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Jak měrka funguje? 
 
Tvar dláta vždy určují tři základní faktory: Nastavení přípravku (JS), délka vysunutí nástroje v 
přípravku (P) a vzdálenost Univerzální podpěry od brusného kamene (díra A nebo B). 
Kontrolou těchto faktorů a jejich opakováním při každém broušení vždy dosáhnete dokonalé 
replikace tvaru a úhlu ostří. 
 

SVD-186 R (186)  

 

    SVS-50   

 

 

 

 

    Nastavení přípravku = JS 

  

  

 

 

     Vysunutí = P 

  

  

 

 

    Univerzální podpěra = pozice A nebo B     

 

 

 
 
 

Funkce Měrky úhlů soustružnických nástrojů TTS-100 

 

                      
 
Připevněte nástroj do přípravku     Nastavte vzdálenost univerzální        Ostřete. Úhel je nyní přesně 
pomocí měrky dle obr.                  podpěry s TTS-100.               replikován. 
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Strana 1  
Tato strana má dva otvory pro nastavení vzdálenosti Univerzální podpěry od kotouče. 
Požadovaný tvar a profil nástroje napoví, který otvor použít. 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
Strana 2 
Na této straně naleznete zarážky pro doporučené vysunutí (P) nástroje z přípravku. 
__________________________________________________________________________ 
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Tip: Držte se tvaru, který má Vaše dláto. Nemá cenu dláto neustále přebrušovat. 
Pokud chcete jiný tvar, doporučujeme koupit dláto, které odpovídá Vašim 
představám. Pokud budete jen replikovat tvar, který již na dlátu máte, zajistíte že 
Vám nástroje vydrží po celý život. 

Vybrané tvary a úhly ostří  
 
Na světě je velké množství výrobců soustružnických nástrojů, tvary a úhly ostří nástrojů se 
mohou výrazně lišit. Například tovární výbrusy pro zkosená dláta jsou od 15°do 30° a úhel 
ostří může být mezi 25° - 40°. Sériově vyráběná dutá dláta mají úhly ostří v rozmezí 30° až 
60°. Široká škála tvarů je důvod proč Tormek až doposud nevydával doporučení, jaký tvar a 
úhel by ostří těchto nástrojů měla mít. Namísto toho poskytuje technologii a nechává na 
každém, aby našel svoji ideální geometrii nástrojů, tedy tvar a úhel ostří. 
 
Poté, co byl Tormek v kontaktu s mnoha soustružníky a řezbáři po celém světě, dospěl 
k názoru, že je třeba poskytnout pomůcku pro rychlé nastavení přípravků a také radu o 
některých doporučených tvarech a úhlech ostří. Pomůcka pro broušení soustružnických a 
řezbářských nástrojů nabízí obojí. 
 
Tabulka nástrojů na následující straně ukazuje tvary a úhly doporučované zkušenými 
řezbáři, soustružníky a uznávanými řezbářskými i soustružnickými školicími dílnami po celém 
světě, např. Craft Supplies v USA a Drechselstube Neckarsteinach v Německu. 
 
Vzhledem k tomu, že nástroje mohou mít neomezené kombinace tvarů, úhlů a ostří, 
prakticky žádné nové dláto se nebude podobat tvaru z tabulky. Proto je nutné Váš nástroj 
nejdříve vytvarovat do jednoho z doporučených tvarů. Následující broušení takových nástrojů 
bude velmi snadné a zabere Vám zpravidla méně než minutu. 
 

 

 
 
Profilové štítky 
Označte si nastavení profilu na štítku, který dostanete společně s měrkou TTS-100 a 
nasaďte jej na kroužek nástroje. Nyní máte kontrolu nad těmito faktory a můžete je pokaždé 
přesně replikovat. 
Podrobný návod na tvarování a ostření dlát si přečtěte u kapitoly SVD-186 R (SVD-186) a 
SVS-50 Tormek návodu.  
 

   
  Oblé dláto.                    Zkosené dláto. 

 
 
Sada extra profilovacích štítků PL-01  
Přípravek SVD-186 R (SVD-186) pro soustružnická dláta a multi přípravek SVS-50 jsou 
dodávány s 9 profilovými štítky, takže si můžete zaznamenávat Vaše oblíbené profily na 
všech Vašich oblých a zkosených dlátech. 
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TTS-100 Schéma výběru 
 

 Dláta misková 
1      

α=45°                   

JS:           2 
P:             65 
Otvor:      A 

Standardní profil. Strany jdou 
dozadu pouze lehce. Vhodné pro 
soustružníky všech úrovní. 

