Brousící systém Veritas Mk II

Mk II od frmy Veritas je jednotný systém k broušení řezných nástrojů. Velkou výhodou tohoto
systému, je skutečnost, že kombinuje všechno, co potřebujete k přesnému nastavení úhlu při
normálním broušení, broušení vysokých úhlů i opačných (rubových) úhlů. Stupnice jsou číslovaná a
barevně kódovaná pro jednoduché použití. Měrka s dorazy nejen zajistí kolmost broušeného nástroje
držáku, ale také nastaví patřičné vysunutí nástroje pro dosažení požadovaného úhlu. Dovolí vám
brousit opakovaně stejné přesné úhly, nebo je postupně měnit dle libosti. Tím se stává broušení na
ručních kamenech mnohem jednodušší a přesnější a omezíte tak opotřebení nástrojů i kamenů
zbytečným přebrušováním.
Systém se dá používat k broušení rovných, nebo zúžených nástrojů do šířky 73 mm a do tloušťky 12
mm pro standardní úhly. Excentrický váleček umožní nastavení mikroúhlu bez nutnosti měnit
polohu broušeného nástroje.
Všechny hlavní součásti jsou ze slitiny hliníku a zinku, ostatní části jsou mosazné, nebo ocelové pro
přesnost a odolnost.
Poznámka: Před použitím kápněte trochu oleje do místa otáčení válečku, viz obr. 15

Obr. 1

Krok 1: Lapování (srovnání zadní strany nástroje)
Protože ostří je místo, kde se setkávají dvě hladké plochy pod určitým úhlem, musíme se ujistit, že
zadní strana nástroje je perfektně rovná. Jednoduchý způsob, jak lapovat nové ostří je na vodním
kameni o hrubosti 800 nebo 1000. Pouze u širších nožů je možné použít hrubší kámen (např.
hrubost 250). Není třeba lapovat celou zadní stranu nože, zvláště u hoblíků, ale kus od ostří (cca
6 mm) by měl být perfektně rovný. Při tomto procesu je nutné dávat pozor, aby byla zadní strana na
kameni pečlivě přitlačená a držená v rovině brousku. Jinak by mohlo dojít ke smetení ostří a
vytvoření neúmyslného zadního úhlu. Až budete mít zadní stranu dobře srovnanou, naleštěte ji na
kameni o hrubosti 4000 – 8000.

Obr. 2: Lapování spodní strany

Krok 2: Nastavení držáku
Držák se dá nastavit na jednu ze tří pozic. Tyto jsou pro jednoduchost barevně kódovány (viz obr. 3).
Pozice 1 červená - pro ostré úhly
Pozice 2 žlutá - pro standardní úhly
Pozice 3 zelená - pro zadní úhly
Uvolněte aretační šroub držáku a potom přizvedněte a posuňte držák do požadované polohy. Např.:
pokud chcete brousit úhly mezi 15° a 40° nastavte držák do pozice 2 - žlutá.

Obr. 3: Nastavení pro různé kategorie úhlů.
Asi si všimnete, že všechny tři pozice se svým rozsahem značně překrývají. Je celkem jedno, kterou
pozici zvolíte, s výjimkou velmi krátkých dlát, kde byste například s červeným nastavením pro ostré
úhly nedosáhli tupého úhlu. Při žlutém nastavení bude vše fungovat jak má.

Krok 3: Nastavení měrky s dorazy
Měrka s dorazy má zajistit, že broušený nástroj je usazen na střed a kolmo, a také nastavuje vysunutí
želízka pro dosažení požadovaného úhlu.
Nasuňte měrku na rybinovou drážku podél přední části držáku a nastavte tak, aby ryska udávala
šířku vašeho nástroje (viz obr. 4 – pozn. stupnice je v palcích). Lehce dotáhněte svorkový šroub.
Neutahujte příliš, ponechte malou vůli tak, aby bylo možné měrku bezpečně vyjmout.
Nastavte posuvný doraz na požadovaný úhel posunutím na danou hodnotu. V obr. 4, je posuvný
doraz nastaven na dláto 25 mm a úhel 30 ° za použití žluté, střední stupnice.

Obr. 4: Nastavené vodítko.
Úhel broušení

Použití na nástroje

Do 15°
15°-20°

Lapování, zadní strana dlát a hoblíkových želízek.
Začišťovací dláta, běžná a zešikmená dláta (včetně soustružnických,
broušených z obou stran, želízka s ostrým úhlem na měkké dřevo, kosá
želízka).
Všechny výše zmíněná želízka (kromě kosých) na tvrdá dřeva nebo čela.
Dláta na začišťování a lehké dlabání, pevná dláta (s obdélníkovým proflem,
nezkosená) na měkké dřevo, většina hoblíků (hladík – macek) a vlaštovky.
Dlabací dláta, pevná dláta na tvrdé dřevo, hoblíky na tvrdé dřevo se suky.
Dlabací dláta na tvrdé dřevo, zvláště z křehké oceli.
Škrabákové hoblíky a hladíky ostřím nahoru pro použití na dřevě se složitým
vláknem.

