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1.1.1 despre mine (2008-08-19 10:35)

Cătălin vas born in 1973 in Romania. After graduation of "Computer Science Faculty" at
"Politehnica University of Timisoara" in 1998, he worked as a professional software engineer.
Besides software development, Cătălin, is interested in philosophy, woodworking, tools, pho-
tography, design and Go (board game).

Cătălin can be contacted by email at:

[1]
Catalin and his wife, Ioana
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[2]
Cătălin and Ioana Sorescu

[3]
... and Matei Sorescu
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[4]
Matei Sorescu, 9 months old

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2008/08/dsc_1964_1000.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2008/08/dsc_1966_10001.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2008/08/dsc_7686_1000.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2008/08/dsc_0402_1000.jpg
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1.1.2 Plow (or Plough) Plane Restoration (2008-08-19 11:45)

I got an old and nice Plow Plane from my colleague [1]Daniel Voina and my intention is to do
some restoration work on it. It will be my fist restoration, so I have no big expectations. As
can be seen in the pictures below, the plane is not in very fit condition: it’s full of woodworm
holes, the wood has dents and cracks, metallic parts are rusted. Overall, a good candidate to
experiment on, as it don’t have a great collector value, I suppose.

[2]

Top-right View {before }

Top-left View {before }
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Front View {before }
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Bottom-right View {before }

First of all, I need to establish a plan, which includes:

• Setting the purpose of this restoration process: will it be only a functional restoration
that, simply, won’t consider the preserving of the "antique" value (like "patina"), will it be
a collector-type restoration aimed mainly to preserve its antique value or will it be a mix
of the two?

• Establishing the process steps that will be executed. These steps will depend on the type
of restoration selected before.

• Getting the tools and other consumables required by the previously chosen steps.

Setting the purposet of the restoration

Despite its age and its nice look and build quality, as this plane has no marking or brand on
it, I think it hasn’t a great collector value. So, I am not planning to do a very rigorous and
scientific restoration. What I want to do is: to heal and treat the wooden and metallic parts
making the plane usable again but still to preserve (and eventually improve) it’s nice look and
patina. This means I won’t put the plane on the belt-sander. :)

Establishing the steps for the restoration process

As I already set the purpose of the restoration (I want to have a usable and nice looking plow
plane, with some of the old patina preserved), I am able now to set the steps of this process:
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Step #1 - Disassembling the plane: I hope all parts will come off nice and smoothly, without
any damage. Because the plane is old and it was unused since a while I can expect that the
things won’t go that easy. But, maybe I’m lucky this time!

Step #2 - Treating the wood for the Woodworm: The plane is severly attacked by the Wood-
worm (I guess it’s the Woodworm, because of the circular holes 1-2 mm wide spreaded all over
the plane).

Step #3 - Polishing the brass knobs and washers: The depth-setting wooden guide on the
right side of the plane is fastened with brass knobs and washers. They are completely covered
by a thick oxide layer, but I think they will come out nice and shiny, after some polishing.

Step #4 - Cleaning the wooden parts of dirt.

Step #5 - Restoring the wooden parts for cracks and dents: Right now I don’t know how far
will I go with this. Maybe, I’ll let some of the dents as they are (including the ones in the
wooden screws) but, maybe, I’ll fill them with some epoxydic resin. I also didn’t know at this
moment if I’ll let the Woodworm holes unfilled (as part of the "antique patina") or I’ll fill them
with resin or other wood-filler. Suggestions are welcome!

Step #6 - Depth cleaning and treating of the wooden parts: I planned to use some in-house
prepared wood treatment: a mix of beeswax, linseed oil, turpentine, vinegar, etc.

Step #7 - Derusting the iron parts: The plane’s iron, the bottom iron guiding rail, the screws
that hold the depth-setting guide. I will use either electrolysis or citric-acid bath or, maybe,
both methods. Maybe the guiding rail will need to be flattened as well...

Step #8 - Sharpening the plane’s iron: I’ll use the "Scary Sharp" method. Maybe I’ll also apply
some japaning coat on the iron. I’ll see...

Getting the tools and other consumables

Having the process steps defined, I can make a list with required tools and consumables.

Tools:

• A Dremel style mini rotary tool (actually, I use one made by Einhell - a poor-man’s
Dremel). I’ll use it for grinding/polishing of brass knobs and washers.

• A small and sharp chisel will be, probably, useful.

• A small brush for applying Woodworm Terminator solution.

• A sheet of glass (50x10 cm) that I’ll use for lapping the sole of the plane (using abrasive
paper) and for sharpening the plane’s iron.

• A low-voltage DC generator for electrolysis. Anything between 6V and 12V and minimum
2 A should be enough. Higher the voltage, greater the speed (and aggressiveness) of the
electrolysis process. I’ll use a Dell laptop charger (11.7V, 3.4A).
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Consumables:

• Some lubricant solution for disassembling the plane. Maybe I wouldn’t need this at all,
but if will be needed, I have at hand some WD40 lubricant in spray can form.

• I got some "Woodworm Terminator" solution from a local art store.

• For filling dents in wood I have some wood-filler and a solid form of epoxydic resin (bi-
component type).

• Steel wool, 0000 grade (softest).

• Abrasive paper (P60, P100, P180, P400, P800, P2000)

• Some cotton rags made from an old T-shirt.

• Turpentine

• Beeswax

• Linseed oil (boiled)

• Vinegar

• Washing-soda for electrolysis.

• Red polishing compound (the kind used for car polishing). I have this at hand and I used
it already. Maybe other types work better but I haven’t try anything else yet.

• Cyanoacrylate (CA) glue

So, let’s start the play ....

Step #1 - Disassembling the plane

After I took some pictures with the plane in its original condition and after I sketched a plan,
the first thing I have to do is to disassemble the plane.

The plane body consists of tree large wooden parts: the main body, the depth setting guide
on the right side of the plane (fastened with brass knobs) and the lateral adjustable fence on
the left side (fastened with two pairs of wooden nuts).

I had luck and everything comes out easy using only a fraction of my hands power. Luck for
me, but unluck for this post which gets shorter... Anyway, if the things wooden’t go out that
symple, I was prepared with a spray can containing WD-40 lubricant and a large reserve of
muscle power. Yet, the power should be applyed with care, as the wooden screw can be easily
damaged.
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Disassambled Wooden Parts {before }

From left to right and top to bottom: iron cap, the two wooden nuts for adjusting the fence, the
fence, depth-setting guide, main body with metallic bolts on the right side and large wooden
screws on the left side and the two wooden nuts used for fastening the fence against the the
other two wooden nuts pictured at the left of the image.

And the small parts pictured together:

Small Parts {before }

Step #2 - Treating the wood for the Woodworm

As can be seen, every single piece of wood of this plane has woodworm holes in it. So I bought
some woodworm killer solution from a local art shop. This solution is produced by the ital-
ian company named "Fidea" and the solution is called [3]Antitarlo Terminator. It is priced
around 15 EUR per liter. It contains some active substance (poison fo woodworm) in a Naphta
(Petroleum) base.
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I applied the "Terminator" using a small brush on all wooden parts. I also have used a 5ml
seringe to inject small amounts of substance inside the worm holes. I don’t know if this was
really necessary, but it’s good for the peace of mind! After applying the solution, I’ve put the
wooden parts in a plastic bag. Then I closed the bag and store it for some days to let the
solution work. I was advised to do so by the art store crew. I can’t find such instructions
anywhere on the Terminator can but, again, it’s good for the mind.

Wooden parts in plastic bag

Plastic bag is closed and stored for some days to let the Terminator do its job

Step #3 - Polishing the brass knobs and washers

In the meantime, I’ll work a little on the brass knobs and washers. Here they are, as they
come out of the plane:
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Knobs and washers {before }

Unfortunately, only the knobs are made in brass. The washers are plain iron, very common,
so I’ll trow them away and search the hardware store for similar size brass washers. Fortu-
natelly (again!) I found two sizes of brass washers: one size a little smaller than the originals
and the other size a little more larger. I’ll prepare one paar of each size and I’ll decide at the
end which ones I’ll use.

The preparation I mean is to have knobs and washers polished shiny. I think I will keep some
of the patina (oxide) on the knobs. Maybe a little at the base.

For this, I’ll use the rotary tool (Dremel style) in conjunction with abrasive discs for grinding
the relatively thick layer of oxide (P180, P400, P800 and P2000). Then I’ll use the buffing
wheel with some red polishing compound. That’s the plan!

I start grinding with P180 abrasive discs, then I go to P400, P800 and P2000 (the finest I can
get). I made the disks myself from regular sheets of abrasive paper. After that, I’ll put the red
compound on the buffing wheel and start polishing. That’s what I get:

Polished brass knobs; some of the patina (oxide) was preserved

The new washers I bought don’t need any grinding, so I only polished them with the same red
compound on the buffing wheel. Here there are all the brass items:
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Polished brass knobs and washers

They are not perfect; I think I can do a better job! But, for the first time, I think it is enough!
Let’s go on!

Step #4 - Cleaning the wooden parts of dirt

There will be no rocket science at this step. I’ll only clean the wooden parts with turpentine
using a cotton rag made from an old T-shirt. I’ll think that denatured alcohol (ethanol) or
white spirit will work as well. But DON’T use water or other water-based cleaning solution.
This cleaning is a preparation for the following two steps.

Step #5 - Restoring the wooden parts for cracks and dents

...TODO...

Step #6 - Depth cleaning and treating of the wooden parts

I’ll use a in-house prepared wood treatment: a mix of beeswax, linseed oil, turpentine, vinegar.
This liquid solution will be rubbed on the wooden parts using a cotton rag or steel wool (if the
dirt is thick and hard) .The goal is to rub that hard so the wax won’t build up. At the end, all
the excess wax should be completely removed from the wooden surfaces. The following kind
of results are expected:
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Cleaned and treated wooden part (front) against one in original condition

After the first and easy success on cleaning of the above part using a cotton rag, the job on
the other wooden parts was a lot more harder. The dirt was very thick and sticky. Probably
it was a accumulation of wax, hand oil and dirt and this was, indeed, very hard to remove. I
had to use steel wool (grades 00 and 0) and the same, in-house prepared, potion. But, after
an insistent rubbing, all the dirt came off letting the wood shone again.

...TODO... more images

Step #7 - Derusting the iron parts

The only iron items on this plane are: the plane’s cutting blade, the two bolts on the right
side of the main wooden body (Whitworth type) and the bottom guiding rail. I wasn’t able to
get out of the plane the two iron bolts and the rail. Yet, I didn’t tried too hard because I don’t
want to damage something. Maybe I’ll try later.

The cutting blade is very rusty and this is a sign that the plane wasn’t used since a long time.
Here is another view of it (bevel side down):

Cutting iron, bevel side down

...TODO...

Step #8 - Sharpening the plane’s iron

...TODO...

1. http://dvoina.blogspot.com/

2. http://None/

3. http://www.fidea.com/defaultProdotti.asp?tree=18&usr=-1&codlingua=2&grc=9&grl=1&menu=

Terminator%20-%20the%20Anti-woodworm
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1.1.3 meşterit (2008-08-19 14:02)

[1]Ascuţirea uneltelor

[2]Dălţile Narex în lume

[3]Stanley FatMax Stock & Carry

[4]Rindeaua bloc Stanley Sweetheart

[5]Invitaţie…

[6]Puterea exemplului

[7]Culorile lemnului

[8]Uneltele “Made in Sheffield”

[9]Planeizarea pietrelor de ascuţit

[10]Bancul meu de lucru

[11]Bancul de lucru pentru tâmplărie

[12]Fierăstraie din Japonia

[13][Workshop] Alegerea, ajustarea şi utilizarea rindelelor manuale pentru lemn

[14]1 Kent, 2 Kent … 5 Kent

[15]Troc: tâmplarie contra Sushi

[16]Toporul tip Kent

[17]Tools puzzle

[18][Anunţ] Unelte de la Stanley

[19][Anunţ] Comandă nouă la Narex

[20]Ascuţirea briciului pe pietre belgiene

[21]Fierastraul Stanley FatMax Xtreme InstantChange

[22][Anunţ] Unelte de tâmplărie Stanley

[23]Ghid vizual de ascuţime

[24]Rindeaua-gadget

[25]Curăţarea de rugină a obiectelor metalice cu ajutorul electrolizei

[26][Anunţ] Cărţi şi reviste despre prelucrarea lemnului
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[27]Cercei din lemn şi argint

[28]Better Than New: recondiţionarea unor unelte clasice

[29]Pietrele de ascuţit artificiale

[30]Workshop: de ce, cum si cu ce ascuţim

[31]Lingură cioplită din lemn de … iederă

[32]Alte câteva unelte clasice

[33]Before & After: cosmetizarea unor unelte clasice

[34]Before & After: recondiţionarea unui trasator pentru lemn

[35]Quiz: uneltele bune dau dependenţă?

[36]Pietrele belgiene: ce părere aveţi despre ele?

[37]Din nou despre pietrele naturale belgiene de ascuţit

[38]Restaurarea unei nivele clasice cu bulă

[39]Invitaţie pe noul blog adresat pasionaţilor de lemn

[40]Montarea parchetului pe şape încălzite

[41]Raşcheta pentru lemn

[42]Pietrele de ascuţit naturale

[43]Tools Quiz #2

[44]Protejarea dălţilor

[45]Au venit pietrele belgiene pentru ascuţit ! (I did it again)

[46]Tools Quiz #1

[47]Barda medievală

[48]Cărţi de scule şi lucru în lemn

[49]Dălţi de sculptură Narex

[50]Arta pierdută a uneltelor de mână

[51]DIY: montare parchet triplu-stratificat

[52]Au venit pietrele belgiene pentru ascuţit !
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[53]În vizită la fabrica de scule Narex

[54]Yarikanna – rindeaua antică japoneză în formă de suliţă

[55]Pietrele de ascuţit pe care le folosesc

[56]Piatra de ascuţit naturală belgiană (coticule)

[57]Chariot Plane – Rindeaua în formă de car

[58]Cuţitul pentru marcat lemnul

[59]Câteva unelte englezeşti vechi, de măsură

[60]Recondiţionarea unui topor vechi

[61]Săculeţ din piele

[62]Ebonizarea lemnului

[63]Fierăstrăul rigid

[64]Ciocane de pantofar

[65]Rindeaua de fund de sertar

[66]Lingura cioplită

[67]Sharp or Not | Ascuţit sau nu

[68]DIY: mobila facuta "pe genunchi"

[69]Old Tools Rescue at the Flea Market - Part 5

[70]Before & After: Restoring a Silversmith Hammer

[71]Old Tools Rescue at the Flea Market - Part 4

[72]Before & After: Restoring a Couple of Raadvad Knives

[73]Old Tools Rescue at the Flea Market - Part 3

[74]Leather Sheath for My Folding Knife

[75]Old Tools Rescue at the Flea Market - Part 2

[76]Old Tools Rescue at the Flea Market - Part 1

[77]Fitting a Wooden Handle to a Hammer Head

[78]Improvised Knife Sharpening Guide

[79]All About Hammers
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[80]Protective leather pouches for hand tools

[81]Polishing a brass object

[82]Plow (or Plough) Plane Restoration
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19. http://csorescu.wordpress.com/2011/03/18/anunt-comanda-noua-la-narex/

20. http://csorescu.wordpress.com/2011/03/10/ascutirea-briciului-pe-pietre-belgiene/

21.

http://csorescu.wordpress.com/2011/03/07/fierastraul-stanley-fatmax-xtreme-instantchange/

22. http://csorescu.wordpress.com/2011/02/22/anunt-unelte-de-tamplarie-stanley/

23. http://csorescu.wordpress.com/2011/02/19/ghid-vizual-de-ascutime/

24. http://csorescu.wordpress.com/2011/02/17/rindeaua-gadget/

25. http://csorescu.wordpress.com/2011/02/08/electroliza/

26. http://csorescu.wordpress.com/2010/12/21/carti-si-reviste-despre-prelucrarea-lemnului/

27. http://csorescu.wordpress.com/2010/11/28/cercei-din-lemn-si-argint/

28. http:

//csorescu.wordpress.com/2010/11/15/better-than-new-reconditionarea-unor-unelte-clasice/

29. http://csorescu.wordpress.com/2010/11/05/pietrele-de-ascutit-artificiale/

30. http://csorescu.wordpress.com/2010/09/23/workshop-de-ce-cum-si-cu-ce-ascutim/

31. http://csorescu.wordpress.com/2010/09/21/lingura-cioplita-din-lemn-de-iedera/

32. http://csorescu.wordpress.com/2010/09/14/alte-cateva-unelte-clasice/

33. http://csorescu.wordpress.com/2010/09/14/before-after-cosmetizarea-unor-unelte-clasice/

34. http:

//csorescu.wordpress.com/2010/08/31/before-after-reconditionarea-unui-trasator-pentru-lemn/

35. http://csorescu.wordpress.com/2010/08/11/quiz-uneltele-dau-dependenta/

36. http://csorescu.wordpress.com/2010/06/24/pietrele-belgiene-ce-parere-aveti-despre-ele/

37. http:

//csorescu.wordpress.com/2010/06/12/din-nou-despre-pietrele-naturale-belgiene-de-ascutit/

38. http://csorescu.wordpress.com/2010/06/10/restaurarea-unei-nivele-clasice-cu-bula/

39. http:

//csorescu.wordpress.com/2010/06/01/invitatie-pe-noul-blog-adresat-pasionatilor-de-lemn/

40. http://csorescu.wordpress.com/2010/05/25/montarea-parchetului-pe-sape-incalzite/

41. http://csorescu.wordpress.com/2010/05/09/rascheta-pentru-lemn/

42. http://csorescu.wordpress.com/2010/05/07/pietrele-de-ascutit-naturale/
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[2]Fotografierea bijuteriilor
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[7]Fotografia de produs la îndemâna oricui

[8]Detalii din Catedrala Catolică din Cluj-Napoca

[9]Ajustarea fină a focusului la Nikon D300/D700/D3/D3x

[10]Guadalajara in Images

[11]A Photographic Journey
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1.1.5 legături (2008-08-19 21:05)

[1]Alex Prodan - Outdoor
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1.2.1 A Photographic Journey (2008-10-13 09:27)

My name is Catalin SORESCU and I was born back in 1973. My long-term romance with the
photo cameras started around 1984 (24 years ago) when I saw a mysterious black box on a
store shelf. As a curious boy I was intrigued by that little box that was capable to capture
snapshots of the world. Very "surprisingly" I got one of them as a gift from my parents, at my
next birthday. The camera, a Smena 8 (russian production) didn’t last very long. I disassem-
bled it in pieces to see what’s inside of it. All I can say is that, after re-assembling, not all
parts were fitted inside well :).

