluvulla. 
Kivi hioo tehokkaasti ja antaa samalla hyvän pinnan särmäviisteelle. Se hioo nopeasti myös 
suuret työkalut kuten höylänterät, kirveet, viikatteet ja myös pikateräksiset työkalut. Kiven 
karkeusarvo on 220 (n. 0,06 mm raekoko). Hiomakiven pinta voidaan säätää hienommaksi 
hienoa hiontaa/teroitusta varten Tormek-kivensäätäjällä SP-650. Tällöin pinta vastaa karke-
usarvoa 1000.

Hiomakiven erikoisrakenne ja terän jatkuva huuhtelu estävät hionnassa irronneita teräshiuk-
kasia ja hiomakiven rakeita takertumasta terän pintaan.

Koska yhdellä kivellä ei onnistu sekä nopein mahdollinen teräksen poisto että hienoin mah-
dollinen pinta, Tormek on kehittänyt kaksi uutta kiveä, jotka sopivat erityistarpeisiin: no-
peasti hiovan Blackstone Silicon ja hieno Japanese Waterstone (sivu 154). Saatavilla on 
myös kolme timanttihiomakiveä; Diamond Wheel Coarse, Diamond Wheel Fine ja Diamond 
Wheel Extra Fine (sivu 155).

Erinomainen näkyvyys teroitettaessa

Hiomakivi pyörii vesiastiassa hitaasti eikä synnytä kipinöintiä, joten laitteessa ei tarvitse olla 
silmäsuojia. Teroituksen voi siten nähdä ja hallita tarkasti.

Tasainen pinta

Hiomakiven sivupinta on tasoitettu koneellisesti. Keskusta 
on alempana, jotta kiven välilevy ja mutteri eivät häiritse 
sivupinnalla tapahtuvaa hiontaa. Tällä pinnalla voidaan ta-
soittaa höylänterien, tasatalttojen ja vastaavien työkalujen 
taustapuoli.

Karkea- ja hienohionta

Tormek-kivensäätäjä mahdollistaa sen, että sekä perushi-
onta että hienoteroitus voidaan tehdä samalla hiomakivel-
lä ja samoilla hiontaohjaimen asetuksilla. Teroitus tapah-
tuu täsmälleen samassa kulmassa kuin perushionta (sivu 
140). Kivensäätäjä toimii alkuperäiselle SG-250-kivelle ja 
Blackstone Silicon -kivelle SB-250. Hiomakiven Japanese 
Waterstone kanssa kivensäätäjän hienompaa puolta voi-
daan käyttää kiven pinnan puhdistamiseksi. Timanttihio-
makiviä ei saa koskaan suoristaa.

Hiomakivi aina tehokas

Tormek-kivensäätäjän avulla voit aktivoida hiomakiven hel-
posti niin, että hiomakiven pintaan nousee uusia rakeita. 
Kivi pysyy näin aina tehokkaana, mistä on etua hiottaessa 
laajapintaisia pikaterästeriä, kuten taso-/oikohöylän teriä 
(sivu 140). Uudelleen aktivointi toimii alkuperäiselle kivelle 
SG-250 ja Blackstone Silicon -kivelle.
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Hiomakivi aina kunnossa

Hiomakivi voi ajastaan kulua epätasaiseksi tai soikeaksi. 
Tormek-kiventasoituslaitteella kivi on helppo kunnostaa 
täysin pyöreäksi ja tasaiseksi samalla, kun hiomakivi pyörii 
normaalissa asennossa koneessa kiinni. Ks. sivu 138.

Tormek-viimeistelylaikat

Hionnassa särmään syntyy kierre. Kierre voidaan poistaa 
säästeliäästi Tormek-viimeistelylaikoilla, jotka antavat par-
taveitsenterävän särmän. Lisävarusteena on saatavissa 
pienempi profiloitu viimeistelylaikka, joka soveltuu kouru-
talttojen V-talttojen sisäreunan viimeistelyyn (sivu 44).

Tormek-kiillotustahna

Jos viimeistelylaikalle levitetään kiillotustahnaa, hiontapin-
nasta saadaan erittäin hieno ja peilinkirkas (sivu 44).

Tarkka ja oikea särmäkulma

Hiontaohjain on helppo asentaa oikeaan asentoon Tormek-
kulmatulkin avulla. Työkaluun saadaan tällöin täsmälleen 
oikea särmäkulma. Kulmatulkki mittaa myös työkalun sär-
mäkulman. Ks. sivu 142.

TTS-100 Sorvaustyökalutulkki

Sorvauskourutalttojen vinokärkisten tasatalttojen muo-
don tarkkaa toistamista varten käytettäessä kourutalttojen 
hiontaohjainta SVD-186 R ja monitoimiohjainta SVS-50. 
Kiinteästi asetettuja särmägeometrioita, joita sorvauksen 
ammattilaiset suosittelevat. Patentoidun rakenteen ansi-
osta tämä tulkki toimii halkaisijaltaan kaikenkokoisten hio-
makivien kanssa
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EzyLock hiomakiven kiinnittämiseksi

Tormek EzyLock-laippamutterin, jossa yhdistyy aluslaatta 
ja mutteri, ansiosta hiomakiven kiinnittämiseen ja irrotta-
miseen ei tarvita työkaluja. Erikoiskierteen avulla mutteri 
kiristyy oikeaan momenttiin koneen pyöriessä. Hiomakiven 
asennukseen ja irrotukseen ei tarvita työkaluja (sivu 161). 
Hiomakiven asennuksen akseli, tukilaatta ja EzyLock-laip-
pamutteri on tehty ruostumattomasta teräksestä.

Irrotettava vesiastia

Vesi huuhtelee työkalua koko ajan ja jäähdyttää teroitet-
tavan teräsärmän. Vesi toimii myös tehokkaana voiteluai-
neena ja antaa työkalulle hienon viimeistelyn sekä kuljettaa 
pois kiven kuluneet hiomarakeet ja teräshiukkaset vesias-
tiaan. Vesiastia voidaan laskea alas ja irrottaa helposti tyh-
jentämistä ja puhdistamista varten.

Vesikouru pitkiä työkaluja varten

Pitkät työkalut, kuten kokkiveitset ja konehöyläterät ti-
puttavat vettä päästä, mitä varten voi kiinnittää erillisen 
vesikourun. Aseta kourun leveä reuna vesiastian reunan 
keskiosan pykälään ja vesikouru juoksuttaa veden takai-
sin astiaan pitkienkin työkalujen kärjestä. (Malliin T-4 ei ole 
erillistä vesikourua.)

Erinomainen tarkkuus

Tärkeimmät ominaisuudet, kuten moottori ja akseli on 
kiinnitetty sinkittyyn valukanteen, jossa on kiinnityspaikat 
yleistuelle. Edistyksellinen muotoilu takaa erinomaisen tuen 
yleistuelle, mikä on Tormek teroitusjärjestelmän perusta.

Kaksitoiminen magneettikaavin

Irrotettavassa kaapimessa on vahva magneetti (a), johon teroitettavista työkaluista hiotut teräshiuk
kaset kiinnittyvät (b). Näin kivi pysyy puhtaana ja hioo paremmin. Pienet teräshiukkaset puristuvat 
muuten helposti kiven pintaan ja häiritsevät hiontaa. Astiaa puhdistaessasi huomaat, että suurin osa 
teräshiukkasista on kiinni magneetissa. Kun irrotat kaapimen, magneetti vapauttaa teräshiukkaset ja 
astia on helppo puhdistaa. (T7:n astiassa on integroitu magneetti. Mallissa T4 ei ole magneettia).

a b
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Tukevarakenteinen ja vakaa

Teräsrungon materiaalivahvuus on 3 mm. Hionnan aikana 
kone seisoo tukevasti paikallaan kumityynyjensä varassa, 
eikä sitä tarvitse kiinnittää työpöytään. (T-4: Iskunkestävä 
ABS-muovi. Sinkitty valukansi.) Kun yleistuki on asennettu 
pystyasentoon, hionnassa syntyvä voima suuntautuu alas-
päin, mikä tukevoittaa konetta entisestään.

Helppo siirtää

Koneessa on kätevä kantokahva, josta se on helppo kan-
taa esim. työpaikalle. Se säästää tilaa ahtaissa työtiloissa. 
(Mallissa Tormek T-3 ei ole kantokahvaa.)

Viimeistelylaikan nopea kiinnitys

Pikakiinnityksen ansiosta hiomalaikka irtoaa tarvittaessa 
nopeasti esim. suurten työkalujen kuten pitkän veitsen, 
kirveen tai viikatteen hiomista varten. (Mallissa Tormek 
T-4/T-3 ei ole pikakiinnitystä.)

Ei käyttöaikarajoitusta

Korkealuokkainen 1-vaihemoottori on suunniteltu jatku-
vaan käyttöön. (Tormek T-4/T-3 -mallissa 30 min/tunnissa.)

Hiljainen

Oikosulkumoottorin ja patentoidun kitkakäytön ansiosta 
Tormek-koneet ovat erittäin hiljaisia.

Ei hiomapölyä

Kipinöitä ei synny, ja vesi vie teräs- ja hiomakivipartikkelit 
vesiastiaaseen. Ilmaan ja koneen ympärille ei siten joudu 
keuhkoille haitallista pölyä.
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Valmistelut

Työskentelykorkeus

Aseta kone tukevalle alustalle sopivaan työskentelykorkeuteen. Oikea korkeus riippuu hi-
ontatavasta ja omasta pituudestasi. Kun hiot veitsiä 750–830 mm on sopiva korkeus. Jois-
sakin hiontatöissä – kun hiot esim. saksia tai käytettäessä MB-100 yleistuen kulmaliitosta 
– voit istua tuolilla.

Valaistus

Varmista, että valaistus on riittävä, jotta näet kunnolla ja pystyt seuraamaan hionnan edis-
tymistä tarkasti. Hyvä valaistus on välttämätön erityisesti silloin, kun hiotaan pieniä veisto-
talttoja.

Koneen sijoitus

Konetta voi käyttää kummaltakin puolelta – oikea puoli riippuu hiontatyöstä. Myöhemmissä 
hiontaohjeissa on esitetty suositeltava hiontapuoli.

Vesiastian täyttäminen

Täytä paikallaan oleva vesiastia hiomakiven pyöriessä ta-
vallisella vedellä. Oikea täyttökorkeus on merkitty astian 
sisälaitaan tekstillä max water  level. Jatka täyttämistä, 
kunnes kivi ei enää ime vettä. Vettä menee noin 1,2 litraa 
mallille T-8 ja 0,6 litraa mallille T-4 (Tormek timantti hioma-
kivillä teroitettaessa tarvitaan vähemmän vettä, sillä ne 
eivät ime lainkaan vettä). Hionnan aikana kiven on aina 
pyörittävä vedessä.

Vastahionta. Myötähionta.

Viimeistely myötähionnalla.
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Yleistuen asento
Yleistuki voidaan kiinnittää joko pystyasennon holkkeihin tai vaakakiinnikkeeseen. Näiden 
kahden asennon ansiosta voit suorittaa hionnan joko vasta- tai myötähiontana. Jotkin työ-
kalut kannattaa (tai pitää hioa) vain toisella mainituista tavoista, kun taas toiset työkalut 
voidaan hioa kumpaankin suuntaan. Suositeltava hiontasuunta ja yleistuen asento kullekin 
työkalutyypille annetaan myöhemmissä hiontaohjeissa.

Kiventasoittaja on kiinnitettävä pystyasentoiseen yleistukeen (vastahionta). Yleistuki voi-
daan asettaa vaaka-asentoon myös silloin, kun työkalu viimeistellään viimeistelylaikalla hi-
ontaohjainta käyttäen. Viimeistelyhionta on suoritettava aina myötähiontana.

Yleistuki voidaan asentaa kolmeen asentoon:

Pystyyn kahteen holkkiin vasta
hiontaa varten.

Vaakaasentoon myötähiontaa 
varten.

Vaakaasentoon viimeistelyyn 
myötähionnalla.
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Entisen särmäkulman toistohionta
On kaksi periaatteellista menetelmää toistaa entinen särmäkulma hiottaessa työkalu 
 Tormekin hiontaohjainten avulla. Nämä menetelmät ovat viisteenvärjäysmenetelmä ja väli
palikkamenetelmä: sorvaustyökaluille on käytettävissä vielä kolmas keino: sorvaustyökalu
tulkki TTS100, mahdollistaa sekä särmäkulman että muodon tarkan toistohionnan.

Tämä menetelmä edellyttää vakiosuuruista hiomakiven halkaisijaa, jotta toistohionta onnistuisi tar
kasti. Laita suorakaiteen muotoinen puupalikka kiven kylkeen ja piirrä reunan suuntainen viiva. Sahaa 
sitten ylimäärä pois. Näin saadaan puinen välipalikka, joka auttaa kopioimaan yleistuen asetuksen

Aseta ohjain, JS. Kiinnitä työkalu, ulkonema P Aseta yleistuki. Käytä reikää A 
tai reikää B.

2. Välipalikkamenetelmä

Värjää teräviiste tussikynällä. Pyöritä kiveä käsin ja säädä asetusta, kunnes kivi hioo värin pois koko 
viisteen matkalta, kannasta kärkeen.

3. Tormek TTS100 menetelmä sorvaustyökaluille

1. Viisteenvärjäysmenetelmä
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Yleistuki työkalutukena
Yleistuki on kätevä apu hiottaessa erilaisia työkaluja.

Erityisen lyhyet veistotaltat hio
taan tukemalla ne suoraan yleis
tukeen. Käytä kahvan olaketta 
vasteena. Yleistuki asennetaan 
vaakaasentoon myötähiontaa 
varten.

Suuret kirveet tai pitkät kuok
kakirveet tuetaan yleistukeen. 
Käytä etusormea vasteena. 
Paras hiontatulos saavutetaan 
myötähionnalla yleistuki vaaka
asennossa.

Talsokirveet hiotaan helpoiten 
särmän pituussuunnassa. Yleis
tuki asennetaan vaakaasentoon 
myötähiontaa varten.

Leveät erotustaltat tuetaan 
vaakaasentoon laitettuun 
yleistukeen.

Kivitaltat. Laita yleistuki pysty
asentoon. Käytä etusormea 
vasteena.

Esimerkkejä hiottavista työkaluista
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Hionta vapaalla kädellä
Käsivaraishiontaan suositellaan myötähiontaa. Tällöin hionta on helpommin hallittavissa, 
eikä terä iskeydy hiomakiveen. Voit myös seurata hionnan edistymistä paremmin, koska 
vesi ei huuhtoudu särmän yli.

Lyhyen vuolupuukon hionta. Tue 
kätesi yleistukeen ja pidä sor
met lähellä hiomakiveä parhaan 
tuntuman saamiseksi.

Kääntöveitsen hionta. Paina 
vain kevyesti, jotta terä ei taitu. 
Säädä kivi ensin hienorakeiseksi 
kivensäätäjän SP650 avulla 
(Tormek alkuperäisellä hiomaki
vellä teroitettaessa).

Tämä on paras tapa hioa 
viikate. Koska vesi ei huuhtoudu 
särmän yli, pystyt näkemään 
kierteen muodostumisen. Pidä 
kyynärpäät lähellä vartaloa. 
Viimeistelylaikka otetaan pois.
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Viimeistely ja kiillotus

Kierre veitsen särmässä.

Viimeistelylaikat

Kierre hiotaan pois Tormek-viimeistelylaikoilla, jotka on tehty 
erikoisnahasta ja kyllästetty Tormek-kiillotustahnalla. Nahka 
hioo kierteen pois varovasti ja työkalusta tulee partaveitsen-
terävä ja peilikirkas. Koneen vakiovarustukseen kuuluu ta-
sapintainen nahkalaikka ja lisävarusteena on profiloitu laik-
ka, jolla voidaan viimeistellä kourutalttojen ja V-muotoisten 
talttojen sisäreunat.Lisävarusteena saatava profiloi

tu viimeistelylaikka kiinnitetään 
vakiolaikan ulkosyrjään.

Kyllästä ensin nahka tuotteen 
mukana toimitetulla kevyellä 
koneöljyllä*. Käytä tuubista noin 
2/3 mallille T8 ja puoli tuubia 
mallille T4. Se pehmentää 
nahan ja edistää kiillotustahnan 
imeytymistä.

Purista ohut nauha kiillotus
tahnaa laikalle ennen koneen 
käynnistämistä. Pyöritä laikkaa 
kädelläsi.

Käynnistä kone ja levitä tahna 
painamalla kevyesti työkalulla 
vasten laikkaa. Anna tahnan 
imeytyä nahkaan.

Viimeistelylaikan käsittely

Laikan yksi voitelu riittää 5–10 työkalun viimeistelyyn. Kyllästä laikka tämän jälkeen uudel-
leen muutamalla öljytipalla ja levitä uusi tahnakerros. Työstä tahna nahkaan. Älä anna tah-
nan kuivua vaan tiputa muutama tippa öljyä tarvittaessa.

Kierre

Työkalua hiottaessa sen yläpintaan muodostuu kierre. Se 
todistaa, että olet hionut särmän kärkeen asti. Toista puolta 
hiottaessa (jos hiotaan molemmat puolet kuten veitsessä) 
kierre säilyy, mutta se taipuu toiselle puolelle. Kierre on hiot-
tava pois, jotta saadaan terävä ja kestävä särmä. Kierrettä 
ei saa murtaa, sillä murtaminen aiheuttaa pienenpieniä vau-
rioita särmään.

* 100%:sta farmaseuttista valkoöljyä. Käyttöturvallisuustiedote saatavilla osoitteessa www.tormek.com
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Viimeistelyhionta

Voit viimeistellä joko vapaalla kädellä tai pitää työkalun edelleen ohjaimessa hionnan jäl-
keen. Aseta ohjain siten, että viimeistely tapahtuu tarkalleen samassa kulmassa kuin edel-
tävä hionta. Tästä on suurta etua erityisesti kun viimeistelet kourutalttojen viisteitä, joiden 
särmämuodon seuraaminen vapaalla kädellä on vaikeaa. Kourutalttojen sisäreuna viimeis-
tellään vapaalla kädellä. Viimeistely on aina tehtävä myötähionnalla.

Kourutalttojen Vtalttojen sisä
reuna viimeistellään profiloidulla 
viimeistelylaikalla.

Pitkän veitsen viimeistelyhionta. 
Pidä veistä vinottain, jotta se ei 
ota kiinni hiomakiveen.

Höylänterän taustapuolen 
viimeistely.

Viimeistely vapaalla kädellä

Kaarevan kourutaltan viimeistelyhionta ohjaimella SVD186 R. Sää
dä yleistuki siten, että viimeistelykulma on sama kuin hiontakulma.

Höylänterän viimeistelyhionta 
ohjaimessa SE77.

Viimeistely hiontaohjaimien kanssa

Viimeistele aina myötähionnalla. Jos viimeistelet vastahionnalla, 
terä leikkautuu nahkalaikkaan.

Viimeistelyn hiontasuunta
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Kunnollisen viimeistelyn edut

Kaikki leikkaavat työkalut on viimeistelyhiottava kunnolla, jotta ne toimisivat hyvin. Ainoana 
poikkeuksena ovat sakset. Viimeistelyssä on kierteen poistamisen lisäksi hiottava särmän 
muodostavat pinnat niin, että pinnat ovat mahdollisimman hienot ja tasaiset. Tasaisen sär-
mäviisteen ansiosta työkalu on terävä ja helposti leikkaava. Lisäksi terävyys kestää pitem-
pään. Tasaisen ja kiiltävän pinnan kitka puuta vasten on pieni, minkä ansiosta työskentely 
on kevyttä.

Sorvaustyökalujen viimeistelyhionta

Särmäviisteen viimeistelyn ja kiillotuksen edut tunnetaan hyvin, ja sitä käytetään höylänteril-
le, taltoille, veitsille ja erilaisille veistotyökaluille. Sama pätee myös sorvaustyökaluille, mutta 
useimmat sorvarit eivät välitä viimeistellä työkalujaan yhtä huvin kuin puusepät ja veistäjät.

Syynä tähän on se, että esim. kynnenmuotoisten kulhotalttojen tai kuperien sorvaustaltto-
jen teroittaminen käsivaraisesti penkkihiomakoneella on vaivalloista, kun otetaan huomioon 
vielä monivaiheiset viimeistelyt erilaisilla käsihiomakivillä. Vaikka olisit kuinka taitava teroit-
taja, viistevirheiden välttäminen hionnassa on vaikeaa ja viimeistely vie kallista aikaa sor-
vaustyöltä. Siksi useimmat sorvarit hyväksyvät ”lähes terävän” särmän ilman viimeistelyä. 
Siksi he myös hiovat työkalunsa usein penkkihiomakoneella.

Tormek-järjestelmässä hionta on helposti hallittavissa samoin kuin viimeistely. Koko työ – 
asetukset, hionta ja viimeistely – vie vain muutaman minuutin, ja se on hyvin käytettyä aikaa. 
Viimeistelty työkalu leikkaa kevyesti, sen kitka puuhun on pieni, se jättää hienon jäljen ja pi-
tää terävyytensä pitkään. Itse asiassa säästät aikaa, koska sinun ei tarvitse hioa yhtä usein, 
jolloin työkalu myös kestää pitempään.

Kiillotus

Tormek-viimeistelylaikat ja kiillotustahna laajentavat hiomakoneesi käyttöalaa – se toimii 
myös kiillotuskoneena. Voit kiillottaa kromattuja osia, messinkiä, kuparia, hopeaa ja alumii-
nia hohtavan kiiltäväksi.

Huom Nahkainen viimeistelylaikka on valmistettu liimaamalla nahkakaistale 
muovivanteen päälle. Nahkakaistaleen liimaliitos on hiottu tehtaalla nahkan 
pintaan. Kun laikkaa on käytetty jonkin aikaa ja se on painunut, liimaliitos voi 
nousta muuta pintaa korkeammalle. Voit hioa tämän ohuen liimakerroksen 
pois helposti: hio puukapulan ympärille kierretyllä hiekkapaperilla varoen.



Hiontaohjaimet



48

Mitä hiontaohjainta kannattaa käyttää?
Puusepän työkalut Hiontaohjain Yleistuki Sivu

Höylänterät SE-77 Pysty 121

Kavinhöylänterät SVD-110 Pysty -

Tasataltat
Pituus vähintään n. 75 mm

SE-77 Pysty 121

Lyhyet tasataltat
Leveys enintään 38 mm.
Pituus vähintään n. 45 mm.

SVS-38 Vaaka 73

Taso-/oikohöylän terä
(Kovametallia ei voida hioa)

SVH-320 Pysty 129

Sähköisten käsihöylien terät
(Kovametallia ei voida hioa)

SVX-150 Pysty 65

Jyrsinterät SVP-80 Pysty ja vaaka 133

Kavahöylien terät SVD-110 Pysty 120

Siklit SVD-110 Pysty 120

Puunsorvaustyökalut Hiontaohjain Yleistuki Sivu

Kulhotaltat SVD-186 R Vaaka 77

Muototaltat SVD-186 R Pysty tai vaaka 77

Rouhintataltat SVS-50 Vaaka 108

Kalvinterät
Särmäkulmaltaan
enintään n. 60°

SVD-110 Pysty 117
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Kalvinterät
Särmäkulmaltaan yli 60°

SVD-110 Vaaka 117

Erotustaltat
Bedan työkalut

SVS-50 Vaaka 107

Ohuet erotustaltat SVD-110 Vaaka -

Vinotaltat
Vakiomuotoiset ja soikeat

SVS-50 Vaaka 98

Sorvausterät SVD-186 R Vaaka 83

Koverrusterät SVD-110 Vaaka 120

Veistotyökalut Hiontaohjain Yleistuki Sivu

Suoravartiset kourutaltat
Leveys enintään 38 mm

SVS-38 Vaaka 68

Suoravartiset kourutaltat
Leveys enintään n. 50 mm

SVS-50 Vaaka 109

Kourutaltat
Yli 50 mm leveät

Tuettuna 
yleistukeen

Pysty tai vaaka 42

Talttakoneiden kourutaltat
Leveys enintään 38 mm

SVS-38 Vaaka 68

Taivutetut kourutaltat
Leveys enintään 36 mm

SVD-186 R Vaaka 85

Lusikanmuotoiset kourutaltat
Leveys enintään 36 mm

SVD-186 R Vaaka 85

Taakse taivutetut kourutaltat
Leveys enintään 36 mm

SVD-186 R Vaaka 89



50

Alas taitetut
Leveys enintään 36 mm

SVD-186 R Vaaka 89

Suorat kalanpyrstötaltat
Leveys enintään n. 38 mm
Yli 38 mm leveät

SVS-38
SVS-50

Vaaka 68
109

Suorat V-taltat SVS-38 Vaaka 68

Taivutetut V-taltat SVD-186 R Vaaka 90

Viuluntekoveitset SVD-186 R Vaaka 94

Tasataltat
Pituus vähintään 100 mm

SVS-50 Vaaka 113

Tasataltat
Pituus vähintään 60 mm

SVS-38 Vaaka 74

Tasataltat
Pituus enintään n. 60 mm

Tuettuna 
yleistukeen

Vaaka 42

Vinotaltat
Pituus vähintään n. 105 mm

SVS-50 Vaaka 114

Vinotaltat
Pituus enintään n. 105 mm

Tuettuna 
yleistukeen

Vaaka 42

Kovertimet ja taivutetut 
vetopuukot

SVD-110 Pysty 120

Kirveet SVA-170 Pysty 66

Kuokkakirveet
Tasainen viiste sisäreunassa

Tuettuna 
yleistukeen

Vaaka 42

Talsokirveet
Viiste ulkoreunassa

Tuettuna 
yleistukeen

Vaaka 42

Vetopuukot SVM-45 Vaaka 58
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Vuolupuukot
Terän vähimmäispituus 60 mm ja 
vähimmäisleveys 14 mm

SVM-45 Pysty tai vaaka 52

Veistopuukot – lyhyet
Teräpituus alle 60 mm tai leveys 
alle 14 mm

SVM-00 Pysty tai vaaka 59

Muut työkalut Hiontaohjain Yleistuki Sivu

Veitset
Teräpituus vähintään 60 mm

SVM-45 Pysty tai vaaka 52

Lyhyet veitset SVM-00 Pysty tai vaaka 59

Veitset
Ohut terä
Pitempi kuin 120 mm

SVM-140 Pysty 62

Viidakkoveitset ja  
pitkät veitset

SVM-45 Pysty + US-430 52

Lihakirveet SVM-45 Pysty + US-430 52

Sakset SVX-150 Pysty 63

Pensassakset SVX-150 Pysty 65

Viikatteenterät
Vapaalla 
kädellä

— 43

Ruuvimeisselit SVD-110 Vaaka -

Viistehöylän terät SVH-320 Pysty 132

Kivitaltat
Tuettuna 
yleistukeen

Pysty 42
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Hiontaohjain veitsille SVM-45

Huom Työpöytä ei saa olla 
kovin korkea, kun hiot veit
siä. 550–650 mm korkeus on 
sopiva omasta pituudestasi 
riippuen.