20°-25°
25°-30°
30°-35°
35°- 40°
40° a více

Krok 4: Upnutí dláta
Pro spolehlivý výsledek musí být dláto správně upnuto v držáku.
Povolte oba šrouby přítlačné lišty. Otevřete lištu tak, aby bylo možné vložit dláto. Šrouby musí být
utahovány postupně po malých krocích. Nepřitahujte jednostranně, mohlo by dojít ke vzpříčení.
Otočte držák vzhůru nohama a posuňte dláto do strany až k pravítku kolmosti a vpřed, aby se lehce
dotýkalo posuvného dorazu (viz obr. 5). Dláto bude vycentrované a bude nastaven zvolený úhel.
Dotáhněte oba šrouby přítlačné lišty pevně a rovnoměrně. Přítlačná lišta musí dosedat na dláto
rovnoběžně, aby mohla účinně držet dláto ve své pozici.
Povolte svorkový šroub a vysuňte měrku. Zkontrolujte, že šrouby jsou pevně utažené, aby nedošlo
k posunutí dláta při broušení.

Obr. 5: Usazení želízka

Krok 5: Broušení hlavního úhlu
Zkontrolujte, že šroub mikroúhlu je nastaven na pozici 12 hodin viz
(obr. 6) Šroub se povytáhne ven a otáčením nastaví na danou
hodnotu.
Obr. 6: Šroub mikroúhlu nastaven k broušení hlavního úhlu ->
Jezděte držákem dopředu a zpět po brusném povrchu, dokud nedosáhnete dostatečného úhlu. Tlak
vyvíjejte především na želízko. Protože váleček udává úhel, je nutné, aby byl v neustálém kontaktu
s brusným kamenem. Pokud váleček přizvednete, nejzazší část ostří bude mít jiný úhel. Hlavní úhel
by měl zasahovat nejméně 3 mm od konce nástroje.
Obr. 7

Krok 6: Broušení mikroúhlu
Jedna z výhod držáku je, že lze na ostří velmi jednoduše vybrousit mikroúhel, nebo přídavné ostří ze
zadní strany. Vybroušení hladkého mikroúhlu má stejný význam, jako vybroušení celého ostří
v hlavním úhlu, protože konec ostří je jediná účinná část při samotném řezání a oddělování
materiálu. Stačí odbrousit menší část oceli a výsledek je rychlejší. Při nastavení šroubu mikroúhlu na
pozici 6 hodin, dosáhnete zvýšení úhlu o cca 1-2°.

Obr. 8: Mikroúhel

Obr. 9: Nastavení šroubu mikorúhlu
pro zvýšení úhlu o 1-2° (na 6 hodin).

Zadní úhly jsou nízké úhly broušené na zadní straně ostří. Existují dva důvody, proč je používat,
v závislosti na druhu použití.
U hoblíků s klasickým uložením želízka ostřím dolů se může použít zadní úhel pro zvýšení účinného
řezného úhlu z jinak stabilních 45°. To je užitečné při hoblování podél vláken ve dřevech se složitou
strukturou let. Zadní úhel bude třeba upravit na míru dané situaci, nicméně následující tabulka může
pomoct jako základní pravidlo.

Obr. 10: Úhly na ostří želízka.
Zadní úhel

Řezný úhel v hoblíku

Použití

10°

55°

15°

60°

20°

65°

Složitá, nebo stočená léta v měkkém dřevě, lehce proměnlivá
léta v některých tvrdých dřevech (např.: dub, jasan, javor).
Pro všechna dřeva s výjimkou těch s nejsložitější strukturou.
Většinou se používá na dřeva jako dub se strukturou náchylnou
k vytrhávání, na místa, kde se rozdvojuje kmen a kolem suků a
zarostlé kůry.
Zabraňuje vytrhávání vláken v nejsložitějších dřevech.

U hoblíků ostřím vzhůru, se používá zadní úhel pro zvýšení trvanlivosti ostří, zvláště při hoblování
kolmo k vláknům. Pro tento druh aplikace používáme jen velmi nízký zadní úhel, abychom příliš
nezasahovali do geometrie ostří.