The next camera was, again, a Smena 8. This one survived for some years but, finally,
stopped working. After that, I got Zorky 4 (also russian camera) from an uncle that used to
be a photographer. This camera was, indeed, a very nice one. A big upgrade from the Smena
toy. I used this camera for years and it’s still working today, despite the fact that it was built
in the ’60s.

After Zorky, a countless number of cameras stepped trough my hands. Among them, a Zenit,
a Zenit TTL (my first TTL camera), a Canon AE1, a Minolta XGM, a Canon AE1-Programm, a
Minolta X300, a Praktika, a Pentacon Six, A Canon T70, a Canon T90 (the most "professional"
camera I ever owned, equivalent to Canon EOS 1DS series), a Minolta Dinax7, a Canon EOS
30, a Canon EOS 300D, a Nikon D50. I still own some of these cameras and some other, older
ones.

As a passionate photographer, it was hard for me when I realized that photographic art is
an elusive target form me. First of all, to be an artist in photography, you must be an artist
in every other aspect. I was only a curious person, trying to understand things, more like
an engineer than an artist. To a point, I can compensate the lack of artistry by technique
but, only to a point. So, after more than 20 years of capturing images I still am an amator
photographer trying to learn more.

Some pictures I made over time (some of them on film):
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1.3.1 Polishing a Brass Object (2008-11-04 13:35)

Do you like old brass objects like candle holders, watches, door knobs and even more inter-
esting, unidentified objects made of brass? Unfortunately, they are all affected by time and
weather conditions and, usually, you’ll find them (in flea market) heavy oxidized. Some people
like them as they are, showing a time patina which, arguably, adds more character. With rare
exceptions, I think brass items are made to shine. When an item is made out of brass, its
creator wanted to make that object last for a long time. By regularly polishing it, you’ll restore
its original beauty.

And, by the way, polishing brass it’s an easy task, too! You won’t need fancy tools; a scrap
of cloth and some polishing compound will do the job. For larger items, you’ll still need an
electric polishing machine equiped with buffing wheels to speed up the job.

The object I planed to polish now is a little, interesting, kind of brass pump for liquids. Here
it is:

[1]
Brass pump before polishing
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As polishing compound I’ll use Autosol Metal Polish ([2]www.autosol.com) which comes in
a toothpaste-like tube (75ml) and costs around 4 euro. Based on the light gray color of the
paste inside the tube I’ll assume it’s based on cerium dioxide (CeO2) as the polishing com-
pound. Probably, other active components were added as well by the producer for improved
efficiency.

I’ll follow the instructions on the tube: apply the polishing paste uniformly in a thin layer
on the surface to be polished, wait a minute or two and then rub the surface with a cloth
until all polishing compound is removed. You may repeat the procedure as many times as
you want, until the desired shine is achieved.

After two applications of the above procedure, here is the result:

[3]
Brass pump after polishing
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Hmmm... shiny!

Good luck and have fun!

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2008/11/dsc_6276_700.jpg

2. http://www.autosol.com/

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2008/11/dsc_6279_700_b1.jpg
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1.4.1 Protective leather pouches for hand tools (2008-12-02 15:14)

I must say that I have lot of hand tools: hammers, pliers, chisels, saws, screwdrivers, rulers,
levels and many others… I used to keep them in different kinds of boxes and cases. For some
tools like hammers and pliers this is not a problem, more or less. But, for the sensitive tools
like chisels, knives, etc, this kind of storage could be an issue because the fine cutting edge
is easily damaged by contact with other metal parts.

To address this issue, I considered making some protective pouches out of leather scraps I
can buy at discount prices (around. 7 euro / kg.). I must say that this is my first attempt of
leatherworking. I have no leatherworking tools but it was easy to get some needles, string, a
leather scissors, an awl and a revolving leather punch plier. Using this minimal toolset (along
with a cutter, a steel rule and a “zigzag” scissors, I already own) I hope to come-up with some
useful protective covers for my sensitive hand tools. Here are the tools I’ll use:

[1]
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As a first project I’ll make some protective covers for the blades of my Mora knives (a small-
blade Mora Frost 105 carving knife and a Mora 220 drawknife). This project will be very basic:
I’ll cut the leather to size, make some holes in the leather using the punch plier and I will use
some leather string to hold parts together. No hand stitching with needle and string at this
point! Here is the result:

[2]

The second project will be much more ambitious: a 5-compartment roll for my Narex carving
chisels. For this, I am prepared for hand stitching and hand riveting (using only a hammer
and a bolt). The stitching process was manageable from the begining but it was laborious and
painfull for my fingers. I used tha awl for making holes for the needle, prior to stitching.
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[3]

[4]
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[5]

[6]
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[7]

The third project will be a pouch for my punches set. Here it is:

[8]
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[9]

[10]

The last appointment in this weekend will be a less functional item. I had a nice and soft
piece of leather that was asking to become a small, old style, coin bag (or maybe a tea bag).
The stitching will be on the inside face.
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[11]
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[12]

That’s all folks!

Later edit:

One more tool gets a protective leather sheath: the lucky toll is a small (100 mm long) preci-
sion straight edge. I cut the leather to size and I sewn it by hand.

The cut piece of leather, before sewing, looks like this:
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[13]

and the precision straight edge, partially inserted into the sheath:

[14]

To be continued!
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1.4.2 Some thoughts about quality (2008-12-04 08:16)

An imminent quality audit pending at the company I work for made me think a little more
than usual about this aspect.

So what is this elusive thing everybody is running for? It seems to be like a beautiful girl
everybody wants to have! But I suspect that it is not real love involved here! It looks more like
a trophy you want to own and be complimented for, a certificate given to you by an authority
that you can display with pride.

For me, as I tend to be a little esoteric, quality is more like a way then a goal. I can compare
it with knowledge or wisdom: I don’t know anybody that is wise because he set the wisdom
as its goal. But every wise or knowledgeable person I know is so because he lived this way,
usually without having this planned.

I must say am not against setting goals! But, I think, the goals have to be simpler, smaller
and more comprehensible than such a tremendous task quality assurance is. Like knowledge,
quality is an asset that is hard and takes long time to be achieved. Simply, there is no short
or easy way to do this! Quality is not a project but an everyday process that runs forever: day
by day, every single day.

So what are results of this process, someone may ask? I think that the palpable results
usually associated with quality (a qualitative product or service) are only the effects of the
quality process. The real results of this process and the cause behind effects are, again, very
similar to knowledge. They are stored in our minds, not in books, documents, dashboards,
numbers, etc. The people (employees) are like the neurons of a distributed mind holding all
this knowledge.

Quality is knowledge!
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1.4.3 All About Hammers (2008-12-05 10:56)

The modern day hammer is the synthesis of all the striking tools developed by the man during
its multi-millenary evolution.

The striking tool was undoubtedly the first tool ever used by any tool-using creature. First it
comes in the form of a stone or a wood stick and may served to crack nuts, to hunt or as a
weapon for attack or self defence. It is said that nothing else, more than tools and tool-using,
has shaped our brains and bodies to the actual form.

During our over 2.5 million years history as humanoids, the striking tool took many shapes,
from the raw stones to the modern days ultra specialized hammers. But, no mater how many
types of hammers we developed, they still have one single and very simple purpose: to strike
other objects.

From my childhood I am fascinated by the tools we make and use. And at one moment, real-
izing how many types of hammers there are, I was amazed by the multitude of shapes such
a very simple and limited tool can take. I am pretty sure there are not many people that are
using more then several types of hammers, usually less then four such types. Also, there is
no factory that is producing all the types of hammers one can found or need. Independent
craftsmen of toolmakers may create new and specialized types of hammers every day.

Even if most types of hand tools we used today are known since the time of the Roman Em-
pire, the craftsmen of the last 3 centuries developed a multitude of specialized shaped tools
derived from the base model. This is true also for the hammers and the shapes we can found
today are based on the models created one to three centuries ago. Below, I’ll try to review as
many types of hammers as I can find, in no particular order.

Hammer types

1. Claw Hammer

2. Framing and Roofing Hammer

3. Ball Pein Hammer (or American Style Machinist hammer)

4. Joiner (or Warington) Hammer

5. Machinist Hammer (DIN or German Style)

6. Machinist Hammer (French Style)

7. Bricklayer’s Hammer

8. Mason’s Club Hammer

9. Mason’s Bush Hammer
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10. Mason’s Embosing Hammer

11. Scutch Hammer

12. Mason’s Straight Pein Hammers

13. Mason’s Spalling Hammer

14. Stone Sledge

15. Stone Breaker’s Hammer

16. Hand Drilling Hammer

17. Geologist Hammer

18. Chasing/Repousse hammer

19. Silversmith’s Planishing

20. Silversmith’s Chasing

21. Goldsmith’s Cross

22. Watchmaker’s Hammer

23. Ball Pein Pin Hammer

24. Cross Pein Pin Hammer

25. Blocking Hammer

26. Rivetting Hammer

27. Boilermaker hammer

28. Planishing hammer

29. Polishing Hammer

30. Stretching Hammer

31. Embossing Hammer
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32. Bording Hammer

33. Grooving Hammer

34. Large Tray Hammer

35.

70 c©2011 ’http://csorescu.wordpress.com’



1.4. December BlogBook

1.4.4 Urban Bike Rack (2008-12-05 22:20)

A circular, stainless steel bike rack for urban spaces:

[1]
Urban Bike Rack

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2008/12/public-bike-rack.png
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1.4.5 Vintage German Clinometer (2008-12-07 22:58)

Today I decided to take a tour at the flea market. One thing that captured my attention was an
old-looking, small, all-metal device that I cannot figure what it was. Because it was relatively
cheap, I decided to buy it without knowing what it really is.

When I was back home I searched the Internet for the inscriptions engraved on the de-
vice (JDEM Wedel H/6400) and I found out that it is a pre-W.W.II German Clinometer
([1]http://www.germanmilitaria.com/Heer/photos/H046859.html) . Lucky me!

[2]

[3]
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[4]

[5]

As this kind of clinometer was part of the M35 map dispatch case (which has a front pocket
for it), it hasn’t it’s own protective case. So I’ll try to make one for it, out of leather. Here it is:
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[6]

[7]
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[8]

[9]
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1.4.6 diverse (2008-12-08 14:06)

———————————————————————————————————————“-
————————
[1]Ghicitoare: “Unde se pregătesc grefierii?” :)

[2][Anunţ] Concediu 11-15 iulie

[3]Francisca, un topor cu lungă istorie

[4]Concurs cu premiu (II)

[5][Anunţ] Unelte de la Narex, reloaded

[6][Anunţ] Alte 5 cuţite japoneze de bucătărit

[7][Anunţ] Uneltele de la fine-tools.com

[8][Anunţ] Au venit cuţitele japoneze de bucătărit

[9][Anunţ] O veste bună pentru pasionaţii de lemn din România

[10][Anunţ] A sosit un nou transport de pietre belgiene

[11]Chestionar

[12]Pietrele belgiene – FAQ

[13]Bunătăţi de la Narex

[14]Raportul WordPress despre activitatea blogului meu în 2010

[15]Pietrele belgiene pe YouTube

[16][Anunţ] Au sosit pietrele belgiene

[17]Piatra belgiană din piaţa de vechituri

[18]Brăţara de la Matei Câmpan

[19]Cuţit japonez de bucătărit

[20]În vizită la sculptorul Constantin Grangure

[21]Puţin web-design…

[22]Mobilă din lemn noduros

[23]Perversiunile globalizării
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[24]Ce-i roşu şi vine o dată pe an?

[25]Cadou de ziua mea – balanţă de buzunar

[26]Povestire din copilărie

[27]Lucrul în lemn: între pasiune şi ramură industrială

[28]La Ciudanoviţa cu contorul Geiger

[29]Faci ce faci, dar ştii ce faci?

[30]O istorie falsă şi retardată

[31]O jucărie interesantă

[32]De ce Hagi nu poate fi un bun antrenor.

[33]Revoluţia a murit! Happy Shopping!

[34]Four Vintage Microscopes | Patru microscoape de epocă

[35]Mega-ofertă Vodafone

[36]Weird Fact Worth to be Mentioned | Fapt divers ce merită menţionat

[37]Vintage Brass Machinist Level | Nivelă de mecanic din bronz

[38]Lampi din anii ’60 - ’70

[39]Vintage Analytical Balance | Balanţă analitică veche

[40]Go - Artă marţială străveche în slujba omului modern

[41]Viata e plina de vise, la fel si tabla de Go

[42]Improvised Knife Sharpening Guide

[43]Vintage German Clinometer

[44]Urban Bike Rack

[45]Some thoughts about quality
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1.4.7 Improvised Knife Sharpening Guide (2008-12-08 13:50)

Thinking on how to keep the knife blade at a constant angle during the sharpening against
a sharpening stone or sandpaper, I came up with this simple guide that can be improvised
using 2 bolts with round heads, 4 nuts and 4 washers (thick and strong ones). I am pretty
sure that this isn’t a new idea and I have only reinvented the wheel! :) Here are some drawings
I made using Google SketchUp 7:

[1]

[2]
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[3]
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1.4.8 Fitting a Wooden Handle to a Hammer Head (2008-12-23 10:49)

Doing my usual Sunday visit to the Flea Market, I found a nice cobbler’s hammer head (ger-
man pattern). I got it, excited by the idea to fit it with a nice new handle it deserves. The head
alone costed a little less than 2 euros, so it will be a pretty cheap distraction. ;) Indeed, this
will be my first wooden handle fitting ever. But first, let me introduce the head:

[1]
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[2]

[3]

For this first try, I’ll make the handle out of a prefabricated oak hammer handle (300 gr.) that
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one can buy at tools stores:

[4]

The most durable hammer handle will have the grain oriented parallel to the hammer head
(and wedge). A diagonal (to the head) grain is also acceptable. Perpendicular grain should be
avoided since it is the more prone to breaking. The one I have has a diagonal grain.

[5]

First, I’ve shorten the length of the handle to about 27 cm. Since it was also too thick for the
hammer eye, I make it thinner on the portion that will go inside the hammer eye. I also cut a
slot in the handle to tighten the head using a wooden wedge:
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[6]

Before I secured the head with the wedge, I checked for many times the correct alignment
and position of the head. Only when I was sure that the head position relative to the handle
it correct, I secured it in place using a mahogany wedge and white wood glue. I’ve also put
a trace of montage kit inside the head eye to have a complete sealed joint. I know this isn’t
a very ortodox approach, but for sure it will add a plus of strength. I secured the wooden
wedge using a smaller metal wedge, hammered diagonally to the wooden one. I’ve grind the
assembly flush to the surface of the head and then I polished it a bit using an angle-grinder
fitted with sandpaper. This is the result:
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[7]

I gave some finishing touches by lightly polishing the striking areas with the angle-grinder
and sandpaper:

c©2011 ’http://csorescu.wordpress.com’ 85



BlogBook 1.4. December

[8]
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[9]
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[10]
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[11]
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[12]

The End!
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2.1.1 Old Tools Rescue at the Flea Market (2009-01-20 11:26)

Finding nice old tools at the Flea Mrket has become one of my Sunday morning habits. So,
every sunny Sunday I take the quest of finding old treasures between mountains of crap.
Indeed, I’m feeling myself like a treasure hunter on the pirates island!

Here’s what I found in my last three or four trips:

[1]
Narrow Silversmith Hammer
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[2]
Wide Silversmith Hammer

[3]
French Type Joiner’s Hammer (fr: marteau de menuisier)
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[4]
Large German Type Cobbler’s Hammer (de: Schuster’s Hammer)

[5]
Medium Sized, German Type Cobbler’s Hammer Head
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[6]
Small Sized, German Type Cobbler’s Hammer

[7]
French Type Cobbler’s Hammer (fr: marteau de cordonnier)
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[8]
Planishing Hammer (Metalworking)

[9]
Another Planishing Hammer (Metalworking)
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[10]
Small Ball Pein Hammer
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[11]
Height Gage (300mm)
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[12]
Precision Straight Edge (100mm long)
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[13]
Painted ECE Smoothing Plane

[14]
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Large Rocker Knife (inox-molibdenum steel with wooden handles)

[15]
Vintage Oil Dispenser Pump (brass)
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[16]
Solid Brass Stamp from the ’60s
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[17]
A Couple of Small Raadvad Knives With Rosewood Handles

[18]
A 0-25 mm Micrometer
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[19]
Another 0-25 mm Micrometer (Mitutoyo)

[20]
A 25-50 mm (0-50 mm with additional 25 mm anvil) Micrometer (USSR)
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[21]
Small Anvil ( 2kg, Made in Romania)

[22]
Hand Forged Cold Chisel ( 25mm wide)
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[23]
Small Grinding Stones (for 10mm shafts, fine and coarse grain)

[24]
Old, Stubby Screwdriver With Wooden Handle
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[25]
Leather Edge Tool

[26]
A 16mm Gouge
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[27]
A Back Bent Gouge

[28]
A Couple of Strange Round Rasps with a Gimlet-like Tip

[29]
A Half-round Rasp in Very Good Condition
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[30]
Three Square Scraper

[31]
An Unidentified Tool (any hint is welcomed)
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Total cost (all items): 110 EUR.