Rakenne

Hiontaohjaimeen sisältyy säädettävä kiinnitin (1), johon so-
pivat kaikenpaksuiset veitset, sekä säädettävä vaste (2). 
Ohjain säädetään veitsen paksuuden mukaan säätöruuvilla 
(3). Työkalu lukitaan paikoilleen kiristämällä nuppia (4).

Ohjain lepää yleistuella. Tarkka särmäkulma asetetaan 
kääntämällä vastetta tai yleistuen hienosäädön avulla.

Yleistuki laitetaan yleensä pystyasentoon vastahiontaa 
varten. Lyhyet veitset voidaan hioa myös myötähionnalla, 
jolloin yleistuki on vaaka-asennossa (sivu 57).

45 mm

Hiontasuunta: vasta tai myötähionta.

Koneen sijoitus

VEITSILLE

Terän pituus vähintään 60 mm.

VETOPUUKOILLE



53

Tarkista, että kiristysnuppi on 
löysällä.

Säädä ohjain veitsen paksuuden 
mukaan pienellä säätöruuvilla.

Kiristä nuppi. Veitsi on nyt 
tukevasti ohjaimessa.

Veitsen kiinnitys ohjaimeen

Kärjen särmäkulma riippuu siitä, mihin kohtaan veitsi kiinnite
tään ohjaimeen (a). Jos se kiinnitetään kahvaosa vasten ohjainta, 
särmäkulmasta tulee pienempi. Jos ohjain kiinnitetään kärjen 
kohdalle, kärjen särmäkulmasta tulee suurempi.

Kun asennat ohjaimen oikealle 
etäisyydelle (a) kärjestä, viiste ja 
särmäkulma tulevat yhtä suurek
si koko veitsen pituudelta.

Veitsen on mentävä ohjaimen sisään vähintään 2 mm. Ohjaimella 
voidaan hioa 25°:een särmäkulmaan vähintään 14 mm leveitä 
veitsiä. Kapeampiteräiset veitset katso sivu 59.

Terän minimileveys
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Värjää viiste huopakynällä, jotta 
näet, mistä kohdasta kivi hioo.

Käännä ohjaimen vaste nolla
asentoon.

Aiempi malli lukitusruuvilla. 
(Uusi malli on itselukittuva.)

Säädä yleistuki siten, että 
viisteen kanta koskettaa 
hiomakiveä.

Entisen särmäkulman toistohionta

Aseta haluamasi särmäkulma 
kulmatulkilla. Säädä ohjainta, 
kunnes koko viiste koskettaa 
kulmanasetinta.

Särmäkulman voi mitata kulma
tulkin kolojen avulla.

Uuden särmäkulman asettaminen ja särmäkulman mittaaminen

Kohota yleistukea hienosäädöllä, kunnes koko viiste ottaa kiinni 
hiomakiveen. Tarkasta se liikuttamalla hiomakiveä käsin, jolloin 
näet, mistä kohtaa hionta tapahtuu.
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Ohuet veitset

Kun asetat särmäkulmaa ohuelle veitselle, viiste voi olla niin lyhyt, että kulmatulkin käyttö 
voi olla hankalaa. Tällöin voit asettaa kulmatulkin osoittimen suoraan koko terälle eikä vain 
viisteelle. Kulmanasetin tulee silloin asettaa puoleen halutusta särmäkulmasta.

Suositeltavat särmäkulmat

Valitse särmäkulma veitsityypin ja sen käyttötarkoituksen mukaan. Pieneen särmäkulmaan 
(20°) teroitettu veitsi leikkaa hyvin, mutta särmä ei ole kovin vahva. Suuri särmäkulma (40°) 
antaa vahvemman ja kestävämmän särmän.

Veistopuukot

Viipalointi-, fileointi- ja 
 kuorimisveitset

Liha- ja keittiöveitset

Metsästyspuukot

20–25°

25–30°

30–40°
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Hionta

Pidä ohjainta ja veistä kuvan osoittamalla tavalla. Varmista, että 
painat ohjainta peukalolla tai kämmenpohjalla siten, että ohjain 
painuu yleistukea vasten koko ajan. Liikuta vesitä edestakaisin 
kiven päällä ja varmista, että terä koskettaa kiveen kiven koko 
leveydeltä. Nosta veitsen kahvaa hioessasi veitsen kärkeä.

Jatka hiomista, kunnes veitsen 
koko yläreunaan muodostuu 
kierre. Huomaat sen sivelemällä 
sormellasi kevyesti selkäpuolelta 
särmää kohti.

Vihje Pidä veistä siten, että vesi huuhtoutuu tasaisesti yli veitsenterän. 
Tällöin terä koskettaa kiveen koko sen leveydeltä, mikä on tärkeää tasa
suuren viisteen saamiseksi.

Hyvässä valaistuksessa kierre 
näkyy hopeaviivana. Kun terään 
on syntynyt kierre koko terän 
pituudelle ensimmäinen puoli 
on valmiiksi hiottu.

Kun ensimmäinen puoli on hiottu, käännä ohjain ylösalaisin veit
sen ollessa kiinni ja hio toinen puoli Nyt kierre ilmestyy välittö
mästi, koska se on jo olemassa alapuolella. Hio yhtä paljon kuin 
edelliseltä puolelta, jotta särmästä tulee symmetrinen.

Kierre pehmenee ja irtoaa 
viimeistelyvaiheessa, jos hiot 
ensin hiomasi puolen uudelleen 
kevyesti.

Vihje Pitkien veitsien hiominen on helpompaa, jos otat viimeistelylaikan pois.
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Hiominen myötäsuuntaan

Edelliset ohjeet kertoivat, kuin terä hiotaan vastahionnalla yleistuki pystyasennossa. Tämä 
tapa toimii kaikille veitsille. Lyhyet veitset voidaan hioa myös myötähionnalla yleistuki vaa-
ka-asennossa. Siitä voi olla etua silloin, kun särmää on teroitettava vain hieman, koska 
myötähionnassa hiontapaine on pienempi. Myötähionnassa veitsi voidaan pitää edelleen 
kiinni hiontaohjaimessa, kun siirrytään nahkalaikalla tapahtuvaan viimeistelyhiontaan, jolloin 
hiontakulma säilyy.

Pitkiä veitsiä ei voida hioa näin, koska hiontaohjain ottaa kiinni yleistuen jalkaan. (Mallissa 
T-4 myötähiominen ei onnistu, koska hiomakiven ja viimeistelylaikan väli on liian pieni.)

Lyhyet veitset, jotka voidaan kiinnittää ohjaimeen n. 50 mm kärjes
tä (a), voidaan hioa myötäsuuntaan.

Vaihda yleistuki viimeistelylaikan 
puolelle. Aseta yleistuki niin, 
että saat viimeistelyyn saman 
kulman kuin hiontaan.

Käännä kone. Irrota veitsi ohjaimesta. Hio ja kiillota viisteet nah
kaisella viimeistelylaikalla. Anna koko viisteen koskettaa nahkalaik
kaan, jolloin hiontakulma on sama kuin varsinaisessa hionnassa. 
Liikuta veistä edestakaisin muutaman kerran kumpaakin puolta 
hioessasi, kunnes kierre katoaa.

Voit testata, että kierre on ko
konaan pois vetämällä veitsellä 
viillon puukappaleen päähän.

Viimeistelyhionta

Tärkeää Viimeistele terä aina myötähionnalla. Sijoita 
kone kuvan mukaisesti niin, että kivi pyörii poispäin 
itsestäsi, jolloin nahkalaikka on vasemmalla puolella.
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Paina hiontaohjainta alaspäin 
niin, että vaste on koko ajan 
kiinni yleistuessa. Varmista, 
että hionta tapahtuu kiven 
koko leveydeltä.

Viimeistele vapaalla kädellä. Pidä puukkoa vinottain, jotta se 
ei tarraa hiomakiveen. Hio kumpaakin puolta vuorotellen.

Vetopuukot veistotarkoitukseen
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Hiontaohjain lyhyille veitsille SVM-00

LYHYET VEITSET

Koneen sijoitus

Hiontasuunta: vasta tai myötähionta.

Huom Työpöytä ei saa olla 
kovin korkea hiottaessa reunaa 
kohden. 550–650 mm korkeus 
on sopiva omasta pituudestasi 
riippuen.

Rakenne

Hiontaohjain lyhyille veitsille SVM-00 täydentää Tormekin 
hiontaohjainta veitsille SVM-45. Se laajentaa käyttöä, jotta 
voit teroittaa pienimpiäkin veitsiä.

Siinä on ohjain (1), kahvakiinnitys (2) ja säädettävä puristin 
(3). Veitsen kahva kiinnitetään nupilla (4). Kiinnike on suun-
niteltu pitelemään veistä tukevasti vaurioittamatta kahvaa.

Ohjain (1) kiinnittyy Tormekin hiontaohjaimen SVM-45 leu-
koihin, ja sillä teroitetaan käyttäen samaa tekniikkaa kuin 
hiontaohjaimella veitsille. Terän täsmällinen kulma sääde-
tään kiertämällä säädettävää rajoitinta (6) tai hiontatuen 
hienosäätimellä.

Erilaisia keittiöveitsiä, leikkureita ja 
taskuveitsiä.

SVM-45
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Asenna veitsi pidikkeeseen sen 
ollessa pöydän reunalla.

Paina ohjainta ja veitsen terää 
pöytää vasten. Lukitse veitsi 
nupilla.

Tarkista, että veitsen terä on 
samansuuntainen ohjaimen 
kanssa.

1. Asenna veitsi ohjaimeen SVM00

Tarkista, että nuppi on löysällä. Asenna ohjain veitsen ohjai
meen pienellä säätöruuvilla.

Tarkista, että veitsen terä on 
samansuuntainen ohjaimen 
SVM45 kanssa. Kiristä suuri 
musta nuppi.

2. Asenna veitsi ohjaimeen SVM45

Veitsen kahvan muoto määrittää, miten pitkälle pidikkeeseen veitsi 
tulee asentaa. Varmista, että se istuu tukevasti.

Väärin. Veitsen terä ei ole 
samansuuntainen ohjaimen 
SVM45 kanssa.

Oikein. Veitsen terä on saman
suuntainen ohjaimen SVM45 
kanssa.

Veitsen asentaminen
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Teroittaminen ja viimeistely

Säädä terän kulma ja teroita samalla tavalla kuin ohjaimella SVM-45, ks. s. 54. Hio teroit-
tamisen jälkeen jäyste pois ja kiillota terä nahkaisella viimeistelylaikalla. Ohjaimen SVM-45 
ohjeet voi myös ladata osoitteesta www.tormek.com.

Teroitetaanko poispäin terästä vai sitä kohti?

Teroita terää kohti

Hiontaohjain asennetaan tavallisesti pystyasentoon teroi-
tettaessa terää kohti. Näin hionta on tehokkaampaa, ja 
jäystettä on vähemmän poistettavaksi viimeistelyvaihees-
sa. Kääntöveitsiä (joita ei voi lukita) teroitettaessa työsken-
tele asennossa, jossa veitsi ei pääse sulkeutumaan hion-
nan aikana.

Tärkeää!

Paina rajoitinta hieman, jotta se lepää aina tu
kevasti hiontaohjainta vasten. Näin terästä tulee 
tasainen, eikä veitsi pääse leikkaamaan kiveä.

Teroita poispäin terästä

Voit myös teroittaa poispäin terästä asentamalla hionta-
ohjaimen vaakasuuntaisesti. Jos laite on asennettu yli 700 
mm korkeaan penkkiin, tämä tarjoaa paremman työasen-
non. Jotkut pitävät tästä asennosta, koska veitsi ei pääse 
leikkaamaan kiveä. Siitä voi olla myös hyötyä, jos haluat 
hioa joitakin veitsiä hitaammin.

Huomautus Jotkut veitset on vaikea asentaa 
samansuuntaiseksi ohjaimen kanssa. Veitset voi 
myös teroittaa epäsymmetrisesti. Tällaisessa 
tapauksessa ja jos kulma ei ole oikea, kun käännät 
veitsen teroittaaksesi toisen puolen, voit säätää 
sitä erikseen hienosäädöllä.
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Huom Työpöytä ei saa olla 
kovin korkea, kun hiot veit
siä. 550–650 mm korkeus on 
sopiva omasta pituudestasi 
riippuen.

Rakenne

Hiontaohjaimeen sisältyy säädettävä kiinnitin (1), johon so-
pivat eripaksuiset veitset sekä säädettävä vaste (2). Säädä 
ohjain veitsen paksuuden mukaan säätöruuvilla (3). Lukitse 
työkalu kiristämällä nuppia (4).

Ohjain lepää yleistuella, joka asetetaan likimäärin oikeaan 
korkeuteen. Tarkka särmäkulma asetetaan kääntämällä 
vastetta. Yleistuki asetetaan pysty-asentoon vastahiontaa 
varten.

Ohjain suunniteltu erityisesti pitkille ja ohuille veitsille. Se 
toimii samalla tavoin kuin hiontaohjain SVM-45, mutta on 
leveämpi ja tukee siten paremmin pitkiä, ohuita teriä.

140 mm

Hiontaohjain pitkille ohuille veitsille 
SVM-140

Koneen sijoitus

Hiontasuunta: 
vastahionta.

PITKILLE JA OHUILLE VEITSILLE

Esim. fileointiveitsille 
Lyhin teräpituus (a) 160 mm.
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Hiontaohjain saksille SVX-150

Rakenne

Hiontaohjain koostuu tukilevystä (1) ja kiinnittimestä (2), 
jossa on kaksi lukituslevyä (3). Normaalisti käytetään vain 
oikeanpuoleista lukituslevyä. Suurten saksien ja pensas-
saksien kiinnityksessä käytetään kumpaakin lukituslevyä.

Lukituslevyt ovat säädettävissä kaikille saksipaksuuksille 
säätöruuvien (4) avulla. Sakset lukitaan kiristämällä nuppia 
(5). Tukilevyssä on liukupinta, joten kiinnitintä saksineen 
voidaan siirtää helposti samalla, kun se painetaan tukile-
vyä vasten.

Koneen sijoitus

Vihje Paras työasento 
saadaan istumalla tuolilla 
koneen edessä.

Hiontasuunta: 
vastahionta.

SAKSILLE

PENSASSAKSILLE

SÄHKÖTOIMISEN KÄSIHÖYLÄN TERILLE

(Kovametallia ei voida hioa.)
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Särmäkulma asetetaan kääntämällä tukilevyä ja lukitsemalla se. Voi joko uusia entisen särmäkulman tai 
hioa sakset uuteen kulmaan käyttämällä apuna kulmatulkkia WM200. Tavallisin särmäkulma on 60°.

Aseta tukilevy yleistukeen. 
Lukitse yleistuki niin alas kuin 
mahdollista ilman, että levy 
ottaa kiveen.

Jos uusit entisen särmäkulman, 
voit värjätä viisteen huopaky
nällä, jotta näet mistä kohdasta 
kivi hioo.

Jos hiot sakset uuteen särmä
kulmaan, aseta kulma kulmatul
kin WM200 avulla. Anna osoit
timen koskettaa kiinnittimeen 
kahden lukituslevyn välissä.

Löysää suurempi nuppi (5). Säädä säätöruuvia (4) niin, että 
lukituslevy asettuu saksien pak
suuden mukaan. Anna terän tulla 
ulos n. 3 mm.

Varmista, että toinen terä tulee 
vapaasti kiven ulkolaidan ohi, ja 
kiristä suurempi nuppi.

Saksien kiinnitys ohjaimeen

Hio varoen tukemalla ohjain 
tukilevyyn ja painamalla saksia 
kevyesti kiveä vasten.

Liikuta ohjainta edestakaisin 
kiven päällä ja seuraa särmän 
muotoa.

Hio, kunnes terässä on kierre 
koko pituudella ja viiste on 
tasainen.

Hionta

Särmäkulman asetus
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Irrota sakset löysäämällä suu
resta nupista.

Kiinnitä saksien toinen terä. Hio toinen terä ensimmäisen 
tavoin.

Pitkille saksille ja pensassaksille käytetään kumpaakin lukituslevyä.

Pitkät sakset ja pensassakset

Älä viimeistele saksia hionnan jälkeen! Terälle riittää hionnassa syn
tyvä pinnankarkeus. Karkeampi pinta on itse asiassa parempi, sillä 
se luistaa vähemmän leikattavassa materiaalissa (kangas tai paperi). 
Hionnassa syntyvän pienen kierteen poistat parhaiten vetämällä 
saksen terää vasten puupalikan päätä.

Ei viimeistelyä

Sähköisten käsihöylien terät

Nämä terät hiotaan samalla tavoin kuin sakset. Teräviisteet ja 
takapuolet tulee kuitenkin viimeistelyhioa. Pidä terä hionnan jälkeen 
kiinnittimessä ja viimeistele viistettä ja taustaa vuorotellen, kunnes 
kierre katoaa.
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Hiontaohjain kirveille SVA-170

Rakenne

Hiontaohjain sisältää kiinnitysosan, jossa on kumipäällys-
tetty kiilamainen vaste pitämässä kirvestä paikallaan. Kiin-
nitysosa liikkuu yleistuessa poikkisuuntaan kiven päällä.

Ohjain on suunniteltu siten, että kiven pyörintäliike painaa 
kirvestä sisään vasten ohjainta. Käsien avulla vain pide-
tään ja ohjataan kirvestä. Tämä ohjain toimii vain vasta-
hionnassa. Tarvittaessa viimeistelylaikka voidaan irrottaa, 
jotta kirveen varrelle jää tilaa.

Koneen sijoitus

Hiontasuunta: 
vastahionta.

ERILAISILLE KIRVEILLE

Soveltuu enintään 170 mm:n kirveille. 
Suuremmat kirveet hiotaan ilman ohjainta 
yleistuen avulla (sivu 42).
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Laita kirves ohjaimeen. Aseta 
särmäkulma säätämällä yleis
tukea, joko entiseen kulmaan 
tai haluamaasi uuteen kulmaan 
joko viisteenvärjäysmenetel
mällä tai kulmatulkin WM200 
avulla.

Paina kämmenellä kirvestä 
läheltä kiveä. Kirves painuu au
tomaattisesti ohjaimen vastetta 
vasten ja hionta on mahdollisim
man tehokasta.

Seuraa särmän muotoa (suora 
tai kaareva) kohottamalla tai las
kemalla vartta. Liu’uta ohjainta 
sivusuunnassa yleistuella, jotta 
kivi kuluu tasaisesti.

Särmäkulma

Veistokirveen särmäkulman tulee olla 25–30° riippuen puun kovuudesta. Hio pienempään 
viistekulmaan se puoli, joka veistossa jää puun puolelle. Näin saatu pitempi viiste antaa 
hyvän tuen puuta vasten. Veisto on myös tehokkaampaa ja helpommin hallittavissa, kun 
kirves ei uppoa syvälle puuhun.

Metsäkirveen särmäkulman (α) tulee olla 30–40°. Pyöristä viisteet, jolloin kirves leikkaa hel-
pommin. Tämä tehdään laskemalla yleistukea ja hiomalla kahdessa vaiheessa.

Tee pitempi viiste veistokirveen 
puuta vasten tulevalle puolelle.

Metsäkirveen särmäkulman 
(α) tulee olla 30–40°. Pyöristä 
viisteet, jolloin kirves toimii 
kevyemmin.

Voit asettaa ja mitata särmä
kulman kulmatulkin WM200 
avulla.

Viimeistelyhionta ja kiillotus vii
meistelylaikalla tekee särmästä 
terävän ja kestävän. Tee viimeis
tely aina myötähionnalla.
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Hiontaohjain lyhyille työkaluille SVS-38

Rakenne

Tämä patentoitu hiontaohjain on kehitetty lyhyiden puusepäntyökalujen, ja talttakoneen 
terille. Ohjaimessa on kaksi yhdensuuntaista laippaa, jotka kulkevat yleistuen molemmin 
puolin.

Tämän rakenteen ansiosta ohjain pitää koko ajan – silloinkin, kun sitä käännetään – työka-
lua suorassa hiomakiveen nähden. Tästä on suurta etua, sillä voit keskittyä tarkkailemaan 
hiontakohtaa tarvitsematta huolehtia työkalun pysymisestä suorassa.

Koneen sijoitus

Hiontasuunta: 
myötähionta.

SVS38 on SVS32:n edistyneempi versio. Se 
voi käsitellä hieman leveämpiä työkaluja, mutta 
muutoin se toimii samalla tavalla kuin SVS32.

SVS38: Työkalun suurin leveys 38 mm. 
SVS32: Työkalun suurin leveys 32 mm.

Työkalun pienin pituus 45 mm 20°:een särmä
kulmalla.

SUORAVARTISET 
VEISTOTALTAT

Suorat taltat

Suorat Vtaltat

Lyhyet tasataltat

Lyhyet suorasärmäiset 
veistotaltat

Talttakoneiden kouru
taltat ja Vtaltat



69

Kourutaltat

Hiominen/teroitus/viimeistely vai pelkkä viimeistelyhionta?

Kuten todettiin luvussa Veistokourutalttojen ja Vtalttojen hiontamenetelmät sivulla 20, 
on syytä pohtia, pitääkö työkalu hioa ensin vai siirtyä suoraan nahkalaikalla tapahtuvaan 
viimeistelyyn. Kysymys on erityisen tähdellinen silloin, kun teroitetaan pieniä ja herkkiä työ-
kaluja, joille tämä hiontaohjain on nimenomaisesti suunniteltu. Kun työkalu on kovin pieni 
– pienimmillään vain 3 mm – viimeistelylaikka pystyy poistamaan riittävästi terästä ja siten 
korvaamaan varsinaisen hionnan.

Seuraavat ohjeet kuvaavat sitä, miten tylsäksi kuluneeseen ja teroitusta kaipaavaan työ-
kaluun saadaan terävä särmä. Ohje pätee myös, jos terä halutaan muotoilla uudestaan tai 
muuttaa särmäkulmaa. Jos terä on vain hieman tylsä mutta muoto ja särmäkulma ovat 
oikeat, sitä ei ole syytä hioa kivellä vaan tehdä ainoastaan viimeistelyhionta (sivu 71).

Muotoile särmä tukemalla työ
kalu yleistukeen, joka on vaaka
asennossa ja lähellä kiveä.

Särmätason kulman (γ) tulisi olla 
noin 20° (sivu 21).

Tasoita ja silota tylsä särmä 
Tormek kivensäätäjän SP650 
sileällä puolella.

Särmän muotoilu

Nyt särmässä näkyy hopeaviiva, 
joka kertoo mistä kohdasta pitää 
hioa.



70

Särmäkulma

Särmäkulman valinta on hyvin tärkeää veistokourutaltoille, kuten on kuvattu luvussa Veis
tokourutalttojen ja Vtalttojen hiontamenetelmät sivulla 24. Menetelmä, jolla hiontaohjain 
asetetaan tiettyyn kulmaan, riippuu siitä, halutaanko toistaa olemassa oleva särmäkulma vai 
hioa työkaluun uusi kulma.

Kun toistetaan olemassa olevaa särmäkulmaa, tulisi käyttää viisteenvärjäysmenetelmää 
(sivu 41). Jos halutaan hioa uusi särmäkulma, voidaan kulma asettaa joko silmämääräi-
sesti tai käyttää kulmatulkkia (sivu 142).

Kun toistat olemassa olevan 
särmäkulman, käytä viisteen
värjäysmenetelmää.

Uuden särmäkulman voi asettaa joko silmämääräisesti tai kulma
tulkin avulla (sivu 142).

Hionta

Kun olet saanut työkalulle oikean muodon ja asettanut särmäkulman, on hionnan aika. 
Käytä hopeaviivamenetelmää, jota kuvataan sivulla 20.

Hio aina siitä, missä hopeaviiva on paksuin pyörittäen työkalua 
koko ajan yleistuella. Tarkasta usein, mistä kohdasta kivi hioo. Hio 
niin kauan, kunnes hopeaviiva on ohut ja tasapaksu.

Säädä kiven pinta sileämmäksi 
kivensäätäjän SP650 hienora
keisella puolella.
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Jatka teroitusta. Tarkasta tulos 
usein, jotta et yliteroita jotakin 
kohtaa.

Poista kierre vapaalta kädeltä 
nahkaisilla viimeistelylaikoilla, 
jotta hopeaviiva näkyy kunnolla. 
Jätä työkalu kiinni ohjaimeen.

Hio uudelleen, tällä kertaa vain 
kevyesti painaen. Tarkasta 
usein, jottet yliteroita jotakin 
kohtaa.

Lopeta teroitus heti, kun 
hopeaviiva katoaa, mikä on 
varma merkki siitä, että särmä 
on terävä.

Hio taltan reunat varoen, jotta 
taltan kulmat eivät pyöristy.