Pro vytvoření zadního úhlu o velikosti 10° a více, jednoduše
nastavte držák nástroje do polohy 3 – zelená, a posuvný doraz na
polohu 3 zelená. Uchyťte nůž ostřím vzhůru (viz obr. 11) a šroub
mikroúhlu do polohy 12 hodin.
Obr. 11
Faseta (mikroúhel) zadního úhlu by neměla být delší jak 0,8 mm. Pouze několik málo tahů na
brusném kameni by mělo stačit pro její vytvoření. Větší zadní úhel nenabízí žádné výhody, naopak
v případě jeho odstranění by bylo třeba odbrousit mnohem více materiálu.
Důležitá poznámka: V nastavení na zadní úhly (zelené) je udávaný úhel závislý na tloušťce želízka.
Údaje na kalibrační stupnici byly počítány pro tloušťku 3,2 mm. Tloušťka želízka nemá velký vliv při
broušení hlavního a mikroúhlu. Pro tloušťku želízka 4,7 mm bude odchylka menší než 1° od udávané
stupnice.
Pro zadní úhel 9° jednoduše odstraňte posuvný doraz a požijte konec vodítka jako referenční bod. Pro
odstranění dorazu povolte svorkový šroub a vyjměte svorku a vysuňte doraz měrky. Připevněte zpět
svorku a svorkový šroub.
Pro dosažení zadních úhlů menších než 9°, nastavte šroub mikroúhlu na polohu 6 hodin. Bude
potřeba použít podložku pod váleček (pro danou tloušťku - viz tabulka). Jako podložku lze použít
například odřezek tvrdého dřeva, je však důležité, aby byl vrch podložky rovnoběžný s rovinou
brousku, jinak bude mít faseta na zadní straně nerovnoměrnou šířku. Podložky si označte a
uschovejte pro další použití. Podložka sice omezí možnost pohybu vodítka na krátké tahy, ale jelikož
0,8 mm zadního úhlu je dostačující, nejedná se o zásadní problém.
Rozdíl

Zadní úhel

Poloha posuvného dorazu

16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
20,5 mm
20,5 mm

8,5°
7°
6°
5°
4°
3°
2°

1 – červená – ostrý úhel 45°
1 – červená – ostrý úhel 35°
1 – červená – ostrý úhel 30°
1 – červená – ostrý úhel 25°
2 – žlutá – standardní úhel 15°
1 – červená – ostrý úhel 30°
2 – žlutá – standardní úhel 15°

Poznámka: Rozdíl je vzdálenost mezi plochou brousku a plochou podložky, po které se pohybuje váleček.
Proto bude tloušťka podložky záviset na výšce brusného kamene.

Obr. 12: Nastavení pro broušení nízkých mikroúhlů

Nastavení ostatních úhlů.
Držák k broušení Veritas má z výroby nakalibrované některé přesné pozice pro přesné a opakované
nastavení. Měrka nejen zajistí, že broušený nástroj bude uchycen kolmo, ale také lze nastavit míru
vysunutí nástroje, což ovlivní broušený úhel. Úhly vyznačené na měrce jsou nejběžněji používané
úhly od výrobců nástrojů. To však neznamená, že by na měrce nešly nastavit jiné úhly. Ba naopak,
kombinací různých nastavení lze dosáhnout téměř libovolného úhlu.

Obr.13: Umístění děr pro posuvný doraz
Tabulka 1 ukazuje úhly, které je možné vytvořit přemístěním posuvného dorazu do daných děr, pro
každé ze tří nastavení (pro vysoké úhly, standardní úhly a pro zadní úhly).

Tabulka 1: Nastavení jiných úhlů měněním pozice posuvného dorazu

Případně, pro nastavení jiných úhlů, je možné změřit vysunutí nástroje, dle tabulky 2. Měřte od
okraje vodítka a na spodní straně si vyznačte rysku. Ostří nástroje by mělo sahat k rysce.

Obr. 14 Měření vysunutí želízka

Tabulka 2: Nastavení jiných úhlů dle vysunutí nástroje

Údržba
Držák je třeba pravidelně olejovat. Tolerance při výrobě tohoto držáku jsou velmi malé, aby se
zaručila přesnost a dlouhá životnost. Váleček je při použití ve styku s vodou a brusné části se mohou
dostat dovnitř válečku, což může bránit hladkému chodu zařízení.
Doporučujeme propláchnou váleček vodou po každém cca třetím použití, usušit a zakápnout olejem
místo, kde se váleček otáčí na ose (viz obr. 15). Protočte několikrát váleček, abyste se ujistili že olej se
dostane na všechny otáčivé plochy. Podobnou péči dopřejte také ostatním šroubům, které se dostanou
do styku s vodou a abrazivním materiálem z vašeho brousku.
Je také důležité udržovat povrch brusných kamenů
rovný, nejen kvůli rovině na dlátech, ale také kvůli
nerovnoměrnému opotřebování válečku. Ke
srovnání můžete použít diamantové brousky, nebo
silikon-karbidový papír, nebo prášek na skleněné
destičce. Pro vodní kameny použijte jako lubrikant
vodu, pro olejové kameny olej.
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Obr. 15