All these tools are crying for some restoration/maintenance work (except the ECE plane which
looks like new)!

Can I ignore them?!

Stay tuned, will be continued!
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2.2.1 Old Tools Rescue at the Flea Market 2 (2009-02-04 21:38)

Another good capture of nice, old tools from the flea market reached my toolbox in the mean-
time. At this moment I have enough old tools to restore for the next couple of years!

[1]
Large Screwdriver with Wooden Handle

[2]
Another Large Screwdriver with Wooden Handle
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[3]
A Thick and Strong Awl

[4]
Three Square Hollow Scraper
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[5]
Large Screwdriver with Wooden Handle

[6]
Chisel for Woodworking
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[7]
Probably, a Leather Edging Tool

[8]
Large Woodworking Chisel
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[9]
Bearing Scraper

[10]
Spanner Screwdriver

c©2011 ’http://csorescu.wordpress.com’ 115



BlogBook 2.2. February

[11]
Some Kind of Engraver/Marker

[12]
Handleless "Perfect Handle" Slotted Screwdriver
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[13]
Short Straight Chisel Marked "Goldenberg France"
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[14]
Wooden Router Plane

[15]
300mm Vernier Caliper (made by Horex)
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[16]
Nail Puller (Restored - cleaned, french polished handle)

[17]
Stair Saw (Partially restored - cleaned, french polished handle)
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[18]
Hand Brace with Wooden Handles

[19]
Hand Brace with Wood/Metal Handles
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[20]
An Early Version of Stanley #80 Cabinet Scraper
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[21]
Small Leather Case
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[22]
Large Auger Drill Bit

[23]
Medium Auger Drill Bits
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[24]
Small Drill Bit

[25]
Old Spade Drill Bits

124 c©2011 ’http://csorescu.wordpress.com’



2.2. February BlogBook

Total cost for the items before: 45 euro.

Even more tool pictures are on their way to my blog! Stay connected!
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2.2.2 Leather Sheath for my Folding Knife (2009-02-09 08:43)

I have a very useful folding knife that I carry almost all the time with me. It is a cheap C. Jul
Herbertz folder, made of AISI 420 stainless steel. I decided to try making a custom leather
sheath for it.

I’ll use some scraps of soft black leather I have around. First, I wettened the leather in plain
water for 20 minutes. In the meantime, I drew the contour of the knife (folded) on very thick
( 6mm) leather scraps to make two frames I’ll use to stretch the thin leather over the knife.
The interior of the leather frames are a little larger than the knife itself, to accommodate the
knife ant the thickness of the leather sheath. Then, I applied some glue on contacting parts,
stretched and clamped the wettened leather around the knife using the thick leather frames
and some locking pliers.

[1]
Wettened leather stretched and clamped around the folding knife

After firmly clamped the wet leather around the knife, I have repeatedly accentuate the con-
tour of the knife using a small spoon with round edges. I have done this for around 15
minutes. When finished, I let the leather dry overnight.

In the next morning I removed the pliers and frames and cut the sheath around the folder
letting a 5mm border for sewing.
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[2]
Leather sheath cut to size and ready for hand sewing

Because the leather become a little to harsh and hard, I spread a little black shoe polish
paste over it.

Then, I made the holes for sewing using an awl and hand sewed the edges using white string.
After sewing, I finished the edges by cutting them to exact size and burnishing them with a
round piece of wood. This is what I got:

[3]
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Finished leather sheath

Thanks for watching!
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2.2.3 Old Tools Rescue at the Flea Market 3 (2009-02-11 11:35)

A deeper serch in my toolboxes revealed some other old tools I bought at the Flea Market in
the past. I took the time to picture them and I’ll post the pictures here. Watch out: tool porn
will follow!

[1]
Very Strong Steel Clamp
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[2]
A Couple of Steel Clamps
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[3]
Hand Vice (1)

[4]
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Hand Vice (2)

[5]
Hand Vice (3)

[6]
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Hand Vice (4)

[7]
Hand Vice (5)

c©2011 ’http://csorescu.wordpress.com’ 133



BlogBook 2.2. February

[8]
Hand Vice (6)

[9]
Steel/Aluminium Square
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[10]
A Couple of Steel Squares
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[11]
Adjustable Hand Wrench

[12]
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A Couple of Slip Joint Pliers

[13]
Cobbler’s Plier

[14]
Pipe Plier

c©2011 ’http://csorescu.wordpress.com’ 137



BlogBook 2.2. February

[15]
A Couple of Pipe Pliers

[16]
Wrench
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[17]
Steel Compass

[18]
Combination Wrench 16-18 mm
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[19]
Combination Wrench

[20]
Cold Chisel, Small
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[21]
Cold Chisel, Small (2)

[22]
Cold Chisel, Small (3)
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[23]
Cold Chisel, Small (4)

[24]
Domed Rivet Setter
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[25]
Hollow Punch

[26]
Plane Iron (50mm)
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[27]
Scrub Plane Blade (40mm, laminated steel)

[28]
Planer Blade
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[29]
Scrub Plane Iron (35mm)

[30]
Plane Iron (30mm)
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[31]
A Couple of Plane Irons (30mm)

[32]
Another Couple of Plane Irons (30mm)

Thanks for watching!
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2.2.4 Before & After: Restoring a Couple of Raadvad Knives (2009-02-17 19:31)

Some time ago I bought at the flea market a couple of small kitchen knives with rosewood
handles made by a Danish company - Raadvad.

They were in a pretty bad condition but, I cannot resist those rosewood handles that were
calling for salvation.

That’s how they looked when I got them:

[1]
A Couple of Small Raadvad Knives With Rosewood Handles

I started the restoration work by filling the aluminium parts around the blades. They were
heavy oxidized, full of dents and deep scratches. At the beginning, I used a fine file for this
job followed by several grits of sandpaper (240, 400, 800, 2000).

Then I polished the blades to remove scratches. I was using sandpaper (grits 400, 800, 2000)
followed by a polishing using a Drehmel rotary tool and felt disks stuffed with blue polishing
compound.

After these, the time to take care of wooden handles arrived. First, using a knife, I rounded a
little the end of the longest knife to have nice shape, like the short one. Then I have sanded
the handles using sandpaper (grits 80, 180, 240, 400) and finished them using at least five
coats of boiled linseed oil.

That’s how they look now, after 1.5 hours of restoration work:
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[2]
Restored knives

[3]
Restored knives, again

A lot of other abused nice tools are waiting for me to help them. I hope I’ll have time to
bring more of them back to life, ASAP!
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2.2.5 Old Tools Rescue at the Flea Market 4 (2009-02-28 22:22)

Today, I opened another box containing vintage tools purchased at the Flea Market in
the past. It’s their moment of glory on the improvised photographic scene! A moment of
glory, indeed, because not many old tools like them had the chance to be imortalised by a
professional Nikon D300 camera! ;)

[1]
Elegant Wooden Rocker Blotter
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[2]
Small Wooden Carving Mallet
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[3]
Small Jack Plane

[4]
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Large Jack Plane

[5]
Gent’s Saw

[6]
Gent’s Saw
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[7]
7 Piece Needle File Set

[8]
Mortise Chisel
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[9]
Mortise Chisel

[10]
Rasp with Handle
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[11]
Small Rasp without Handle

[12]
Double-ended Chisel
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[13]
Bevel Edge Chisel

[14]
Mortise Chisel
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[15]
Double Marking Gauge

[16]
Flat 2nd Cut File
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[17]
Wooden Square (marked "A. Jonas")

[18]
Stair Saw
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[19]
Engineers Flat Scraper

[20]
Bearing Scraper
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2.3.1 Before & After: Restoring a Silversmith Hammer (2009-03-01 19:16)

Among the old tools I own (I got them from the local Flea Market) there are two nice silver-
smith hammers. They are in a pretty good condition and only need a superficial refinishing.
The joint between head and handle is rock-solid.

[1]
Silversmith hammer, before refinishing

So, this will be a light, easy job for me. This is what I intend to do:

- polish the head to a nice shine

- sand the wooden handle for cleaning, using sandpaper

- finish the handle with several coats of boiled linseed oil

For polishing the metal head I used a Dremel-like rotary tool. I started by grinding with fine
grits sandpaper disks (400, 1000, 2000 grits) then I used felt and polishing paste (brown -
coarse and blue - fine).

Then I lightly sanded the handle with 180 and 240 grit sandpaper. The handle was very nice
with no deep marks or other damages, so the sanding took less than 10 minutes.

As the final step I applied about 6 coats of boiled linseed oil on the handle. This is the finish
I like the most on wooden tool handles.

After these preparations the hamer looks like this:
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[2]
Silversmith hammer, after refinishing

The picture above was pretty dificult to take because of the shiny head!
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2.3.2 Viata e plina de vise, la fel si tabla de Go… (2009-03-04 09:41)

In fata tablei de Go, cei doi oponenti par inclestati intr-o lupta pe viata si pe moarte. Desi fara
nici o miza aparenta, cei doi sunt complet absorbiti si nimic din ce se intampla in jurul lor
nu pare a-i atinge. Cu gesturi hotarate aseaza succesiv cate o piesa pe tabla de Go, parand a
urma un plan stabilit cu mult timp inainte.

…

Povestea inceputurilor in ale Go-ului a celor mai multi practicanti este rezumata de Radu
Baciu, emblematic pionier al jocului in Romania, astfel:

“Prin 1972, un amic - pe nume Tudor Bratescu - imi suna la usa si-mi zice:
- Uite un joc nou !
... si daca ar fi continuat atunci cu ... "si de acum inainte, intreaga ta viata va fi legata de
tabla asta ! " ... l-as fi privit cu neincredere.”

Printre personalitatile celebre care, de-a lungul timpului, s-au aflat in fata tablei de Go pot
fi aminti: Albert Einstein (Premiul Nobel pentru fizica), John Nash (Premiul Nobel pentru
matematica), Alan Turing (pionier al computerelor), Emanuel Lasker (campion mondial de
sah), Yasunari Kawabata (Premiul Nobel pentru literatura), (Premiul Nobel pentru fizica), Bill
Gates, Mao Tse Tung, etc

Originile jocului de Go se pierd in negura istoriei antice a Asiei si ar putea foarte bine data
inca de acum 4000-5000 de ani. Pe vremea lui Confucius (600 î.e.n), Go-ul era deja una
dintre cele patru “arte” principale ce trebuiau stapanite de un “cavaler” din China, alaturi de
caligrafie, muzica si poezie.

[1]
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Regulile jocului de Go sunt inselator de simple: nu este necesar echipament sofisticat, nu
exista mingi, palete, comori, turnuri, zaruri, formule magice, cartonase colorate, etc. Si nici
o sansa de a castiga din intamplare! Toate piesele sunt la fel, cu exceptia culorii: unele sunt
albe, iar celelalte negre.

Si totusi, care este motivul pentru care GO-ul a ramas popular mai bine de 4000 de ani?
Eficienta cere practica – multa practica,iar a deveni bun este sinonim cu a fi acaparat. Tabla
de Go este plina de vise, la fel ca si viata adevarata!

[2]

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/03/mountain_peak_weiqi_game.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/03/tsuchigumo.jpg
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2.3.3 Guadalajara in Images (2009-03-08 21:05)

Looking trough my old pictures, I rediscovered some nice images I took during a work trip to
Guadalajara, Mexico, back in 2005. I have used a small P &S camera - Canon PowerShot A60
- that was really good at that time, especially in good daylight.

Despite its bad reputation, especially in Europe (drugs, gangs, kidnappings, etc.), Mexico re-
vealed itself as a colorful and nice place inhabited by very kind people. I’ll use this ocasion
to express my gratitude to all the nice coleagues I meet there: Laura, Omar, Karina, Ulises,
Aristoteles, Victor, Carlos and others. Thank you, guys!

I left Europe on a cold winter day (December 1st.) and, next day, I discovered Mexico on a
wonderfull sunny day at 18 degrees Celsius. What a nice surprise!

By staying for three weeks in Guadalajara, I had some time for wandering trough the city
equiped with the small camera I carried with me. Enjoy the pictures and don’t ever hesitate
to visit Guadalajara if you’ll have the opportunity!

[1]
Guadalajara, Central Square
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[2]
Interior Square inside "Hospicio Cabaňas" (Unesco World Heritage)
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[3]
Nice Architecture in Downtown of Guadalajara
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[4]
Good New Architecture - Hotel in Guadalajara
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[5]
Guadalajara Cathedral
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[6]
Governor Palace in Guad.

c©2011 ’http://csorescu.wordpress.com’ 171



BlogBook 2.3. March

[7]
"Expiatorio" Church in Guad.
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[8]
"Expiatorio", again
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[9]
Monument in the Center of the City
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[10]
Sunday Street Life in the Central Square

c©2011 ’http://csorescu.wordpress.com’ 175



BlogBook 2.3. March

[11]
A Commercial Street on Saturday
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[12]
A Typical Mexican Street, near the City Center
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[13]
Ambulant Chips Seller in a Weekend Day
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[14]
Old Ambulance in front of a Hospital
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[15]
Street Lamp
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[16]
Painful Preparations
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[17]
Shoemaker working on the street
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[18]
Drunk builders or "Tequila" style architecture?!
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[19]
A World Icon - VW Beetle with Facelifting

[20]
Inner Square inside Governor Palace - nice reflections and light
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[21]
Quiet Street in Tequila Village, near Guadalajara

Goodbye blue [Guadalajara] sky!
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2.3.4 Go - Artă marţială străveche în slujba omului modern (2009-03-10 12:38)

Go-ul poate fi privit şi ca un joc de strategie, dar Go-ul este cu mult mai mult decât atât! Pe
lângă faptul de a fi cel mai fascinant şi mai complex joc de strategie din lume, el este o artă
marţială străveche şi profundă, un mijloc de comunicare universal şi, mai ales, un instrument
pentru dezvoltarea armonioasă a minţii şi educarea caracterului.

[1]
Regulile jocului de Go sunt înşelător de simple: nu este necesar echipament sofisticat, nu
există mingi, palete, comori, turnuri, zaruri, formule magice, cartonaşe colorate etc. Şi nici o
şansă de a câştiga din întâmplare! Toate piesele sunt la fel, cu excepţia culori: unele sunt albe,
iar celelalte negre.

Descoperit de lumea occidentală abia la începutul secolului XX, Go-ul are, însă, o lungă şi
fascinantă istorie în orientul îndepărtat. Inventat în China acum 4000-5000 de ani, Go-ul a
fost desăvârşit în Japonia, acolo unde şi-a împletit destinul cu cel al clasei samurailor, sub
înaltul patronat al comandantului militar suprem - shogunul - al cărui profesor de Go era
considerat o persoană importantă în stat.
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[2]
Introdus foarte târziu în occident, Go-ul a fascinat unele dintre cele mai luminate minţi ale
lumii. Printre personalităţile celebre care, de-a lungul timpului s-au aflat în faţa tablei de Go
pot fi amintiţi: Albert Einstein (Premiul Nobel pentru fizică), John Nash (Premiul Nobel pen-
tru matematică), Alan Turing (pionier al computerelor), Emanuel Lasker (campion mondial de
sah), Yasunari Kawabata (Premiul Nobel pentru literatură), Philip W. Anderson (Premiul Nobel
pentru fizică), Bill Gates (fondatorul Microsoft), Mao Tse Tung etc.

Echipamentul de Go este foarte simplu: o tablă de lemn caroiată cu 19 x 19 intersecţii pe care
se vor aşeza piesele de formă circulară. Nimic mai simplu de atât! Cu toate acestea, complex-
itatea pe care o poate atinge este atat de mare încât computerele moderne nu-i pot face fată.
În acelaşi timp, însă Go-ul poate fi înţeles şi savurat chiar de copiii în vârstă de doar 4 ani!

Odată cu revoluţia industrială propulsată de japonezi in anii ‘60-’70, Go-ul şi-a facut un
renume şi şi-a găsit calea spre mediul economic-financiar mondial. Unii dintre marii arhitecţi
ai industriei moderne, manageri generali ai unor corporaţii ca Toyota, Nissan, Japan Airlines
etc. au folosit strategii inspirate din jocul de Go în lupta pentru cucerirea pieţelor globale.

In zilele noastre, Go-ul este din ce în ce mai puţin privit ca un simplu joc şi, în tot mai
multe scoli şi universităţi din întreaga lume este studiat ca mijloc complementar de real folos
în dezvoltarea unei gândiri strategice structurate cu aplicaţii practice în economie, finanţe,
management, marketing, matematică, programare etc.
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[3]

Desigur, omul occidental - manager, investitor, inginer, economist etc., căutând cu pragma-
tism calea spre eficienţă şi competitivitate, are nevoie de mai mult decât de metafore şi filosofii
orientale. El are nevoie de instrumente şi metode ştiinţifice care să-şi fi dovedit utilitatea prac-
tică. Pentru el, ca pentru mulţi alţii asemeni lui, în zilele noastre dar şi de-a lungul ultimilor
4000 de ani, Go-ul poate fi metoda cea mai eficientă, şi nu în ultimul rând plăcută, pentru
dezvoltarea abilitaţilor de calcul, de anticipare, de luare a deciziilor, iniţiativei, intuiţiei, etc.
Infinitul număr de situaţii diferite ce apar pe tabla de Go (nici o partidă nu este identică cu
alta!) fac imposibilă abordarea strategiei jocului de Go pe baza de memorare de poziţii (ca în
sah) şi doar o abordare inteligentă şi intuitivă în adevaratul sens al cuvântului are sorţi de
izbândă!