Tärkeää Terään syntyvää kierrettä voi helposti luulla hopeaviivaksi! Kierre 
on siksi tavan takaa poistettava hionnan loppupuolella, jotta hopeaviivan 
kehittymistä ohuemmaksi voi seurata tarkkaan.

Viimeistely

On tärkeää, että viimeistelyhionta tapahtuu samalla särmäkulmalla kuin millä itse hionta on 
tehty. Tämä onnistuu, kun yleistuki asetetaan huolellisesti ja käytetään viisteenvärjäysme-
netelmää.

Värjää viiste huopakynällä ja kiinnitä työkalu ohjaimeen. Aseta 
yleistuki siten, että hiomakivi koskettaa viistettä sen koko pituu
delta. Tarkista tämä hiomakiven pyöriessä.

Väärä asetus. Hiomakivi kosket
taa viisteen kantaa. Säädä yleis
tukea hiomakivestä poispäin.
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Väärä asetus. Hiomakivi kos
kettaa särmän kärkeä. Säädä 
yleistukea hiomakiveen päin.

Oikea asetus. Hiomakivi kosket
taa viistettä sen koko pituudelta.

Levitä kummallekin viimeistely
laikalle kiillotustahnaa (sivu 44).

Teroita/hio särmä. Pyöritä 
työkalua yleistuella ja paina 
työkalua särmän läheltä.

Liikuta ohjainta sivusuunnassa 
niin, että koko viimeistelylaikka 
tulee käyttöön eikä kulu epäta
saisesti.

Irrota työkalu ohjaimesta ja hio 
sen sisäpuoli vapaalla kädellä 
hiomalaikalla.

Vtalttojen hionta ja viimeistely 
kuvataan luvussa SVD186 R 
sivulla 90. Periaate on sama 
myös käytettäessä hiontaoh
jainta SVS38.

Vtaltat
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Lyhyet tasataltat ja veistotaltat
Tasatalttoja on paljon helpompi hioa kuin kourutalttoja ja V-talttoja, koska tasataltassa on 
vain yksi suora särmä. Ennen hiomista tarkista, että särmä on koko matkalta suorakaiteen 
muotoinen. Jos näin ei ole, hio se suorakaiteen muotoiseksi tukeutumalla lähelle hiomaki-
veä asetettuun yleistukeen.

Hioessasi uutta tasatalttaa ensimmäisen kerran tarkista, että sen tausta on tasainen ja ura-
ton. Tasoita ja silota se hiomakiven ulkolaidalla (sivu 123) tarvittaessa ja viimeistele sitten 
nahkalaikalla.

Entisen särmäkulman asettami
nen. Säädä yleistukea niin, että 
koko viiste koskettaa hiomaki
veä. Käytä viisteenvärjäysme
netelmää.

Uuden särmäkulman asettami
nen. Tämä voidaan tehdä joko 
silmämääräisesti tai, kuten ku
vassa, asettamalla hiontaohjain 
ennalta määrättyyn särmäkul
maan kulmatulkin avulla.

Särmäkulma

Tasataltat hiotaan tavallisesti 25°:een särmäkulmaan (α). 
Jos talttaa käytetään hienovaraisten yksityiskohtien te-
koon pehmeään puuhun, särmäkulmaa voidaan pienen-
tää 20°:een. Kovan puun käsittelyä varte särmäkulmaa 
voidaan kasvattaa 30°:een.

Särmäkulman asetus
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Hionta pysyy hyvin hallinnassa, kun painat peukalollasi läheltä 
särmää. Toinen käsi kahvassa varmistaa, ettei särmä käänny vaan 
tulee oikeassa asennossa hiomakivelle. Tarkista toistuvasti, että 
särmästä tulee symmetrinen. Älä liu’uta ohjainta sivusuunnassa, 
vaan nosta sitä, kun siirrät ohjainta hiomakiven toiseen kohtaan.

Pidä työkalu edelleen kiinni ohjaimessa ja siirrä yleistuki viimeiste
lylaikan puolelle. Aseta yleistuki siten, että lopputeroituskulma on 
sama kuin hiontakulma. Käytä viisteenvärjäysmenetelmää. Hio ja 
kiillota viisteet peilikirkkaiksi.

Hio tausta vapaalla kädellä. 
Varo pyöristämästä kärkeä. Pidä 
työkalua hiomakiven tangentin 
suuntaisesti.

Viimeistely

Suorasärmäiset veistotaltat

Näissä taltoissa on symmetriset viisteet molemmilla puolilla. Ohjaimella voidaan hioa työka-
luja, joiden terän pituus on vähintään noin 60 mm 25°:een särmäkulmalla. Koska ohjainta ei 
voida kääntää ylösalaisin (kuten ohjain SVS-50), työkalu on välillä irrotettava, käännettävä 
180° ja kiinnitettävä uudelleen. Kun työkalu kiinnitetään ohjaimeen aina kahvaa myöten, 
saadaan asetukset säilymään ja viisteistä tulee symmetriset.

Suorasärmäinen veistotaltta. Kiinnitä työkalu ohjaimeen 
kahvaa myöten.

Hionta
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Hiontaohjain kourutaltoille SVD-186 R

Hiontasuunta: 
myötähionta.

Koneen sijoitus

SORVAUSTYÖKALUT

Kulhotaltoille 

Muototaltoille 

Sorvausterille

VEISTOTYÖKALUT

Kaareville kourutaltoille 

Lusikkamaisille kourutaltoille 

Taakse taivutetuille kourutaltoille 

Taitetuille kourutaltoille 

Taivutetuille Vtaltoille

Työkalun suurin leveys 36 mm.

SVD186 R on SVD186ohjaimen kehitysversio

Uuden lukitusnupin (1) ansiosta ohjaimen kierto
liikkeen voi nyt lukita. Se helpottaa työkalun hallin
taa teroitettaessa puutyökaluja, kuten taivutettuja 
Vuratyökaluja. Lisäksi lukitusnuppi mahdollistaa 
täysin suoran viisteen teroittamisen viuluntekijän 
veitsiin käytettäessä Tormekin Multi Base MB100 
lisätukea ja Tormekin timanttilaikkoja.

VIULUNTEKOVEITSET

Lyhyellä viisteellä varustetut veitset 

Pitkällä viisteellä varustetut veitset 

Kaksiteräiset veitset
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Ohjainasetus

Voit hioa ns. kynnenmuotoisia sorvaustalttoja sekä eri muotoisia veistotalttoja. Ohjaimella 
voidaan hioa myös suoria ja taivutettuja V-talttoja.

Ohjaimen ansiosta työkalu liikkuu hiomakiveä kohti erityisellä tavalla, joka voidaan asettaa 
arvoilla 0–6. Se merkitsee, että voit päättää sorvaustalttoihin tulevan laitasärmän suurim-
man pituuden. Kaarevissa veistotaltoissa, joita ei hiota kynnenmuotoon, ohjaimen asetus 
kompensoi työkalun kaarevuuden.

Ohjain voidaan asettaa arvoihin 
0–6, jonka ansiosta voidaan 
hioa …

… sorvaustalttoja eripituisella 
laitasärmällä …

… veistokourutalttoja eri 
muotoihin ja Vtalttoja.

Rakenne

Ohjaimeen sisältyy työkalunpidin (1), joka liikkuu holkin (2) varassa. Lukitusnuppi (3) lukitsee 
teroitusohjaimen kiertoliikkeen. Työkalu kohdistetaan levyn (4) avulla ja kiristetään paikal-
leen nupilla (5). Helppo ja tarkka napsautusasetus (6). Rajoitusrengas (7) voidaan säätää 
ruuvilla (8) pyöristämään terän viisteen kanta. Hionta-asetus voidaan merkitä tarroihin (9), 
jotka voidaan kiinnittää työkalun helarenkaaseen. Toimitukseen sisältyy erikoiskynä (10), 
joka kirjoittaa näihin tarroihin. Sorvausteriä varten on karavarsi (11) kiinnitysruuveineen (12) 
ja 2,5 mm:n kuusikoloavain (13).
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Sorvaustaltat

Merkkaa ylös asetukset profiilitarraan 
ja liimaa se puristusholkkiin. Hionta
ohjaimen mukana toimitetaan sarja 
tarroja.

Työkalun ulkonema hiontaohjai
messa, P.

Hiontaohjaimen asetus, JS Yleistuen asento. Käytä reikää 
A tai B.

Muotoilu

Hiontaohjain asemoi kourutaltan hiomakivelle niin, että mahdollista on erityinen ja toistetta-
vissa oleva hionta viisteen jokaisessa kohdassa. Sen ansiosta saat yhtenäisen viisteen koko 
profiilin alueelle vasemmasta laidasta oikeaan laitaan.

Sorvaustyökalutulkin TTS-100 avulla pystyt hallitsemaan näitä seikkoja. Valitse haluamasi 
profiili seuraavan sivun kaaviosta ja käytä sitä vastaavaa kolmea asetusarvoa haluamasi 
muodon saamiseksi. Kirjaa ylös asetukset profiilitarralle ja liimaa se työkalun puristusholk-
kiin. Ensimmäisen muotoilun jälkeen sama muoto on toistettavissa tarkasti jokaisen teroi-
tuksen yhteydessä ja työ vie vain alle minuutin.

Nämä kolme seikkaa määrittävät kourutaltan geometrian
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Nämä geometriat, se on muoto ja särmäkulma, ovat pätevien sorvaajien suosittelemia, ja ne 
on havaittu hyviksi maailmankuuluissa sorvaustyöpajoissa kuten Glenn Lucas Woodturn-
ing Irlannissa, Nick Agarin Turning Into Art Britanniassa ja Drechselstube Neckarsteinach 
Saksassa.

Koska työkalujen muodon ja särmäkulman yhdistelmiä on rajaton määrä, uudella työkalulla 
on enemmän tai vähemmän eri muoto verrattuna taulukon muotoihin. Siksi työkalu täytyy 
muotoilla ensin johonkin taulukon muotoon. Sen jälkeen teroitukset ovat helppoja tehtäviä, 
jotka vievät alle minuutin ajan.

Vihje Pitäydy valitsemassasi muodossa, äläkä vaihtele muotoja toisiksi. 
Silloin saat täyden hyödyn Tormekin sorvaustyökalutulkista TTS100, koska 
pystyt toistamaan tarkalleen saman muodon joka kerta. Jos tarvitset erilaista 
muotoa, osta uusi työkalu ja hio se haluamaasi toisenlaiseen muotoon. Tällä 
tavoin toimiminen jättää enemmän aikaa itse sorvaukseen, eikä muotoilun ja 
teroituksen vaatimia keskeytyksiä ole yhtä paljon.

Kulhotaltat

1 α=45°
JS 2
P 65
Reikä A

Standardiprofi ili. Vain hieman taakse 
kaarretut kyljet. Kaikille sorvaajille 
aloittelijasta ammattilaiseen.

2 α=45°
Irlantilainen profi ili. Taakse kaarretut 
kyljet. Heilauta hionnassa työkalua
180° puolelta toiselle.

3 α=40°
JS 2
P 75
Reikä A

Pitkälle taakse kaarretut kyljet. 
Voimakkaasti pureutuva. 
Ammattitaitoisille sorvaajille.

4 α=55°
JS 4
P 65
Reikä A

Suuri särmäkulma on edullinen
syvien kulhojen sorvauksessa.

5 α=60°
JS 6
P 75
Reikä A

”Ellsworth-muoto”.
Kyljet ovat korostetun kuperat.

Muototaltat

1 α=30°
JS 2
P 55
Reikä B

Ahtaisiin paikkoihin, pienten yksityis-
kohtien sorvaukseen ja kun halutaan 
hieno jälki. Ammattitaitoisille sorvaajille.

2 α=45°
JS 2
P 65
Reikä A

Standardiprofi ili.
Kaikille sorvaajille aloittelijasta 
ammattilaiseen.

Vinotaltat

1

Suorat särmät
JS 20°
P 65
Reikä B

Ahtaisiin paikkoihin, pienten yksityis-
kohtien sorvaukseen ja kun halutaan 
hieno jälki. Ammattitaitoisille sorvaajille.α=30°

2

Suorat särmät
JS 20°
P 55
Reikä B

Moniin eri sovelluksiin.
Helpompi hallita kuin särmäkulmaltaan 
30° työkalu.α=45°

3

Kaarevat särmät
JS 30°
P 75
Reikä B

Ahtaisiin paikkoihin, pienten yksityis-
kohtien sorvaukseen ja kun halutaan 
hieno jälki. Ammattitaitoisille sorvaajille.α=30°

4

Kaarevat särmät
JS 30°
P 65
Reikä B

Moniin eri sovelluksiin.
Helpompi hallita kuin särmäkulmaltaan 
30° työkalu.α=45°

Litteä

Litteä

Litteä

Litteä

Ovaali

Ovaali

Ovaali

Ovaali

Valintakaavio
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Muotoilu

Voit tehdä aloittavan muotoilun joko suoraan Tormekillasi, tai jos terästä on otettava pois 
paljon, penkkihiomakoneella Tormekin penkkihiomakoneasennussarjaa BGM-100 apuna 
käyttäen (sivu 29).

Kun teet muotoiluhionnan Tormekilla, sinun on käytettävä suurta hiontapainetta, toisin kuin 
penkkihiomakoneen kanssa. Paina silloin kädellä tai peukalolla työkalua lisätäksesi hionta-
painetta. Hio yksi taltan puolisko kerrallaan, jolloin talttaa ei tarvitse käännellä puolelta toi-
selle. Hio lopuksi koko viiste yhdellä täydellä liikkeellä. Älä pidä talttaa liian pitkään yhdessä 
hiomakiven kohdassa, sillä silloin kiveen syntyy uria, vaan käytä kiven koko leveyttä.

Tällä keinoin kiveen ei jää syviä uria. Pienet urat tasoittuvat myöhemmin hiottaessa suoria 
särmiä. Jos kivi on kuitenkin tasoitettava välittömästi, voit käyttää kivenkunnostuslaitetta 
TT-50.

Tarkista hiomatulosta usein työn edistyessä, jotta korusta tulee tasaisen muotoinen. Hio 
lisää sieltä, mistä on tarpeen. Käsistäsi lopulta riippuu, kuinka tasainen ja minkä muotoinen 
viisteestä tulee. Muista, että kerran hiomasi kynnenmuoto voidaan säilyttää työkalun koko 
loppuelämän, joten ensimmäiseen hiontaan käytetty aika koituu hyödyksi myöhemmin. Al-
kumuotoilu on tehtävä vain kerran. Se kestää 10–20 minuuttia riippuen alkuperäisestä muo-
dosta ja siitä, kuinka paljon terästä on hiottava pois.

Tee ensimmäinen karkea hionta niin, että hiot yhden taltan puolisko kerrallaan. Liikuta työkalua sivu
suunnassa, jotta käytät kiven koko leveyttä eikä uria synny.

Hio toinen puoli. Käytä jälleen kiven koko leveyttä, jotta kivi kuluu tasaisesti. Tarkista tavan takaa, 
että olet hionut tasaisen symmetriseen muotoon. Hio tarvittaessa lisää. Vähennä hiontapainetta 
hionnan loppupuolella ja lopeta hiomalla koko viiste yhdellä täydellä liikkeellä.

Hio tästä enemmän

Laitasärmät ovat 
nyt symmetriset
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Kun haluttu muoto on saavutettu, tarkasta, että ulkonema ei ole 
pienentynyt muotoilun yhteydessä. Jos niin on käynyt, asemoi 
työkalu uudelleen oikean ulkoneman mukaiseksi, ja tee sitten 
lopullinen muotoilu. Näin toimimalla voit varmistaa, että särmä
geometrian tarkka toisto onnistuu tulevissa teroituksissa.

Kannan pyöristäminen

Jotkut sorvaajat haluavat pyöristää viisteen kannan, jotta se ei jätä naarmuja puupintaan. 
Ohjain on suunniteltu siten, että talttaa voidaan siirtää kiveä kohti ja hioa kantaa. Kanta 
voidaan hioa joko tasaiseksi sekundaariviisteeksi tai pyöristäen, jolloin ohjainta liu’utetaan 
edestakaisin hionnan aikana. Jos haluat selkeän pyöristyksen, siirrä yleistukea kohti hioma-
kiveä hieman.

Voit pyöristää kannan siirtämällä 
pysäytysrengasta (4) ja holkkia 
(2) taaksepäin.

Täysi heilautus.Osittainen heilautus.

Kylkien pituus

Kylkien pituus riippuu siitä, kuinka pitkälle 
heilautat työkalua sivulle.

Kylkien muoto

Katso, että hiot oikeasta kohdasta viis-
tettä, jotta kyljistä tulee symmetriset ja 
hieman kuperat tai suorat. Koskaan ne 
eivät saa olla koverat. Kupera. Kovera. Ei sovelias.

Huom Päätät itse, kuinka paljon hiotaan miltäkin kohdalta ja 
mikä siis on lopullinen muoto. Jos kyljet pyrkivät kovertumaan, 
hio silloin enemmän särmän keskeltä.

Nyt voit työntää ohjainta 
hiomakiveä kohti pyöris
tääksesi kannan.

Normaali asento.
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Teroitus

Kun ole muotoillut särmän, on helppo ja nopea tehtävä teroittaa työkalu uudelleen. Teroitus 
kannattaa tehdä Tormek-hiomakoneella, jolloin saat parhaan lopputuloksen ja varmistat, 
että särmä ei ylikuumene. Tee profiilitarrassa mainitut kolme asetusta huolellisesti, ja saat 
tarkalleen saman muodon joka kerta, siinäkin tapauksessa, että kuluessaan hiomakivi pie-
nenee halkaisijaltaan.

Aseta ohjain, JS. Asemoi työkalun ulkonema 
samaksi, P

Aseta yleistuki. Käytä reikää A 
tai B.

Teroita kevyellä paineella 
ja käännä työkalua puolelta 
toiselle. Koska muoto toistuu 
tarkoin ja särmää sipaistaan 
vain hieman, teroitus kestää 
vain 20–30 sekuntia.

Siirrä yleistuki viimeistelylaikalle 
ja tee sama asetus tulkin avulla.

Viimeistele työkalun hionta 
laidalta laidalle, ja saat erittäin 
hienon hiontapinnan.

Kiillota kouru ja poista kierre 
profiloidun nahkalaikan LA120 
avulla.

Viimeistely

Viimeistely ja viisteen ja kourun kiillotus tekevät terävyydestä entistäkin kestävämmän. Käy-
tä tulkkia ja hiontaohjainta tähänkin työhön, jolloin varmistat, että viimeistelyhionta tuottaa 
tarkalleen saman muodon kuin teroituskin, eikä vaarana ole särmän kärjen pyöristyminen.

Nämä seikat määrittävät kourutaltan geometrian
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Muut muodot

Voit tietenkin muotoilla kourutalttasi toisin kuin ne geometriat, jotka on annettu TTS-100-tul-
kissa. Tässä taulukossa on esitetty esimerkkimuotoja, jotka voit antaa kulhotaltalle eri oh-
jainasetuksilla ja särmäkulmilla. Kussakin esimerkissä työkalun ulkonema hiontaohjaimessa 
(P) on 65 mm. Kourutalttaa käännetään täydet 180° puolelta toiselle.

* TTS100tulkin avulla saatavat geometriat.

Ohjain-
asetus

Särmäkulma

35°
Särmäkulma

45°
Särmäkulma

55°
Särmäkulma

75°

JS 0

JS 1

JS 2

JS 3

JS 4

JS 5

JS 6

*

*
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Löysää ja poista nuppi (8) ja 
poista työkalupidin (1).

Aseta varsi (12) holkkiin (2). 
Huom! Aseta holkki kuvan 
osoittamalla tavalla.

Kiinnitä nuppi (8). Lukitse varsi 
kiristämällä kuusiokoloavaimella 
(14).

Sorvausterät

Hiontaohjaimen kiinnitys

Terät, joissa on 5 ja 6 mm:n 
reiät, voidaan keskittää akselin 
ensimmäiseen pykälään.

Terät, joissa on 4 mm:n reiät, 
voidaan keskittää M4ruuvilla.

Terät, joissa on 8 mm:n reiät, 
voidaan keskittää akselin toi
seen pykälään.

Käytä ohjaimen mukana tulevaa 
kuusikoloavainta (14).

Teräkkeen kiinnittäminen

Kovertamista ja rouhintaa varten on olemassa 
monenlaisia ja -kokoisia vaihtoteriä. Niiden reikien 
koko vaihtelee välillä 4–8 mm, mutta karan olak-
keen ansiosta ne voidaan kaikki kiinnittää samalla 
ruuvilla. Terät voidaan teroittaa niiden entiseen 
muotoon tai uuteen muotoon.



84

Värjää viiste huopakynällä. Aseta yleistuki niin, että käsin pyöritetty 
hiomakivi koskettaa viistettä sen koko pituudelta.

Kun asetus on tehty oikein, kivi 
poistaa värjäyksen viisteen koko 
pituudelta.

Särmäkulman asettaminen

Kierrä ohjainta koko teroituksen ajan, jotta terän kaikki laidat hiou
tuvat tasaisesti. Käytä vain kevyttä hiontapainetta. Liuta ohjainta 
sivusuuntaan yleistuessa, jotta hiomakivi kuluu tasaisesti.

Silota terän tausta hiomakiven 
tasaisella ulkolaidalla. Liikuta 
terää niin, että kiven koko pinta 
tulee käyttöön.

Teroitus

Vihje Silottaessasi terän taustaa, aseta terä ensin hiomakiveä vasten 
ja käynnistä kone vasta sitten. Terä pysyy näin helpommin hallinnassa 
eikä putoa vesiastiaaseen.

Jos haluat viisteeseen erityisen hienon pinnan, säädä alkunperäis
tä Tormek hiomakiveä hienommaksi kivensäätäjällä SP650 niin, 
että raekoko vastaa karkeusarvoa 1000.

Tärkeää Älä hio näitä pieniä työkaluja nahkalaikalla! 
Ne tarttuvat herkästi nahkaan ja pilaavat sen.
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Veistokourutaltat

Veistossa käytettävät kourutaltat ovat suoria, tai-
vutettuja tai lusikanmuotoisia. Ne voivat olla myös 
taakse taivutettuja, taitettuja tai kartiomaisia. Oh-
jain voidaan asettaa kompensoimaan kaarevuus-
säde siten, että hionta tapahtuu tasaisesti yli koko 
särmän, jolloin saadaan sama särmäkulma kourun 
keskeltä laidoille asti.

Veistotalttoihin ei sorvaustalttojen tavoin hiota laitasärmiä. Särmän on oltava suora päältä 
katsottuna ja kulmien terävät.

Periaate

Käytä menetelmää, joka on kuvattu luvussa Veistokourutalttojen ja Vtalttojen hiontamene
telmät (sivu 20).

Särmäkulma

Särmäkulman valinta on hyvin tärkeää veistokourutaltoille, kuten on kuvattu edellä mainitun 
kappaleen sivulla 24. Menetelmä, jolla hiontaohjain asetetaan tiettyyn kulmaan, riippuu 
siitä, halutaanko toistaa olemassa oleva särmäkulma vai hioa työkaluun uusi kulma.

Kun toistetaan olemassa olevaa särmäkulmaa, tulisi käyttää viisteenvärjäysmenetelmää, 
joka on kuvattu sivulla 41. Jos halutaan hioa uusi särmäkulma, voidaan kulma asettaa 
joko silmämääräisesti tai käyttää kulmatulkkia, sivu 142.

Muotoile särmä tukemalla työ
kalu yleistukeen, joka on vaaka
asennossa ja lähellä kiveä.

Särmätason kulman (γ) tulisi olla 
noin 20° (sivu 21).

Tasoita ja silota tylsä särmä 
Tormek kivensäätäjän SP650 
sileällä puolella.

Särmän muotoilu
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Nyt särmässä näkyy hopeaviiva, 
joka kertoo mistä kohdasta pitää 
hioa.

Kun syvien kulhojen veistossa 
käytetään taivutettua tai alas 
taitettua talttaa, särmätason kul
maa voidaan pienentää. Tässä 
sen on 0°.

Hopeaviiva

Kiinnitä taltta pitimeen siten, 
että terän ulkonema (P) on n. 
100 mm. Lukitse pysäytysren
gas (4) holkkia (2) vasten.

Laita hiontaohjain yleistukeen ja 
käännä se toiseen laitaan. Aseta 
ohjain siten, että särmätaso on 
jokseenkin yhdensuuntainen 
kiven akselin kanssa.

Särmäkulma on sama särmän 
koko pituudelta. Jos terän 
paksuus on tasainen, myös 
viiste on yhtä pitkä särmän 
koko pituudelta.

Ohjaimen asetus

Jos talttakara on kupera päältä, 
hio se tasaiseksi, jotta taltta ei 
pyörähdä ohjaimessa.

Aseta särmäkulma säätämällä 
yleistukea. Kun toistat entistä 
särmäkulmaa, käytä viisteenvär
jäysmenetelmää. Asettaessasi 
uutta särmäkulmaa, voit käyttää 
kulmatulkkia.

Särmäkulman asetus
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Hio aina siitä, missä hopeaviiva 
on paksuin ja käännä työkalua 
koko ajan.

Tarkasta usein, mistä kohdas
ta kivi hioo. Hio niin kauan, 
kunnes hopeaviiva on ohut ja 
tasapaksu.

Säädä Tormekin alkuperäi
sen kiven pinta sileämmäksi 
kivensäätäjän SP650 sileällä 
puolella.

Hionta

Hopeaviiva

Jatka teroitusta. Tarkasta 
tulos usein.

Poista kierre nahkaisilla viimeistelylaikoilla, jotta hopeaviiva näkyy 
kunnolla. Pidä työkalu kiinni hiontaohjaimessa.

Teroita uudelleen, tällä kertaa 
vain kevyesti painaen. Tarkasta 
usein, jottet yliteroita.

Lopeta teroitus heti, kun hopea
viiva katoaa, mikä on varma 
merkki siitä, että särmä on 
terävä.

