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Anatomia składaka, czyli jak się robi
foldery cz. 2
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Środa 09 Maj 2007
Ostatnim razem pisałem o sposobach otwierania i zamykania noża składanego. Dziś
słów parę o tym jak jest zbudowany "folder", czyli o elementach konstrukcyjnych
noża i materiałach wykorzystywanych do ich budowy. Wydawałoby się, że nie ma nic
prostszego niż budowa noża - ostrze i rękojeść. Tymczasem okazuje się, że sprawa
jest bardziej złożona - tak jak noże :)
Folder zbudowany jest z rękojeści i ruchomo w niej osadzonej głowni. Ponadto
posiada zwykle mechanizm zabezpieczający przed niezamierzony zamknięciem noża,
czyli blokadę, a często również urządzenia wspomagające otwieranie noża. O ile
klinga jest tylko odpowiednio ukształtowanym kawałkiem metalu (w uproszczeniu - w
szczegóły i niuanse zagłębimy się później) to "rączka" jest bardziej skomplikowana. W
jej skład wchodzą "linery" (ang . liners), wykonane zwykle ze stali nierdzewnej lub
tytanu, stanowiące element "nośny" noża. Zwykle linery są dwa - po jednym z każdej
strony. Połączone są za pomocą śrub i tulejek bądź przekładek dystansowych
zwanych "spacerami" (ang. spacer - czyt. spejser). W konstrukcji tej stanowiącej
jakby ramę, osadzona jest oś główna (na niej i na podkładkach ślizgowych, a czasem
łożysku zamocowane jest ostrze) i inne mechanizmy noża jak np. blokada. W celu
poprawienia chwytu noża po zewnętrznych stronach do linerów mocowane są
okładziny. Od tej ogólnej zasady są jednak odstępstwa. Czasem linery są tylko
szczątkowa tzn. nie przebiegają przez całą rękojeść, a służą jedynie jako oparcie dla
osi i blokady. Zdarza się, że w nożu jest tylko jeden liner lub nie ma ich wcale. Dzieje
się tak zwykle wtedy gdy kryterium lekkości noża przeważa nad kryterium jego mocy.
Może się też być i tak, że linery stanowią w zasadzie całą rękojeść - nie ma na nożu
okładzin.
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Elementy składowe
foldera: okładziny,
klinga, połączone linery
wraz z mechanizmem
blokady, oś główna,
podkładki, klips i śrubki.

Dwa linery połączone
spacerami, stop-pinem i
mechanizmem blokady
stanowiące szkielet
noża.

Zmontowany szkielet
noża oraz klinga. Widać
podkładki z fosfobrązu i
pivot (oś główną).
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Okładka z
zamontowanym linerem
(a w zasadzie dwoma).
Widać, że liner jest w
tym nożu jest niepełny.

Częściowo złożona
rękojeść i klinga z osią i
podkładkami.

Częściowo zmontowany
nóż. Osadzone linery, oś
i klinga.

Okładziny na rękojeściach wykonywane są z różnych materiałów. W nożach
popularnych jest to zwykle plastik bądź drewno. W nożach nieco droższych lecz
lekkich plastik zastąpiony jest odmianami nylonu wzmacnianymi włóknem szklanym
(Zytel, Noryl). W nożach mocniejszych stosowane jest G10 - tworzywo z żywic
epoksydowych i włókna szklanego odporne mechanicznie i chemicznie. Często
stosowane są laminaty epoksydowe z płótna -tzw. micarta. Tworzywo to jest miłe w
dotyku, odporne na warunki zewnętrzne a wykonane z różnokolorowego materiału
jest i efektowne. Jako okładziny bywa stosowane aluminium, tytan, stal nierdzewna,
szlachetne gatunki drewna. Drewno stosowane na okładziny jest zwykle stabilizowane
tzn poddawane obróbce chemicznej w celu zwiększenia odporności na czynniki
zewnętrzne jak np wilgoć, zabrudzenia itp. Stosuje się także laminaty z włóknem
węglowym (carbon fiber) oraz wiele innych materiałów.

2/9

swi.fishing.pl/nieregularnik/publicystyka/anatomia-skladaka-2

Rybie Oko - www.fishing.pl

© Robert Łukomski

© Robert Łukomski

© Robert Łukomski

Noże z różnymi
rodzajami linerów - od
góry: z jednym linerem
stanowiącym blokadę i
aluminiowymi
okładkami, bez
dodatkowych okładzin,
bez linerów - cała
rękojeść z tworzywa
sztucznego, z dwoma
pełnymi linerami i
okładzinami z G10, z
dwoma szczątkowymi
linerami i okładzinami z
aluminium.