2      

α=45°          

JS:           2 
P:             65 
Otvor:      A 

Irský profil. Strany jdou dozadu. 
Otáčejte nástrojem v přípravku o 
180°. 

3      

α=40°         

JS:           2 
P:             75 
Otvor:      A 

S prodlouženými stranami 
dozadu. Poněkud agresivní. Pro 
profesionální soustružníky. 

4      

α=55°      

JS:           4 
P:             65 
Otvor:      A 

Větší úhel ostří se hodí pro 
soustružení hlubších misek. 

5     

α=60°       

JS:           6 
P:             75 
Otvor:      A 

Ellsworthský tvar. Strany jsou 
vypouklé. 

 
 Dláta trnová 
1      

α=30°         

JS:           2 
P:             55 
Otvor:      B 

Pro těsná místa, detailní práci a 
nejjemnější povrchovou úpravu. 
Pro profesionální soustružníky. 

2      

α=45°           

JS:           2 
P:             65 
Otvor:      A 

Standardní profil. Vhodné pro 
soustružníky všech úrovní.  

 
       Dláta zapichovací /zkosená 
1     Rovné ostří 

α=30°      

JS:           20° 
P:             65 
Otvor:      B 

Pro těsná místa, detailní práci a 
nejjemnější povrchovou úpravu. 
Pro profesionální soustružníky. 

2 Rovné ostří 

α=45°       

JS:           20° 
P:             55 
Otvor:      B 

Široké využití. Snazší kontrola 
nástroje než při 30°.  

3 Zahnuté ostří 

α=30°        

JS:           30° 
P:             75 
Otvor:      B 

Pro těsná místa, detailní práci a 
nejjemnější povrchovou úpravu. 
Pro profesionální soustružníky. 

4 Zahnuté ostří 

 α=45°        

JS:           30° 
P:             65 
Otvor:      B 

Široké využití. Snazší kontrola 
nástroje než při 30°. 
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Tvarování a ostření  
 
Mělo by se rozlišovat mezi tvarováním a ostřením nástrojů. Když tvarujete ostří, odstraňujete 
ocel k dosažení tvaru a úhlu ostří, které potřebujete. Zatímco ostřením jen opravíte již 
existující tvar, čímž obnovíte ostrost. 
 
Síla metody Tormeku je v ostření, které je prováděno s přesnou replikací jak tvaru, tak i úhlu 
ostří. Metoda Tormeku je velmi rychlá, protože se pouze dotknete hrany, čímž odstraníte jen 
velmi málo oceli. Jemnější ostří z vodou chlazeného kamene dává dřevu hladší povrch 
s menší potřebou obrušování. Jemnější hrana také zůstává ostrá déle než hrana hrubá. 
 
Tvarování nástroje je jednorázová práce. Může trvat 10–20 min v závislosti na velikosti 
nástroje a množství oceli, které je třeba odstranit. Vždy mějte na paměti, že nástroje 
tvarujete pouze jednou a s vodou chlazeným broušením neriskujete změnu vlastností oceli. 
 

 
Vše v jednom systému přípravku 
 
Suché brusky vynikají rychlým vytvořením profilu, ale Tormek vodou chlazený systém 
broušení prokázal, že poskytne špičkovou kvalitu nejen v laboratoři, ale i v praxi. Jestliže je 
vytvořen profil, nic není rychlejší, spolehlivější a konzervativnější pro Vaše nástroje, než 
Tormek. 
 
Pokud potřebujete značně změnit tvar, lze počáteční hrubé tvarování provést na 
vysokorychlostní brusce, která rychleji odstraní ocel. Je však potřeba být opatrný, aby 
nedošlo k přehřívání ostří nástroje. Díky vysoké rychlosti broušení jste snadno v pokušení 
urychlit broušení větším tlakem nástroje na brusný kotouč. HSS oceli sice ustojí vyšší teploty 
než uhlíkové oceli, ale stále existuje riziko, že špička ostří, která je velmi tenká, bude 
přehřátá! 
 
S montážní sadou stolní brusky BGM-100 Tormek můžete používat přípravek Tormek 
během celého procesu broušení. Získáte to nejlepší ze dvou světů; rychlé odstranění oceli 
pomocí vysokorychlostní stolní brusky a jemný povrch z vodou chlazeného brusného 
kamene s koženým lapovacím kolem – vše v jednom přípravku. Díky patentovanému 
designu pracuje měrka úhlů soustružnických nástrojů na jakémkoliv průměru kamene. Takže 
klidně můžete přejít z 6“ kamene na 10“ brusný kámen a dosáhnout přitom stejného tvaru. 
Návod k použití přípravku Tormek se stolní bruskou dostanete společně s montážní sadou 
stolní brusky BGM-100 Tormek. 
 