Nu în ultimul rând, trebuie spus că Go-ul promovează un set de valori morale universale,
unanim acceptate atât în Orient cât şi în Occident. Istoria acestei arte marţiale străvechi a
dovedit în numeroase rânduri că cea mai sigură, chiar dacă nu cea mai scurtă cale spre suc-
cesul dorit (pe tabla de Go, dar şi în viaţa reală) este calea onestitaţii, a muncii serioase, a
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cumpătarii şi echilibrului, a politeţii şi înţelegerii, a armoniei între material şi spiritual.

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/03/mountain_peak_weiqi_game1.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/03/tsuchigumo1.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/03/kenuki.jpg
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2.3.5 Old Tools Rescue at the Flea Market 5 (2009-03-24 11:33)

After a long cold and rainy period, the weather becomes more and more adequate for treasure
hunting at the flea market (March 21, 2009). That’s what I found out this weekend:

[1]
"SÄGE" engraved chisel without handle

[2]
Small, German style, Machinist Hammer (100 gr.)
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[3]
Another small, German style, Machinist Hammer (100 gr.)

[4]
Chubby woodcarving chisel
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[5]
"GARANTIE" engraved firmer chisel (20 mm)

[6]
Curved tailor shears

192 c©2011 ’http://csorescu.wordpress.com’



2.3. March BlogBook

[7]
Depth gauge

[8]
Small ball-pein hammer
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[9]
Aluminium hammer

[10]
Adjustable wrench
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[11]
Oval drive punch

[12]
Unknown style cross pein hammer (500 gr.)
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[13]
Unidentified measuring and leveling tool

[14]
Block plane, similar to Stanley #110
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<"][15]
Disk micrometer (0 - 25 mm)

[16]
Disk micrometer (25 - 50 mm)
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[17]
Micrometer (0 - 25 mm)
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[18]
Tubular inside micrometers with wooden cases
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[19]
Fine scale, pocket optical comparator (with plastic case - not shown in image)
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[20]
Right angle clamps

[21]
Convex cylindrical anvil
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[22]
Another convex cylindrical anvil

[23]
60mm wide plane irons (3x)
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[24]
Cobbler’s plier

[25]
Vintage multi-tool
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2.3.6 Vintage Analytical Balance | Balanţă analitică veche (2009-03-27 09:41)

Some time ago, I bought a very nice and old analytical balance
(precission class I). It was made in Romania in 1957 by IUC (Cluj). It
is in pretty good condition considering its age and heavy usage.
Fortunately, it has all its parts in place but the metallic parts are
more or less attacked by corrosion and the wooden parts show signs of
impregnation with unknown liquid substances. Also, the glass is very
dirty and scratched.

I hope I’ll find the required time to restore it ASAP.

Acum ceva timp, am cumpărat o veche şi frumoasă balanţă analitică
(clasa I de precizie). Este făcută în România în 1957 la IUC (Cluj).
Balanţa este într-o stare destul de bună ţinând cont de vechimea ei şi
de condiţiile grele de utilizare la care a fost supusă de-a lungul
timpului. Din fericire, are toate părţile componente la locul lor
dar, cele metalice sunt mai mult sau mai puţin atacate de coroziune
iar pările din lemn au urme de impregnare cu substanţe lichide
neidentificate. De asemenea, sticla este foarte murdară şi zgâriata.

Sper să-mi gasesc cât mai curând timpul necesar să o restaurez.
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[1]
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[2]
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[3]
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2.3.7 Lampi din anii ’60 - ’70 (2009-03-31 13:14)

Un cunoscut mi-a adus cateva lampi din anii ’60 - ’70. Toate sunt noi, nefolosite, in ambalajul
original. Lampile sunt din "rezerva" unei intreprinderi, fosta "socialista de stat":

[1]
lampi vechi, ca noi

4 x EBL 21 (TESLA)

3 x UY1NS (TESLA)

2 x STR85/10 (RFT)

1 x 6CC42 (TESLA)

2 x EF 86 (TUNGSRAM)

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/03/dsc_1009_1000.jpg

2.4 April
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2.4.1 Ajustarea fină a focusului la Nikon D300/D700/D3/D3x (2009-04-02 19:59)

Prolog

Acest articol se referă la o metodă simplă de ajustare fină a autofocusului la aparatele foto
profesionale Nikon (D300/D700/D3/D3x). Dar ce nu este în regulă cu autofocusul şi de ce ar
trebui el ajustat? Pentru că trăim într-o lume reală în care nimic nu este PERFECT, nici chiar
body-urile sau obiectivele Nikon profesionale! Cu toate că fabricile Nikon dispun de cea mai
înaltă tehnologie pentru producerea de optică şi mecanică pentru cele mai exigente domenii
de utilizare iar standardele de calitate Nikon sunt dintre cele mai înalte, (pe langă aparatură
foto, Nikon produce microscoape, optică pentru domeniile medical, spaţial, microelectronică,
cercetare etc) este inevitabilă apariţia în procesul de fabricaţie a unor mici abateri de la valorile
optime. Aceste abateri, chiar mici, pot influenţa calitatea imaginii într-o masură, chiar daca
nu foarte mare, cel puţin sesizabilă.

Potrivit renumelui sau, câştigat în multe decenii de deservire a utilizatorilor profesionali, Nikon
oferă, în cadrul gamei superioare de aparate de fotografiat SLR, o metodă de corectare a even-
tualelor abateri în cadrul mecanismului de autofocus. Aceste abateri ar avea ca rezultat o
imagine sub calitatea optimă posibilă prin folosirea corpului si obiectivului respectiv.

În cele ce urmează o să prezint o metodă simplă de ajustare fină a autofocusului folosind
funcţia corespunzătoare prezentă în meniul aparatelor din gama profesională Nikon (functia
"AF fine tune").

Perzentarea functiei "AF fine tune"

Ideea de bază din spatele prezenţei în meniul aparatelor profesionale Nikon a opţiunii "AF fine
tune" este că, atât corpul aparatului cât şi fiecare obiectiv în parte pot să prezinte mici abateri
de la valorile optime (de exemplu abateri de poziţionare a lentilelor, a senzorului etc). Astfel,
fiecare combinaţie corp-obiectiv este unică şi are o abatere conjugată particulară ce depinde
atât de corp cât şi de obiectiv.

În spiritul acestei idei, software-ul de pe corpurile profesionale Nikon ne permite setarea câte
unei valori de corecţie unice pentru cel mult 12 obiective diferite, produse de Nikon sau nu,
atât timp cât obiectivele sunt cu CPU (seriile de obiective Nikon cu CPU sunt: AF, AF-D, AF-I,
AF-S, G, VR, DX).

În spatele opţiunii "AF fine tune" din meniu se găsesc urmatoarele facilităţi:

1. Setarea unei valori între -20 si +20 pentru cel mult 12 obiective diferite şi salvarea acestei
valori în aparat. Când pe corpul aparatului va fi montat un obiectiv pentru care este salvată
în prealabil o valoare de corecţie a focusului, această valoare va fi folosită. În caz că, pentru
obiectivul curent nu este salvată o astfel de valoare, va fi utilizată valoarea implicită. Fiecare
obiectiv este identificat în mod unic pe baza tipului şi a seriei sale astfel încat doua obiective
de acelasi tip vor fi considerate distincte din moment ce au numere seriale diferite.
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[1]

2. Setarea unei valori implicite ("default value"), între -20 si +20 ce va fi utilizată întotdeauna
pentru obiectivele non-CPU şi pentru cele cu CPU pentru care nu este salvată o valoare par-
ticulară.

3. Stergerea din listă a oricarei valori salvate pentru un obiectiv anume.

Prezentarea metodei practice de ajustare fină a focusului

Metoda se bazează pe realizarea, în condiţii identice, a mai multor fotografii ale aceluiaşi
subiect, utilizând valori diferite ale corecţiei de focus şi compararea între ele a imaginilor
rezultate după criteriul clarităţii (sharpness). Este stiut că, o focusare imperfectă duce la dete-
riorarea clarităţii imaginii. În cazul în care, pentru un anumit obiectiv, cea mai clară imagine
din set corespunde unei valori diferite de cea implicită (valoarea implicită este, iniţial, zero
dar ea poate fi modificată), această valoare va putea fi salvată în listă şi va fi utilizată în mod
automat de către aparat de fiecare dată când obiectivul în cauză va fi montat pe corp.

Pentru punerea în practică a metodei, diverşi autori de pe Internet sugerează câteva aspecte
de care ar trebui ţinut cont. Voi da în continuare o sinteză a acestor recomanădri:

1. Setul de imagini de test, pentru un obiectiv, va consta din imagini făcute cu valori diferite
ale factorului de corecţie al autofocusului. De exemplu, setul ar putea conţine 5 imagini (core-
spunzătoarea valorilor -20, -10, 0, +10, +20) sau, şi mai bine, 9 imagini (-20, -15, -10, -5, 0,
+5, +10, +15, +20). În cele mai multe cazuri, 9 imagini sunt suficiente. În cazul în care este
nevoie de o mai mare fineţe se poate realiza un nou subset cu valori ale corecţiei centrate în
jurul valorii ce produce cea mai bună claritate, din setul iniţial. De exemplu, dacă în setul de
9 imagini, cea mai clară corespunde valorii -10, se poate rafina aceasta valoare realizând un
subset redus folosind valorile -12, -10, -8.

2. Toate imaginile de test din set vor fi realizate în aceleaşi condiţii: acelaşi subiect, aceiaşi
încadrare, aceiaşi distantă faţă de subiect, aceiaşi difragmă (recomand folosirea modului M în
care atât timpul de expunere cât şi diafragma sunt prestabilite), acelaşi unghi de fotografiere.
Recomand un subiect plan, cum ar fi un text pe o foaie de hârtie, o pagină dintr-o carte
etc. Unii autori recomandă utilizarea unei mire de rezoluţie. Personal cred, şi testele practice
îmi comfirmă, că utilizarea unei mire nu este necesară atât timp cât nu dorim determinarea
claritaţii absolute a unui obiectiv, ci doar să comparăm între ele niste imagini luate în condiţii
identice.

3. Pentru scoaterea mai bună în evidenţa a diferenţelor de focus, se recomandă utilizarea unei
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diafragme de 5.6 sau mai deschisă.

4. Subiectul şi aparatul trebuie să fie stabile şi să nu fie deplasate pe parcursul întregului
proces de realizare a setului de imagini. Aparatul va fi, cel mai bine, montat pe un trepied
stabil. În cazul unui subiect plan (text pe o foaie de hârtie), acesta ar trebui să fie paralel
cu planul senzorului. Pentru obtinerea paralelismului celor două plane (al senzorului şi al
subiectului) se poate folosi o nivelă cu bulă sau un trepied cu bula de nivel iar foaia de hârtie
se va lipi pe un perete sau altă suprafaţă verticală (aproximativ).

5. Utilizarea funcţiei de întârziere a declanşării (CUSTOM SETTING MENU -> (d) Shoot-
ing/display -> (d9) Exposure delay mode = ON) pentru reducerea vibraţiilor. Această reco-
mandare, cu toate că nu strică dacă este aplicată, nu cred că este necesară atât timp cât pozele
din set sunt facute în aceleaşi condiţii. Repet, nu ne interesează claritatea absolută, ci doar să
putem discerne între clarităţile relative ale imaginilor din set.

6. Între imaginile din set, recomand defocusarea grosieră şi re-focusarea pentru a forţa auto-
focusul să se ajusteze. În cazul neaplicării acestei recomandări s-ar putea ca focusul să nu se
ajusteze, practic deloc, datorită foarte micii diferenţe, astfel rezultatele ar putea fi viciate.

7. Se recomandă setarea tipului ariei de autofocus (AF area mode) pe poziţia corespunzătoare
unui singur punct de autofocus (Single area AF) iar punctul de focus să fie chiar cel central.

[2]

8. Se recomandă utilizarea modului de focus AF-S (Single servo AF).
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[3]

9. Se recomandă utilizarea calitaţii RAW pentru imaginile înregistrate în acest scop, deoarece
formatul RAW, spre deosebire de formatul JPEG, este unul făra pierdere de calitate şi in-
formaţie utilă. În plus, toate efectele (claritate, contrast, saturatie etc) setate în cameră (şi
care ar putea afecta calitatea imaginii) nu vor fi luate în considerare în modul RAW.

[4]

10. Compararea imaginilor din set se va face pe o porţiune limitată, la un factor de vizualizare
(zoom) de 100 %, pentru a elimina diversele artefacte de redimensionare la o vizualizare
micşorată a imaginii. Porţiunile alese spre comparare, din fiecare imagine de test, vor fi prel-
evate din aceiaşi poziţie a imaginii iniţiale, perferabil centrală, şi vor fi lipite alăturat într-o
singură imagine pentru facilitarea comparaţiei.

Rezultate

Ca subiect am folosit un text printat pe o coală de hârtie. Am folosit fontul Calibri (True Type)
de dimensiune 6 (f. mic). Printarea am facut-o pe hârtie foto mata utilizând o imprimantă
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cu jet de cerneală comuna (Canon Pixma iP 4300). Aş fi putut utiliza fără probleme hârtie
standard.

Am folosit un trepied relativ stabil (Manfrotto 190 XProB). Am utilizat o nivelă cu bulă pentru
punerea în acelaşi plan a subiectului şi a aparatului.

În ambele cazuri ce urmează am folosit o diafragmă de f5.6 şi am realizat câte 9 imagini în
fiecare set, corespunzatoare valorilor -20, -15, -10, -5, 0, +5, +10, +15, +20 pentru factorul
de corecţie al autofocusului.

Alte setări: modul de lucru manual (M), calitate RAW, întărzierea declanşării, un singur punct
de autofocus, AF-S, defocusare grosieră între imaginile setului.

1. Obiectiv: Tamron SP AF 28-75/f2.8 XR Di LD Aspherical (IF) Macro (@50 mm)

[5]

După cum se poate observa în imaginea de mai sus (rezultată prin alăturarea porţiunilor
relevante din cele 9 imagini din set, la un factor de vizualizare de 100 %), valoarea optimă
pentru factorul de corecţie al autofocusului pare a fi -10. Deoarece imaginile corespunzătoare
valorilor -5 şi -15 par identic defocusate, nu cred că este necesar un nou pas de rafinare a
valorii factorului de corecţie (de exemplu executarea unor imagini pentru valorile -12 şi -8 şi
analizarea lor comparativă). Aşa că, voi salva această valoare pentru obiectivul în discuţie.

2. Obiectiv: Nikon AF Nikkor 50mm/f1.8 D

Până în acest moment, acest obiectiv îmi parea unul cu o claritate (sharpness) foarte bună.
Sunt foarte curios dacă va rezulta o valoare diferită de zero pentru factorul de corecţie al aut-
ofocusului!
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[6]

În imaginea de mai sus, cea mai clară secţiune pare cea corespunzătoare factorului de corecţie
-10 (coincidentă cu obiectivul anterior sau abateri localizate în corpul aparatului ?!). Cu toate
acestea, secţiunea corespunzătoare valorii -5 este ceva mai clară decât cea corespunzătoare
valorii -15 (defocusarea nu este simetrică faţă de valoarea cea mai bună, -10). Acest fapt mă
duce cu gândul la posibilitatea existenţei unei valori, aflate între -5 şi -10, pentru care imag-
inea corespunzătoare va fi şi mai clara. Aşa că, hotărasc să mai realizez înca două imagini,
corespunzătoare valorilor -8 şi -12. De data aceasta voi folosi o diafragmă mai deschisă - f2 -
pentru accentuarea problemelor de focusare:

[7]

In imaginea de mai sus, deşi foarte dificil de făcut diferenţa, valoarea -8 pare cea mai adecvată.
Aşa că pe aceasta o voi salva pentru obiectivul în discuţie!

Concluzie

Conform testelor realizate de mine, dar şi de alti autori (a se căuta pe Internet), rezultă că, în
cele mai multe cazuri, valoarea optimă a factorului de corecţie a autofocusului este diferită de
zero (valoare implicită). Prin setarea corespunzătoare a acestei valori, pentru fiecare obiectiv
utilizat în parte, este posibilă sporirea clarităţii imaginilor obţinute - lucru dorit de toti pos-
esorii de echipament fotografic. În unele cazuri, ale unor obiective care, deşi foarte scumpe
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par a nu "străluci" în utilizarea practică, situaţia poate fi răsturnată prin ajustarea fină a
mecanismului de autofocus.

De asemenea, ar putea fi experimentate posibile utilizări creative ale defocusării intenţionate,
cum ar fi folosirea unui factor de corecţie mult diferit de cel optim pentru focusarea clara (soft
focus).

Mult succes!

Catalin Sorescu

Observaţii

În manualul de utilizare al aparatului Nikon D300, producătorul avertizează că, în cazul uti-
lizării unor valori diferite de zero pentru ajustarea fină a autofocusului, unele obiective ar
putea pierde calitatea de focalizare la infinit!