BM 940 - projekt
Warrena Osborne'a z
okładkami z
anodyzowanego
aluminium.

Benchmade BM 710 okładki zrobione są z
G-10 czyli laminatu z
żywic epoksydowych z
włóknem szklanym.
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BM 550 Griptilian - z
okładzinami z Norylu,
plastiku wzmacnianego
włóknem szklanym

BM Monochrome - z
rękojeścią wykonaną ze
stali nierdzewnej.

Nóż z okładzinami ze
stabilizowanego drewna
przymocowanymi do
stalowych linerów.
Stalowy element w
okolicach osi noża to
tzw. bolster.

Co do "odpowiednio ukształtowanego kawałka stali" czyli ostrza, to dziś jedynie klika
zdań o podstawowych kształtach kling, a ponieważ jeden obraz wart tysiąca słów....
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Trzy ostrza - od góry:
clippoint z grzbietem
ostrza schodzącym
płasko ku czubkowi lub
lekko wklęsłym,
droppoint oraz nóż z
klingą na pograniczu
droppointa i spearpointa
(szpic bardzo blisko
środka wysokości
głowni).

Od góry: klasyczny
droppoint - szpic
wyraźnie powyżej
środka wyskości głowni,
krawędź tnąca lekko
wklęsła (recurve);
sheppsfoot i clippoint,

Dwa ostrza typu Tanto.
Jedno zbliżone do
klasycznego kształtu
głowni japońskiego
miecza, a drugie
zgeometryzowane na
amerykańską modłę.
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Nowoczesny
(nieklasyczny) kształt
ostrze zwany owczą
stopą (sheepsfoot).
Ostrze bardzo użytkowe
z mocnym czubkiem.
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BM 707 Sequel droppoint z płaskim
szlifem i fałszywym
ostrzem.
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BM Vex - ostrze typu
droppoint czyli z
grzbietem klingi
opadającym łukowato w
stronę czubka noża.
Klasyczny kształt
droppointa jest nieco
zniekształcony przez
otwór służący do
otwierania noźa. Widać
wysoki płaski szlif i
fałszywe ostrze.
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Benchmade Pika klasyczny clippoint.
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Kershaw Cyclone kolejny nóż z pogranicza
droppointa i spearpointa
z bardzo wysokim,
niemal pełnym płaskim
szlifem.

Spyderco Native klasyczny przykład klingi
w kształcie spearpoint.
Głownia w zasadzie
symetryczna względem
czubka z wyraźnym
fałszywym ostrzem.

I to by było na tyle :) Do zobaczenia w następnym odcinku.
Pozdrawiam
Wasz Franz
Inne tego autora: Robert Łukomski » więcej...
Lista artykułów, zdjęć, plików, linków ... itd. powiązanych z tą pozycją
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Tematyka: Wspomnienia »
SWI Jesienne Bieszczady 2009
relacja

MAGIA PORU

Dziewiąte RSWI – moja

Dyskusje i recenzje
Dodaj wypowied

Super ...
Zbigniew Woźniak
31.01.2012 12:00

ale gdybym po Twoim artykule miał zdecydować, który nóż nabyć jako uniwersalne
narzędzie wędkarskie byłbym w kropce.
Napisz np. co Ty preferujesz i dlaczego , czego nie lubisz i dlaczego .... Chętnie bym
się jeszcze czegoś od Ciebie nauczył i dowiedział
ZbychW
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Ciekawe
Grzegorz Tuński
21.02.2008 12:30

Cześć Robert

..............., bardzo ciekawe. Powiem, że tak ciekawe jak robienie piwa. Musimy
poświęcić ze dwie nocki na pogaduszki przy następnej okazyjiiiiiii.

Pozdrawiam Grzylek - piwowarnik

Piwo i noże..
Robert Łukomski
21.02.2008 14:43

Jasne
Pogadamy. Do piwa sie przymierzam i przymierzyc nie moge... Chyba jednak
najpierw dom, a potem dopiero browar
Moze za jakie 2 lata..

Dwa lata
Grzegorz Tuński
21.02.2008 17:31
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Cześć Robert

............. strzelą jak z bata

.

Pozdrawiam Grzylek - wierszokleta

Czapki z głόw
Andrzej Trembaczowski
15.06.2007 23:23

Bardzo profesjonalny tekst. Dowiedziałem się sporo nowego.
Pozdrwiam
Andrzej
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