Ole varovainen hioessasi taltan 
reunoja, jotta kulmat eivät pyö
risty. Veistotalttojen kulmien on 
oltava terävät!

Tärkeää Terään syntyvää kierrettä voi helposti luulla hopeaviivaksi! Kierre on 
siksi poistettava tavan takaa hionnan loppupuolella, jotta hopeaviivan kehitty
mistä ohuemmaksi voi seurata tarkkaan.
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Särmä yliteroittuu hyvin hel
posti. Jos näin käy, särmä on 
muotoiltava uudelleen ja työ 
on aloitettava alusta.

Pidä työkalu edelleen kiinni 
ohjaimessa ja hio ja kiillota sen 
sisäpuoli profiloidulla nahka
laikalla.

Hio ja kiillota viiste. Aseta yleistuki siten, että viimeistelykulma on 
sama kuin hiontakulma. Käytä viisteenvärjäysmenetelmää. Hio 
pois kierre ja kiillota viiste peilikirkkaaksi.

Viimeistely

Pidä työkalu edelleen kiinni 
hiontaohjaimessa ja testaa sen 
terävyys työntämällä talttaa 
poikkisyin puukappaleeseen. 
Särmän tulee leikata helposti 
ja jättää tasainen pinta ilman 
repeäviä kuituja.

Jos särmää on teroitettava vielä joistakin kohdista, voit jatkaa 
samoilla asetuksilla. Kun olet tyytyväinen tulokseen, irrota työkalu 
hiontaohjaimesta sen jälkeen, kun olet mitannut ja kirjannut ulko
neman (P) ja ohjainasetuksen. Katso seuraava sivu.

Terävyyden testaus
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Särmän muodon dokumentointi

Särmän muodon määrittävät ohjainasetus (JS) ja ulkonema (P). Merkitse nämä tiedot ohjai-
men mukana toimitettuun tarraan. Näin voit toistaa muodon täsmällisesti tulevissa hionnois-
sa. Aseta särmäkulma käyttämällä viisteenvärjäysmenetelmää tai välipalikkamenetelmää.

Merkitse ohjainasetus (JS) ja ulkonema (P) tarraan. Käytä toimituk
seen sisältyvää erikoiskynää.

Kiinnitä tarra työkalun hela
renkaaseen, jolloin tiedot ovat 
varmasti käytettävissä tulevissa 
hionnoissa.

Taakse taivutettu kourutaltta 
hiotaan ohjainasetuksella 0.

Voit hioa myös alas taitettuja 
kourutalttoja. Ohjain asetetaan 
kuten sivulla 86 on esitetty.

Taakse taivutetut ja alas taitetut kourutaltat
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V-muotoiset taltat
Näitä työkaluja pidetään vaikeimmin hiottavina, 
koska niissä on kaksi särmää, jotka liittyvät toisiin-
sa tietyllä säteellä.

Tässä kirjassa kuvatulla menetelmällä onnistut kui-
tenkin hiomaan nämä työkalut teräviksi ja oikeaan 
muotoon.

Periaate on sama kuin veistokourutaltoissa, so. 
ensin työkalulle hiotaan oikea muoto ja annetaan 
sitten hopeaviivan ohjata, mistä kohdasta hiotaan.

Periaate

Käytä samaa menetelmää kuin on selostettu luvussa Veistokourutalttojen ja Vtalttojen 
hiontamenetelmät (sivu 20).

Särmäkulma

Särmäkulman valinta on erittäin tärkeää veistotaltoille, kuten on selostettu edellä mainitun 
kappaleen sivulla 24. Menetelmä, jolla hiontaohjain asetetaan tiettyyn kulmaan, riippuu 
siitä, halutaanko toistaa olemassa oleva särmäkulma vai hioa työkaluun uusi kulma.

Muotoile särmä tukemalla työ
kalu vaakaasennossa olevaan 
yleistukeen.

Särmätason kulman (γ) tulisi olla 
noin 20° (sivu 21).

Tasoita ja silota tylsä särmä 
Tormek kivensäätäjän SP650 
sileällä puolella.

Särmän muotoilu

Nyt särmässä näkyy hopeaviiva, 
joka kertoo mistä kohdasta pitää 
hioa.

Hopeaviiva



91

Kiinnitä taltta ohjaimeen siten, 
että terän ulkonema (P) on 
n. 100 mm. Lukitse pysäytys
rengas (4) holkin (2) lähelle.

Laita hiontaohjain yleistukeen 
ja käännä se siten, että toinen 
reuna on tasaisesti kiveä vasten. 
Aseta ohjain siten, että särmä 
on jokseenkin yhdensuuntainen 
kiven akselin kanssa.

Ohjain on nyt asetettu työkalun 
muodon mukaan. Särmäkulmas
ta tulee yhtenäinen.

Hiontaohjaimen asetus

Särmäkulman asetus

Hionta

Aseta särmäkulma säätämällä 
yleistukea. Kun toistat olemassa 
olevan särmäkulman, käytä 
viisteenvärjäysmenetelmää. 
Kun hiot uuden särmäkulman, 
voit käyttää kulmatulkkia.

Kun oikea kulma on löytynyt, 
lukitse ohjaimen kiertoliike 
telineen alla olevalla 
pienemmällä lukitusnupilla.

Säädä Tormekin alkuperäisen 
kiven pinta sileämmäksi kiven
säätäjän SP650 hieno rakeisella 
puolella.

Jos käytössäsi on SVD186ohjaimen vanhempi versio, jossa ei ole pienempää lukitusnuppia, on 
suositeltavaa välttää työkalun siirtämistä sivusuunnassa teroituksen aikana. Työkalun pitäminen 
samassa kohdassa hiomalaikkaa helpottaa työkalun hallintaa.

Säädä teroituspainetta sormel
lasi ja tarkista teroituksen tulos. 
Hienosäädä tarvittaessa.

Hio taivutetun Vuratyökalun 
sisäpuolen suuntaisesti.
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Pidä työkalu edelleen kiinni 
ohjaimessa ja hio ja kiillota sen 
sisäpuoli profiloidulla nahka
laikalla.

Hio ja kiillota viisteet. Aseta yleistuki siten, että viimeistelykulma 
on sama kuin hiontakulma. Käytä viisteenvärjäysmenetelmää. Hio 
pois kierre ja kiillota viiste peilikirkkaaksi.

Viimeistely

Hio nyt toinen reuna samalla 
tavalla.

Hio sitten harja. Aloita  
löysäämällä lukitusnuppi.

Käännä työkalua puolelta toisel
le, jotta reunojen välinen kaari 
tulee tasaiseksi.

Poista kierre viimeistelylaikoil
la, jotta pystyt havaitsemaan 
hopeaviivan paremmin.

Lopeta teroitus heti, kun ho
peaviiva katoaa, mikä on merkki 
siitä, että särmä on terävä.

Tärkeää Terään syntyvää kierrettä voi helposti luulla hopeaviivaksi! Kierre on 
siksi poistettava tavan takaa poistettava hionnan loppupuolella, jotta hopeavii
van kehittymistä ohuemmaksi voi seurata tarkkaan.

Siirrä työkalua hitaasti 
sivusuunnassa.
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Särmä yliteroittuu hyvin hel
posti. Jos näin käy, särmä on 
muotoiltava uudelleen ja työ on 
aloitettava alusta.

Työkalun tulisi näyttää nyt tältä. 
Harjan viiste on hieman pitempi 
kuin reunoissa, koska terä on 
hieman paksumpi keskeltä.

Taltta leikkaa helpommin, jos 
pyöristät harjaa hieman. Siirrä 
yleistuki hieman lähemmäksi 
kiveä ja hio varovasti kääntäen 
työkalua puolelta toiselle.

Pidä työkalu edelleen ohjaimessa ja testaa terävyys työntämällä 
talttaa poikkisyin puukappaleeseen. Särmän tulee leikata helposti 
ja jättää tasainen pinta ilman repeäviä kuituja. Jos särmää on vielä 
teroitettava, voit jatkaa samoilla asetuksilla. Kun olet tyytyväinen 
tulokseen, irrota työkalu hiontaohjaimesta.

Terävyyden testaus

Jos terän materiaalipaksuus vaihtelee, viisteen pituus vaihtelee 
vastaavasti, vaikka särmäkulma on sama. Tämä ei vaikuta työkalun 
tehoon, joka riippuu särmäkulmasta. Materiaalipaksuudeltaan tasai
sessa Vtaltassa viisteen pituus on sama koko reunan pituudella.

Epätasainen teräpaksuus

Epätasainen paksuus Tasainen paksuus
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Viuluntekoveitset
Viuluntekijän veitsien teroittamiseksi tarkalleen haluttuun teräkulmaan tarvitaan SVD-186 R, 
Multi Base MB-100 -lisätuki ja jokin Tormekin timanttilaikoista. Tämä johtuu siitä, että viu-
luntekijän veitsien teroituksen on oltava täysin suora, mikä on mahdollista vain hiomalla 
laikan sivulla. On suositeltavaa käyttää hienointa Diamond Wheel Extra Fine DE-250 -hio-
makiveä, jonka karkeus on 1 200.

Terän kulma

Viuluntekijän veitsien teroittamiseksi alkuperäiseen teräkulmaan suosittelemme Tormekin 
Marker-menetelmää. Siihen kuuluu viisteen värjääminen vedenkestävällä merkintäkynällä ja 
säätämällä muut kulma-asetukset niin, että hiomakivi poistaa värin viisteestä. Silloin tiedät, 
että asetettu kulma on oikea.

Huomaa, että Multi Base MB-100 -lisätuen avulla säätömahdollisuudet ovat lähes rajatto-
mat. Kokeilemalla löydät omalle työkalullesi parhaiten sopivan säädön.

Asenna MB100 vaaka
asentoon yleistuen kanssa. 
Aseta ohjain yleistukeen

Ohjaimen asetus

Särmäkulman asetus

Aseta kulma säätämällä 
MB100lisätukea, yleistukea ja 
ohjaimen kiertoliikettä. Huomaa, 
että kaikki asetukset vaikuttavat 
toisiinsa.

Kun oikea kulma on löytynyt, 
lukitse ohjaimen kiertoliike 
telineen alla olevalla 
lukitusnupilla.

Värjää teroitusviiste vedenkes
tävällä merkintäkynällä ja aseta 
terä hiomakiveä vasten. Vedä 
sitä eteenpäin. Säädä kulmaa, 
kunnes hiomakivi poistaa värin 
koko teroitusviisteen alueelta.
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Hionta

Säädä teroituspainetta 
sormellasi ja tarkista teroituksen 
tulos. Hienosäädä tarvittaessa.

Teroita toinen puoli löysäämällä 
lukitusnuppi ja kiertämällä 
telineen kiertoliikettä alaspäin. 
Muuta MB100kulmatuen ja 
yleismallisen tuen säätöjä niin, 
että teroitusviiste on oikealla 
tavalla laikkaa vasten.

Käännä kone ympäri. Irrota veitsi. Hoonaa ja kiillota viiste nahkai
sella hoonauslaikalla. Anna koko viisteen osua nahkalaikkaan, jotta 
hoonauskulma on sama kuin hiontakulma. Liikuta veistä muutama 
kerta edestakaisin terän kummaltakin puolelta, kunnes jäysteet 
häviävät.

Viimeistely

Tärkeää Viimeistele terä aina myötähionnalla. Sijoita 
kone kuvan mukaisesti niin, että kivi pyörii poispäin 
itsestäsi, jolloin nahkalaikka on vasemmalla puolella.
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Monitoimiohjain SVS-50

Hiontasuunta: 
myötähionta.

Rakenne

Tämä patentoitu hiontaohjain sisältää rungon (1) ja kaksi vaihdettavaa istukkaa: yksi suljettu 
(2) ja yksi avoin (3). Istukat pääsevät kääntymään ja ne voidaan lukita nuppiruuvilla (6) mihin 
tahansa vinokulmaan välillä 0–45°. Sorvaustaltoissa on symmetriset viisteet kummallakin 
puolella. Tällä hiontaohjaimella voidaan hioa molemmat viisteet irrottamatta työkalua välillä 
ohjaimesta. Hiontaohjaimen kääntäminen ylösalaisin mahdollistaa viisteiden symmetrisen 
hionnan.

Koneen sijoitus

SORVAUSTALTAT

Suorille tai vinoille sorvaustaltoille 

Työkalun suurin leveys 32 mm.

Suippeneville erotustaltoille

Vakioerotustaltoille

Rouhintataltoille

Työkalun suurin leveys 50 mm.

VEISTOTALTAT

Kourutaltoille, 25–50 mm.

suorat tai kartiomaiset.

Suora tai vinokärkisille tasataltoille
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Suljettu istukka on kehitetty vinokärkisille sorvaustaltoille, joissa on soikea tai suorakaiteen 
muotoinen karan poikkipinta ja joiden särmä on suora tai kaareva. Koska taltta kiinnitetään 
istukan keskiosaan, viisteet hioutuvat tarkalleen samaan muotoon. Sorvausvinotaltta kiin-
nitetään sivunupilla (4). Työkalukoko on 13–35 mm. Istukka soveltuu myös vinokärkisille 
veistotaltoille, jotka ovat pitempiä kuin n. 110 mm.

Avointa istukkaa, johon työkalu kiinnitetään ylänupilla (5), käytetään työkaluille, joissa särmä 
hiotaan poikittain pituussuuntaan nähden kuten erotustaltoille, rouhintataltoille ja leveille 
veistokourutaltoille. Kumpikin istukka kiinnitetään pohjanupilla (6), joka lukitsee myös halu-
tun vinokulman. Kummassakin istukassa on asteikko, joka ilmoittaa asetetun kulman.

Suljettu istukka (2) sorvaus
taltoille. Työkalu kiinnitetään 
sivunupilla (4). Ylänuppia (5) 
ei käytetä.

Avoin istukka on suunniteltu veistotaltoille ja työkaluille, joissa 
särmä hiotaan poikkisuuntaan karaan nähden. Työkalu kiinnitetään 
rungon ylänupilla (5). Koska istukka voidaan kääntää, sitä voidaan 
käyttää myös lyhyille vinokärkisille taltoille.

Hiontasuunta

Hionta suositellaan tehtäväksi myötähiontana yleistuki vaaka-asennossa. 
Näin saavutetaan seuraavat edut:

• Hionta on hallittavissa helpommin pienemmän hiontapaineen ansiosta. 
Tämä pätee erityisesti pienille työkaluille.

• Hioutumiskohta on helpommin nähtävissä, koska vesi ei virtaa särmän yli.
• Kiven pyörintä vetää ohjainta vasten yleistukea.
• Ei värinävaaraa.
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Vinokärkiset sorvaustaltat

Litteät tai ovaalit, joissa on suora särmä

Tässä on esitetty muotoilu litteälle vinokärkiselle taltalle, jonka poikkileikkaus on suorakaide. 
Ovaali vinotaltta tehdään samalla tavoin.

Voit tehdä alkumuotoilun joko suoraan Tormek-hiomakoneella tai penkkihiomakoneella 
käyttämällä apuna penkkihiomakoneasennussarjaa BGM-100 (sivu 29). Kun terästä on 
otettava pois paljon, esimerkiksi kun pienennetään särmäkulmaa tai muutetaan vinoutta, 
voit käyttää penkkihiomakonetta, joka poistaa terästä nopeammin.

Vinokulman asetus ohjaimeen, JS. Työkalun ulkonema ohjaimessa, P. Yleistuen asento. Käytä reikää B.

Näitä tekijöitä voidaan hallita sorvaustyökalutulkin TTS-100 avulla. Valitse haluamasi profiili 
seuraavalla sivulla olevasta taulukostaja määritä muoto mainittujen kolmen tekijän avulla. 
Merkkaa sitten asetukset profiilitarraan ja liimaa tarra puristusholkkiin. Alkumuotoilun jäl-
keen voit toistaa haluamasi muodon jokaisessa myöhemmässä teroituksessa alle minuutin 
työllä.

Merkkaa ylös asetukset profiilitarraan 
ja liimaa se puristusholkkiin. Hionta
ohjaimen mukana toimitetaan sarja 
tarroja.

Nämä kolme seikkaa määräävät vinokärkisen taltan geometrian.
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Vihje Monien ammattilaissorvaajien tapaan sinunkin kannattaa hioa hie
man kaarevuutta särmään. Se onnistuu helposti ohjaimen SVS50 avulla 
(sivu 104). Vinokärkisen sorvaustaltan muotoilu hieman kaarevasärmäiseksi 
käy nopeasti, koska pieni alue kerrallaan on kosketuksessa hiomakiveen, 
ja siksi hiontapaine kasvaa.

Nämä geometriat, se on muoto ja särmäkulma, ovat pätevien sorvaajien suosittelemia, ja ne 
on havaittu hyviksi maailmankuuluissa sorvaustyöpajoissa, kuten Glenn Lucas Woodturn-
ing Irlannissa, Nick Agarin Turning Into Art Britanniassa ja Drechselstube Neckarsteinach 
Saksassa.

Koska vinotaltan muodon ja särmäkulman yhdistelmiä on rajaton määrä, uudella työkalulla 
on enemmän tai vähemmän eri muoto verrattuna taulukon muotoihin. Siksi työkalu täytyy 
muotoilla ensin johonkin taulukon muotoon. Sen jälkeen teroitukset ovat helppoja tehtäviä, 
jotka vievät alle minuutin ajan.

Huom Pitäydy valitsemassasi muodossa, äläkä vaihtele muotoja toisiksi. 
Silloin saat täyden hyödyn Tormekin sorvaustyökalutulkista TTS100, koska 
pystyt toistamaan tarkalleen saman muodon joka kerta. Jos tarvitset erilaista 
muotoa, osta uusi työkalu ja hio se haluamaasi toisenlaiseen muotoon. Tällä 
tavoin toimiminen jättää enemmän aikaa itse sorvaukseen, eikä muotoilun ja 
teroituksen vaatimia keskeytyksiä ole yhtä paljon.

Kulhotaltat

1 α=45°
JS 2
P 65
Reikä A

Standardiprofi ili. Vain hieman taakse 
kaarretut kyljet. Kaikille sorvaajille 
aloittelijasta ammattilaiseen.

2 α=45°
Irlantilainen profi ili. Taakse kaarretut 
kyljet. Heilauta hionnassa työkalua
180° puolelta toiselle.

3 α=40°
JS 2
P 75
Reikä A

Pitkälle taakse kaarretut kyljet. 
Voimakkaasti pureutuva. 
Ammattitaitoisille sorvaajille.

4 α=55°
JS 4
P 65
Reikä A

Suuri särmäkulma on edullinen
syvien kulhojen sorvauksessa.

5 α=60°
JS 6
P 75
Reikä A

”Ellsworth-muoto”.
Kyljet ovat korostetun kuperat.

Muototaltat

1 α=30°
JS 2
P 55
Reikä B

Ahtaisiin paikkoihin, pienten yksityis-
kohtien sorvaukseen ja kun halutaan 
hieno jälki. Ammattitaitoisille sorvaajille.

2 α=45°
JS 2
P 65
Reikä A

Standardiprofi ili.
Kaikille sorvaajille aloittelijasta 
ammattilaiseen.

Vinotaltat

1

Suorat särmät
JS 20°
P 65
Reikä B

Ahtaisiin paikkoihin, pienten yksityis-
kohtien sorvaukseen ja kun halutaan 
hieno jälki. Ammattitaitoisille sorvaajille.α=30°

2

Suorat särmät
JS 20°
P 55
Reikä B

Moniin eri sovelluksiin.
Helpompi hallita kuin särmäkulmaltaan 
30° työkalu.α=45°

3

Kaarevat särmät
JS 30°
P 75
Reikä B

Ahtaisiin paikkoihin, pienten yksityis-
kohtien sorvaukseen ja kun halutaan 
hieno jälki. Ammattitaitoisille sorvaajille.α=30°

4

Kaarevat särmät
JS 30°
P 65
Reikä B

Moniin eri sovelluksiin.
Helpompi hallita kuin särmäkulmaltaan 
30° työkalu.α=45°

Litteä

Litteä

Litteä

Litteä

Ovaali

Ovaali

Ovaali

Ovaali

Valintataulukko
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Yleistuen asento

Voit työskennellä yleistuki vaaka-asennossa joko myötähiontaa käyttäen tai pystyasennos-
sa vastahiontaa käyttäen.

Vaaka-asennossa hiomakiven pyöriminen vetää hiontaohjainta kohti yleistukea. Pystyasen-
nossa hiomakiven pyöriminen suurentaa hiontapainetta, mutta on oltava tarkkana, että 
painaa hiontaohjainta voimakkaasti kohti yleistukea, jotta särmä ei pääsee haukkaamaan 
kiveen.

Tässä ohjeessa näytetään vaaka-asento. Kun alkumuotoilua varten on poistettava paljon 
terästä, voi olla kannattavaa työskennellä yleistuki pystysuorassa. Tulevissa teroituksissa 
pitäisi aina työskennellä vaaka-asennossa, jotta kiven pyöriminen vetää hiontaohjainta 
yleistukea kohti ja vältetään riski terän tarttumisesta kiveen.

Tuki vaakaasennossa. Kivi 
pyörii poispäin särmästä 
(myötähionta).

Tuki pystyasennossa. Kivi pyörii 
kohti särmää (vastahionta).

Pyöristä litteän vinokärkitaltan kulmat

Ennen kuin muotoilet litteän (eli suorakaiteisen) vinokärki-
taltan ensimmäistä kertaa, kahdestakin syystä on hyvä tar-
kastaa, että kulmat ovat pyöreät. Ensiksikin, työkalu toimii 
pehmeämmin sorvisi työkalutuessa ja toiseksi, vinokärki-
taltta asemoituu helposti oikein hiontaohjaimen istukkaan.

Pyöritykset voit tehdä Tormek-hiomakoneellasi. Voit myös 
kiillottaa pinnata nahkalaikalla, jotta kitka olisi mahdolli-
simman pieni sorvisi työkalutuessa.

Vinokärkisten talttojen kulmien 
on hyvä olla pyöristetyt.
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Aseta hiontaohjain ja lukitse 
tiukasti pohjaruuvilla (6).

Vaakaasennossa.

Asenna työkalu. Lukitse sivu
ruuvilla (4).

Tarkasta, että työkalu kohdistuu 
oikein, jotta muoto toistuu tar
kalleen oikein myöhemmin.

Asetukset

Suljettu istukka

Entinen rakenne.Nykyinen rakenne.

Pystyasennossa.

Aseta yleistuki. Voit työsken
nellä yleistuki asennettuna joka 
vaakaasentoon tai pystyasen
toon (sivu 100). Käytä tulkin 
sisempää reikää. Kummankin 
metallikiekon on otettava kiinni 
kiveen.

Istukka on suunniteltu uudel
leen (2006). Se on nyt 10 mm 
lyhyempi kuin entinen ja on 
myös hieman viisto, jotta myös 
lyhyiden työkalujen hionta 
onnistuisi. Jos istukka on pitkä, 
voit työstää sen 52 mm pitkäksi.
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Nosta työkalua ja siirrä sitä 
sivusuunnassa hionnan aikana. 
Älä liu’uta työkalua. Paina peu
kalollasi läheltä särmää.

Käännä työkalu ympäri ja hio 
toinen reuna. Paina työkalua 
eteenpäin kahvapuolelta.

Paina työkalua eteenpäin kah
vapuolelta kompensoidaksesi 
kiven työntövoimaa.

Muotoilu

Kun haluttu muoto on saavutettu, tarkasta, että ulkonema ei ole 
pienentynyt ,muotoilun yhteydessä. Jos niin on käynyt, asemoi 
työkalu uudelleen oikean ulkoneman mukaiseksi, ja tee sitten 
lopullinen muotoilu. Näin toimimalla voit varmistaa, että särmä
geometrian tarkka toisto onnistuu tulevissa teroituksissa.

Aktivoi kivi hionnan kuluessa 
kivensäästäjän SP650 karkea
rakeisella puolella.

Hio, kunnes reunojen viisteet 
ovat symmetriset. Hio en
simmäinen reuna uudelleen 
tarvittaessa.

Kun muotoilet leveän taltan, voit tehostaa hiontaa hiomalla puolet 
leveydestä kerrallaan. Kun hiontapinta näin pienenee, hiontapaine 
kasvaa vastaavasti, jolloin kivi hioo nopeammin.

Hio lopuksi siten, että koko 
viisteleveys ottaa kiveen. 
Kohota työkalua siirtääksesi 
sitä sivusuunnassa.

Leveiden talttojen muotoilu
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Viimeistele kumpaakin puolta vuorotellen, kunnes kierre on pois
tettu ja viisteet kiillottuvat peilinkiiltäviksi.

Siirrä yleistuki viimeistelylaikalle 
ja asemoi se samalla tavoin 
tulkin avulla.

Viimeistely

Aseta hiomaohjain, JS. Asenna työkala ulkonemaan 
tietty kiinteä määrä, P.

Aseta yleistuki. Käytä reikää B.

Teroitus

Kun olet muotoillut särmän, työkalun uudelleen teroitus on helppo tehtävä. Toteuta profii-
litarraan merkatut kolme asetusta huolellisesti, jolloin saat tarkalleen saman muodon joka 
kerta, silloinkin kun kivi on kulunut halkaisijaltaan pienemmäksi.
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Hiomispintaala ja hiontapaine

Litteät tai ovaalit vinokärkitaltat, joissa on kaareva särmä

Suora särmä. Suuri hiomispinta
ala, yhtä kuin koko hiottava viiste. 
Tästä johtuen hiontapaine on pie
ni, ja hiomakivi vaatii aktivointia.

Kupera särmä. Pienempi hio
mispintaala ja siten suurempi 
hiontapaine, joten hiomakivi 
hioo tehokkaammin.