 
 
BGM-100 s přípravkem SVD-186 R (SVD-186) 
S montážní sadou stolní brusky BGM-100 Tormek můžete používat všechny přípravky 
Tormek na Vaší stolní brusce; přípravek SVD-186 R (SVD-186), multi přípravek SVS-50 a 
opěrnou desku s Torlockem SVD-110. 
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Rady pro tvarování s vodou chlazeným broušením  
 
Technika při použití vysokorychlostní suché brusky je odlišná od techniky práce s pomalu 
běžící vodou chlazenou bruskou. Zde je několik jednoduchých, ale užitečných rad: 

 

• Na pomalu běžícím brusném kameni je potřeba k odstranění oceli více síly než na 
vysokorychlostní brusce. Stejně velký tlak při práci s vysokorychlostní bruskou 
způsobí přehřátí. Takže se nemusíte bát na nástroj silně tlačit. Tlačte prsty co 
nejblíže k hraně ostří. 

 

• Přesunujte nástroj ze strany na stranu a využívejte celou šířku kamene, tím se 
vyhnete drážkování kamene. Zmírněte tlak nebo přizvedněte nástroj vždy když 
přecházíte na nové místo na kameni.  

 

• Pokud tvarujete větší povrch jako třeba zkosené dláto s rovným ostřím, nízký tlak 
zpomaluje broušení. Oživení brusného kotouče kamenem na úpravu zrnitosti SP-650 
několikrát během broušení Vám urychlí práci.  

 

• Pokud potřebujete výrazněji změnit tvar, např. když zmenšujete úhel ostří, obruste 
patu úkosu na vysokorychlostní brusce. Ujistěte se, že nástroj není příliš horký a 
zastavte broušení, než dosáhnete špičky. Dotvarujte na brusce Tormek. 

 
 
 
 

Krátce o stolních bruskách 
 
Ne všechny brusné kotouče jsou vhodné pro přesné broušení ostří. Standardní kotouče, 
které jsou montovány na stolní brusky, jsou často velmi tvrdé a snadno se ohlazují, což 
snižuje stupeň odstraňování oceli a je také příčinou přehřívání nástroje. Použijte kotouč 
z oxidu hlinitého – ne příliš tvrdý, aby nedocházelo k ohlazování, a ne příliš měkký, aby 
nedocházelo k drážkování. 
 
Povrch kotouče musí být udržován pěkný a čistý. Opotřebovaná zrna se musí odstranit, aby 
se do hry dostala nová. Jestliže ne, pak se povrch ohladí a zrna se místo broušení budou 
otírat, což způsobí tření a zvýšení teploty. K udržení povrchu v dobrém tvaru použijte 
zarovnávací diamant TT-50. Zarovnávací diamant TT-50 NEPOUŽÍVEJTE na zarovnání 
diamantových kotoučů (DE-250, DF-250, DC-250) ! 
 
HSS ocel je schopná odolávat mnohem vyšší teplotě než uhlíková ocel, aniž by se snížila její 
tvrdost. Avšak, na samém konci ostří, které je velmi tenké, může teplota velmi snadno 
dosáhnout úrovně, která ovlivní tvrdost. Proto špičku ostří bruste velmi opatrně a dávejte 
pozor, aby nezmodrala. Přehřátí HSS oceli může snížit tvrdost až o 4 HRC, což zkracuje 
životnost ostří. Jestliže je pak chladíte ve vodě, neochlazujte náhle z vysoké teploty, protože 
to může způsobit mikrotrhliny neviditelné pouhým okem. 
 
Stolní bruska se musí používat s patřičnou znalostí a péčí. Tento návod ukazuje, jak 
používat systém přípravků Tormek na bruskách Tormek. Jestliže používáte stolní brusku, 
řiďte se pokyny přiloženými k BGM-100 Tormek a bezpečnostními pokyny přiloženými 
k Vašemu stroji. 
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Otázky a odpovědi  
 
Proč se ostří na Tormeku brousí snadněji? 
Ostření na kameni Tormek s koženým lapovacím kolem vytváří velmi jemné ostří. Jemnější 
povrch nástroje znamená ostřejší ostří, kterým se snadněji krájí / řeže. 
 
Proč ostří nabroušené pomocí Tormeku zanechává hladší řez? 
Protože ostří nabroušená pomocí Tormeku jsou jemnější a ostřejší, štěpí dřevní vlákna čistěji 
a zanechávají povrch dřeva hladší, takže není potřeba další broušení. 
 
