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MIÉRT NEM STIMMEL A KIMART MINTA? 
 

Elsőre mindenki azt mondja, hogy a szerszám méretei nem jók, vagy üt a szerszám.  
Nos, ez nem valószínű.   
Legalábbis nem nálunk. Mi mindig kipróbáljuk az általunk gyártott szerszámokat, és 
leellenőrizzük, hogy pontosak-e.  
Toldó maróknál megkérdezzük, hogy lazábbra, vagy szorosra szeretnék a mintát. Ez az 
asztalosok által használt technológia függvénye. Természetesen az osztófejes élező gépen élezett 
szerszámok ki vannak egyensúlyozva is.  
Évek múlásával, ha a fazon mérete megváltozik, akkor átköszörüléssel újra pontossá tehető, csak 
a fog mélység csökken 1-2 tizeddel. 
 

Egy prózai hiba is elő szokott fordulni, nem nyomják be a szerszámot teljesen a fába. 
Legelőször ezt ellenőrizzük. 
 

MIELŐTT A SZERSZÁMOT OKOLNÁNK, NÉZZÜK ÁT A GÉPET! 
Tegyünk fel egy nútmarót a gépre. Ha nagyobb nútot mar a fába, akkor a géppel van probléma.  
 

MI LEHET A HIBA? 
- Nézzük meg, hogy az asztal és a tengely derékszögben vannak-e egymással. 

- Ellenőrizzük a szorítógyűrűket. Ne legyen alatta még fapor sem. Előfordulhat, hogy görbék 
a szorítógyűrűk. Ilyenkor újra van szükség. Ebben tudunk segíteni. 

- Ha ki van kopva a csapágy, akkor oldalirányba ki tud mozdulni a tengely. Cseréljünk 
csapágyat.  Arra ügyeljünk, hogy ahova felhelyezzük a szerszámot, azon a részen legyen a 
fix csapágy, és a tengely túloldalán az önbeálló. (A többségnek ez természetes, de a 
tapasztalat szerint nem mindenkinek) 

- Ha még most sem jó, akkor előfordulhat, hogy elgörbült a tengely. Ezt indikátor órával, de 
akár egy filctoll segítségével is megállapíthatjuk.  
Ha nem túl nagy a görbület, és nem túl vastag a tengely, akkor két csúcs között melegítéssel 
és egyengetéssel rendbe hozható. Rosszabb esetben új tengelyt kell csinálni. 
A tengely elkészítésében és javításában is tudunk segíteni. Létezik olyan anyag, ami 
kimondottan tengelygyártáshoz való, a sima vas tengely könnyebben elgörbül. 
 
 

 
HA A GÉP RENDBEN VAN, MEHET RÁ A SZERSZÁM. 

 
JÓ MUNKÁT, ÉS SOK MEGRENDELÉST 
KÍVÁNUNK MINDEN ASZTALOSNAK! 
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