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/04/af-fine-tuning.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/04/single-area-af2.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/04/af-s1.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/04/raw1.jpg

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/04/28-75-50-all1.jpg

6. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/04/50mm.jpg

7. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/04/50mm-f2-all.jpg

216 c©2011 ’http://csorescu.wordpress.com’

http://csorescu.files.wordpress.com/2009/04/af-fine-tuning.jpg
http://csorescu.files.wordpress.com/2009/04/single-area-af2.jpg
http://csorescu.files.wordpress.com/2009/04/af-s1.jpg
http://csorescu.files.wordpress.com/2009/04/raw1.jpg
http://csorescu.files.wordpress.com/2009/04/28-75-50-all1.jpg
http://csorescu.files.wordpress.com/2009/04/50mm.jpg
http://csorescu.files.wordpress.com/2009/04/50mm-f2-all.jpg


2.4. April BlogBook

2.4.2 Vintage Brass Machinist Level | Nivelă de mecanic din bronz
(2009-04-06 13:45)

Another nice little piece I found at the Flea Market is this
vintage brass level (machinist type). It is unmarked but it looks very
authentic to me. It is made of solid brass and seems to be relatively
old considering the degree of surface oxidation.

A nice feature is the adjustment screw (right side in the image).
The level is fully functional!

My question is whether or not to polish it to a nice gloss!? Of
course, by polishing, all the patina will be irremediably lost. It’s
hard to decide! Any suggestion is welcome!

O altă piesă interesantă pe care am găsit-o în piaţa de vechituri
este această veche nivelă din bronz (nivelă de mecanic). Nu este
marcată dar îmi arată foarte autentică. Este făcută din bronz masiv şi
pare a fi relativ veche după gradul de oxidare al suprafeţei.

O trasătură interesantă este prezenţa unui şurub de ajustare (în
partea dreaptă a imaginii). Nivela este complet funcţională!

Întrebarea pe care mi-o pun acum este daca să lustruiesc nivela sau
nu!? Desigur, prin lustruire, patina timpului va fi iremediabil
pierdută! Mi-e greu să decid cum voi proceda! Orice sugestie este
binevenită!
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[1]
Vintage Brass Machinist Level

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/04/dsc_1035_1000.jpg
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2.4.3 Weird Fact Worth to be Mentioned | Fapt divers ce merită menţionat
(2009-04-06 19:28)

Few minutes ago I was googling my name: "Catalin Sorescu"... On the
9th position in Google search results page there is a Web page
([1]http://quotes.prolix.nu/Humanity/) containing famous quotes on
"Humanity" theme. I was astonished to find my name next to the ones of
the greatest people ever lived: A. Lincoln, A. Einstein, A. Huxley,
C.S. Lewis, Confucius, F. Kafka, Oscar Wilde, Voltaire etc. Not to
forget the well known: Anonimous, Unkonwn, A Paralyzed Japanese
Painter, Winnie The Pooh!

I was trying to remember the situation that led to this weird
fact... The only possible case happened, maybe, 6 years ago when I got
a link to a Web page where ANYBODY can enter his own quotes. I believe
I have entered something as a test and then forgot that site
completely. And now I’m on the same page with Einstein and Voltaire!
Is that simple! :)

Acum câteva minute am google-uit după numele meu: "Catalin
Sorescu"... Pe a 9-a poziţie în pagina de rezultate din Google am
găsit o pagină Web ([2]http://quotes.prolix.nu/Humanity/) ce conţine
citate celebre pe tema "Umanitate". Am fost foarte uimit să-mi găsesc
numele printre cele ale unora dintre cei mai mari oameni care au trăit
vreodată: A. Lincoln, A. Einstein, A. Huxley, C.S. Lewis, Confucius,
F. Kafka, Oscar Wilde, Voltaire etc. Nu vreau să-i uit pe foarte
cunoscuţii: Anonim, Necunoscut, Un Pictor Japonez Paralizat, Winnie
The Pooh!

Am încercat să-mi amintesc cărei situaţii i-aş putea datora aceast
lucru... Singurul caz posibil s-a petrecut, probabil, acum vreo 6 ani
când am primit de la un prieten un link spre o pagina Web în care
ORICINE putea să-şi introducă propriile citate. Cred că am introdus
ceva de test iar apoi am uitat complet acel site. Şi acum, iată-ma pe
aceiasi pagina cu Einstein şi Voltaire! E aşa de simplu! :)

1. http://quotes.prolix.nu/Humanity/

2. http://quotes.prolix.nu/Humanity/
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2.4.4 Mega-ofertă Vodafone (2009-04-13 21:02)

Astăzi, pe când treceam prin faţa unui magazin Vodafone, am văzut o ofertă ce mi s-a părut
formidabilă: dacă îţi faci abonament pe 2 ani la internet mobil poţi cumpăra un laptop
începând de la 99 euro. Wow, mi-am zis, şi am intrat în magazin să cer mai multe detalii...
Nici în faţa magazinului şi nici în magazin nu era nici ţipenie de client darămite vreo coadă
de clienţi nerăbdători să pună mâna pe aşa o ofertă! Ceva nu părea în regulă! În magazin,
vânzătoarea mi-a înmanat un pliant promoţional ce detalia respectiva ofertă. Mai întâi se
prezentau variantele obişnuite, nepromoţionale. De exemplu, ţi-ai putea face un abonament
de internet mobil cu viteza de 3.6 Mbps la 13.09 euro/lună. Sau ţi-ai putea cumpăra un
laptop Vodafone Log’n’Go 160 la 439 euro. Sau, în cazul în care le vrei pe amandoua (internet
mobil + laptop) primeşti un un discount de 70 euro din preţul laptopului cu condiţia să-ţi faci
un abonament pe 2 ani la internet mobil. Chiar nu e rău deloc: cu 683.16 euro în total, ai
laptop şi internet mobil timp de 2 ani (24 x 13.09 euro + 439 euro - 70 euro = 683.16 euro)!

Dar stai, asta nu e totul! Urmează oferta excepţională Vodafone: dacă plăteşti un abonament
de 35.70 euro/lună timp de 2 ani vei primi laptopul la incredibilul preţ de 99 euro. Absolut
de neimaginat aşa ofertă! Vreau şi eu unul! Sau chiar mai multe: pentru nevastă, pentru
frate-meu, văru-meu etc. Dar de ce oare n-o fi coda la aşa ofertă?! Probabil că s-au terminat
laptopurile, îmi zic! :( Precipitat, întreb vânzătoarea dacă au laptopuri la oferta cu 99 euro şi,
conform sumbrelor aşteptări îmi spune că nu au, dar să încerc la unul dintre magazinele mari
Vodafone (eram într-un mic chioşc din incinta super-marketului Kaufland). În acel moment
mi-a mai scăzut din euforie... Mi-am zis că, probabil, e o ofertă fictivă, sau că or fi fost doar
câteva laptopuri care s-au dat rapid şi tradiţional (că tot e Paştele) "pe sub mână", că lucrurile
minunate sunt rare, durează puţin şi, în nici un caz, nu te îmbie cu litere de-o schioapă în
vitrinele magazinelor.

În acel moment am zis că trebuie să calculez ce ofertă magnifică am pierdut şi am început să
socotesc în cap: 24 x 35.70 euro + 99 = 955.80 euro !!!

Ceva nu e OK! Care e oferta? Cum adica să platesti mult mai mult pentru o ofertă decât ai
plăti pentru acelaşi lucru în condiţii normale! O fi inebunit lupul! As fi curios cate laptopuri
s-au dat la această mega-ofertă numa’ buna de Cascadorii Râsului. :)

P.S.: Bănuiesc că "băieţii inventivi" de la Vodafone s-or fi gândit la un fel de vânzare în rate
(mascată) a laptopurilor, caz în care o mica-mare dobânda nu ar strica. Ce calcul de doua
parale!

Iată si pliantul cu oferta:
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[1]
Oferta Vodafone

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/04/img0029_10002.jpg

2.5 May
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2.5.1 Four Vintage Microscopes | Patru microscoape de epocă (2009-05-01 20:09)

Few days ago I got a call from my "suplier"... Now I have four
vintage microscopes. Very nice toys!

Acum câteva zile am primit un apel telefonic de la "furnizorul"
meu... În acest moment sunt posesorul a patru microscoape de epocă.

[1]

Rathenow microscope with integrated 35mm camera
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[2]
Meopta microscope
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[3]
PZO microscope
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[4]
Reichert microscope

And, finally, the Meopta microscope as Wall-E:
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[5]
Meopta microscope as Wall-E

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/05/dsc_1587_10001.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/05/dsc_1595_10005.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/05/dsc_1611_1000.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/05/dsc_1627_1000.jpg

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/05/dsc_1605_1000.jpg

2.6 September
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2.6.1 Revoluţia a murit! Happy Shopping! (2009-09-08 12:50)

Suntem în mijlocul unei crize globale majore şi totuşi este atăta linişte! În trecut, o ast-
fel de criză ar fi fost un bun prilej pentru revoluţionari de toate soiurile să iasa la rampă,
propovăduind o lume mai bună. Unde oare or fi acei revoluţionari dispuşi să se jerfească pen-
tru idealurile lor?!

O criză globală fără perspectiva unei revoluţii este o premieră istorică, cred!

Istoricul şi eruditul Neagu Djuvara, intrebat fiind despre ce crede despre tănara generaţie,
spunea acum caţiva ani într-un interviu că, spre dezamagirea sa, tinerii de azi nu mai au
idealuri - nici bune şi nici rele. Idealurile stau la baza revoluţiilor. De unde revoluţie daca nu
mai sunt revoluţionari?!

Dar unde sunt revoluţionarii? Să se fi ajuns oare la masa critică de oameni care o duc sufi-
cient de bine încat sa nu mai fie o masă suficientă pentru a hrăni ideea unei revoluţii? Să fie
bunăstarea generala factorul pentru care tinerii nu mai au idealuri? Să fie, oare, orânduirea
actuală cea din urma?! Căci nu văd cine ar încerca să o mai schimbe!

Mai sunt oameni cu idealuri şi cu forţa de a lupta pentru ele sau toţi suntem la shopping sau
în faţa televizoarelor şi calculatoarelor?!

Însusi Che Guevara - revoluţionarul prin excelenţa, postmortem, s-a pus în slujba regimu-
lui: imbogăţeşte câţiva capitalişti vânzând tricouri revoluţionarilor de "club de noapte" :
[1]http://www.thechestore.com/

1. http://www.thechestore.com/
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2.6.2 De ce Hagi nu poate fi un bun antrenor. (2009-09-09 07:45)

Titlul nu este o întrebare ci doar începutul unei argumentaţii! Ca să nu lungesc mult titlul,
am preferat varianta scurtă în locul celei mai lungi şi mai explicite: "De ce Hagi nu poate fi un
bun antrenor bun, iar Murinho, da."

Pornind de la definiţia (informală) provenită din fotbalul englez, conform căreia antrenorul este
managerul unei echipe devine imediat evident faptul că profesia şi vocaţia de antrenor se spri-
jină pe un cu totul alt set de calitaţi decât cea de fotbalist (sau mecanic auto, sau progrmator,
dacă vreţi).

Ceea ce încerc să demonstrez în continuare este că setul de calitaţi necesare pentru a fi un
bun antrenor (sau manager) este, în vasta majoritate a cazurilor, disjunct faţă de setul de
calitaţi necesare pentru a fi un bun fotbalist (sau programator). Rareori cele două seturi au
elemente în comun! Evident, cu excepţiile de rigoare care întaresc regula!

În primul rând, a fi un fotbalist de excepţie implică talentul nativ de a EXECUTA cu mare
măiestrie diverse tehnici şi tactici. Pe de altă parte, a fi un antrenor bun înseamna a GES-
TIONA şi DELEGA sarcini unei echipe eterogene formate din oameni cu diverse niveluri
tehnice, tactice şi de înţelegere. Astfel pusă problema, lucrurile stau cât se poate de diferit!

În plus, unui fotbalist (sau programator) dăruit de natură cu un mare talent, pus în poziţia
de antrenor, îi va fi greu să înţeleagă sau să accepte că talentul excepţional este un lucru de-
osebit de rar, preţios şi care nu este intotdeauna disponibil. Sarcina lui, la fel cu a celorlalţi
antrenori sau manageri, este de a face ca o echipă eterogenă din punct de vedere al calităţilor
să funcţioneze ca o entitate coerentă şi coezivă, a cărei valoare să depăşască suma valorilor
individuale. Asta implică a delaga sarcini clare, individualizate după talentul şi înţelegerea
fiecaruia dintre menbrii echipei. Calea cea mai sigură spre eşec este de a-i pretinde lui Banel
să joace ca Van Basten iar lui Alexa, ca Hagi! Oricine poate pretinde altora supra-performanţă
perpetuă, dar puţini ştiu să faca pe cineva să dea [doar] tot ceea ce poate chiar şi, măcar, pen-
tru un moment - momentul potrivit!

Un fotbalist mediocru, cum a fost Murinho, în schimb, va înţelege mai usor că talentul ex-
cepţional nu este un lucru pe care îl ai pur şi simplu la discreţie, oricând şi de la oricine. Cu
toate astea, coerenţa şi coeziunea echipei împreună cu înţelegerea de către fiecare a ceea ce
are de făcut, poate duce la rezultate peste aşteptări!
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2.6.3 DIY: mobilă făcută "pe genunchi" (2009-09-11 12:22)

Acum vreo 10 ani încă credeam că mobila se face doar în fabrici şi uzine, cu ajutorul unor
utilaje specializate. Cam pe atuni am aflat că diverşi indivizi, persoane fizice, vorba cuiva, îti
vin acasă, iau măsuri şi-ţi aduc mobila făcută pe comandă - uneori într-un mic garaj sau chiar
în propria-le bucătărie.

Atunci mi-am zis că, dacă ei pot, pot şi eu... şi aşa a fost!

De atunci mi-au trecut prin mâini mai multe corpuri de mobilier, unele pentru propria mea
bunăstare, dar nu numai. Puţine dintre ele au fost imortalizate în imagini, iată câteva:

[1]

[2]
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[3]
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[4]
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[5]

[6]
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[7]
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[8]
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[9]
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[10]
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[11]

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/09/img_20782.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/09/img_2085.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/09/img_20851.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/09/dsc_3702_ed1.jpg

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/09/dsc_3699_ed.jpg

6. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/09/dsc_3705_ed.jpg

7. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/09/img_0076_resize.jpg

8. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/09/dsc_0054_edited.jpg

9. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/09/dsc_00801.jpg

10. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/09/img_1808.jpg

11. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/09/img_7326.jpg
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2.6.4 Detalii din Catedrala Catolică din Cluj-Napoca (2009-09-23 12:18)

Spre ruşinea mea, am vizitat pentru prima dată Clujul la vârsta de 35 de ani! :( Unul dintre
punctele de vizitat este Catedrala Catolică. Nu ma hazardez la alte detalii/date istorice despre
Catedrala, postez doar câteva poze din interior...

[1]
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[2]
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[3]
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[4]
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[5]
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[6]

Alte câteva poze sunt în curs de postare...

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/09/dsc_2883_500.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/09/dsc_2929_800.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/09/dsc_2930_800.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/09/dsc_2933_500.jpg

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/09/dsc_2947_500.jpg

6. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/09/dsc_2960_500.jpg
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2.6.5 Sharp or Not | Ascuţit sau nu (2009-09-25 22:26)

Some time ago I have bought a vintage Zeiss dissection microscope. My
intention was not to dissect (and kill) rats, frogs or other innocent
animals, but to use it to check the sharpness of knife, chisels and
other tools’s blades.

Here is the microscope, with it’s stereoscopic head, lateral light
support and swivel base plate:

Acum ceva timp am cumpărat un microscop Zeiss pentru disecţii.
Intenţia mea nu a fost să disec (şi să ucid) şoareci, broaşte sau alte
animale inocente, ci să-l utilizez pentru a verifica gradul de
ascuţire al lamelor de cuţit, dălţi şi alte scule.

Iată şi microscopul, cu ale sale cap stereo, suport lateral pentru
lumină şi bază pivotantă:
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[1]

I have to say that I have no previous experience with microscopes and
micro-photography!

For my first try, I have positioned the camera (Nikon D300 body +
Nikkor 50mm/f1.8 D) just in front of one of the microscope’s
eyepieces. I was using no other adaptor or device, but my Manfrotto
190x ProB tripod. The camera was set on manual focus and exposure.

For the sharpness test I was using a brand new Narex chisel. It comes
pretty sharp but not that sharp to cut one’s body hair ("standard"
sharpness test).

After some tries with different exposure parameters and light
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positions I got the following image (not perfectly focused, but usable
enough):

Trebuie să precizez că nu am nici un fel de experienţă anterioară cu
microscoape sau cu micro-fotografia!

Pentru prima încercare, am poziţionat camera foto (Nikon D300 + Nikkor
50mm/ f1.8 D) chiar în faţa unuia dintre ocularele microscopului. Nu
am utilizat nici un fel de adaptor sau dispozitiv, ci doar trepiedul
Manfrotto 190x ProB. Camera a fost setată pe focus şi expunere
manuale.

Pentru testarea ascuţimii am folosit o daltă Narex nou-nouţă. Dalta e
destul de ascuţită, dar nu suficient ca să bărbierească părul de pe
braţ (testul "standard" de ascutime).

După câteva încercari cu diverşi parametrii pentru expunere şi pozitii
ale lămpii de iluminare, am reuşit să captez următoarea imagine (nu e
perfect în focus, dar e cât-de-cât utilizabilă):
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[2]

The bevel on the right side of image represents only the secondary
bevel of the blade, which is quarter of a millimeter wide!

You can see that the edge, even it feels sharp to the finger, looks
more like a saw blade then a knife or chisel! Also, the bevel face is
rough causing great friction when cutting.

Now, I want to check the blade again after a short sharpening session
on a combination water-stone (1000 + 3000 grit). That’s how the blade
looks after sharpening (again, the picture shows the secondary bevel
only):
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Porţiunea înclinată din partea dreaptă a imaginii reprezintă doar
tăişul secundar, care are lăţimea de un sfert de milimetru!