Proč ostří nabroušené pomocí Tormeku zůstává déle ostřejší? 
Jsou pro to dva důvody. Ostří získané z vysokorychlostní suché brusky je zoubkované, 
zatímco ostří broušení pomocí Tormeku je rovnoměrnější a odolnější vůči opotřebení. Kromě 
toho ostří nelze během broušení na Tormeku nikdy přehřát, čímž neztratí svou tvrdost. 
 
Proč je metoda Tormeku tak rychlá? 
Odpověď je rychlé nastavení přípravků a přesná opakovatelnost. Stačí jen opravit stávající 
tvar ostří. Je odstraněna pouze malá část oceli. Je to mýtus, že systém Tormeku je pomalý. 
Vzniklo to proto, že soustružníci nedělali jasný rozdíl mezi tvarováním a ostřením. Jakmile 
máte na svém nástroji vybroušený správný tvar ostří, který obvykle musíte udělat jen jednou, 
je pak rychlé nástroj naostřit. 
 
Proč kámen Tormeku vydrží tak dlouho? 
Jelikož se při každém broušení pouze dotknete hrany ostří, je opotřebení kamene minimální. 
A protože ostří vydrží déle, můžete ostřit méně častěji. Průměr kotouče – 250 mm (10“) a 
velkorysá šířka – 50 mm (2“) vydrží déle než menší a užší brusný kotouč nebo kámen. 
 
Měl(a) bych označit ostří, když používám měrku úhlů TTS-100? 
Ne, měrka Tormek TTS-100 automaticky kopíruje úhel ostří. 
 
Mám po skončení broušení použít lapovací kameny? 
Ne pro úkos (zkosení). Jemný brusný kámen a kožené lapovací kolo Vám dodají špičkové 
ostří bez použití lapovacích kamenů. Drážka v dlátě je lapovaná a leštěná na profilovaném 
koženém lapovacím kole LA-120. Můžete také použít lapovací kámen, který odpovídá profilu 
drážky. 
 
Je technika při tvarování na Tormeku stejná jako u stolní brusky? 
Ne. Na Tormek musíte více tlačit. Pro nejlepší výsledek tlačte prsty co nejblíže k hraně ostří. 
Nemusíte se bát o prsty, protože kámen se točí pomalu, pouze 90 ot/min. 
 
Jak dlouho trvá vytvarovat dláto? 
Tvarování trvá 10-20 min, což závisí na originálním tvaru nástroje a na tom kolik oceli je 
potřeba odstranit. Minuty navíc, které na Tormeku strávíte, jsou dobrá investice k zajištění 
nejlepšího výkonu Vašich drahých nástrojů. Máte jistotu, že ostří nebude změkčeno 
přehřátím a že trvanlivost ostří nebude narušena. Vždy mějte na paměti, že nářadí tvarujete 
pouze jednou. 
 
Může být HSS ostří narušeno vysokorychlostním broušením? 
Ano. Je známo, že uhlíková ocel je snadněji narušena, když se zahřívá. To je také případ 
oceli HSS, ale kritická teplota je zde mnohem vyšší. Samotný konec ostří, který je velmi 
tenký, může snadno dosáhnout teploty, která ovlivní vlastnosti oceli. Zahřívání můžete 
omezit ochlazením nástroje ve vodě, ale pak existuje riziko vzniku mikrotrhlin, které jsou 
pouhým okem neviditelné. 
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Potřebuji stolní brusku? 
Ne nezbytně, ale pro počáteční hrubé tvarování můžete těžit z rychlého odstranění oceli. 
S montážní sadou stolní brusky BGM-100 Tormek můžete používat stejné sady přípravků 
Tormek během celého procesu tvarování a ostření. 
Získáte to nejlepší ze dvou světů; rychlé odstranění oceli pomocí vysokorychlostní stolní 
brusky a jemný povrch z vodou chlazeného brusného kamene s koženým lapovacím kolem – 
vše v jednom přípravku. Díky patentovanému designu je měrka úhlů soustružnických 
nástrojů schopna pracovat na jakémkoliv průměru kamene. Takže bez obav můžete přejít 
z 6“ kotouče na 10“ brusný kámen a zachovat přitom stejný tvar ostří. 
 
Vyloučí stolní bruska s nízkou rychlostí (4pólová) riziko přehřátí ostří? 
Ne. Tato bruska pracuje bez chlazení vodou a rychlost je stále příliš vysoká, přestože běží 
na polovinu otáček konvenční 2pólové brusky. 