Voit tehdä kaarevan (kuperan) särmän sekä litteisiin että ovaaleihin vinokärkisiin talttoihin. 
Kaarevuuden saat tehdyksi kallistamalla hiontaohjainta yhdessä työkalun kanssa yleistues-
sa. Kaarevalla särmällä on tiettyjä etuja, ja australialainen ammattisorvaaja Rickhard Raffan, 
muiden muassa, on ansioitunut tällaisen ratkaisun puollustamisessa. Hän on mieltynyt hie-
man kaarevaan särmään, jollainen on esitetty oikeassa mittakaavassa seuraavalla sivulla.

Tällaisen muodon saamiseksi hiontaohjain SVS-50 on asetettava 20 asteen sijasta 30 as-
teeseen suoria särmiä varten. Tässäkin tapauksessa terästä on hiottava pois melko paljon, 
mikä voi viedä 10–20 minuuttia alkuperäisestä muodosta riippuen. Mutta taaskin on sanot-
tava, että se on vain kertaalleen tehtävä työ, josta hyödyt tulevissa teroituksissa.

Koska kuperan särmän kosketuspinta hiomakiveen on pienempi kuin tasaisella särmällä, 
hiontapaine suurenee kohdistettaessa sama voima työkaluun. (Hiontapaine on työkaluun 
kohdistamasi voima jaettuna hiomispinta-alalla.)

Tarvitaan tietty hiontapaine pitämään hiomakiven pinta aktiivisena ilman, että se kuitenkaan 
kiillottuu. Hiottaessa muotoon ja teroitettaessa vinokärkitalttaa, jolla on suuren hiomispinta-
alan omaava suora särmä, hiomakiveä on aktivoitava toistuvasti kivensäätäjällä SP-650.

Koska hiontapaine on suurempi – vaikka työkaluun kohdistettaisiin vain sama voima kuin 
muulloinkin – kuperan särmän omaavassa vinokärkitaltassa, hiomakivi aktivoituu itsestään 
ja hioo siten tehokkaasti. Siksi kuperan särmän omaava vinokärkitaltta saadaan muotoilluk-
si nopeammin kuin vastaava suorasärmäinen taltta.
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Kallista hiontaohjainta särmän 
muodon luomiseksi.

Varo, ettet hio liikaa pitkän 
kärjen kohdalla.

Tällainen on sopiva muoto 
(oikeassa mittakaavassa) 19 mm 
ovaalille vinokärkitaltalle.

Käännä ohjain ympäri ja hio 
toinen reuna.

Kaaren hiomisen periaate

Kallista hiontaohjainta ohjaimen 
viistotun kulman (A) ympäri, 
jolloin saat hiotuksi kaarevan 
särmän. Älä käännä ohjainta 
enempää kuin esitetyn maksimi
määrän, jotta istukka tukeutuu 
yleistukeen koko ajan.

Muotoilu ja teroitus

Hio, kunnes reunojen viisteet ovat symmetriset. Hio ensimmäinen 
reuna uudelleen tarvittaessa.

Siirrä yleistuki nahkalaikalle ja 
asemoi samalla lailla asetustul
kin avulla.

Viimeistele kumpaakin puolta vuorotellen, kunnes kierre on pois
tettu ja viisteet kiillottuvat peilinkiiltäviksi.

Viimeistely
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Omat profiilit

Voit hioa vinokärkiset taltat myös muuhun geometriaan kuin sorvaustyökalutulkissa TTS-
100 esitetyt standardimuodot. Seuraavalla tavalla pystyt toistamaan suorasärmäisen vino-
kärkitaltan entisen särmägeometrian.

1. Asenna työkalu ulkonemaan 65 mm TTS-100-tulkin avulla.
2. Aseta vinokulma alla esitetyllä tavalla.

3. Aseta särmäkulma yleistuen avulla. Käytä viisteenvärjäysmenetelmää (sivu 41).
4. Merkkaa ulkonema (P) ja ohjainasetus ohjaimen mukana tulevaan tarraan. Kiinnitä 

tarra puristusholkkiin. Suojaa tarra lakalla.

Kun teroitat särmäkulman uudelleen, käytä välipalikkamenetelmää (sivu 41).

Vihje Jos geometria ei eroa kovin paljon muodoista, joita TTS100 tukee, 
harkitse, että muutat muodon TTS100:n sisältämän muodon mukaiseksi, 
jotta muodon tulevat uudelleen teroitukset helpottuisivat.
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Erotustaltat

Lukitse istukka suoraan 
asentoon (0°) pohjanupilla (6). 
Istukan on otettava kiinni vas
teeseen (7).

Kiinnitä työkalu ohjaimeen siten, 
että ulkonema (P) on 75–100 
mm ja lukitse ylänupilla (5).

Aseta särmäkulma säätämällä 
yleistukea. Jos haluat toistaa 
entisen särmäkulman, käytä viis
teenvärjäysmenetelmää (s. 41).

Hionta on hyvin hallinnassa, kun 
painat sormillasi läheltä särmää 
ja oikea kätesi varmistaa, että 
työkalu pysyy pystysuorassa.

Varmista, että ohjaimen koko 
laippa koskettaa yleistukeen.

Kun ensimmäinen puoli on 
hiottu, käännä työkalu ympäri – 
työkalu edelleen kiinni hiontaoh
jaimessa – ja hio toinen puoli.

Hio, kunnes viisteet ovat sym
metriset. Hio ensimmäinen puoli 
uudelleen tarvittaessa.

Viimeistely. Siirrä yleistuki viimeistelylaikan puolelle. Hio ja kiillota 
viiste niin, että työkalu on edelleen kiinni ohjaimessa. Aseta yleis
tuki niin, että viimeistelyhiontakulma on sama kuin varsimainen 
hiontakulma. Käytä viisteenvärjäysmenetelmää.

Käytetään avointa istukkaa
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Rouhintataltat

Lukitse istukka suoraan 
asentoon (0°) pohjanupilla (6). 
Istukan on otettava kiinni vas
teeseen (7).

Kiinnitä työkalu ohjaimeen siten, 
että ulkonema (P) on 75–100 
mm ja lukitse ylänupilla (5).

Aseta särmäkulma säätämällä 
yleistukea. Jos haluat toistaa 
entisen särmäkulman, käytä viis
teenvärjäysmenetelmää (s. 41).

Pyöräytä kourutalttaa yleistu
essa samalla, kun liu’utat sitä 
poikki kiven, jotta kivi kuluu 
tasaisesti.

Varmista, että ohjaimen koko 
laippa koskettaa yleistukeen.

Hio, kunnes tunnet kierteen 
koko särmän mitalla.

Siirrä yleistuki viimeistelylaikan puolelle. Hio ja kiillota viiste niin, 
että työkalu on edelleen kiinni ohjaimessa. Aseta yleistuki siten, 
että viimeistely/teroituskulma on sama kuin varsinainen hiontakul
ma. Käytä viisteenvärjäysmenetelmää.

Viimeistely

Käytetään avointa istukkaa
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Käytetään avointa istukkaa

Periaate

Käytä samaa menetelmää kuin on selostettu luvussa Veistokourutalttojen ja Vtalttojen hi
ontamenetelmät (sivu 20).

Särmäkulma

Särmäkulman valinta on hyvin tärkeää veistokourutaltoille, kuten on kuvattu edellä mainitun 
luvun sivulla 24. Menetelmä, jolla hiontaohjain asetetaan tiettyyn kulmaan, riippuu siitä, 
halutaanko toistaa olemassa oleva särmäkulma vai hioa työkaluun uusi kulma.

Kun toistetaan olemassa olevaa särmäkulmaa, tulisi käyttää viisteenvärjäysmenetelmää, 
joka on kuvattu sivulla 41. Jos halutaan hioa uusi särmäkulma, voidaan kulma asettaa 
joko silmämääräisesti tai käyttää kulmatulkkia (sivu 142).

Muotoile särmä tukemalla työ
kalu yleistukeen, joka on vaaka
asennossa ja lähellä kiveä.

Tasoita ja silota tylsä särmä 
Tormek kivensäätäjän SP650 
hienorakeisella puolella.

Nyt särmässä näkyy hopeaviiva, 
joka kertoo mistä kohdasta pitää 
hioa.

Särmän muotoilu

Hopeaviiva

Suoravartiset kourutaltat
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Lukitse istukka suoraan 
asentoon (0°) pohjanupilla (6). 
Istukan on otettava kiinni vas
teeseen (7).

Kiinnitä taltta siten, että terän 
ulkonema (P) on 75–100 mm. 
Lukitse se ylänupilla (5).

Aseta särmäkulma säätämällä 
yleistuen korkeus. Jos toistat 
entisen kulman, käytä viisteen
värjäysmenetelmää.

Työkalun kiinnitys ja hiontaohjaimen asetus

Hio aina siitä, missä hopeaviiva 
on paksuin ja liikuta työkalua 
koko ajan yleistuella.

Varmista, että ohjaimen koko 
laippa koskettaa yleistukeen.

Tarkasta usein, mistä kohdasta 
kivi hioo. Hio niin kauan, kunnes 
hopeaviiva on ohut ja tasapaksu.

Hionta

Hopeaviiva

Säädä kiven pinta sileämmäksi 
kivensäätäjän SP650 hieno
rakeisella puolella.

Jatka teroitusta. Tarkasta tulos 
usein.

Poista kierre nahkaisilla viimeis
telylaikoilla, jotta hopeaviiva 
näkyy kunnolla.
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Tärkeää Terään syntyvää kierrettä voi helposti luulla hopeaviivaksi! Kierre 
on siksi tavan takaa poistettava hionnan loppupuolella, jotta hopeaviivan 
kehittymistä ohuemmaksi voi seurata tarkkaan.

Teroita nyt uudelleen, tällä 
kertaa vain kevyesti painaen. 
Tarkasta usein, jottet yliteroita.

Lopeta teroitus heti, kun 
hopeaviiva katoaa, mikä on 
varma merkki siitä, että särmä 
on terävä.

Pidä työkalu edelleen kiinni 
ohjaimessa ja hio ja kiillota 
sen sisäpuoli profiloidulla 
nahkalaikalla.

Hio ja kiillota viiste. Aseta yleistuki siten, että viimeistelykulma 
on sama kuin hiontakulma. Käytä viisteenvärjäysmenetelmää. 
Hio pois kierre ja kiillota viiste peilikirkkaaksi.

Viimeistely

Särmä yliteroittuu hyvin hel
posti. Jos näin käy, särmä on 
muotoiltava uudelleen ja työ on 
aloitettava alusta.

Ole varovainen hioessasi taltan 
reunoja, jotta kulmat eivät pyö
risty. Veistotalttojen kulmien on 
oltava terävät!
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Terävyyden testaus

Pidä työkalu edelleen ohjaimessa ja testaa terävyys. Työnnä talttaa poikkisyin puukappa-
leeseen. Särmän tulee leikata helposti ja jättää tasainen pinta ilman repeäviä kuituja. Koska 
työkalu on edelleen kiinni hiontaohjaimessa ja yleistuki on paikallaan, voit helposti jatkaa 
hiontaa tarvittaessa.



113

Suorakärkiset veistotaltat

Käytetään avointa istukkaa

Tällä hiontaohjaimella terän pienen pituus on noin 100 mm 25°:een särmäkulmalla. Lyhyem-
mille terille, 75 mm:iin asti, käytä hiontaohjainta SVS-38 (sivu 68).

Lukitse istukka suoraan 
asentoon (0°) pohjanupilla (6). 
Istukan on otettava kiinni vas
teeseen (7).

Kiinnitä taltta ohjaimeen siten, 
että terän ulkonema (P) on 
vähintään 75 mm. Lukitse se 
ylänupilla (5).

Aseta särmäkulma säätämällä 
yleistukea. Jos toistat entisen 
kulman, käytä viisteenvärjäys
menetelmää.

Teroita ensimmäinen puoli. Hionta pysyy hyvin hallinnassa, kun 
painat peukalollasi läheltä särmää. Nosta työkalua ja siirrä sitä sivu
suunnassa, jotta kivi kuluu tasaisesti. Kun koko särmän pituudelle 
on syntynyt kierre, käännä ohjain ympäri ja teroita toinen puoli.

Varmista, että hiontaohjaimen 
koko laippa koskettaa yleis
tukeen.

Viimeistely. Pidä työkalu edelleen kiinni ohjaimessa ja siirry käyttämään nahkaista viimeistelylaikkaa. 
Aseta yleistuki siten, että viimeistelykulma on sama kuin hiontakulma. Käytä viisteenvärjäysmenetel
mää. Hio pois kierre ja kiillota viisteet peilikirkkaiksi.
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Vinokärkiset veistotaltat

Käytetään suljettua istukkaa

Näitä työkaluja valmistetaan noin 25°:een vinokulmassa. Voit hioa työkalun joko entiseen 
vinokulmaan tai voit muotoilla sen uuteen vinokulmaan valintasi mukaan.

Tämän hiontaohjaimen käyttö edellyttää taltalta tiettyä vähimmäispituutta, joka riippuu sär-
mäkulmasta ja vinokulmasta. 25°:een särmäkulmalla ja 25°:een vinokulmalla terän vähim-
mäispituus on noin 105 mm. Karan muodon tulee myös olla sellainen, että työkalu voidaan 
lukita istukkaan. Muussa tapauksessa on käytettävä avointa istukkaa.

Kiinnitä työkalu ohjaimeen siten, 
että ulkonema (P) on 50–75 mm, 
ja lukitse se sivunupilla (4).

Vedä viiva hiomakiveen yleistuki 
viivaimena. Käytä vedenkestä
vää kynää, jos kivi on märkä.

Laita hiontaohjain yleistuelle ja 
käännä sitä, kunnes viiste on 
viivan suuntainen. Kiristä sitten 
pohjanuppi (6).

Asetus entiseen vinokulmaan

Aseta haluttu vinokulma istukas
sa olevan asteikon avulla.

Lukitse asento pohjanupilla (6). Kiinnitä työkalu ohjaimeen siten, 
että ulkonema (P) on 50–75 mm, 
ja lukitse se sivunupilla (4).

Asetus uuteen vinokulmaan
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Aseta särmäkulma säätämällä yleistukea. Jos toistat 
entisen kulman, käytä viisteenvärjäysmenetelmää. 
Uuden kulman voit asettaa kulmatulkin avulla.

Hio ensimmäinen puoli. Hionta 
pysyy hyvin hallinnassa, kun 
painat peukalollasi läheltä 
särmää. Nosta työkalu ja siirrä 
sitä sivusuunnassa. Kun koko 
särmän mitalle on syntynyt 
kierre, käännä ohjain ympäri ja 
hio toinen puoli.

Hionta

Hiomakiven kunto

Veistotaltat kaipaavat tavallisesti vain pienen teroituksen. 
Siksi hiomakivi säädetään tavallisesti hienorakeisemmaksi 
kivensäätäjällä SP-650 (sivu 140). Kun sinun on muotoiltava 
taltta, käytä kiven normaalia nopeasti hiovaa tilaa.

Särmäkulman asetus

Pidä työkalu edelleen kiinni ohjaimessa ja siirrä yleistuki viimeistelylaikan puolelle. Aseta yleistuki 
siten, että lopputeroituskulma on sama kuin hiontakulma. Käytä viisteenvärjäysmenetelmää. Hio ja 
kiillota viisteet peilikirkkaiksi.

Viimeistely
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Työkalutuki SVD-110

Hiontasuunta: 
myötä tai vastahionta.

Tässä patentoidussa raken
teessa kartiomaisen reiän sivut 
ottavat kiinni pyörötankoon 
– ei reiän pohja. Tästä syystä 
lukitusvoima on kasvanut 250 
prosentilla.

Rakenne

Työkalutuki soveltuu ihanteellisesti sorvausrouhinten ja 
puunveiston erikoistyökalujen kuten suurten taivutettujen 
vetopuukkojen hiontaan. Sopii myös sikleille ja koverrus-
terille.

Tukipinta on suuri, 90×110 mm, minkä ansiosta työkalu 
voidaan painaa kivelle turvallisesti ja tukevasti.

Johdereiässä on erityinen kiilamuoto, joka lisää lukitus-
voimaa 250 prosentilla. Työkalutuki lukittuu nopeasti juu-
ri haluttuun kulmaan. Tämä ainutlaatuinen rakenne on 
 Tormekin patentoima.

Koneen sijoitus

SORVAUSKALVIMET

Pyöreäkärkinen

Tasakärkinen

Kaarevakärkinen

KOVERRUSTERÄT

TAIVUTETUT 
VETOPUUKOT

SIKLIT

RUUVIMEISSELIT
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Sorvauskalvimet
Valmistaja toimittaa kalvinterät särmäkulmaltaan tavallisesti 70–80°:isena. Toiset sorvaajat 
haluavat pienemmän kulman ja he hiovat uudet työkalunsa 60°:een tai jopa pienempään 
kulmaan. Kalvinterien hiominen onnistuu parhaiten vastahiontana yleistuki pystyasennossa. 
Hiomakiven pyörivä liike painaa työkalun työkalutukea vasten.

Jyrkkien särmäkulmien kanssa vaarana on värinä vastahionnassa. Jos haluat säilyttää alku-
peräisen suuren särmäkulman, hio kalvinterä myötähionnalla yleistuki kiinnitettynä vaakakiin-
nikkeeseen XB-100. Pyöristä viisteen kanta, jolloin kivi ei vedä työkalua ylös yhtä herkästi.

Pystyasento särmäkulmille 60°:een asti. Vaakaasento yli 60°:een 
 särmäkulmille.

Yleistuen suositeltava asento

Säilyttääkö kierre vai teroittaako särmä?

Kalvinterä irrottaa puuta kalvamalla eikä leikkaamalla kuten muut työkalut. Kalvaminen on 
kovaa käsittelyä puulle. Kuidut kiskotaan puusta ja tuloksen on karkea jälki, jota on hiottava 
paljon hiekkapaperilla. Toiset sorvaajat eivät hio pois kierrettä, koska kierre toimii ikään kuin 
leikkaavana särmänä varsinaisen teräsärmän päällä.

Suurinopeuksisen hiomakoneen kuivahionnan jättämä kierre muodostuu sintrautuneista 
(sulaneista) teräainejäänteistä ja laikan sideainejäänteistä sekä teräksestä, jota hiomalaikka 
on vetänyt ylöspäin. Sintrautunut seos kuluu pian pois sorvauksessa. Jäljelle jää jäyste, joka 
leikkaa/rouhii puuta. Voidaan sanoa, että kierre muuttaa kalvinterän leikkaavaksi työkaluksi.

Kierre on kuitenkin hyvin epätasainen, eikä se voi olla kovin kestävä. Työkalu on siten hiot-
tava uudelleen usein, jotta siinä olisi aina kierre. Se vie aikaa ja lyhentää työkalun kestoikää. 
Toisena haittana on se, että kierteestä voi irrota teräksen ja laikan sideaineen seosta, joka 
tunkeutuu puuhun ja kuluttaa työkalun särmän. Märkähiomakoneen synnyttämä kierre ei si-
sällä irtonaisia partikkeleita. Se on puhdasta terästä ja on siksi sileä, terävä ja myös kestävä.

On parempikin tapa saada kalvin toimimaan leikaavana työkaluna. Jos painat kovateräksi-
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sen terässauvan viistettä vasten kulmassa (ε) 5°, kärki tai-
puu ylöspäin pieneksi koukuksi. Sauvan synnyttämä paine 
puristaa terästä kasaan, tasoittaa hiomakiven synnyttämät 
pienet naarmut ja saa kärjen koukun kiiltämään.

Tuloksena on tasainen, terävä ja kestävä mikrokoukku 
ts. leikkaava särmä. Tätä menetelmää kutsuttaan teräs-
tykseksi tai painekiillotukseksi ja se antaa kierrettä paljon 
paremman ja kestävämmän särmän. Kun hyödynnät teräs-
tystä, viiste on hiottava mahdollisimman tasaiseksi. Terää 
on myös teroitettava/viimeisteltävä kummaltakin puolelta. 
Näin saadaan terävä ja kestävä leikkaava särmä.

Kaupallisesti on saatavissa erityisiä terästystyökaluja, mutta terästys onnistuu hyvin myös 
12 mm:n kulhotaltalla. Kiinnitä kalvinterä ruuvipenkkiin, jolloin voit pitää kulhotalttaa tuke-
vasti molemmin käsin.

Älä terästä särmää liian voimakkaasti, koska koukku kääntyy tällöin taaksepäin. Koukun 
kärjen on osoitettava ylöspäin toimiakseen hyvin. Puristuspaine on säädettävä särmäkul-
man mukaan. Kalvimen suurelle särmäkulmalle (70–80°) paineen on oltava suurempi kuin 
pienelle särmäkulmalle.

Terästyksessä särmän kärkeä 
painetaan ylöspäin, jolloin 
syntyy pieni koukku. (Tässä 
suurennettuna.)

Mikrokoukku

Käytä vastahiontaa työkalutuki 
kiinnitettynä pystyasennossa 
olevaan yleistukeen.

Siirrä yleistuki ja työkalutuki 
viimeistelylaikan puolelle. Teroi
ta viiste samalla kulmalla kuin 
hionnassa.

Hio kierre pois yläpuolelta 
vapaalla kädellä. Pidä työkalua 
viimeistelylaikan tangentin 
suunnassa.

Hionta ja viimeistely
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Vihje Ohjaimen tukipinta on suuri, jolloin 
pitkienkin työkalujen hionta on hyvin hallinnas
sa. Lyhyitä työkaluja varten tukipintaa voidaan 
muotoilla niin, että kahvaosa jää ulkopuolelle.

Uuden työkalun särmäkulmaksi 
on syytä hioa 60° tai pienempi. 
Työkalutuen voit säätää kulma
tulkin avulla.

Jos tyydyt entiseen särmäkul
maan, aseta tarkalleen sama 
kulma kuin terässä, jolloin 
teroitus käy nopeasti.

Särmäkulma

Kiinnitä työkalu ruuvipenkkiin ja 
paina särmää pikateräksisellä 
kulhotaltalla. Tue vasen kätesi 
työpöytään.

Paina talttaa viisteelle noin 5 
asteen kulmassa (ε).

Voit nähdä selvästi, kuinka 
terästys puristaa särmän kärjen 
sileäksi ja kiiltäväksi pinnaksi.

Terästys

Kalvimen toiminta riippuu siitä, kuinka suuri koukku sen särmään painetaan. Koukun koko 
ja muoto riippuvat kalvimen särmäkulmasta, terästyskulmasta (ε) ja siitä, kuinka kovaa te-
rästystyökalua painetaan. Koukkua ei saa tehdä liian suureksi, koska tällöin työkalun hallinta 
on vaikeaa ja se voi kaivautua työkappaleeseen. Muista, että käytät nyt leikkaavaa työkalua 
kalvimen sijasta.
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Siklit

Suorat ja kaarevat siklit on helppo tasata hiomakiven tasaisella ulkosyrjällä. Hio kierre pois 
huolellisesti nahkaisella viimeistelylaikalla. Tee mikrokoukku kiillotus- tai terästystyökalulla.

Pidä kaavinta työkalutukea 
vasten ja liu’uta sitä edestakai
sen niin, että käytät suurta osaa 
kiven pinnasta.

Hio kierre pois kummaltakin 
puolelta. Pidä työkalua viimeis
telylaikan tangentin suunnassa.

Kiinnitä työkalu ruuvipenkkiin ja 
paina särmää kovalla terästan
golla tai kiillotustyökalulla mikro
koukun aikaansaamiseksi.

Huom Käytä vain kevyttä painetta ja 5–8 vetoa. Käytä 
rasvaa tai paksua öljyä, jotta sauva kulkee helposti.

Koverrusterät

1. Kiinnitä karan kärki kuvan mukaisesti. Aseta työkalu-
tuki mahdollisimman lähelle hiomakiveä.

2. Aseta särmäkulma säätämällä työkalutukea.
3. Pidä teroittaessa sormia lähellä hiomakiveä ja paina 

alaspäin, jolloin kara pysyy työkalutuen pinnassa. 
Seuraa kärjen muotoa.

Kovertimet ja taivutetut vetopuukot

Nämä veistotyökalut hiotaan niin, että yleistuki on pysty-
holkeissa. Pidä työkalua kuvan osoittamalla tavalla. Tue 
tasainen takapinta työkalutukeen. Kiven pyörintä painaa 
työkalua tukea vasten.

Kavahöyläterät

Laita työkalutuki kuvan osoittamalla tavalla. Hiomakiven 
pyöriminen auttaa painamaan työkalun työkalutukea 
vasten.
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Hiontaohjain suorille terille SE-77

Koneen sijoitus

Hiontasuunta: 
vastahionta.

Viimeistelysuunta: 
myötähionta.

Rakenne

Katso kuvaa seuraavalla sivulla. Hiontaohjain käsittää yläpuolisen kantaosan ja siihen liit-
tyen alla oleva puristinosa ja kaksi lukitusnuppia työkalun kiinnittämiseksi. Ohjain liukuu 
nailonholkeilla yleistuessa yli hiomakiven. Särmäkulma asetetaan yleistuen (4) hienosäädön 
(3) avulla.

Ohjaimessa on kaksi turvavastetta, jotka estävät työkalun lipsahtamisen pois kiveltä hiomi-
sen yhteydessä. Sisempi vasten (1) asetetaan työkalun leveyden mukaan ja ulompi vaste (2) 
on asennetaan yleistuen päähän.

Ohjain ohjaa taltan ylemmälle tasaiselle puolelle, jolloin sen kiinnittäminen oikein (ei kieroon) 
on helpompaa. Tavanomaisissa ohjaimissa kohdistus on tehtävä manuaalisesti.

Alla olevassa puristusosassa on keskellä harjanne, joka mahdollistaa kartiomaisella karalla 
varustettujen lyhyiden työkalujen, esimerkiksi japanilaisten talttojen, asentamisen tiukasti. 
Yläpuolinen kantaosa, joka oikaisee työkalun, on suunniteltu niin, että puristuspaine jakau-
tuu päihin ja työkalu pysyy tiukasti ilman, että nuppeja pitäisi kiristää voimakkaasti.