Se poate vedea că muchia lamei, chiar dacă pare ascuţită la pipăire,
arată mai mult ca o lamă de fierăstrău decât ca una de cuţit sau
daltă! De asemenea, faţa tăişului secundar este aspră, generând
frecare mare la tăiere.

Acum, vreau să verific din nou lama, dupa o scurtă sesiune de ascutire
pe o piatră de apă combinată (granulatii 1000 + 3000). Iată cum arată
acum tăişul secundar:

[3]
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For a easier comparison, I’ll combine the two images in a single one
with the blades face to face:

Pentru o mai uşoară comparare, o să combin cele două imagini într-una
singură, cu lamele poziţionate faţă în faţă:

[4]

Conclusions:

Even for my untrained eye, it is obvious that the blade in the left
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image (initial) is rougher and will cut less effective than the one in
the right side (after sharpening). And, by the way, after sharpening
the blade passed the cut test by shaving the hair from my arm!

On the right side of the image (sharpened blade) we can see the linear
and parallel scratches pattern left by the sharpening done with moves
perpendicular to the edge. These scratches become thinner and thinner
as we advance to a finer grit. Here are the ones produced by the 3000
grit water-stone after a 1000 grit one.

Also, the edge no more have that saw-like appearance like the blade on
the left. The edge being smoother, of course, the blade will cut
easier.

Concluzii:

Chiar şi pentru ochiul meu neantrenat, este evident că lama din
imaginea din partea stângă (iniţial) este mai aspra şi va tăia mai
puţin eficient ca lama din dreapta imaginii (după ascuţire). Şi,
apropo, dupa ascuţire, lama a trecut testul de taiere, bărbierind cu
uşurinţă părul de pe braţul meu!

În partea dreaptă a imaginii (lama după ascuţire) se pot vedea
zgârieturile liniare şi paralele lăsate de procesul de ascuţire în
care am folosit mişcari liniare şi perpendiculare pe tăiş. Aceste
zgârieturi devin tot mai fine pe măsură ce avansăm la o granulaţie mai
fină. În imaginea din dreapta apar zgârieturile produse de o piatră de
apă cu granulaţie de 3000 folosită după una cu granulaţie de 1000.

De asemenea, muchia lamei după ascutire nu mai are aparenţa unei lame
zimţate de fierastrău. Muchia fiind mai netedă, bineânţeles, lama va
tăia cu mai mare uşurinţă.

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/09/dsc_3353_500.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/09/dsc_3320_500.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/09/dsc_3333_500.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/09/face_to_face.jpg

2.7 October
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2.7.1 Fotografia de produs la îndemâna oricui (2009-10-01 10:11)

Nu cu mult timp în urmă, fotografia de produs era un gen al fotografiei abordabil doar de către
profesionisti. Pe vremea utilizării exclusive a aparatelor foto "pe film", nu era la îndemâna
oricui procurarea şi utilizarea echipamentului necesar pentru realizarea fotografiilor de pro-
dus de o calitate decentă. Nu vreau să intru în detalii istorice, dar, principial, dificultăţile
constau în procurarea de filme speciale dedicate utilizării în lumină tungsten (bec), filtre de
corecţie a temperaturii de culoare, exponometre pentru stabilirea expunerii corecte, prelucrări
speciale de laborator etc.

O dată cu răspandirea aparatelor de fotografiat digitale, aceast gen de fotografie a devenit
accesibilă oricui. O cameră digitală şi un trepied este tot ceea ce avem nevoie! Motivele aces-
tei facilitări se bazează în principal pe capacitatea aparatelor digitale şi a softurilor de editare
grafică de a lucra cu surse de lumina de toate tipurile (diverse temperaturi de culoare - lumina
naturala, bec tungsten, neon etc) şi posibilitatea vizualizării imediate a imaginilor obţinute şi
ajustarea parametrilor de fotografiere pentru corectarea eventualelor probleme de iluminare,
expunere şi compoziţie. Mai nou, multe dintre aparatele digitale au funcţii avansate de genul
afişarii histogramei, modul "live view", detectarea zonelor supra şi sub-expuse etc

Dar de ce ar avea nevoie cineva de fotografie de produs? Câteva exemple banale ar putea fi:
pentru a posta imagini de calitate pe blog-uri personale, site-uri de mică publicitate şi licitaţie,
site-uri ale micilor afaceri personale, realizarea de fluturaşi şi pliante publicitare, pentru imor-
talizarea creaţiilor proprii sau ale copiilor şi prietenilor (şi exemplele pot continua).

În continuare o să prezint câteva variante simple pe care le-am încercat de-a lungul timpului.
Nu e o lecţie de fotografie de produs şi nici o metoda ştiinţifică riguroasă, dar poate va fi folos-
itoare cuiva...

O să mă axez pe infăţişarea câtorva tipuri de fotografie de produs, fără să intru în detalii de
prelucrare în aplicaţii de editare grafică (Adobe Photoshop, Gimp etc). Din economie de timp,
încerc să păstrez aceste prelucrări (ca, de altfel, şi procesul de captare a imaginilor) la un
minim decent. Acest minim decent include:

- corectarea temperaturii de culoare (white ballance), dacă este cazul

- tăierea părţilor nerelevante din imagine (cropping)

- rotire, dacă este cazul

- ajustarea nivelelor (funcţia "levels" din aplicaţiile de editare) - prin această ajustare urmaresc
obţinerea fundalului alb sau negru (după caz) şi obţinerea contrastului dorit

- ajustarea saturaţiei (mărirea sau micşorarea ei, după caz)

- redimensionarea la mărimea dorită

- sharpening utilizând metoda unsharp mask (de obicei folosesc parametrii: amount=100, ra-
dius=0.4, treshold=0, dar nu e nici o regula în această privinţă)
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Toate aceste editări nu îmi iau mai mult de 1 minut per imagine!

Recomand utilizarea unui trepied pentru obţinerea unor imagini clare, nemişcate.

Varianta 1

Cel mai simplu mod de a obţine o imagine relevanta a unui obiect, fără interferenţa cu alte cor-
puri nedorite, este plasarea acestuia direct pe podea (parchet, gresie) sau pe o alta suprafaţa
liberă (masă de exemplu). Becul din tavan sau o lampă poziţionata deasupra sunt un bun
început. Se va urmări ca umbrele să nu fie prea puternice şi ca părtile reprezentative ale obiec-
tului fotografiat să fie bine iluminate. Scăderea intensităţii umbrelor (şi deci uniformizarea
iluminării) se poate obţine prin mărirea distanţei dintre obiect şi sursa de lumină sau prin
plasarea unei pânze albe translucide în faţa becului (lumina este "mai moale" în acest fel,
lăsând umbre mai difuze). Pe timp de zi se poate fotografia şi în dreptul unei ferestre. În acest
caz (lumină laterală) se poate utiliza o foaie de hârtie albă poziţionată veritical în partea opusă
ferestrei (faţă de obiectul fotografiat). În acest caz, foaia albă va funcţiona ca un reflector de
lumină şi va ilumina obiectul fotografiat în parţile umbrite.

Un exemplu de fotografie făcută utilizând podeaua camerei ca "masă de lucru" şi lumina becu-
lui din tavan ca sursă de lumină:

252 c©2011 ’http://csorescu.wordpress.com’



2.7. October BlogBook

[1]

Acest gen de imagine poate satisface multe exigenţe, însă, în anumite situaţii, poate fi in-
adecvată! Deşi suficient de bună pentru a fi postată pe un blog personal sau un site de mică
publicitate, nu este adecvată pentru a apare pe site-ul cu produse al unei afaceri sau în pli-
antul de reclamă al acesteia. Pentru aceste cazuri de utilizare, o imagine mai puţin personala
(fără prezenţa parchetului/gresiei de acasă), de exemplu pe un fond neutru - negru, alb sau
gri, este mai potrivită.

Varianta 2

Urmează să încercam o imagine pe fond complet negru, adecvata subiectelor mai deschise ca
nunţă sau predispuse reflexiilor (obiecte lucioase). Ca fundal se poate folosi o pânză sau o
coală de carton negre. Pentru iluminare, o lampă poziţionată deasupra sau una plasată lateral
în combinaţie cu o foaie de hârtie albă în partea opusă (pentru luminarea părtilor umbrite) este
tot ce avem nevoie. Deşi fundalul nu va ieşi complet negru în imaginea iniţială, cu ajutorul
funcţiei de ajustare a nivelelor (levels) din aplicaţiile de editare grafică se poate obţine un fun-
dal perfect negru, mai ales dacă obiectul din imagine este mult mai luminos decât fundalul
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(obiect deschis la culoare).

Un exemplu de imagine realizată utilizând o bucată de pânză neagră ca fundal, o lumină lat-
erală (lampă de birou în partea dreaptă a imaginii) şi o foaie de hârtie albă pe post de reflector
(în stanga imaginii):

[2]

O iluminare laterală (plus reflector în partea opusa) va scoate în evidenţă textura obiectului
fotografiat, dacă acest lucru este dorit.

În cazul în care obiectul are o formă mai complexa şi se doreste o iluminare uniformă, se pot
folosi mai multe surse de lumină concomitent. O imagine obţinută folosind 2 lămpi (poziţionate
deasupra subiectului, de o parte şi de alta a acestuia) şi un reflector (frontal, sub nivelul
subiectului şi în unghi astfel încât să reflecte lumina spre baza acestuia) este aceasta:
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[3]

Varianta 3

Unul dintre dezavantajele fotografierii pe fundal complet negru este lipsa umbrelor în partea
de contact cu solul al subiectului, obiectele fotografiate părând că plutesc în spaţiu. Când nu
se doreşte acest efect colateral, se pot utiliza diverse artificii, cum ar fi o bucată de stică sau
plexiglas aşezate sub subiect. Această abordare va da naştere la reflexii ce vor elimina efectul
de plutire.

O imagine obţinută plasând o bucată de plexiglas (tăviţa de foi a unei imprimante, în acest caz)
între subiect şi fundalul negru (pânză) :
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[4]

Am folosit două surse de lumină plasate în partea superioară, de o parte şi de alta. Între
subiect şi lămpi am plasat o pânză alba (pe post de cort de lumină improvizat) pentru a diminua
reflexiile becurilor pe porţiunile reflectorizante ale bijuteriilor.

În lipsa unei bucăţi de plexiglas/sticlă, efectul de reflexie se poate obţine pe cale digitală, di-
rect din aplicaţia de prelucrare grafică. Folosind două layere şi mascare selectivă pe bază de
gradient am obtinut această imagine (utilizând aplicaţia Gimp):
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[5]

Varianta 4

Atunci când obiectul fotografiat este inchis ca nuanţa sau când, pur şi simplu, se doreşte un
fundal alb din motive de estetică, subiectul se poate fotografia pe o bucată de pânză sau foaie
de carton albe. Variantele de iluminare sunt aceleaşi ca în cazurile anterioare.

O imagine obţinută folosind lumina solară şi o foaie de hârtie pe post de reflector:
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[6]
Fundalul perfect alb l-am obţinut folosind facilitatea de ajustare a nivelelor (levels) din
aplicaţia de editare grafică.

Varianta 5

Dacă, din contră, se doreşte eliminarea completă a umbrelor de la baza subiectului, o ilu-
minare de sub acesta va fi de mare folos. Pentru aceasta, fundalul şi subiectul vor trebui
asezate pe o masă improvizată cu blat translucent (sticlă, plexiglas etc). Acest aranjament
ne va scuti de decuparea ulterioară a subiectului în aplicaţia de editare (operaţie laborioasă).
Vom obţine o astfel de imagine:
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[7]

Varianta 6

Dacă se doreşte un fundal colorat (nu alb sau negru), se poate utiliza o coală de carton colorată
sau chiar un perete. În cazul în care subiectul poate fi plasat la o oarecare distanţă faţă de
fundal, vom putea obţine o imgine fără umbre. Pentru scoaterea în evidenţă a subiectului,
fundalul va putea fi luminat cu o sursă de lumină separată de cea (cele) ce luminează subiec-
tul.

Pentru imaginea urmatoare am folosit un perete colorat ca fundal, o sursă de lumină pentru
subiect şi o sursă de lumină pentru luminarea fundalului:
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[8]

Varianta 7

În cazul în care se doreşte sau este nevoie de o bază pentru subiect, se poate folosi o carte, o
bucată de lemn, o piatră (postament ales în funcţie de subiect). Utilizând acelaşi perete colorat
ca fundal, o placă de lemn ca postament, o sursă de lumina în partea frontală superioară şi
o coală de hârtie ca reflector în partea inferioară (pentru eliminarea umbrei subiectului pe
postament) am obţinut imaginea următoare:
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[9]

Varianta 8

Atunci când se doreşte realizarea unei imagini mai putin impersonale cum sunt cele pe funadal
perfect alb sau negru (eventual şi fără umbre sau reflexii) ci, mai degrabă, una dramatică,
prezentând un grup de subiecte în interacţiune cu contextul, se poate opta pentru o abor-
dare de tipul "[10]still life". Această abordare permite o compoziţie mai creativă a conţinutului
imaginii, depăşind nivelul de pezentare directă a subiectului. În general se preferă tonalităţi
inchise şi umbre pronunţate (fotografie in "low-key"), ca în genul de pictură cu acelaşi nume -
Still life (natură moartă, în traducere).

În general se va folosi o singură sursă de lumina poziţionată la nivelul subiectului (pentru
obţinerea de umbre dramatice cu efect tridimensional) şi un reflector în partea opusă (blendă,
coala de hârtie etc). Imaginile în acest stil vor avea contraste puternice (zone luminoase şi
zone întunecate). Obiectele din scenă vor fi aranjate cu grijă pentru obtinerea unei compoziţii
interesante. Fundalul, deşi nu va mai fi complet negru, va fi simplu astfel încat să nu distragă
atenţia mai mult decat este necesar.

Imaginea următoare este obţinută folosind o lampă poziţionată puţin deasupra nivelului
subiectului, în partea dreaptă şi o coala de hârtie albă ca reflector în partea opusă. Am folosit
o bucată de catifea neagră ca fundal. Obiectele din scenă au fost aranjate astfel încat să umple
imaginea şi să li se perceapă formele, texturile şi culorile definitorii.
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[11]

Varianta 9

Continuând idea anterioară de "still life", se poate rafina compoziţia prin adăugarea de ele-
mente decorative în scenă. Picturile gen "still life" ale maeştrilor renascentişti pot fi un bun
subiect de studiu şi inspiraţie pe această temă. Obiectele suplimentare plasate în cadru vor
avea legatură directă cu subiectul sau legăturile pot fi subtile. De aici încolo un nou nivel de
complexitate compoziţională intră în scenă, în funcţie de creativitatea fiecăruia.

Atunci când se doreşte obţinerea unei imagini cu adancime de claritate mare (atât subiectele
poziţionate în faţă cât şi cele din fundal să fie clare) se va utiliza o diafragmă îngustă (f16, f22)
pentru obţinerea unei adâncimi de câmp mari. Din păcate, insă, utilizarea unei astfel de di-
afragme scade calitatea imaginii obţinute (se stie că obiectivele au calitate maximă în zona de
mijloc a câmpului de diafragme). Acest inconvenient se poate evita prin captarea unui set de
imagini (în loc de una singura) cu diverse puncte de focalizare şi folosind o diafragmă medie.
Aceste imagini vor fi apoi utilizate în aplicaţii specializate (de ex. Helicon Focus) pentru a
obţine o singură imagine cu adâncime de câmp foarte mare.

Aceasta este una dintre încercările mele:
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[12]

Imaginea este obţinută din 4 imagini cu puncte de focalizare diferite (în adancime) făcute cu
un obiectiv 50mm/f1.8 la o diafragmă f5.6.

Vă doresc succes şi multe imagini interesante!

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/10/dsc_6437_800.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/10/dsc_5575_1000.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/10/azalea.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/10/amber_jewels.jpg

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/10/antique_box.jpg

6. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/10/dsc_0456_1000.jpg

7. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/10/dsc_2423_ed_8001.jpg

8. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/10/dsc_2350_ed_600.jpg

9. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/10/melc.jpg

10. http://en.wikipedia.org/wiki/Still_life

11. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/10/09-09-26_232841_mb_r8_s4_1000.jpg

12. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/10/09-09-27_212058_mb_r8_s4_1000_2.jpg
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2.7.2 Lingura cioplită (2009-10-06 08:09)

Zilele trecute mi-am amintit că, acum vre-un an, am cumpărat 3 cuţite speciale pentru cioplit
linguri din lemn (sunt produse de Mora of Sweden). Cum nu le încercasem înca pana în acest
moment şi cum sfârşitul de săptămână se anunţa însorit, cioplitul unei linguri de lemn nu
putea fi decât un motiv în plus pentru o ieşire la iarbă verde (şi un antrenament bun pentru
vestita "sapă de lemn" ce se întrevede).

Deşi nu sunt utilizabile imediat, dupa o sesiune de ascuţire cuţitele curbate de la Mora devin
niste unelte decente pentru scopul propus. Pe lângă cele 3 cuţite speciale cu lama curbată,
arsenalul meu supradimensionat mai conţine un cuţit cu lama dreaptă şi o cuţitoaie mică,
ambele produse de Mora.

Materialul ales pentru prima mea tentativă de cioplire este lemnul de tei - lemn moale şi usor
numai bun pentru cioplit. De altfel, lemnul de tei mai este supranumit şi "lemn ţigănesc"
deoarece ţiganii făceau linguri din acest tip de lemn. Probabil ştiau ei de ce...

