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kit

Zasada przyklejania
kamienia przed
rozpoczęciem szlifu
kaboszonowego
i fasetkowego. Wymaga
się tu dużej dokładności.
Krzywe przyklejenie
kamienia lub
niewłaściwe położenie
kitu będą skutkowały
błędnym szlifem.

Fasetkarka. Uchwyt
z urządzeniem do
nastawiania kątów
obróbki oznaczony
białym kółkiem.
Z prawej u góry
naczynie z cieczą
chłodzącą.

kołek

Szlif fasetkowy
Na wstępnie oszlifowane przezroczyste kamienie nakłada się szlif fasetkowy.
W tym celu przykleja się je kitem lub szelakiem do tzw. kołków.
Są to okrągłe pręty długości 80–120 mm, zwykle drewniane, rzadziej metalowe.
Średnica pręta powinna być o około 1/3 mniejsza od średnicy kamienia. Do prowadzenia kołka podczas szlifowania służy zamontowana z boku płyty szlifierskiej deska
z wywierconymi otworami, tzw. stojak (fot. u dołu). W zależności od żądanego kąta
między fasetkami dolny koniec kołka wkłada się w odpowiedni otwór.
Chcąc szlifować różne strony kamienia, trzeba go przyklejać kilkakrotnie. Do tego
celu służą specjalne zaciski, kity i kleje, rozpuszczalniki do odklejania i inny sprzęt.
Zamiast deski z otworami zarówno w produkcji masowej, jak i do szlifowania
amatorskiego istnieją aparaty fasetkowe wyposażone w uchwyt do nastawiania kątów
obróbki (fot. u góry).

Fasetkowanie barwnego kamienia na
poziomo obracającej
się tarczy szlifierskiej.
Kąty fasetek są
określone położeniem
kołka w desce
z otworami (za lewą
ręką).
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Materiał, z którego wykonano tarczę szlifierską (ołów, brąz, miedź, cyna i in.),
rodzaj środka szlifierskiego (szmergiel, tlenek glinu, węglik krzemu, węglik boru,
diament) oraz prędkość obracania się tarczy są różne w zależności od rodzaju
kamienia.
W ostatnim etapie obróbki kamień poleruje się na poziomo obracających się tarczach, drewnianych walcach lub skórzanych pasach w celu usunięcia drobnych
zadrapań powierzchni i uzyskania idealnego połysku. Procesy topnienia na
powierzchni kamienia i tworzenie się cieniutkiej warstwy szkliwa (tzw. warstwy Beilby’ego) wzmacniają jeszcze efekt polerowania.

Szlifowanie kamieni
szlachetnych na tarczy
o osi poziomej,
napędzanej ręcznie, za
pomocą smyczka ze
sznurem nawiniętym
na drewniany wałek; Sri
Lanka.
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