HÖYLÄNTERILLE

TASATALTOILLE

Suurin leveys 77 mm. 
Suurin paksuus 9 mm

SE77 on SE76:n edistyneempi versio. Ohjaimessa on nyt säädettävä reuna.
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Hiontaohjain ohjaa taltan 
ohjaimeen ylemmälle tasaiselle 
puolelle. Pykälän (A) ansiosta 
työkalu on helppo kiinnittää 
oikein 90°:n kulmaan.

Puristusvoima jakautuu keskellä 
olevasta harjanteesta reunoi
hin, joten myös kartiokaraisten 
talttojen kiinnitys on varma.

Käytä kahta pienempää sää
töruuvia (5), jos 90°:n asteen 
kulman saavuttaminen vaatii hie
nosäätöä tai jos haluat hieman 
kuperan muodon (sivu 126).

Ennen kuin aloitat hionnan, 
tarkasta, että kivi on tasainen ja 
pyöreä. Anna yleistuen kosket
taa kiveen.

Tasoita kivi tarvittaessa kiven
tasoittajalla TT50, jotta pinta 
on tasainen ja yleistuen kanssa 
yhdensuuntainen.

Valmistelut
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Asenna työkalu niin, että se tulee ulos (P) noin 50–75 mm. 
Lukitse työkalu kiristämällä siirrettävä nuppi noin 5 mm:n 
päähän työkalusta.

Työkalun, jossa on yhdensuun
taiset syrjät, on tukeuduttava 
olakkeeseen. Jos työkalun syrjät 
eivät ole yhdensuuntaiset, katso 
sivu 125.

SE77 Työkalun kiinnittäminen

Tasoita ja viimeistele työkalun taustapuoli

Jotta särmästä tulisi mahdollisimman terävä, sen vastapintojen on oltava tasaiset. Ei riitä, 
että varsinainen särmäviiste hiotaan täydellisesti, jos taustapuoli ei ole yhtä tasainen ja sileä. 
Useimpien uusien työkalujen takareunassa on selvästi näkyviä uria valmistusprosessin jäljil-
tä. Nämä on hiottava pois ja pinta on viimeisteltävä ja kiillotettava. Tämä työ tarvitsee tehdä 
vain sen kerran, kun otat uuden työkalun käyttöön. Se parantaa uuden työkalun laatua.

Aseta työkalu huolellisesti kiveä vasten. Särmä ei saa koskettaa 
kiveen ennen kantaosaa. Tasoita työkalun takaosa pitämällä sitä 
tasaisesti vasten kiven laitaa. Liikuta työkalua hieman. Muussa 
tapauksessa särmän kärki voi pureutua kiveen ja pyöristyä. Tue 
työkalun syrjä kuvan mukaisesti yleistukeen, joka on asemoitu 
lähelle kiveä. Työkalua ei tarvitse tasoittaa kuin 25–30 mm:n 
matka särmästä.

Viimeistele ja kiillota pinta viimeistelylaikalla vapaalla kädellä. 
Pidä työkalu nahkalaikan tangentin suuntaisena.

SE77 ja SE76

SE76 Työkalun kiinnittäminen

Avaa puristusosaa työkalun 
paksuuteen asti ja likimäärin 
yhdensuuntaiseksi kantaosan 
kanssa. Asenna työkalu niin, 
että se tulee ulos (P) noin 
50–75 mm. Lukitse työkalu 
kiristämällä vain lähempänä 
työkalua olevaa nuppiruuvia.
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Värjää viiste huopakynällä. Pyöritä hiomakiveä käsin ja tarkasta, mistä kohdasta hionta tapahtuu. 
Säädä hienosäädöllä, kunnes kivi koskettaa koko viisteeseen kärjestä kantaan.

Teroitus entiseen särmäkulmaan

Särmäkulman asetus

Yleistuen korkeusasetus määrää särmäkulman. Se voidaan asettaa kahdella tavalla. Voit 
joko toistaa entisen särmäkulman käyttämällä apuna viisteenvärjäysmenetelmää, tai voit 
asettaa uuden kulman haluamasi mukaan käyttämällä apuna kulmatulkkia WM-200.

Aseta kulmatulkkiin WM200 
kiven halkaisija.

Aseta yleistuen korkeus hieno
säädön avulla.

Koko kannan pitää tukeutua 
työkaluun ja niin, että nurkka (a) 
on kiven päällä.

Uuden särmäkulman teroitushionta

Turvavasteiden asetus

Turvallisuusrajoittimet takaavat turvallisuuden käytettäessä kiveä koko leveydeltä, ja niitä 
tulee käyttää teroitettaessa höylänteriä, koska ne ulottuvat osittain kiven ulkopuolelle. Si-
sempi vaste (A) otetaan pois, kun hiotaan yli 60 mm leveitä teriä.

Asenna ensin sisempi liikkuva vaste (A) niin, että työkalu lepää 
noin 6 mm kiven päällä. Asenna sitten ulompi vaste (B), joka on 
kiinteä ja riippumaton työkalun leveydestä.

Liikuta työkalua jatkuvasti lah
den vasteen välillä. Hio laitaosia 
pitempään.
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Tärkeää Määrität omin käsin hiontapaineen ja –ajan kullekin hiottavalle 
kohdalle. Tarkasta muoto toistuvasti ja hio lisää kohdasta, jossa siihen on 
tarvetta.

Hionta

Japanilaiset taltat

Nämä eroavat malliltaan länsimaisista taltoista. Taonnan 
tuloksena syntyvä karkea muoto säilytetään työstämättä 
sitä siistiksi, syrjät eivät ole yhdensuuntaiset, ja terälapa on 
lyhyt. Se merkitsee, että hiontaohjaimen kohdistusolaket-
ta ei voi käyttää tarkalleen 90° kohdistuksen saamiseksi. 
Puristusosa on suunniteltu siten, että myös kartiomallisella 
karalla varustetut työkalut voidaan kiinnittää siihen tuke-
vasti (sivu 122).

Hio japanilaiset taltat varoen! Pitkiin länsimaisiin talttoihin verrattuna niissä selvästi vähem-
män terästä hiottavaksi. Ole siis varovainen ja hio kallisarvoista teräainesta vain minimaali-
sesti. Selässä on syvennys, joka siirtyy lähemmäs särmää jokaisella teroituksella. Joidenkin 
teroitusten jälkeen selkä on ehkä hiottava tasaiseksi, jotta syvennys ei ulottuisi särmään. 
Käytä tasoitushiontaan hiomakiven sivulaitaa.

Vedä kynällä viiva hiomakiveen 
käyttäen yleistukea viivaimena.

Kohdista työkalun viivan mu
kaan, kun kiinnität sen.

Varmista, että syvennys ei ulotu 
särmään asti. Tasoita tarvitta
essa selkä hiomakiven kylkeä 
vasten hiomalla. Tärkeää! Vie 
työkalu kiveä vasten varovasti, 
kun ryhdyt hiomaan selkää.

Liikuta työkalua sivusuunnassa hiomakiven koko leveyden käyttä
miseksi. Älä vie työkalua kuin enintään noin 2 mm kiven ulkopuo
lelle. Parhaan tuloksen saat, kun painat sormin läheltä särmää. Ke
vennä painetta hionnan lopussa, jolloin saat hienomman pinnan.

Hio, kunnes syntyy kierre koko 
viisteelle. Tunnet sen sormella.
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Tulokseen vaikuttavat tekijät

Jotta saisit täysin suoran särmän teroittaessasi leveitä 
työkaluja kuten höylänteriä, kiinnitä huomiota seuraavaan 
pariin seikkaan, jotka vaikuttavat lopputulokseen. Hionta-
ohjain antaa vakiosuuruisen särmän kiveä vasten, mutta 
muoto riippuu siitä, kuinka paljon painetta kohdistat oike-
aan ja vasempaan laitaan. Myös aika, jonka käytät teroituk-
seen kummallakin laidalla, vaikuttaa muotoon.

Jos painat yhtä paljon kumpaakin laitaa ja liikutat työkalua tasaisesti yli kiven, saat kuperan 
mutta et suoran särmän. Tämä johtuu siitä, että keskikohdalla hionta-aika on suurempi. 
Kompensoi se käyttämällä enemmän aikaa laitojen hiomiseen.

Kaareva muoto

Useimmissa höylänterissä on hieman kupera tai kaareva 
muoto. Kaarevuus riippuu höylän tyypistä ja sen tulisi olla 
likimäärin sama kuin lastun paksuus. Kaarevuus (c) vaih-
telee 0,8 mm:stä käsihöylässä 0,05 mm:iin silityshöylässä.

Kaarevuus saadaan painamalla kovempaa laitoja hiottaes-
sa. Terän suurempi ulkonema ohjaimessa antaa tällaisen 
vaikutuksen, koska useimmat höylänterät ovat jonkin ver-
ran joustavia. Kun työkalu on paksu ja jäykkä, kaarevan muodon saat hiomalla enemmän 
laitaosia.

SE-77 Säätöruuvit

Kuperampien työkalujen tapauksessa voit käyttää säätöruuveja, katso alla. Jos tarvitset 
enemmän kuperuutta, teroita vapaalla kädellä käyttäen työkalutukea SVD-110.

Löysää säätönuppeja A ja B 
saman verran. Sivuille saadaan 
näin heiluriliike. Mitä enemmän 
löysäät nuppia, sitä suurempi 
heiluriliike, mikä suurentaa 
kuperuutta.

Keskitä työkalu ohjaimen keskiviivan alle, joka on merkitty viivalla. 
Varmista, että työkalu on kiinnitetty suoraan kulmaan, piirtämällä 
viiva hiontaohjainta pitkin (sivu 125).
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Paina kivensäätäjän hienompaa 
pintaa hiomakiveen noin 45 
sekuntia. Paina melko voimak
kaasti.

Käytä samaa asetusta ja hio 
30–40 sekuntia. Älä paina liian 
voimakkaasti.

Hienompi pinta kivensäätäjän avulla

Saat työkalulle hienon pinnan säätämällä alkuperäisen hiomakiven Tormekin kivensäätäjällä 
SP-650. Kivensäätäjän painaminen lujasti hiomakiveä vasten muuttaa hiomakiven pinnan 
karkeusasteen 1000 hiomakiveksi. Jos hiot entiseen särmäkulmaan, voi suorittaa hionnan 
tällaisella hienopintaisella hiomakivellä.

Viimeistely nahkalaikalla

Käännä hiomakone ympäri niin, että nahkalaikka pyörii 
poispäin itsestäsi. Siirrä yleistuki nahkalaikan puolelle ja 
asenna se vaaka-asentoon. Aseta viimeistelyhionnan kul-
ma samaksi kuin varsinaisessa hionnassa. Käytä viisteen
värjäysmenetelmää tai kulmatulkkia WM-200 asetuksen 
tekemiseksi, sivu 124. Muista vaihtaa kulmatulkin läpimi-
taksi ∅ 220 mm. Hiontaohjain mahdollistaa viimeistelykul-
man täydellisen hallinnan T-8-mallin kanssa. Hio työkalun 
selkä ilman ohjainta.

Turvavasteita ei käytetä viimeistelyhionnassa – ne on tarkoitettu käytettäväksi hiomakiven 
kanssa. Varo siksi liu’uttamasta ohjainta liian pitkälle sivusuunnassa. Osan terästä on pysyt-
tävä aina kosketuksessa nahkalaikkaan.

SE77 Hienosäätö

Voit lisätä työkalun oikean sivun 
teroituspainetta löysäämällä 
nuppia A ja kiristämällä nuppia 
B. Tee päin vastoin lisätäksesi 
vasemman sivun teroituspai
netta. Säädä noin ¼ kierros, 
kunnes tulos on toivottu.

Säätöruuveilla saadaan aikaan 
liikutettava sivu, mikä mah
dollistaa hienosäädön. Niitä 
voidaan käyttää, jos ei saada 
90°:n kulmaa.

Kun viivat ovat kohdakkain, 
ohjain on neutraaliasennossa.
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Ylimääräinen särmäviiste?

Jotkut suosittavat, että höylänteriin ja tasatalttoihin kannattaa hioa ylimääräinen särmäviis-
te. Syyksi mainitaan, että viimeistelyhionta on silloin nopeampaa, koska ei tarvitse hioa koko 
särmäviistettä vaan ainoastaan kärkiosan ylimääräinen viisteosa.

Ylimääräisestä viisteestä on haittaa puutaltoissa, koska tällöin et saa pitkän viisteen anta-
maa tukea veistotyöhön.

Koska koko särmäviisteen hiominen ja viimeistely on helppoa Tormek-järjestelmällä, ylimää-
räistä viistettä ei tarvita. Voit asettaa särmän kulman juuri haluamaasi arvoon ja säilyttää sen 
uusinta-hionnoissa ja viimeistelyissä.

Lyhentynyt tukipituus, 
kun puutaltassa on yli
määräinen särmäviiste.

Tukipituus yhdellä 
särmäviisteellä.

Viimeistele selkä vapaalla kädellä 
hioen. Pidä työkalua hiomakiven 
tangentin suuntaisena.

Älä pidä työkalua tangenttia 
jyrkemmässä kulmassa! Kärki 
pyöristyy.

Särmäkulma

Höylänterät, tasataltat ja kavahöylänterät hiotaan taval-
lisesti 25° särmäkulmaan (α). Jos haluat työstää veisto-
taltalla hienovaraisia yksityiskohtia pehmeään puuhun, 
särmäkulmaa voidaan pienentää 20°:een. Jos työstät 
kovaa puuta ja lyöt talttaa puuvasaralla, särmäkulmaa 
on suurennettava 30°:een.
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Hiontaohjain taso-/oikohöylän terille 
SVH-320

Rakenne

Hiontaohjaimeen sisältyy tukilevy (a), teränpidin (2) ja kuusiokoloavain (3). Tällä ohjaimella 
työkalu liikkuu tarkasti ja hioutuu tasaisesti koko pituudeltaan esiasetettuun kiinteään sy-
vyyteen. Näin ei voi tehdä muilla Tormek-hiontaohjaimilla, joissa hiontaa ja sen syvyyttä oh-
jataan käsin. On tärkeää, että hiontakulma asetetaan erittäin tarkasti. Hyvän lopputuloksen 
saavutat seuraamalla yksityiskohtaisia, vaiheittaisia ohjeita tarkasti.

Koneen sijoitus

Hiontasuunta: vastahionta.

PIKATERÄKSISILLE TASO-/
OIKOHÖYLÄN TERILLE

VIISTEHÖYLÄN TERILLE

Voidaan hioa kaikenpituiset terät. 
Pienin leveys (a) 13 mm. 
Kovametalliteriä ei 
voida hioa.

*  Tormek Blackstone Silicon SB250 voi teroittaa kovametallia.
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Valmistelut

Tarkasta, että hiomakivi on 
pyöreä ja sen pinta tasainen. 
Tasoita kivi tarvittaessa Tormek
kiventasoittajalla TT50.

Poista yleistuki ja laita ohjaimen 
tukiosa koneen holkkeihin. Pois
ta viimeistelylaikka tarvittaessa.

Kiinnitä terä pitimeen. Varmista, 
että terä tukeutuu vasteeseen 
koko pituudeltaan. Aloita aina 
kuluneimmasta terästä.

Värjää hiontaviiste huopaky
nällä, jotta voit nähdä mistä 
kohdasta kivi ottaa, kun asetat 
särmäkulmaa.

Laita teränpidin tukeen ja aseta sivuliikkeen pituus terän pituuden 
mukaan, jotta terä ei kulkeudu kokonaan yli kiven reunan hionnan 
aikana. Se tapahtuu säätämällä ja lukitsemalla molemmat vasteet 
(5). Yli 270 mm:n pituiset terät irrotetaan kiinnittimestä ja hiotaan 
kahdessa vaiheessa.*

Hio terä täsmälleen entiseen 
särmäkulmaan (α).

Aseta ohjaimen korkeusasetus karkeasti kohdalleen kahdella 
nupilla (6). Aseta särmäkulma säätönupilla (7). Hienosäädä korkeus 
nupeilla (6). Särmäviisteen tulee olla nyt tasaisesti kiveä vasten ja 
pitimen (2) tulee koskettaa tukilevyyn (1).

Särmäkulman asetus ja hiontaohjaimen kohdistus

12 mm12 mm

* Voit teroittaa enintään 310 mm:n teriä yhdellä vaiheella, mutta muista käyttää kivensäätäjää SP650 
teroituksen aikana, jotta hiomakiven pinta pysyy tasaisena. (Pieni epätasainen teroituksesta johtuva 
kuluminen tekee muuten terän reunojen teroittamisesta vaikeaa.)
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Tarkasta kulmaasetus pyö
rittämällä kiveä käsin. Kiven 
tulee tehdä hiontamerkit koko 
särmäviisteen alueelle, kärjestä 
kantaan.

Paina hiontaohjainta alas ja 
lukitse samalla lukitusnupeilla 
siten, että kaksi nuppia (6) tu
keutuvat välyksettä alustaan.

Varmista, että terä koskettaa 
kiveen koko kiven leveydeltä – 
tarkastus onnistuu helposti ohu
en paperinpalan avulla. Säädä 
tarvittaessa nupeilla (6).

Tärkeää Tee kulmaasetus huolella saadaksesi täsmälleen 
entisen hiontakulman. Jos asetat ohjaimen hiomaan viisteen 
kantaa, hionta kestää tarpeettoman kauan.

Hiontasyvyyden asetus

Aseta hiontasyvyys kohottamalla nuppeja (6). Käännä nuppeja 
tarkalleen saman verran, jotta terä pysyy yhdensuuntaisena kiven 
pinnan kanssa. Hiontasyvyys näkyy nuppien asteikosta, jossa on 
jakoviivat 0,1 mm välein. Nuppien (6) numeroarvojen ei tarvitse 
asettua samalle kohdalle.

Vapauta kaksi lukitusnuppia (8) 
ja päästä tukilevy laskeutumaan 
saman verran, kuin olet kohotta
nut korkeusnuppeja (6).

Lukitse tukilevy kahdella lukitus
nupilla (8) samalla, kun levy on 
painettu täysin alas.

Teränpitimen ja tuen väliin jää 
nyt rako.
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Hio terä liikuttamalla teränpi
dintä tasaisesti painaen laidasta 
laitaan vasteesta toiseen.

Hio, kunnes teränpidin ottaa 
kiinni tukeen koko pituudelta. 
Hionta on nyt valmis. Hio toinen 
terä samoin asetuksin.

Jos terän pituus ylittää 270 mm, 
siirrä terää pitimessä ja hio se 
kahdessa osassa. Varmista, 
että terän takaosa koskettaa 
vasteeseen.

Hio kierre pois varovasti viimeis
telylaikalla. Aloita taustapuolelta 
ja hio sitten särmäviiste. Toista 
menettely pari kertaa. Tärkeää: 
Suorita viimeistely aina myötä
hionnalla.

Hionta

Viimeistely

Tärkeää Jos kiven hiontateho pienenee hionnan 
aikana, kivi voidaan aktivoida helposti kivensäätä
jällä SP650, jolloin kiven pintaan saadaan tuoreet 
hiomarakeet.

Viistehöylän terät

Näiden leveiden terien kiinnittämiseksi on poistettava yksi tai kaksi teränpitimen ruuvia. 
Käytä 3 mm:n kuusiokolo-avainta. Hiontaohjeet ovat samat kuin taso-/oikohöylän terille. 
Kiinnitä ruuvit hioessasi taso-/oikohöylän teriä.

Viistehöylän teriä. Käytä 3 mm:n kuusiokolo
avainta yhden ruuvin irrotta
miseen.

Kiinnitä terä niin, että terä on 
yhdensuuntainen teränpitimen 
kanssa.
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Hiontaohjain jyrsinterille SVP-80

Hiontaohjaimen asetus. Hionta.

Rakenne

Katso kuvaa seuraavalla sivulla. Hiontaohjaimeen sisältyy jalusta (1), teränpidin (2), ylimää-
räinen hienosäädöllä (4) varustettu yleistuki (3) sekä kaksi paria sokkatappeja (5 ja 6) terän-
pitimeen.

Jalusta asennetaan ylimääräiseen yleistukeen (3) ja koneessa ennestään olevaan yleistu-
keen. Jalusta lukitaan ruuveilla (7). Varsi (8), joka lukitaan säädettävällä käsivivulla (9), va-
kauttaa rakenteen.

Terä laitetaan teränpitimen sokkatappeihin. Magneetti (13) pitää terän paikallaan. Teränpi-
timessä on erilaisiin terästandardeihin sopiva reikä. Ohjaimen mukana toimitetaan kahden 
koon sokkatapit (∅ 4 ja ∅ 5 mm).

Teräpidin (2) liukuu jalustalla (1), jonka pinnat on tehty PTFE:stä, mikä minimoi kitkan. Terä 
hiotaan takasivulta. Hiontasyvyys määrätään säätämällä vaakasuunnassa olevaa yleistukea 
hienosäädön (4) avulla.

Koneen sijoitus

JYRSINKONEIDEN MUOTOTERILLE

Voidaan hioa kaikentyyppiset jyrsinterät, 
joissa ohjausreikien väli on 24, 30 ja 38 
mm. Ei sovi terille, joissa ei ole ohjausreikiä.

MAALIKAAPIMINEN MUOTOTERILLE
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Pakkauskoon pienentämiseksi 
nuppeja (11) ei ole asennettu 
paikalleen. Asenna ne kopautta
malla kevyesti vasaralla. Varmis
ta, että alusta on tasainen.

Valitse terän reikiin sopivat 
kaksi sokkatappia, ja kiinnitä ne. 
Purista tappeja pienemmäksi 
pihdeillä, jotta saat menemään 
ne reikiin kokonaan.

Asenna varsi (8) käsivivun (9) ja 
mutterin (12) avulla. Säädä varsi 
sopivaan asentoon.

Hiontaohjaimen asennus

Tarkasta hiomakivi

Tarkasta, että kivi pyörii tasaisen pyöreänä ja että 
sen pinta on tasainen. Hio se tasaiseksi tarvittaessa 
 Tormekin kiventasoituslaitteella TT-50.

Koneen entinen yleistuki (A)
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Hiontaohjaimen asennus ja asetus

Asenna ylimääräinen yleistuki (3) 
vaakakiinnikkeeseen ja entinen 
yleistuki (joka ei sisällä hieno
säätöä vanhemmissa koneissa) 
pystykiinnikkeisiin.

Lukitse pystytuki noin 25 mm 
hiomakivestä. Tämä pätee, kun 
hiomakiven halkaisija on 250 
mm. Jos kivi on pienempi, etäi
syyden on oltava pienempi.

Liu’uta jalusta vaakatuelle tuen 
jalkaan (a) asti. Anna jalustan 
alaosan (b) levätä vaakatuella. 
Varren (8) tulee olla toimettoma
na tässä vaiheessa.

Laita terä teränpitimeen. Mag
neetti pitää sen nyt paikallaan.

Asemoi teränpidin (2) keskelle 
jalustaa (1). Säädä hienosäädön 
(4) avulla vaakatukea (3) sisään 
koneeseen päin, kunnes terä 
koskee kiveen kevyesti.

Aseta hiontasyvyys löysäämällä 
ensin hienosäätö ja painamalla 
yleistukea kohti konetta. Lukitse 
tuki nupilla (c).

Huom Aloita hiontasyvyydellä 0,05 mm. Se vastaa yhtä pykäläväliä hieno
säädössä (4). Lisää hiontasyvyyttä tarvittaessa vielä yhdellä pykälällä.

Lukitse jalusta ruuvilla (7) ja 
vakavoi jalusta lukitsemalla varsi 
(8) niin, että se kiinni vaakatues
sa ilman välystä.

Kaksi yleistukea toimivat nyt 
yhtenä yksikkönä ja tekevät 
rakenteesta tukevan.
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Hio terä liu’uttamalla teränpi
dintä ylös ja alas niin, että terä 
hioutuu koko leveydeltä.

Siirrä teränpidintä sivusuunnassa asteittain jalustan vasemman 
ja oikeanpuoleisen vasteen välillä jatkaen samalla teränpitimen 
liikuttamista ylös ja alas.

Käännä teränpidintä 180°. Jatka teroitusta. Liikuta teränpidintä jalustan vasemman ja oikean
puoleisen vasteen välillä. Nyt koko terän pitäisi olla hiottu tasaisesti.

Huom Ylösalasliikettä tulee tehdä painamatta liikaa. Liikuta pidintä melko 
nopeasti teroituksen lopussa – noin yksi siirtoliike per sekunti – jolloin saat 
mahdollisimman tasaisen pinnan. Jatka teroitusta, kunnes teräainesta ei 
irtoa juuri lainkaan.

Terän paksuuden suurin ohentuma

Terää ei saa hioa niin monta kertaa, että se ohenee liikaa ja menettää lujuutensa. Se ei 
saa oheta 0,3 mm enempää alkuperäispaksuudestaan. Normaalihionta pienentää paksuutta 
0,05 mm. Näin ollen voit teroittaa terän 6 kertaa, ennen kuin se muuttuu liian ohueksi.

Viimeistelyhionta

Viisteen puolelle jäävä kierre on hiottava pois vapaalla kädellä nahkalaikkaa käyttäen. Vii-
meistele terä aina myötähionnalla (nahkalaikka pyörii poispäin teräsärmästä). Suorita vii-
meistelyhiontaa taka- ja viitepinnalle vuorotellen suurella nahkalaikalla ja mahdollisuuksien 
mukaan myös pienellä profiloidulla laikalla, kunnes kierre häviää. Kunnolla viimeistelty sär-
mä antaa puhtaamman, tasaisemman pinnan puulle, ja terä säilyy terävänä pitkään.

Teroitus

Huom Kun ensimmäinen terä on hiottu, 
teroita toinen terä muuttamatta asetusta.