[1]

Prima operaţie pe care trebuie să o fac este să obtin o bucată cu dimensiuni potrivite pentru
lingura ce o am în plan (6 x 4 x 28 cm). Variantele pe care le am sunt: 1) să tai cu fierastrăul
1/3 din lăţimea plăcii din lemn de tei sau 2) să despic placa. Aleg imediat varianta 2) care este
mult mai rapidă şi adecvată deoarece placa de lemn are inelele de creştere perpendiculare pe
feţe.
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[2]

Urmează să trasez modelul lingurii pe bucata de lemn obţinută în urma despicării. Voi desena
atât profilul frontal cât şi cel lateral. Aleg un model total asimetric pentru a scoate în evidenţa
faptul că lingura este realizată manual:

c©2011 ’http://csorescu.wordpress.com’ 265



BlogBook 2.7. October

[3]

Modelul desenat este doar pentru ghidare iniţială; imi rezerv dreptul de a face modificări de
design la momentul cioplirii, fie din motive estetice, fie datorită eventualelor erori de tăiere.
Sunt curios ce va ieşi... :)

Deşi degroşarea iniţiala se poate face cu scule electrice (fierăstrău pendular, fierăstrău cu
bandă), aleg să fac degroşarea cu excelentul cuţit Mora cu lamă dreaptă (model Mora Frost
105). Tăieturile sunt scurte, paralele şi urmăresc retezarea fibrelor lemnoase. Voi evita
tăieturile care duc la despicarea lemnului (tăieturi paralele cu fibrele). Lama nu va fi ţinută
perpendicular pe fibră ci în unghi iar mişcarea de înaintare în lemn (împingere) va fi comple-
tată de o mişcare "de feliere" (lama glisează de la bază spre vârf).
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[4]

După 45 de minute de cioplit grosier am obţinut forma brută aproximativă:

[5]

De acum în colo va urma scobirea cupei lingurii şi rafinarea formei. Rafinarea se va face
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progresiv în toate zonele. Adică nu se vor face tăieturi de rafinare/subţiere doar în anumite
părti, lăsând alte părţi la stadiul grosier.

După încă alte 30 de minute de cioplit şi scobit, forma de lingură începe să prinda tot mai mult
contur:

[6]

[7]

În acest moment intra în scenă hârtia abrazivă (şmirglu). La început folosesc un smirglu foarte
aspru, de granulaţie 60, pentru planeizarea urmelor de tăietură de cuţit şi pentru rafinarea
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formei. Urmează, succesiv, granulaţiile 100, 180 250. Deoarece lemnul este moale, treaba
merge destul de repede! Ca un ultim pas de finisare, umezesc puţin suprafaţa lingurii cu un
şerveţel înmuiat în apă; după uscarea completă (5 minute) mai fac o trecere cu hârtie abrazivă
de granulaţie 400.

[8]
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[9]

270 c©2011 ’http://csorescu.wordpress.com’



2.7. October BlogBook

[10]

Pentru un aspect cât mai natural, finisarea finală o fac prin aplicarea a 3-4 straturi de ulei de
in sicativat. Aplicarea uleiului o fac cu ajurorul unei cârpe de bumbac carea are şi rolul de
îndepărtarea a excesului de lichid.

Fiind prima încercare, timpul total e lucru a fost 2.5 ore. Probabil că acest timp ar putea
scădea spre 1.5 ore, o dată cu creşterea îndemânării şi a experienţei.

Succes!

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/10/dsc_3444_1000.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/10/dsc_3451_500.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/10/dsc_3455_1000.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/10/dsc_3465_1000.jpg

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/10/dsc_3468_1000.jpg

6. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/10/dsc_3473_1000.jpg

7. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/10/dsc_3477_1000.jpg
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8. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/10/dsc_3513_1000.jpg

9. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/10/dsc_3526_500.jpg

10. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/10/dsc_3535_500.jpg

2.8 November
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2.8.1 Rindeaua de fund de sertar (2009-11-02 18:07)

Pe lângă multe alte scule de mână care mi-au sosit în ultimul timp din Anglia se află şi 3
rindele cu întrebuinţare foarte specifică - rindele pentru scobirea canalelor în feţele laterale ale
sertarelor de lemn, canale în care se va monta fundul de sertar. Denumirea englezească pen-
tru astfel de rindele este "drawer bottom plane". Nu ştiu dacă există şi o denumire românească
pentru ele...

Aceste rindele sunt variante specializate ale mai genericei rindele pentru canale longitudinale
(eng.: "plough plane") şi rude foarte apropiate ale rindelei de ulucit (nutuit).

Rindeaua de fund de sertar are ghidaj paralel reglabil, la fel ca şi rindeaua de canelat ("plough
plane"), deosebirea între cele două constă în intervalul de ajustare al ghidajului paralel care
este mai mare la rindeaua de canelat (stabileşte distanţa faţă de margine a canalului). În plus,
rindeaua de fund de sertar acceptă o varietate mai mică de laţimi ale cuţitului (3 - 8 mm) iar
adâncimea de tăiere nu este reglabilă (nu are stop de adâncime).
Câteva imagini cu cele 3 rindele:

1. Rindea "British Made":

[1]
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[2]
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[3]

2. Rindea "EMIR London":
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[4]
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[5]

3. Rindea "GTL":
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[6]
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[7]

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/11/1_1.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/11/1_2.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/11/1_3.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/11/2_1.jpg

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/11/2_2.jpg

6. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/11/3_15.jpg

7. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/11/3_21.jpg
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2.8.2 Colecţie aparate foto (2009-11-03 09:17)

Trebuie să precizez că nu sunt un colecţionar avid ! Totuşi, de-a lungul celor peste 20 de ani
de tangenţă cu fotografia şi fotografiatul, un oarecare număr de aparate foto - mai noi sau mai
vechi - şi-au făcut cuib la mine în dulap. Unele dintre ele apar în imaginea urmatoare, altele
stau răbdătoare prin sertare aşteaptându-şi rândul la a fi pozate.

[1]

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/11/cimg0087_800x6001.jpg
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2.8.3 Ciocane de pantofar (2009-11-03 21:08)

Acum câţiva ani am văzut în piaţa de vechituri un ciocan care arăta puţin ciudat: avea ciocul
lung şi în unghi ascuţit faţă de mâner. Vânzătorul mi-a spus ca este un ciocan de pantofar.
Era pentru prima dată când vedeam un astfel de ciocan şi, evident, l-am cumpărat.

Între timp, alte câteva ciocane de pantofar mi-au căzut în mâini... Ceea ce m-a uimit a fost
faptul că, deşi prezentau caracteristici asemănătoare, unele dintre ele aveau forma semnifica-
tiv diferită.

Intrigat de aceste deosebiri am întreprins o mică cercetare pe Internet ca să mă dumiresc cum
stă treaba cu aceste ciocane de pantofar. Ceea ce am aflat este că, în principal, exista trei
forme distincte şi specifice, în funcţie de tara de origine. Una dintre aceste forme este cea
specific germană, alta este specific franceză iar ce-a de-a treia este forma engleză (da, exact
ca în bancurile care încep cu "un francez, un neamţ şi un englez..."). Interesant este că ele
prezintă însuşiri pe care tipic le-am asocia cu poporul care le-a dat naştere!

1. Ciocanul de pantofar german (de: Schuster Hammer)

Modelul german de ciocan de pantofar are forme simple şi clare cu linii drepte şi unghiuri bine
definite. Pare un obiect judicios conceput şi făra artificii de "design".
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2. Ciocanul de pantofar francez (fr: marteau de cordonnier)

Varianta franceză a aceluiaşi tip de ciocan are forme cursive, rotunjite, evazate. Mânerul este
mai scurt ceea ce duce la un control mai bun. Este mai puţin precis realizat dar, în acelaşi
timp, are o silueta mult mai placuta unui ochi de artist. Se pare că pantofarul francez e
mai "artist" din fire şi nu realizează doar "încălţăminte" ci accesorii vestimentare demne de o
prezentare de modă! :)
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[1]

3. Ciocanul de pantofar englez (en: cobbler’s hammer)

Forma acestui ciocan este una compactă, reţinută dar în acelaşi timp butucănoasă. Suprafeţele
de contact sunt mai largi decât la variantele anterioare iar coada de lemn mai lungă ceea ce
mă duce cu gândul la o utilizare mai puţin delicată.
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[2]

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/11/dsc_0068_1000.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/11/mb_r8_s4.jpg
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2.8.4 O jucărie interesantă (2009-11-04 20:12)

De când mă ştiu am fost fascinat de obiectele tehnice... Când eram copil de 8-9 ani locul meu
favorit de joacă era depozitul de fier vechi - loc magic, plin de mistere şi neprevăzut. Doar
paznicul, când i se termina vodca şi era treaz, ne mai strica distracţia: ne prindea şi ne golea
buzunarele pline cu piese interesante: ceasuri indicatoare de maşină, câte un mic carburator
de motocicleta, un mecanism cu roţi dinţate etc.

Ca şi la 8 ani, nici acum la vâsta de 36 de ani nu m-am putut abţine să nu achiziţionez o astfe
de jucărie tehnică, magnific de inutilă, cum este un magnetometru de laborator (cel puţin asta
cred ca este!). Ochii mi-au sclipit cu jind reţinut (pentru a obţine un preţ bun) când am văzut
minunatul dispozitiv, parcă desprins din cărţile lui Jules Verne, care mai era şi de vânzare pe
deasupra:

Nu am gasit nimic asemanator pe Internet, totusi, pare a fi un magnetometru optic. Singura
inscriptie de pe dispozitiv este: Mating u. Wiesenberg Potsdam Nr. 309
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P.S.: Că tot am fost întrebat ce-i ăla un magnetometru: un dispozitiv ce măsoară variaţiile de
intensitate ale unui câmp magnetic (cum ar fi cel terestru, de exemplu).
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2.8.5 O istorie falsă şi retardată (2009-11-07 21:00)

Mult timp am judecat trecutul omenirii prin prisma lecţiilor de istorie şi a vizitelor la muzee.
Ceea ce am "învăţat" astfel a fost că: oamenii s-au luptat pentru putere, i-au asuprit pe alţii,
au pornit razboaie din orgoliu, şi-au înrobit semenii pe baza culorii pielii, au incendiat oraşe
prospere, au torturat în numele lui Dumnezeu (sau Alah), şi-au trădat ţara pentru o pungă cu
bani etc.

Privite astfel lucrurile - politic şi militar - nu e de mirare că oamenii trecutului mi-au părut
primitivi şi samavolnici, în contrast cu ceea ce se afirma (şi pâna la un moment dat am crezut)
despre epoca noastră - democrată, dreaptă, bazată pe legi şi condusă judicios de aleşii poporu-
lui.

De fapt, ambele părti ale judecăţii de mai sus sunt complet false: nici oamenii trecutului nu
erau mai primitivi decât noi, nici noi nu suntem mai breji decât au fost înaintaşii noştri! Doar
istoria care ni se prezintă, din perspectivă politică şi militară, este falsă şi retardată! Istoria
aceasta nu dovedeşte decăt că, dintotdeauna, politica şi armata au fost făcute şi conduse de
demenţi şi ticăloşi!

Pe de altă parte, dar puse în planul secund de istoria predată în şcoli, a existat dintot-
deauna cultura, ştiinţa şi filosofia! Istoria adevărată şi care trebuie spusă este cea a lui Platon,
Michelangelo şi Einstein, nu cea a lui Cezar, Ludovic XIV sau Busch!

Faptul că istoria celor din urma este scrisă cu sânge nu ar trebui să o facă mai importanta,
din contră, ar trebui pusă la zid la fel cum ar trebui puşi la zid şi contemporanii care continuă
să facă astfel de istorie bazată pe nedreptate, avariţie, ticăloşie, incultură, interese de partid şi
grup etc.
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2.8.6 Faci ce faci, dar ştii ce faci? (2009-11-09 14:00)

Acum vreo câţiva ani era în circulaţie sloganul "Faci ce vrei, dar ştii ce faci?" vehiculat în
cadrul unei campanii de responsabilizare în legatură cu maladiile cu transmitere sexuală. Fi-
ind vorba tot despre placere şi pericol, şi în cazul meşteritului casnic (şi cine nu e meşter în
Romania) se poate aplica acelaşi slogan pentru responsabilizarea celor care se îndeletnicesc
cu aşa ceva.

Ce înţeleg eu prin această responsabilizare?

Păi, în primul rând ar fi vorba despre utilizarea sculei potrivite pentru sarcina respectivă.
Deşi înconjurt de secole de saşi, secui, şvabi şi sârbi, românul s-a acomodat mult mai uşor cu
chinezăriile: a scoate un cui cu vârful de la surubelniţă pe post de pârghie, a bate cuie cu
cleştele, a deşuruba şuruburi cu şurubelniţa nepotrivită sau cu vârful cuţitului, a tăia sârmă
cu forfecuţa de unghii sau unghiera, a desface conserve cu cuţitul de bucătărie, a tăia cuie cu
dalta pentru lemn etc sunt practici cotidiene care nu mai uimesc pe nimeni.

În al doilea rând, sculele trebuiesc folosite respectând anumite reguli de utilizare pentru pre-
venirea accidentelor. O şurubelniţă nepotrivită poate aluneca din slot-ul şurubului şi ne poate
răni. O daltă sau o maşină de găurit pot fi şi mai periculoase iar un polizor circular ("flex") poate
duce la accidentări foarte grave! O astfel de întamplare nefericită cu un flex îl are protagonist
pe un fost coleg de serviciu: după ce a cumpărat un polizor unghiular pentru o rudă de la ţară,
nu s-a putut abţine să nu-l testeze, chiar daca nu mai folosise niciodată aşa ceva... Aşa că,
s-a gândit el, ce-ar fi să bage ştecherul în priză să vadă cum merge aparatul. Cum flex-ul era
în mâna dreaptă, ştecherul în stânga iar priza în partea dreaptă, a trecut mâna stângă pe sub
cea dreaptă şi a conectat "jucăria" care a pornit cu o smucitură scăpându-i din mână. Cea ce a
urmat se rezumă la: tandoane la antebraţul stâng secţionate, sânge pe pereţi şi tavan, panică,
ambulanţă, sala de operaţie, recuperare pe durata a câtorva luni de zile etc. Din fericire mâna
i-a fost salvată, dar nu toţi au norocul acesta!

De asemenea, uneltele trebuie întreţinute corespunzător după folosire (curăţate, unse,
ascuţite) şi depozitate adecvat. Îmi aduc aminte de o întâmplare din copilărie: bunicul meu
(de origine română) avea o casa într-un sat cu populaţie predominant germană - Teremia-
Mare (jud. Timiş); ambii vecini erau nemţi şi aveau tot felul de unelte pe care bunicul le mai
împrumuta din când în când, ca între buni vecini. Într-una din zile am fost trimis să cer cu
împrumutul un fel de sfredel pentru făcut găuri în pământ, pentru răsaduri. Nu ar trebui să
mai spun că unealta, deşi nu era nouă, părea tocmai scoasă din cutie (fapt ce nu l-am remar-
cat de la început)! Copil fiind - plin de energie şi de dorinţa de a ajuta, dupa ce am terminat
treaba cu unealta respectivă, am pus mâna pe ea şi am dat să fug să o duc înapoi proprietaru-
lui. Deşi au trecut 28 de ani de atunci, ţin minte perfect cum bunicul m-a întrebat dojenitor:
"Ai de gând să duci sfredelul, aşa, murdar de pamânt?!" iar apoi mi-a explicat: "Vecinul este
neamţ şi ne-a dat unealta spălată şi unsa ca să nu ruginească! Noi trebui să i-o înapoiem cel
puţin la fel de curată cum ne-a dat-o el nouă!". Asta în condiţiile în care noi nu aveam aşa grijă
de sculele noastre! :) Adică, spre exemplu, mi se părea firesc să duc sapa în beci, cu urme de
pământ pe ea, dupa folosire. Pentru mine a fost o lecţie pe care nu o voi uita niciodată!

Acum nu-mi imaginez că lucrurile se vor schimba prea curând şi în mod radical pe plaiurile
mioritice şi tot meşterul va folosi şi işi va întreţine sculele în felul în care o făcea, de exemplu,
Henry Stoodley în secolul XIX:
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[1]

Dar sper ca, o dată cu trecerea timpului, să vad tot mai puţine improvizaţii de genul: cuti de
conservă pe post de apărătoare de ploaie pentru soneriile de pe poarţile caselor, topoare ţinute
în găleata cu apă, ca să stea lemnul unflat şi să nu le zboare capul, capete de ciocan fixate cu
zeci de cuie, cuţite cu mânerele legate cu sârmă sau bandă izolatoare etc.

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/11/studley_843.jpg
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2.8.7 Fierăstrăul rigid (2009-11-11 09:36)

Fierăstrăul manual rigid, spre deosebire de mai comunul fierăstrău flexibil, are "spatele" lamei
întărit (de obicei cu platbandă de oţel sau bronz). El este utilizat la realizarea îmbinărilor din
lemn, acolo unde este nevoie de precizie mare la tăiere. Precizia este obţinută prin rigidizarea
lamei care, astfel, nu se mai curbează când tăiem cu el.

Faptul că lama este întărită face ca fierastrăul să nu poata fi folosit la tăieri foarte adânci,
dar, în cazul realizării îmbinărilor în lemn, nici nu este nevoie de adâncime foarte mare de
tăiere.

Lungimea fierăstraielor rigide variază în funcţie de tipul şi dimensiunea îmbinarilor pentru
care sunt destinate. Pentru îmbinări fine, fierăstraul va fi foarte mic pentru a fi usor de con-
trolat. În general, dimensiunea lamelor acestor fierăstraie variază între 10 si 35 cm (4 - 14
inch).

Forma dinţilor la fierăstrăul rigid este una de tip cross-cut (tăiere transversală) iar densi-
tatea dinţilor (masurată în dinţi per inch - DPI) este una mare spre foarte mare (11-16 DPI).