Tarvikkeet
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Kivenkunnostuslaite TT-50

Rakenne

Tämä ainutlaatuinen ja patentoitu kunnos-
tustyökalu antaa hiomakivelle täydellisen 
pyöreyden ja tasaisen pinnan sen ollessa 
asennettuna hiomakoneeseen. Kunnostus-
ta ohjataan yleistuen (1) avulla, johon myös 
hiontaohjaimet kiinnitetään. Siksi pinnasta 
tulee aina hiontaohjaimeen kiinnitetyn työ-
kalun kanssa yhdensuuntainen.

Kunnostustyökalussa on syöttölaite (2) ti-
manttisen työstökärjen (3) ohjaamiseksi 
hallitusti yli kiven. Voit asettaa haluamasi 
työstösyvyyden yleistuen asteikon (4) avul-
la. Sopiva syvyys on 0,25–0,75 mm.

Leikkauskärki sisältää kuparisylinteriin upotettuja timanttirakeita. Rakeet sijoittuvat epä-
säännöllisesti kuin ”rusinat kakkuun”. Käytön aikana pehmeä kupari kuluu ja timanttirakeet 
nousevat pinnasta esiin. Kuluneet rakeet korvautuvat ennen pitkää uusilla. Rakenteen ansi-
osta kärki on pitkäikäinen.

Huom Vanhempien koneiden, 
kanssa, joissa ei ole yleistuen 
hienosäätöä, työstösyvyys on 
asetettava manuaalisesti.

Koneen sijoitus

• Kunnostaa hiomakiven täysin pyöreäksi 
ja tasaiseksi.

• Helppokäyttöinen syöttölaite jättää kiven 
pinnan tasaiseksi.

• Syöttämällä timanttia nopeammin kiven 
pinta saadaan karkeammaksi ja hiomaan 
terästä nopeammin.

• Työstösyvyyden asetus kätevästi yleistuen 
hienosäädön avulla.



139

Aseta yleistuen korkeus niin, 
että kunnostuslaite voidaan 
laittaa paikalleen.

Paina kivenkunnostuslaitetta 
kohti jalkaa (5). Lukitse lukitus
nupin (6) avulla.

Käynnistä hiomakone ja täytä 
astia vedellä.

Tasoitus

Laske yleistukea hienosäädön 
(4) avulla, kunnes leikkauskärki 
koskee kiven korkeimpaan 
kohtaan.

Pysäytä hiomakone. Liikuta 
leikkauskärkeä sivusuunnassa 
toisella nupeista (2) niin, että leik
kauskärki on kiven ulkopuolella.

Aseta haluttu leikkaussyvyys (2) 
nostamalla hienosäädöllä, joka 
on pykälöity 0,25 mm välein.

Paina alaspäin niin, että 
hienosäätö nojautuu taas 
holkkiin (8). Lukitse kahdella 
lukitusruuvilla (7).

Käynnistä hiomakone. Syötä 
leikkauskärkeä pyörittämällä 
kahta nuppia (2) vuorotellen. 
Käytä kiven ylittävään liikkee
seen noin 90 sekuntia.

• Suurin leikkuusyvyys 0,75 mm.
• Älä syötä liian hitaasti, koska voi syntyä värähtelyä.
• Tasoita kivi heti kun huomaat sen olevan epätasapainossa. Tämä pidentää 

kiven ikää. Pienikin soikeus lisääntyy väistämättä, jos hiontaa jatketaan. ÄLÄ 
käytä TT50 kivenkunnostuslaitetta timanttihiomakiveen. Tätä hiomakiveä ei 
ole tarpeen suoristaa.

• Timanttirakeiden välissä oleva kuparimateriaali leikkuukärjessä kuluu heti 
vähän timanttirakeiden kärkiä alempaan tasoon. Se voi vaikuttaa siltä, että 
leikkauskärki olisi viallinen, mutta on kuitenkin aivan normaalia.

Saat hiomakiven nopeammin 
työstäväksi syöttämällä työkalua 
nopeammin. Siirrä se 30 sekun
nissa yli kiven. Käytä enintään 
0,25 mm leikkaussyvyyttä.

30 sek
90 sek
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Kivensäätäjä SP-650

Huom Kiven saa täysin 
pyöreäksi vain tasoituslait
teella TT50.

Hiomakivien ominaisuudet

Vesikylvyssä pyörivä hiomakivi voidaan tehdä karkeaksi, jolloin se hioo nopeasti mutta an-
taa karkean hiontapinnan, tai hienorakeiseksi, jolloin se hioo hitaammin mutta antaa sileän 
hiontapinnan. Nopeasti hiova kivi on ”pehmeä”, mikä merkitsee sitä, että hiomarakeet on 
sidottu löysästi kiveen. Vanhat, kuluneet rakeet irtoavat herkästi ja antavat tilaa uusille, terä-
ville rakeille. Hienon pinnan hiova kivi on ”kova”, mikä merkitsee sitä, että rakeet on sidottu 
lujasti kiveen. Kova kivi kuluu vähemmän kuin pehmeä.

Tormek hiomakivet on suunniteltu hiomaan nopeasti mutta kestämään silti pitkään. Raeko-
ko on 220. Hiomakiviä voidaan valmistaa hienorakeisemmiksi, mutta haittana on tällöin 
huono hiontateho ja pitkä hionta-aika. Molempia etuja – nopeaa hiontaa ja sileää pintaa – 
ei saavuteta samalla hiomakivellä.

Yhtenä keinona on tehdä ensi hionta oikeaan muotoon karkealla, nopeasti hiovalla kivellä 
ja vaihtaa sitten hienorakeisempaan ja hitaampaan kiveen lopullisen hienon pinnan hiomi-
seksi. Tämä on vaivalloista ja turhan kallista. Sen lisäksi, että on käytettävä kahta kiveä tai 
kahta konetta, hiontaohjain on asetettava kaksi kertaa, koska kahden kiven läpimitta ei juuri 
koskaan ole täysin sama.

Koneen sijoitus

Valmistettu piikarbidista. Toinen puoli on 
erittäin hienorakeinen ja toinen karkea
rakeinen.

• Hienorakeinen puoli silottaa hiomakiven 
pinnan siten, että kivi hioo työkalun 
sileäksi.

• Karkea puoli palauttaa hiomakiven takai
sin karkeaksi nopeaa hiontaa varten.

• Aktivoi tukkeutuneen hiomakiven.
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Tormek hiomakivien ja kivensäätäjän ominaisuudet

Tormek alkuperäinen hiomakivi ja Tormek Blackstone Silicon ovat valmistettu siten, että 
niiden ominaisuuksia voidaan muuttaa Tormek-kivensäätäjällä SP-650. Hiomakivet voidaan 
muuttaa nopeasti hiovasta hienon pinnan antavaksi. Tällä menetelmällä on suuria etuja. 
Ensimmäinen nopea karkeahionta ja hienohionta voidaan tehdä samalla kivellä, samalla 
hiomakoneella ja samalla ohjainasettelulla. Samalla hionta on mukavaa ja nopeaa, ja saat 
lisäksi täydellisen särmän, koska hienohionta/teroitus tehdään tarkalleen samassa asen-
nossa kuin ensimmäinen hionta.

Hiomakiven säätö tehdään painamalla kivensäätäjän hienorakeinen puoli hiomakiveä vas-
ten, jolloin kivi muuttuu ominaisuuksiltaan hienorakeiseksi (raekoko n. 1000). Kun kivensää-
täjän karkearakeinen puoli painetaan hiomakiveä vasten, kiven pinta palautuu normaalisti 
hiovaksi (raekoko 220). Menettely voidaan toistaa lukuisia kertoja ilman, että kivi kuluu sa-
nottavasti.

Japanilaisen vesikiven kanssa kivensäätäjän hienoa sivua käytetään kiven pinnan puhdista-
miseksi. Älä käytä SP-650 kivensäätäjää Tormekin timanttihiomakivien kanssa.

Hio työkalu normaalisti. Tässä 
höylänterä hiontaohjaimen 
SE77 kanssa.

Silota kivi painamalla kiven
säätäjän hienorakeista puolta 
vasten kiveä 20–30 sekuntia. 
Paina voimakkaasti.

Hio uudelleen painamalla 
kevyesti hienopintaiseen kiveen. 
Höylänterä pidetään kiinni ohjai
messa samassa asennossa.

Paina kivensäätäjän karkeaa 
puolta kiveä vasten 20–30 
sekuntia ja liikuta sivusuunnassa 
kiven päällä. Nyt hiomakivi on 
valmis normaaliin, nopeaan 
hiontaan.

Hiomakiven palauttaminen normaalitoimintaan

Huom Älä pidä kivensäätäjää yleistukea vasten, koska se voi kuluttaa yleis
tukea. Pidä kivensäätäjä käsissäsi ja tue ranteesi yleistukeen kuvan tavoin.
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Kulmatulkki WM-200
Patentoitua kulmatulkkia voidaan käyttää kahdella tavalla: sen avulla voidaan asettaa oh-
jain kiveen nähden niin, että kivi hioo työkalun haluamaasi kulmaan välillä 10–75°, ja voit 
mitata sen avulla työkalun särmäkulman. Kulmatulkki toimii hiomakiville, joiden halkaisija 
on 150–250 mm. Tulkki antaa tarkan lukeman riippumatta kiven kulumisasteesta. Kulmatul-
kissa on kaksi magneettia, jotka pitävät sen kiinni koneen rungossa (vain malleissa Tormek 
T-8, T-7 ja T-4).

Halkaisijan korjaus 
Kiven halkaisija voidaan 
asettaa 5 mm:n portaissa.

Kulman asetus 
Voidaan asettaa välille 10–75° 
yhden asteen tarkkuudella.

Mittausurat 
Työkalun särmäkulman 
mittaamiseksi.

Vaaka MB100:lle 
Käytetään vain, kun aiot teroittaa 
Tormek timanttihiomakiven sivulla. 
(ks. sivu 152.)
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Höyläterän särmäkulman asetus 25° särmäkulmaan, kun kiven läpimitta on 250 mm.

Sama särmäkulmaasetus 180 mm:n kivellä. Kiven kulumisaste kompensoidaan asettamalla halkaisi
jan korjaus kiven todellisen läpimitan mukaan.

Halkaisijan korjaus

Särmäkulman asetus
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Kourutaltan asetus 45° särmäkulmaan ohjaimen SVD186 R kanssa. Kiven läpimitta on 225 mm.

Kiven halkaisijan mittaaminen

Asettaessasi halkaisijan korjaajan vastaamaan kiven läpimittaa, sinun ei tarvitse mitata hal-
kaisijaa, sillä se näkyy koneen tyyppikilvessä, jossa on millimetriasteikko. Tältä asteikol-
ta voit helposti siirtää lukeman kulmatulkin halkaisijan korjaajalle. Tämä on vain malleissa 
 Tormek T-8, T-7 ja T-4.

Asteikko osoittaa, että kiven 
läpimitta on 230 mm.

Halkaisijan korjaaja on asetettu 
230 mm:een.

Huom Miten kulma asetetaan Tormek timanttihiomakivien 
sivulla teroitettaessa, ks. sivu 152.
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Veitsen särmäkulman mittaus. Sorvauskourutaltan särmäkulman mittaus.

Särmäkulman mittaus
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Sorvaustyökalutulkki TTS-100
Patentoitu sorvaustyökalutulkki on Tormek-hiontajärjestelmän avaintekijä puunsorvaustyö-
kalujen kannalta. Sen avulla pystyt muotoilemaan ja teroittamaan kulho- ja muiden sorvaus-
kourutalttojen särmän sekä myös litteiden ja ovaalinmuotoisten vinokärkitalttojen särmän, 
joko suoran tai kaarevan. Se toimii yhdessä kourutalttojen hiontaohjaimen SVD-186 R ja 
monitoimiohjaimen SVS-50 kanssa.

SVD-186 R

SVD186 R

SVS50

Kuinka se toimii?

Kolme seikkaa määrittävät kourutaltan tai vinokärkitaltan muodon: hiontaohjaimen asetus 
(JS), ulkonema (P) ja yleistuen etäisyys hiomakivestä (reikä A tai B). Näitä seikkoja hallitse-
malla ja toistamalla ne jokaisen teroitushionnan yhteydessä on mahdollista toistaa tarkal-
leen sama muoto ka särmäkulma joka kerta.

SVS-50

OHJAINASETUS = JS

ULKONEMA = P

ETÄISYYS HIOMAKIVEEN
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Puoli 2

Tällä puolella ovat vasteet työkalulle suositeltavaa ulkonemaa (P) varten ohjaimessa.

Puoli 1

Nämä ovat kaksi yleistukea varten olevaa reikää, A ja B. Työkalun tyyppi ja haluamasi 
profiili määräävät kulloinkin käytettävän reiän.

Metalliset kosketus
kiekot

Ulompi reikä Sisempi reikä

Särmäkulman mittauslovet

Magneetti

Magneetti
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Valitut muodot ja särmäkulmat

Sorvaustyökalujen valmistajia on useita ja muodot ja särmäkulmat vaihtelevat melkoisesti. 
On esimerkiksi tehdasvalmisteisia vinokärkisiä talttoja, vinokulma on 15–30 astetta, ja sär-
mäkulmat vaihtelevat välillä 25–40 astetta. Tehdasvalmisteisten kulhotalttojen särmäkulma 
vaihtelee välillä 30–60 astetta. Suuri muotovaihtelu on ollut syy, miksi Tormek ei ole tähän 
asti antanut suosituksia muodon ja särmäkulman asettamiseksi. Olemme sen sijaat tar-
jonneet hiontatekniikan ja jättäneet kunkin sorvaajan omaksi tehtäväksi löytää mieleinen 
geometria, so. muoto ja särmäkulma.

Olemme kuitenkin keskustelleet asiasta eri puolilta maailmaa olevien sorvaajien kanssa ja 
havainneet tarpeen antaa tietoja hiontaohjaimen asettamiseksi nopeasti ja myös antaa tie-
toja joistakin soveltuvista muodoista ja särmäkulmista. Tormekin sorvaustyökalutulkki tar-
joaa nämä tiedot.

Seuraavalla sivulla oleva valintataulukko esittää joitakin geometrioita, joita suosittavat koke-
neet puunsorvaajat sorvausta opettavat työpajat eri puolilla maailmaa, kuten Glenn  Lucas 
Woodturning Irlannissa, Nick Agar’s ”Turning Into Art” Iso-Britanniassa ja Drechselstube 
Neckarsteinach Saksassa.

Koska työkalun muodon ja särmäkulman yhdistelmien määrä on rajaton, uuden työkalun 
muoto eroa enemmän tai vähemmän taulukon muodoista. Siksi työkalun muoto on hiottava 
ensin jonkin näistä geometrioista mukaiseksi; sen jälkeen teroitushionnat on helppo suorit-
taa jopa alle minuutissa.

Profiilitarrat

Merkkaa asetukset profiilitarraan, jollaisia tulee TTS-100-tulkin mukana, ja liimaa tarra työ-
kalun puristusholkkiin. Näin mainitut kolme asetusta pysyvät aina selvillä ja saat toistetuksi 
ne joka kerta nopeasti.

Vihje Pitäydy valitsemassasi muodossa. Muodon muuttaminen hiemankin 
vie kallista aikaa sorvaustyöltä. Jos tarvitset erilaista muotoa, osta uusi työ
kalu ja säilytä ainutkertainen työkalusi muoto sen sijaa, että hiot työkalun 
uudelleen, kun siirryt toiseen sorvaustyöhön. Vuosien myötä säästät paljon 
aikaa ja myös rahaa näin. Työkalusi kestävät pitempään, sillä teroituksessa 
riittää, että hiot särmää vain vähän.
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TTS-100-valintataulukko

Kulhotaltat

1 α=45°
JS 2
P 65
Reikä A

Standardiprofi ili. Vain hieman taakse 
kaarretut kyljet. Kaikille sorvaajille 
aloittelijasta ammattilaiseen.

2 α=45°
Irlantilainen profi ili. Taakse kaarretut 
kyljet. Heilauta hionnassa työkalua
180° puolelta toiselle.

3 α=40°
JS 2
P 75
Reikä A

Pitkälle taakse kaarretut kyljet. 
Voimakkaasti pureutuva. 
Ammattitaitoisille sorvaajille.

4 α=55°
JS 4
P 65
Reikä A

Suuri särmäkulma on edullinen
syvien kulhojen sorvauksessa.

5 α=60°
JS 6
P 75
Reikä A

”Ellsworth-muoto”.
Kyljet ovat korostetun kuperat.

Muototaltat

1 α=30°
JS 2
P 55
Reikä B

Ahtaisiin paikkoihin, pienten yksityis-
kohtien sorvaukseen ja kun halutaan 
hieno jälki. Ammattitaitoisille sorvaajille.

2 α=45°
JS 2
P 65
Reikä A

Standardiprofi ili.
Kaikille sorvaajille aloittelijasta 
ammattilaiseen.

Vinotaltat

1

Suorat särmät
JS 20°
P 65
Reikä B

Ahtaisiin paikkoihin, pienten yksityis-
kohtien sorvaukseen ja kun halutaan 
hieno jälki. Ammattitaitoisille sorvaajille.α=30°

2

Suorat särmät
JS 20°
P 55
Reikä B

Moniin eri sovelluksiin.
Helpompi hallita kuin särmäkulmaltaan 
30° työkalu.α=45°

3

Kaarevat särmät
JS 30°
P 75
Reikä B

Ahtaisiin paikkoihin, pienten yksityis-
kohtien sorvaukseen ja kun halutaan 
hieno jälki. Ammattitaitoisille sorvaajille.α=30°

4

Kaarevat särmät
JS 30°
P 65
Reikä B

Moniin eri sovelluksiin.
Helpompi hallita kuin särmäkulmaltaan 
30° työkalu.α=45°

Litteä

Litteä

Litteä

Litteä

Ovaali

Ovaali

Ovaali

Ovaali
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•  MB100:lla voit saada tasaisen hioma
viisteen teroittamalla Tormek timanttihio
makivien sivulla.

•  Voidaan käyttää Tormekhiontaohjainten 
kanssa veitsille, kirveille, puuntyöstö
työkaluille, veistotyökaluille, taltoille ja 
höylille.

•  Voidaan käyttää sekä vaaka että pysty
asennossa.

•  Täysin säädettävä niin, että löydät ihan
teellisen asennon jokaiselle työkalulle.

Yleistuen kulmaliitos MB-100

MB-100 kulmaliitoksella voit käyttää Tormek timanttihiomakivien sivua teroittamiseen ja 
muodostaa näin täysin suoran teroituspinnan, joka on parempi joissakin käyttötarkoituksis-
sa. MB-100 kulmaliitoksessa on säädettävä nivel, jonka avulla voit kohdistaa teroitusasen-
non kullekin työkalulle ja hiontaohjaimelle ihanteelliseksi. MB-100 voidaan asentaa kätevästi 
joko pysty- tai vaaka-asentoon.

Voidaan käyttää seuraavien Tormek-ohjaimien kanssa: SVM-45 ohjain veitsille, SVM-140 
ohjain pitkille veitsille, SVM-00 ohjain lyhyille veitsille, SVX-150 ohjain saksille, SVA-170 
ohjain kirveille, SVS-38 ohjain lyhyille työkaluille, SVD-186 R ohjain kourutaltoille, SVS-50 
monitoimiohjain, SE-77 ohjain suorille terille ja SVD-110 työkalutuki.

Huom MB100 on suunniteltu vain Tormek timanttihiomakivillä teroittami
seen. Se ei sovi hiomakiville, sillä ne vaatisivat suoristamista, mikä ei ole 
mahdollista sivulla.

Koneen sijoitus

Kun MB100 asennetaan 
vaakatasoon.

Kun MB100 asennetaan 
pystytasoon.
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Pysty ja vaakaasennuksessa teroitusasentoa voidaan säätää. Tämä ei vaikuta koskaan kulma
asetukseen.

Siirrä lukitusnuppeja ja asenna kum
malle tahansa kulmaliitoksen puolelle 
pysty ja vaakaasennossa lukitsemi
sen mahdollistamiseksi.

Teroitusasento
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Särmäkulman asetus

Kun asetat teroituskulman päivitetyllä WM-200 kulmatulkilla, käytä yläkulma-asteikkoa, 
jossa on merkintä MB-100 (1). Aiemmalla WM-200:lla teroituskulmaa asetettaessa lisää 
18° haluttuun kulmaan (2). Jos esimerkiksi aiot teroittaa taltan 25°:n kulmaan, lisää 18° 
kulmatulkissa eli 43°. Aseta aina hiomakiven läpimitan kompensoija WM-200:ssa 250 
mm:iin, kun teroitat MB-100:lla.

1. Asettaminen päivitetyllä WM200:lla

2. Asettaminen aiemmalla WM200:n versiolla

Lisää 18° haluttuun kulmaan.

Käytä yläkulmaasteikkoa, jossa on merkintä MB100.
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Hienosäätö

Kulma asetetaan yleistuen mikrosäätöä käyttämällä. Muut MB100:n asetukset eivät vaikuta kulmaan.

Teroitus

Esimerkissä näkyy taltan teroittaminen SE77 
hiontaohjaimella.

Esimerkissä näkyy veitsen teroittaminen 
SVM45hiontaohjaimella.

Vihje MB100 kulmaliitoksella teroitettaessa voi kannattaa työskennellä 
lähempänä timanttihiomakiveä, jotta hallinta pysyy parempana. Yritä säätää 
koneen korkeutta tarvittaessa tai istu teroittaessasi.

Esimerkissä näkyy Vtyökalun teroittaminen 
SVM38hiontaohjaimella.
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Tormek-hiomakivet
Vuosien aikana Tormekin alkuperäinen hiomakivi on kehitetty yhdistämään tehokas teräk-
senirrotus, tasainen hiomapinta ja pitkä kestoikä. Koska on mahdotonta yhdistää samaan 
hiomakiveen nopein teräksenirrotus ja hienoin hiomapinta, olemme kehittäneet kaksi valin-
naista hiomakiveä, joilla selviää erityisistä hiomatarpeista: nopeasti hiovan Blackstone Sili-
con ja hieno Japanese Waterstone. Käyttöohje perustuu alkuperäisen hiomakiven käyttöön, 
mutta soveltuu yhtä hyvin myös Blackstone-kivelle. Japanese Waterstone -kiven koostu-
mus poikkeaa edellistä, koska se on tehty antamaan hienoin mahdollinen hiomapinta. Sen 
teräksenirrotuskyky on rajallinen eikä sitä voi käyttää uuden muodon hiomiseen työkalulle.

Tormekin alkuperäinen hiomakivi SG-250 ja SG-200

Sen avulla voit hioa kaikentyyppiset työkalut ja teräslaadut mukaan lukien pikateräs. Se 
hioo tehokkaasti, mutta antaa samalla hienon pinnan teräviisteelle. Kiven karkeus on 220. 
Sen avulla saat kaksi eri hiontatehoa yhden ainoan kiven kanssa. Normaalista karkeudesta 
220 se voidaan säätää kivensäätäjällä SP-650 karkeuteen 1000. Tällaisesta ominaisuudesta 
on suurta etua, koska voit tehdä lopullisen teroitushionnan samaa hiontaohjaimen asetusta 
käyttäen kuin työkalun muotoiluhionnassa, joka tehdään normaalikarkeuden 220 tilaa käyt-
täen. Säästät aikaa ja rahaa, joka kuluisi toisen kiven hankkimiseen.

Tormek Blackstone Silicon -kivi SB-250

Tämä kivi on saatavissa vain malleihin T-8, T-7 ja 2000 (SB-250). Se on kehitetty pikateräk-
sestä ja muista erikoisseoksista tehtyjä työkaluja varten. Se irrottaa terästä nopeammin, 
mikä on eduksi hiottaessa suuren teräviistepinta-alan omaavia työkaluja, joiden kanssa hi-
ontapaine ei ole kovin suuri, kuten esimerkiksi hiottaessa konehöylän teriä ja puusorvaus-
työkaluja. SB-250 ei irrota terästä nopeasti hiiliterästyökaluista. Tormek Blackstone Silicon 
-kivellä voidaan teroittaa myös volframikarbidi-materiaalia olevia teriä. Terävien ja suhteel-
listen pienten rakeidensa ansiosta Blackstone-kivi irrottaa kovaterästä tehokkaasti jopa 
pienellä hiontapaineella. Tormekin alkuperäiskiven tapaan myös Tormek Blackstone Silicon 
-kiven karkeutta voidaan säätää kivensäätäjällä SP-650.

Tormek Japanese Waterstone SJ-250 ja SJ-200

Tämä kivi on saatavissa malleihin T-8, T-7 ja 2000 (SJ-250) sekä malleihin T-4/T-3 ja 1200 
(SJ-200). Kiven karkeusluku on 4000 ja kivi tuottaa peilinkiiltävän pinnan, jossa ei juuri voi 
nähdä uria. Se on tarkoitettu käsityökalujen teroitukseen, kun muoto ja särmäkulma on jo 
toteutettu mutta halutaan vielä erityisen hieno pinta. Erityisen hyvä tämä kivi on veistotyöka-
luille, puukoille, saksille, höylänterille ja puutaltoille. Japanese Waterstone -kiven tuottama 
pinta on niin hieno, että työkalua pidä enää viimeistellä nahkalaikalla. Hienoimman pinnan 
saat, kun et paina kovin paljon teroituksen loppuvaiheessa.

Hiomakiven pinta kannattaa pudistaa metallihiukkasista noin minuutin välein kivensäätäjän 
SP-650 sileämmällä puolella. Älä käytä kivensäätäjän karkeaa puolta Japanese Waterstone 
-kiveen.
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Tormek timanttihiomakivet
Tormek on kehittänyt kolme timanttihiomakiveä käytettäväksi Tormekin vesijäähdytteisen 
teroitusjärjestelmän kanssa. Tormek-timanttihiomakivet ovat poikkeuksellisen kestäviä ja ne 
pystyvät teroittamaan sekä lappeelta että sivulta. Timanttihiomakivien sivulta teroitettaessa 
on suositeltavaa käyttää Tormek MB-100 yleistuen kulmaliitosta asianmukaisen, kyseiselle 
työkalulle kehitetyn hiontaohjaimen kanssa.

Timanttipinnan laatu tuottaa jatkuvan teroituskyvyn ja hiomakiven, joka säilyy aina läpimi-
taltaan täysikokoisena. Tormekin pienen nopeuden teroitus tekee timantin käytöstä terävän 
työkalun teroittamiseen ihanteellista, sillä lämpöä ei synny.

Timanttihiomakiven rakenne

Tormekin timanttihiomakivissä on tarkkuuskoneistettu teräsrunko. Runko on pinnoitettu 
yhdellä timanttipölykerroksella, joka on elektrolyyttisesti kiinnitetty nikkelin kanssa. Kun 
työkalusta tuleva metallijauhe koskettavat pinnoitettuihin hioma-aineisiin, ne saavuttavat 
teräsrungon nikkelipinnoitteessa olevien huokosten läpi ja paljastavat teräsytimen. Käytä 
sen vuoksi aina ACC-150 korroosionestoainetta vedessä vedellä teroitettaessa hiomakiven 
ruostumisen estämiseksi. Lisää 10 ml tiivistettä 250 ml:aan vettä (~4 %).

Suosittelemme aina veden käyttöä timanttihiomakivellä teroitettaessa, sillä tämä pidentää 
hiomakiven käyttöikää ja tuottaa hienojakeisemman pinnan. Koska timanttihiomakivet eivät 
ime lainkaan vettä, vettä ei tarvitse lisätä vesikaukalon sisällä olevaan veden enimmäistaso-
viivaan asti. Täytä, kunnes timanttihiomakiven pinta kulkee vedessä, lisää sitten enemmän 
tarvittaessa. Myös ilman vettä teroittaminen on mahdollista.

Tärkeää Vesihionnan yhteydessä käytä aina vedessä ACC150 korroosio
nestoainetta hiomakiven ruostumisen estämiseksi. Lisää 10 ml tiivistettä 250 
ml:aan vettä (~4 %). Jos haluat säilyttää seosta yön yli, muista laskea vesikau
kalo alas.

Timanttihiomakiviä on kolmea laatua: karkea, hieno ja erittäin hieno. Kukin Tormek timantti-
hiomakivi soveltuu kaikenlaisille materiaaleille, mukaan luettuina teräs, keraami ja karbidi.

Diamond Wheel Coarse DC-250

Tämä karkea hiomakivi poistaa terästä tehokkaasti ja korjaa tylsän tai vaurioituneen terän 
nopeasti. Karkeusaste on 360. Kaikenlaisille materiaaleille, mukaan luettuina teräs, keraami 
ja karbidi. Sopii Tormek-malleille T-8, T-7 ja aiemmille malleille, joissa on 250 mm:n hioma-
kiven läpimitta.

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Diamond Wheel Fine DF-250

Tässä huippuluokan yleiskäyttöisessä hiomakivessä yhdistyvät tehokas teräksen poisto, 
sileä pinnan viimeistely ja pitkä käyttöikä. Karkeusaste on 600. Kaikenlaisille materiaaleille, 
mukaan luettuina teräs, keraami ja karbidi. Sopii Tormek-malleille T-8, T-7 ja aiemmille mal-
leille, joissa on 250 mm:n hiomakiven läpimitta.

Diamond Wheel Extra Fine DE-250

Tämä hiomakivi tuottaa erittäin hienon pintaviimeistelyn, ja se sopii erityisesti veistotyöka-
luille ja veitsille, kun teräksen poiston tarve on erittäin pieni. Karkeusaste on 1200. Kaiken-
laisille materiaaleille, mukaan luettuina teräs, keraami ja karbidi. Sopii Tormek-malleille T-8, 
T-7 ja aiemmille Tormek-malleille, joissa on 250 mm:n hiomakiven läpimitta.

Tärkeää käytettäessä:

• Käytä aina pientä painetta teroitettaessa. Käytä erittäin pientä painet
ta uudella timanttihiomakivellä teroitettaessa. Uuden timanttihiomakiven 
timanttijyvät ovat erittäin teräviä ja herkkiä suurelle paineelle. Tämä on vielä 
tärkeämpää hiomakiven reunassa, jossa voima kasvaa pintaa vasten.

• Ensimmäisellä käyttökerralla timanttipinta vaikuttaa aggressiiviselta, joten 
voit odottaa tuntevasi ja kuulevasi, että jotkin timanttijyvät tulevat ulos. 
Lyhyen sisäänajon jälkeen timanttikiteet vakautuvat tasaisiksi, jolloin pinta on 
hieno. Tämä prosessi kestää tavallisesti 2–5 teroitusta.

• ÄLÄ käytä TT50 kivenkunnostuslaitetta timanttihiomakiveen. Tätä hiomaki
veä ei ole tarpeen suoristaa.

• Käytä vähemmän vettä kuin hiomakivellä hiottaessa (timanttihiomakivet eivät 
ime lainkaan vettä.)
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Profiloitu nahkalaikka LA-120
Nahkalaikka poistaa kierteen ja kiillottaa kourutalttojen ja V-talttojen sisäpuolen. Siinä on 
kaksi vaihdettavaa laikkaa, joista toisessa on 3 mm pyöristyssäde ja toisessa kulmaltaan 
60 asteen kärki. Saatavana on valinnaisesti myös kapean profiilin laikat (LA-124), joissa on 
2 mm pyöristyssäde ja 45 asteen kärki.

Pidä työkalua niin, että kouru on 
laikan tangentin suuntainen.

Vaihdettavat laikat. 
Luonnollisessa koossa.

Voit kiinnittää lisälaikan, jos 
haluat käyttää kumpaakin sarjaa.

Profiloitu nahkalaikka LA120 sopii kaikenkokoisille kourutaltoille. 
Reilu väli laikkojen välillä mahdollistaa myös suurten rouhintatalt
tojen, tässä 32 mm, viimeistelyhionnan.

Erittäin pienille työkaluille voit 
käyttää kärjellistä laikkaa. Mitta
kaava 2,5:1.
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Huolto-ohjeet ja 
käyttövihjeet
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Käyttöakselin liike

Alennusvaihde

Moottorin kierrosluku alennetaan hiomakiven/viimeis-
telylaikan pyörimisnopeuteen Tormekin patentoimalla 
kitkakäytöllä, jossa käyttöakselin puristuspaine säätyy 
automaattisesti kuormituksen mukaan. Mitä suurem-
pi on kiveen kohdistuva kuormitus, sitä voimakkaammin 
moottorin akseli painuu vasten kumipyörää, mikä eliminoi 
käyttöakselin luistamisen. Tämä patentoitu järjestelmä on 
yksinkertainen, toimintavarma ja pitkäikäinen. Kumirengas 
on suojattava vedeltä, rasvalta ja hienolta puupölyltä, jotka 
voivat aiheuttaa akselin luistamista.

Jos moottori seisoo pölyisessä työpajassa, se on peitet-
tävä, jotta hieno puupöly ei pääse koneeseen. Tormekin 
lisävarusteisiin sisältyy erikoisvalmisteinen puuvillainen 
suojapeite.

Vesiastia

Tyhjennä ja puhdista vesiastia säännöllisesti, etteivät ki-
vestä ja teräksestä irronneet hiukkaset kovetu tiiviiksi mas-
saksi astian pohjalle. Älä kaada pohjamassaa viemäriin. Se 
voi kivettyä putken laitaan ja tukkia viemärin. Käytä Tormek 
T-8:ssa kaavinta, ks. sivu 37.

Hiomakiven kunnossapito

Kaikki hiomakivet – sekä märkähionnan että kuivahionnan 
kivet – kuluvat ajastaan soikeiksi. Näin käy väistämättä. Ti-
lanteen voi korjata helposti Tormek-kiventasoituslaitteella 
Katso luku TT-50. Hiominen on helpompaa tasapainossa 
olevalla tasaisella kivellä ja lopputulos on parempi.

Huom Pienikin soikeus kasvaa automaattisesti, kun hiomakiveä käytetään, 
sillä hiottava terä pyrkii kaivautumaan kiven painanteisiin. Kivi tulee sen 
vuoksi tasoittaa heti, kun siinä havaitaan soikeutta. Säännöllisesti tehty 
kevyt tasoitus pidentää kiven käyttöikää verrattuna harvemmin tehtyyn 
voimakkaaseen tasoitukseen.
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Hiomakiven aktivointi

Hiomakiven hiomiskyky voi heiketä, kun kivellä hiotaan 
kovaa terästä pienellä hiontapaineella koko kiven levey-
deltä (esim. hiottaessa oiko-/tasohöylän teriä). Hiomakivi 
voidaan aktivoida nopeasti painamalla kivensäätäjän kar-
keaa puolta pyörivää kiveä vasten. Tämä poistaa kuluneet 
hiomarakeet ja tekee hiomapinnasta tehokkaan.

Hiomakivien vaihto

Hiomakiven kestoikä

On mahdotonta sanoa, kuinka monta hiontakertaa tai tuntia hiomakivi kestää, ennen kuin 
se täytyy vaihtaa. Kiven kesto riippuu siitä, millaisia työkaluja hiotaan ja miten paljon. Esi-
merkiksi ammattihioja pystyy hiomaan kivellä 2000 elintarvikeveistä, minkä jälkeen 250 mm 
-hiomakivi on kulunut 200 mm:iin. Jos muotoilet uusiksi pikateräksisiä kourutalttoja, kivi 
kuluu nopeammin. Valmiiksi muotoiltujen työkalujen teroitus kuluttaa kiveä hyvin vähän.

On suositeltavaa vaihtaa kivin ennen, kuin se pääsee kulumaan liikaa. Läpimitta ei saisi 
pienetä alle n. 180 mm, jotta hiomissuorituskyky säilyisi riittävän hyvänä. Pienempi, mallin 
T-4 hiomakivi ei saa kulua alle 150 mm läpimittaan.

Tärkeää Jos kivi alkaa menettää pyöreyttään, kunnosta se välittömästi 
kivenkunnostuslaitteella TT50. Se pidentää kiven kestoikää.

Tärkeää Hioessasi sorvaustaltan lopulliseen muotoonsa kiveen voi syntyä 
uria, jos talttaa pidetään koko ajan samassa kohdassa. Työkalua onkin liiku
teltava sivusuunnassa kiven päällä, jotta kiven koko leveys hyödynnetään ja 
kiven kuluminen minimoidaan.

Irrotus. Pyöritä hiomakiveä käsin 
myötäpäivään ja EzyLocklaippa
mutteri löystyy automaattisesti.

Kiinnitys. Laita hiomakivi akselille 
ja kierrä EzyLocklaippamutteri 
kiinni käsin vastapäivään. Hiomisen 
yhteydessä hiomakivi kiristää laip
pamutterin oikeaan kireyteen auto
maattisesti. Et tarvitse työkaluja.
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Laakerit

Pääakseli on laakeroitu erikoisnailonlaakerein. Ne on suunniteltu siten, että niiden säteis-
suuntainen välys on 0,1–0,2 mm. Tällä välyksellä ei ole vaikutusta kiven pyörimiseen, kos-
ka kuormitus on koko ajan samansuuntainen ja alaspäin. Laakerit on voideltu tehtaalla. 
Suosittelemme, että voitelette laakerit uudelleen tavallisella kuulalaakerirasvalla noin kerran 
vuodessa. Irrota kivi ja vedä pääakseli ulos viimeistelylaikan kanssa sekä voitele pääakseli 
ja laakerit.

Vianetsintä

Kaikki koneemme valmistetaan mahdollisimman huolellisesti ja jokainen kone tarkastetaan 
ja koekäytetään ennen toimitusta tehtaalta. Tehtaalta sinun työpajaasi on kuitenkin pitkä 
matka, emmekä pysty valvomaan, mitä tapahtuu kuljetuksen aikana. Pyydämme sinua tar-
kastamaan koneen pakkauksen purkamisen jälkeen. Ilmoita mahdollisista kuljetusvaurioista 
välittömästi koneen myyneeseen liikkeeseen. Seuraavassa on esitetty joitakin mahdollisia 
häiriöitä, joista jotkin voit korjata helposti itsekin. Jos ohjeet eivät riitä, ota yhteys Tormek-
kauppiaaseen tai maahantuojaan.

Kivi ei pyöri tasaisesti

Kiven tulee pyöriä säteen suunnassa ±0,2 mm:n tarkkuudella (heitto kaikkiaan enint. 
0,4 mm) ja akselin suunnassa (jolla ei ole vaikutusta hiontaan) ±0,5 mm:n tarkkuudella (heit-
to kaikkiaan 1,0 mm).

1. Jos kivi heittää näitä toleransseja enemmän, tarkasta, että akseli ei ole vääntynyt. 
Jos akseli on vääntynyt, se on vaihdettava.

2. Jos kivi on käytössä kulunut epätasaisesti tai jos haluat säteittäisen heiton olevan 
pienempi kuin yllä on mainittu, voit tasoittaa kiven täysin pyöreäksi kiventasoitus-
laitteella TT-50.

Nahkaisessa viimeistelylaikassa on ”kuhmu”

Nahkainen viimeistelylaikka on valmistettu liimaamalla nahkakaistale muovivanteen pääl-
le. Nahkakaistaleen liimaliitos on hiottu tehtaalla nahkan pintaan. Kun laikkaa on käytetty 
jonkin aikaa ja se on painunut, liimaliitos voi nousta muuta pintaa korkeammalle. Voit hioa 
tämän ohuen liimakerroksen pois helposti: hio puukapulan ympärille kierretyllä hiekkapa-
perilla varoen.
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Moottori käy, mutta kivi ei pyöri

Irrota viimeistelylaikka ja tarkista, että akseli ei luista käyttöpyörällä. Jos se luistaa, syynä 
voi olla kumirenkaalle päässyt vesi tai öljy taikka kumirenkaan päälle muodostunut puupö-
lykerros.

• Puhdista moottoriakseli sopivalla liuotteella, 
esim. bensiinillä.

• Käsittele kumirengas smirkelikankaalla tai hiekkapape-
rilla painamalla sitä vasten rengasta muutaman sekun-
nin moottorin pyöriessä. Paina aluksi kevyesti ja sitten 
kovemmin, kun akseli ei enää luista. Jos pysäytät kiven, 
myös moottoriakselin on pysähdyttävä.

Malleissa, joissa ei ole EzyLock-mutteria, on tarkastettava, että hiomakiven kiinnitysmutteri 
on kiristetty kunnolla. Jos kireys ei ole oikea, napauta kevyesti vasaralla 19 mm kiristysavai-
meen. Mutterissa on oikeankätinen kierre.

Vihje Puuvillainen suojapeite suojaa konetta puupölyltä (sivu 167).

Moottori kuumenee

Yksivaihemoottori kehittää lämpöä huomattavasti – myös tyhjäkäynnillä, jolloin se itse asi-
assa lämpenee eniten. Koneidemme moottorit on suunniteltu jatkuvaan käyttöön (mallille 
T-3 käyttösuhde on 30 min/tunti) ja ylikuumenemisvaaraa ei ole.

Moottorin sisäinen lämpötila voi kohota arvoon 135 °C, eikä eristeen ylikuumenemisesta 
vielä ole vaaraa. Tällöin moottorin ulkokuoren lämpötila on n. 70 °C, eli pinta on polttavan 
kuuma. Moottorin kuumeneminen on siis aivan normaalia.
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Tormek-valikoima
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Hiontaohjaimet

SVM-45
Hiontaohjain 
veitsille

Useimmille veitsille ja puukoille. Terän vähim-
mäispituus 60 mm. Vetopuukoille.

0,20 kg

SVM-00
Hiontaohjain 
lyhyille veitsille

Mahdollistaa myös erittäin lyhyiden veitsien 
teroittamisen, kuten taskuveitset. Käytetään 
hiontaohjaimen SVM-45 kanssa.

0,11 kg

SVM-140
Hiontaohjain pitkil-
le ohuille veitsille

Tukee ohuen terän. Terän vähimmäispituus 
160 mm.

0,27 kg

SVX-150
Hiontaohjain 
saksille

Saksille ja pensassaksille. Myös sähkötoimisen 
käsihöylän terille.

0,43 kg

SVA-170
Hiontaohjain 
kirveille

Halkoma- ja veistokirveille. Kirveen suurin koko 
170 mm.

0,16 kg

SVS-38
Hiontaohjain 
 lyhyille työkaluille

Vähintään 45 mm:n pituisille suorille työ kaluille. 
Myös talttakoneiden terille. 
Suurin leveys 38 mm.

0,17 kg

SVD-186 R
Hiontaohjain 
 kourutaltoille

Kynnenmuotoisille sorvaustaltoille, taivutetuille 
veistokourutaltoille ja V-taltoille. Suurin leveys 
36 mm. Myös sorvausterille

0,48 kg

SVS-50
Monitoimiohjain

Sorvaustaltoille, erotustaltoille ja rouhintataltoille. 
Suorat, enintään 50 mm:n levyiset veistokouru-
taltat ja tasataltat.

0,26 kg

SVD-110
Työkalutuki

Sorvauskalvimille, ruuvimeisseleille, sikleille, 
koverrusterille ja kavahöylän terille.

0,27 kg

SE-77
Hiontaohjain 
 suorille terille

Höylänterille ja tasataltoille. Kohdistaa työkalun 
automaattisesti sen yläosan ja litteän sivun 
kanssa. Sisältää turvavasteet. Suurin työkalule-
veys 77 mm.

0,63 kg

SVH-320
Hiontaohjain taso-
/ oikohöylän terille

Kaikenpituisille pikaterästerille. Vähimmäisleveys 
13 mm. Myös viistehöylän terille.

1,85 kg
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Jatkuu seuraavalla sivulla

TT-50
Kivenkunnostus-
laite

Sisältää syöttöruuvin. Tasoittaa hiomakiven 
täysin pyöreäksi ja tasaiseksi.

0,26 kg

SP-650
Kivensäätäjä

Hiomakiven säätämiseksi hienorakeisemmaksi. 
Aktivoi tukkeutuneen kiven.

0,40 kg

WM-200
Kulmatulkki

Särmäkulman asettamiseksi ja mittaamiseksi 
välillä 10–75°. Halkaisijaltaan 250–150 mm:n 
hiomakiville.

0,063 kg

TTS-100
Sorvaustyökalu-
tulkki

Muodon ja särmäkulman toistamiseksi tarkasti 
kourutaltoissa ja vinokärkisissä tasataltoissa, 
kun käytät ohjaimia SVD-186 R ja SVS-50.

0,19 kg

PL-01
Profiilitarrat

Tarrasarja (9 kpl) geometrian merkkaamiseksi 
kouru- ja vinokärkitalttoihin.

0,01 kg

PA-70
Kiillotustahna

Nahkaisiin viimeistelylaikkoihin. 0,09 kg

MH-380
Suojapeite

Hiomakoneen suojaamiseksi puupölyltä. 0,15 kg

HB-10
Käsikirja

”Leikkaavien työkalujen märkähionta ja teroitus” 0,35 kg

BGM-100
Penkkihiomakone-
asennussarja

Sorvaustyökaluhiontaohjaimien SVD-186 R 
ja SVS-50 sekä työkalutuen SVD-110 
käyttämiseksi penkkihiomakoneessa.

0,80 kg

Tarvikkeet

SVP-80
Hiontaohjain 
 jyrsinterille

Voidaan hioa kaikki jyrsinmuototerät, jossa 
ohjausreikien väli on 24, 30 ja 38 mm. Leveys 
enintään 100 mm.

1,22 kg

DBS-22
Poranterien 
 hiontalisälaite

Poranterien teroitukseen. Fasettihionnalla paras 
tarkkuus ja tehokkuus. Erillinen ohje toimitetaan 
tuotteen mukana.

3,30 kg

Hiontaohjaimien jatko
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SG-250
Alkuperäinen 
hiomakivi

T-8/T-7 mallille. ∅ 250×50 mm. Kivessä saatu 
yhdistetyksi tehokas hionta, sileä hiontatulos 
ja kiven hyvä kesto.

5,06 kg

SG-200
Alkuperäinen 
hiomakivi

T-4/T-3 mallille. ∅ 200×40 mm. Kivessä saatu 
yhdistetyksi tehokas hionta, sileä hiontatulos 
ja kiven hyvä kesto.

2,60 kg

SB-250
Blackstone 
Silicon

T-8/T-7 mallille. ∅ 250×50 mm. Hioo nopeasti 
HSS-työkalut, sekä erikoisseosmateriaalia 
olevat ja laajan viistepinnan omaavat työkalut. 
Pystyy myös kovametalliin. Karkeus 200.

4,23 kg

SJ-250
Japanese 
 Waterstone

T-8/T-7 mallille. ∅ 250×50 mm. Tämä kivi antaa 
erityisen sileän hiontapinnan käsityökaluihin, 
joissa pois hiottavaa on vähän.

5,23 kg

SJ-200
Japanese 
 Waterstone

T-4/T-3 mallille. ∅ 200×40 mm. Tämä kivi antaa 
erityisen sileän hiontapinnan käsityökaluihin, 
joissa pois hiottavaa on vähän.

2,70 kg

DC-250
Diamond Wheel 
Coarse

T-8/T-7 mallille. ∅ 250×50 mm. 
Antaa tehokkaan materiaalin poiston ja korjaa 
nopeasti vahingoittuneen tai tylsän terän. 
Karkeus 360.

3,79 kg

Hiomakivet

RB-180
Kääntyvä alusta

Mahdollistaa laitteen helpon kääntämisen 180° 
sekä tukevan lukituksen asentoonsa.

0,71 kg

RM-533
Kumimatto

Tormek kumimatto on vedenkestävä ja luista-
maton alusta.

1,62 kg

MB-100
Yleistuen 
 kulmaliitos

Mahdollistaa teroittamisen Tormek timantti-
hiomakivien sivulla.

0,71 kg

ACC-150
Korroosiosuoja 
tiiviste

Käytetään aina vedessä ruosteen estämiseksi 
teroitettaessa Tormekin timanttihiomakivillä.

0,18 kg

US-430
Yleistuki, jatkettu

Yleistuki on tarkoitettu pitkien työkalujen, kuten 
pitkien veitsien, lihakirveiden tai viidakkoveitsien 
teroittamiseen.

0,87 kg

Tarvikkeiden jatko
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DF-250
Diamond Wheel 
Fine

T-8/T-7 mallille. ∅ 250×50 mm. 
Huippuluokan yleiskäyttöinen hiomakivi. Yh-
distää tehokkaan materiaalin poiston hienoon 
viimeistelyyn. Karkeus 600.

3,79 kg

DE-250
Diamond Wheel 
Extra Fine

T-8/T-7 mallille. ∅ 250×50 mm. 
Erittäin hieno lopputulos. Sopii erityisesti 
veitsille ja veistotyökaluille, kun materiaalin 
poistotarve on vähäinen. Karkeus 1200.

3,79 kg

LA-220
Nahkalaikka

Sopii Tormek T-8/T-7/Tormek 2000 -malleihin. 
Kierre hiotaan pois viimeistelylaikalla, joka on 
kyllästetty kiillotustahnalla. Nahka hioo kierteen 
pois varovasti ja työkalusta tulee partaveitsen-
terävä ja peilikirkas.

0,54 kg

LA-145
Nahkalaikka

Sopii Tormek T-4/T-3/Tormek 1200 -malleihin. 
Kierre hiotaan pois viimeistelylaikalla, joka on 
kyllästetty kiillotustahnalla. Nahka hioo kierteen 
pois varovasti ja työkalusta tulee partaveitsen-
terävä ja peilikirkas.

0,16 kg

CW-220
Komposiittilaikka

On integroitu kiillotus hiomajäljen puhdistami-
seksi ja se on erittäin helppo käyttää. Sopii Tor-
mek T-8/T-7/Tormek 2000 -malleihin. Soveltuu 
käytettäväksi puhtaissa ympäristöissä, koska 
hiomaseosta ei tarvitse lisätä.

0,68 kg

LA-120
Profiloitu 
nahkalaikka

Kourutalttojen ja V-talttojen sisäreunan viimeis-
telyyn ja kiillotukseen. Saat siihen vaihdettavia 
nahkalaikkoja. Yhdessä 3 mm säde ja yhdessä 
a 60° reuna.

0,26 kg

LA-124
Sarja kapeita lisä-
varustelaikkoja

Yhdessä 3 mm säde ja yhdessä a 45° reuna. 0,068 kg

Viimeistelylaikat



170

TUOTEHAKEMISTO

Mitä hiontaohjainta kannattaa käyttää? ............................ 48

DC-250 Diamond Wheel Coarse ......................... 155

DE-250 Diamond Wheel Extra Fine .................... 156

DF-250 Diamond Wheel Fine .............................. 156

LA-120 Profiloitu nahkalaikka ............................. 157

MB-100 Yleistuen kulmaliitos .............................. 150

SB-250 Tormek Blackstone Silicon ..................... 154

SE-77 Hiontaohjain suorille terille ..................... 121

SG-250 Alkuperäinen Tormek-hiomakivi ............. 154

SJ-250 Tormek Japanese Waterstone ............... 154

SP-650 Kivensäätäjä ........................................... 140

SVA-170 Hiontaohjain kirveille ................................ 66

SVD-110 Työkalutuki ............................................. 116

SVD-186 R Hiontaohjain kourutaltoille ....................... 75

SVH-320  Hiontaohjain taso-/oikohöylän terille ..... 129

SVM-45 Hiontaohjain veitsille ................................ 52

SVM-00 Hiontaohjain lyhyille veitsille .................... 59

SVM-140 Hiontaohjain pitkille ohuille veitsille ......... 62

SVP-80 Hiontaohjain jyrsinterille ......................... 133

SVS-38 Hiontaohjain lyhyille työkaluille ................ 68

SVS-50 Monitoimiohjain ........................................ 96

SVX-150 Hiontaohjain saksille ................................ 63

TT-50 Kivenkunnostuslaite ............................... 138

TTS-100 Sorvaustyökalutulkki .............................. 146

WM-200 Kulmatulkki ............................................ 142


