Câteva dintre fierăstraiele mele:

[1]

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/11/09-11-08_205347_mb_r8_s4_1000.jpg
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2.8.8 Ebonizarea lemnului (2009-11-12 16:25)

Dintotdeauna, speciile exotice de lemn au fost preţuite şi căutate de locuitorii "bătrânului con-
tinent" - Europa. Printre aceste specii exotice, de obicei de culoare închisă, cel mai rar şi mai
dorit a fost lemnul de abanos - cel mai închis la culoare dintre toate speciile (aproape negru).

Alternativa ieftina găsită de vechii meşteri a fost descoperirea unei metode de "ebonizare"
(înnegrire) a lemnului comun disponibil în Europa - stejar, nuc, frasin, fag.

Observaţia aflată la baza formulei magice, de sorginte alchimistă ce promitea transformarea
lemnului de stejar în lemn de abanos, este faptul că zona din imediata apropiere a unui cui
bătut în lemn şi supus la intemperii se înnegreşte. Explicaţia este următoarea: oxidul de fier
rezultat prin ruginirea fierului reacţionează cu taninul din lemn rezultând o soluţie neagră.

De aici a mai fost doar un pas până la descoperirea procedeului practic prin care suprafeţe
mari de lemn pot fi "ebonizate" uniform şi ieftin: se dizolvă fier (cuie etc) în oţet iar rezultatul (o
soluţie saturată de oxid de fier) se aplică pe lemn prin pensulare clasică. Oxidul va reacţiona
aproape instantaneu cu taninul, obţinându-se o înnegrire naturală a lemnului.

Desigur, rezultatatele pot varia de la o specie de lemn la alta şi chiar de la o bucată de lemn la
alta (din aceiaşi specie) în funcţie de conţinutul de tanin. Mai mult tanin înseamnă o colorare
mai intensă.

Iată ce efect am obţinut eu pe o bucată de lemn de stejar:
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[1]
Lemn de stejar netratat

[2]
Lemn de stejar tratat cu soluţia de ebonizare
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Deşi am obţinut o înnegrire semnificativă a lemnului, intensitatea nu este cea dorită, datorită
cantităţii prea mici de tanin din mostra de lemn.

Soluţia tradiţională pentru această situaţie este prepararea unei fierturi de scoarţă de copac,
obţinându-se o soluţie (slab concentrată) de tanin. Această soluţie se poate aplica peste sau
înaintea soluţiei de ebonizare, pentru amplificarea efectului acesteia. Aplicând prin pensulare
fiertura din scoarţă de stejar peste mostra tratată anterior cu soluţia de ebonizare, am obţinut
urmatorul rezultat:

[3]
Lemn de stajar ebonizat în 2 etape

O soluţie mai modernă şi mai facilă de întărire a efectului ebonizării este ultilizarea unei
soluţii de acid tanic disponibilă comercial la vânzătorii de produse farmaceutice şi de labo-
rator. Această soluţie poate fi, de asemenea, aplicată prin pensulare, înainte sau după soluţia
de ebonizare. Rămâne să încerc şi eu această metodă! Probabil efectul va fi şi mai intens da-
torită concentraţiei mai mari de tanin!

Ca totul să fie foarte clar, repet reţetele de mai sus:

Reţetă soluţie ebonizare:

Într-un recipient din plastic sau sticlă (cu capac) se pune oţet (acid acetic). Se adaugă bucăţi
mici de fier: cuie, şuruburi, pilitură sau şpan de fier, vată de oţel etc. Cu cât bucăţile sunt
mai mici, cu atât mai rapid este procesul de oxidare (2-4 zile). Se urmăreşte obţinerea unei
soluţii saturate (concentrate). O soluţie este saturată atunci când, chiar dacă mai adăugăm
fier, acesta nu se mai dizolvă în soluţie. Soluţia obţinuta este de culoare foarte închisă. Înainte
de aplicare, soluţia se strecoară pentru eliminarea bucăţilor nedizolvate şi a impurităţilor. Se
aplică prin pensulare.
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Fiertură de scoarţă de copac:

Scoarţa conţine tanin care este agentul ce va amplifica ebonizarea. Se toacă mărunt o bucată
de scoarţă de copac (de ex. stejar) şi se pune la fiert în [puţină] apă, într-un recipient acoperit.
Soluţia se va aplica pe lemn înainte sau dupa soluţia de ebonizare. Indiferent de ordinea de
aplicare a celor doua soluţii, lemnul va fi lăsat să se usuce între aplicarea celor două trata-
mente.

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/11/oak_plain_2.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/11/dsc_3795_1000_light.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/11/dsc_3795_1000_dark.jpg
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2.8.9 Săculeţ din piele (2009-11-15 18:35)

De ceva timp aveam în plan să fac un [nou] săculeţ din piele, iar un sfârşit de săptămână liber
este un moment cum nu se poate mai potrivit.

Modelul ales va fi identic cu cel pe care l-am facut acum ceva timp, dar puţin mai mare:

[1] Saculeţul are baza
pătrată şi patru pereţi laterali iar cusăturile sunt pe interior, realizate manual.

Plecând de la o bucata de piele "cu solzi", necroită, am tăiat cu un cutter bucăţile necesare, 5
la numar, cu următoarele dimensiuni: 1 x 10x10cm, 4 x 10x15cm.
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[2]

La săculeţul anterior, cu lateralele perfect dreptunghiulare, am observat că, datorită
cusăturilor de la bază care adună pielea, săculeţul pare mai lat la gură. Ca să contracarez
acest efect, voi da o formă de uşor trapez celor 4 laterale, cu latura mai mică în partea de sus
(9 cm, faţă de 10 cm la bază).:
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[3]

Toate cusătutile le voi face pe interior, începând cu bază săculeţului. Pentru ca bucăţile să
nu se deplaseze între ele când voi da găurile pentru coasere, lipesc între ele cu bandă dublu-
adezivă bucăţile ce vor fi găurite iar apoi cusute. Încep prin a coase un perete lateral cu baza...
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[4] Ast-
fel fixate cele două bucăţi, găurirea - etapă critică pentru o cusătură precisă - devine mult mai
uşoară:

[5]

După ce toate cele 4 bucăţi laterale sunt cusute de bază, franjurez extremităţile cu foarfeca cu
lamă în zig-zag:
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[6] Astfel arată ansamblul cu
baza cusută:
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[7] Dupa ce cos între
ei şi pereţii laterali, săculaţul este aproape gata. Mai am de dat găurile pentru şnurul de
strângere, cu cleştele preducel. Şnurul îl fac dintr-o bucată de piele fără textură şi il franjurez
cu aceiaşi foarfecă zig-zag.
Săculeţul este gata:
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[8] [9]
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[10] Iată şi câteva din
uneltele pe care le-am folosit:
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[11]

[12]

P.S.: Cum mi-a mai rămas destulă piele "cu solzi", pot oferi celor doritori să-şi încerce mâna,
kit complet pentru a-şi coase propriul săculeţ (identic cu cel de mai sus). Kit-ul conţine: cele
5 bucăţi de piele tăiate la dimensiunea finală şi franjurate la un capăt, şnur din piele franjurat
pe o parte, catarama blocantă, bandă dublu-adeziva, aţă de cusut. Preţ kit: 18 lei.

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2008/12/dsc_6419_800.jpg
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2. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/11/09-11-15_181205_mb_r8_s4_1000.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/11/dsc_3800_1000.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/11/dsc_3805_1000.jpg

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/11/dsc_3807_1000.jpg

6. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/11/dsc_3808_500.jpg

7. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/11/dsc_3822_500.jpg

8. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/11/dsc_3862_500.jpg

9. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/11/dsc_3867_500.jpg

10. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/11/dsc_3883_500.jpg

11. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/11/dsc_3811_1000.jpg

12. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/11/dsc_3886_1000.jpg
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2.8.10 La Ciudanoviţa cu contorul Geiger (2009-11-26 14:55)

Ciudanoviţa, acum un sat uitat din Munţii Aninei, a fost cândva - în vremurile de glorie ale
comunismului - o zonă activă şi strategică pentru regim: aici se exploatau intens zăcămintele
de uraniu, care mai apoi luau calea URSS. În acea perioadă trebuia să ai un motiv foarte bine
întemeiat ca să vizitezi zona, păzită de o garnizoană permanentă, echipată cu echipament de
artilerie.

Astăzi minele de uraniu de la Ciudanoviţa sunt de mult închise iar garnizoana militară demo-
lată; te poţi plimba în voie pe unde îţi pofteşte curiozitatea, fără ca cineva să-ţi aibă grija.

Profitând de vremea superbă de toamnă şi înarmat cu un [1]contor Geiger din vremea
războiului rece ([2]Electro-Neutronics CD V-700, model 6B, 1962), am luat calea Ciudanoviţei
ca să mă conving de adevărul legendelor conform cărora găinile ar avea 3 picioare iar vacile
sunt fosforescente (din cauza radiaţiilor nucleare care îşi fac veacul prin sat).

Aşa cum auzisem şi, deci, mă aşteptam, Ciudanoviţa e o localitate în ruină! Puţine construcţii
mai sunt în picioare iar dintre cele care înca nerăpuse total de gravitaţie şi entropie, şi mai
puţine au acoperişuri, uşi şi geamuri. La propriu, pare un sat lovit de bomba atomică la con-
strucţia căreia a contribuit!

[3]

Pe de altă parte, probabil şi din cauza alegerilor prezidenţiale care au loc în această zi, satul
este într-o oarecare forfotă - se pare că întreaga suflare a locului e iesită pe stradă: copii,
tineri, batrâni, orătănii etc! Cu această ocazie fac şi prima constatare ştiinţifică: găinile au câte
2 picioare, aşa cum este şi normal!
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[4]
Mai fac câteva poze prin sat folosind drept fotomodel radiologul din doatare:
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Venind dinspre Oraviţa, traversăm rapid satul până dăm de drumul spre Jitin, urmatoarea
localitate de pe traseu. Pe dealul din vecinatate, o nouă dovadă ştiinţifică a relativei lipse a
radiaţiilor nocive paşte liniştită iarba de toamnă. Pare obişnuită cu trecătorii înarmaţi cu con-
toare Geiger! Aproape că pare dispusă să ne acorde şi un interviu.
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[5]

Cum drumul spre Jitin nu e grozav iar ziua destul de scurtă la sfărşitul lui noiembrie, facem
cale-ntoarsă spre Oraviţa. În tot acest timp am stat cu ochii pe contorul Geiger care a păcănit
destul de timid în jurul valorii de 0.05 mR/hr, mult sub aşteptările noastre:
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Conform rezultatelor căutărilor mele pe Internet, o valoare sub 0.10 mR/hr (mili-Roentgen
per oră) este nepericuloasă chiar pentru copii şi femei gravide.

Pe drumul de întoarcere mai facem o scurtă escală pentru măsurători la fosta gară - acum
demolată, locul unde se depozita minereul înaintea călătoriei spre fabricile sovietice de prelu-
crare.

Aici radiaţiile sunt ceva mai zburdalnice, dar fără să ajungă la cote alarmante - în jur de 0.12
mR/hr. Nu am zăbovit mult, doar cât să facem câteva măsurători şi pozele de rigoare:
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[6]

Cum radioactivitate semnificativă nu am găsit, ne continuăm drumul spre Anina şi Caraşova
(Cheile Caraşului). Ne propunem, însă, să revenim în ideea unei călatorii cu renumitul tren
turistic Oraviţa-Anina, una dintre primele, dacă nu chiar prima, căi ferate din ţară.
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Iată şi o hartă a zonei Oraviţa-Ciudanoviţa:

[7]

Completare:

Citind articolele din comentariul lui ADRIANP, care descriu situaţia gravă din zonele fostelor
exploatări de uraniu, consider necesar să confirm că valorile detectate de mine, chiar dacă
sunt mai mici decat mă aşteptam (cel puţin în sat), reprezintă indicii clare de contaminare
radioactivă! Astfel, o valoare de peste 0.10 mR/hr este considerată în mod neechivoc ca
CONTAMINARE RADIOACTIVĂ ! Eu am detectat, în zona gării, valoarea de 0.12 mR/hr dar
un bun prieten, cu acelaşi tip de contor Geiger a găsit puncte sporadice cu radioactivitate
de peste 0.5 mR/hr. Poate că aceste valori nu reprezintă o ameninţare pentru vizitatorii
ocazionali, dar pentru localnici, datorită efectului cumulativ al radiaţiilor nucleare, situaţia
este căt se poate de gravă!

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Geiger_counter

2. http://www.civildefensemuseum.com/cdmuseum2/radkits/cdv700.html

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/11/dsc_3928_1000.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/11/dsc_3931_1000.jpg

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/11/dsc_3943_1000.jpg

6. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/11/dsc_3962_1000.jpg

7. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/11/ciudanovita-map.jpg
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2.9.1 Lucrul în lemn: între pasiune şi ramură industrială (2009-12-01 15:27)

Anul 2009 este anul în care doi dintre cei mai influenţi "lucrători în lemn" ai ultimilor 50 de
ani au plecat dintre noi: James Krenov şi Sam Maloof. Nu sunt genul care scrie comemorări,
mai de grabă genul care crede în maeştrii adevăraţi şi în măiestria transmisă de la om la om,
de la suflet la suflet (kokoro no kokoro, cum spun japonezii).

Krenov şi Maloof, pe lângă piesele de mobilier remarcabile pe care le-au lăsat în urma lor,
au reuşit să insufle şi să transmită flacăra pasiunii miilor de studenţi care le-au trecut prin
ateliere. Ca adevăraţi maeştrii, au lăsat cu modestie ca exemplul şi creaţiile personale să
vorbească în numele lor. Nu titluri universitare şi distincţii academice au făcut ca ei să fie
consideraţi printre cei mai influenţi "lucrători în lemn" ai secolului XX, ci miile de elevi cărora
le-au insuflat pasiunea şi ştiinţa lucrului în lemn, precum şi noi, privitorii de rând, care ne
bucurăm admirându-le creaţiile sau citindu-le cărţile pline de semnificaţii.

by James Krenov
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by Sam Maloof

Şi ca să detaliez antiteza din titlu (pasiune versus industrie), o să redau cele două viziuni, una
exprimată de James Krenov într-un interviu recent şi cealaltă ce reiese din rezumatul unui
articol ştiinţific publicat într-o revistă românească din domeniul ingineriei lemnului (ProLigno,
4/2007):

"I’m an amateur and always will be. That’s the way I want to die. I’m an amateur by nature.
These days the work of good amateurs is indistinguishable from the professional. But the
point is to make it distinguishable. It is all about the intimacy of the process, leaving your
fingerprints on the work. The hope of survival is that a person’s work has traces of what he’s
about, the little details that amuse people. Pye said that the impersonable object might be
good at 20ft, but the closer you get the less there is to enjoy, until there is nothing when you
touch the piece. Not rustic or clumsy, but fine workmanship that is personal. I believe in
inspiration not design." (James Krenov, 2005)

"Deopotriva stiinta si arta, restaurarea si conservarea mobilei isi gaseste locul cuvenit ca
importanta in contextul general al conservarii mostenirii culturale si traditiei, prin valoarea
artistica, tehnica, istorica si documentara asociata pieselor de mobilier. Lucrarea de fata ofera
cititorului informatiile minime necesare pentru intelegerea complexitatii si importantei activ-
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itatii de restaurare a mobilei, cu particularitatile caracteristice rezultate din dubla valenta
estetica si functionala a obiectelor de mobilier, cat si de complexitatea acestora din punct
de vedere al diversitatii materialelor, structurii si tehnicilor de realizare, decorare si finisare
utilizate. Sunt prezentate pe scurt principiile generale ale restaurarii si tipurile de metode
de investigare stiintifica utilizate in vederea elaborarii conceptiei de restaurare. Tehnicile de
restaurare sunt exemplificate prin prezentarea succinta a trei cazuri de restaurare rezolvate
prin munca plina de daruire a studentilor Facultatii de Industria Lemnului din Brasov." (Prof.
dr. Maria Cristina Timar - Facultatea de Industria Lemnului Braşov)

Eu personal sunt adeptul amatorismului în genul lui Krenov şi nu al ştiinţei searbede, expusă
cu ajutorul limbajului "de lemn"! :)
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2.9.2 Recondiţionarea unui topor vechi (2009-12-07 09:10)

Uneori, pe site-urile de licitaţii online, apar spre vânzare scule vechi cu mare potenţial de
recondiţionare. La o astfel de licitaţie am cumpărat un mic topor englezesc cu gândul de a-i
reda o parte din frumuseţea de odinioară pe care o merită o unealtă de calitate.

Toporul are lungimea totală de 33 cm si o greutate de doar 350 grame! Este atât de uşor
deoarece este realizat din platbandă de oţel (4mm grosime) şi nu din oţel masiv, ca topoarele
uzuale. Această greutate redusă îl face foarte util pentru activităţile outdoor, drumeţii, camp-
ing etc, dar mai puţin util pentru a despica lemne (în acest caz, o lamă groasă este un avantaj)
sau alte sarcini unde masa este un avantaj.

Toporul este într-0 stare destul de bună... Lama este doar puţin ruginită şi mânerul poartă
amprentele trecerii timpului, dar nici una dintre componente nu are defecte structurale. Pe
lamă sunt marcate numele producătorului şi ţara de origine: "J &C Made in England":

[1]

Cu ceva insistenţă şi utilizând instrumente neortodoxe (vârful unei şurubelniţe) am reuşit să
scot vechea pană care fixa lama de mâner. Nu intru în detalii deoarece nu există o metodă
pentru această operaţie; merge dupa cum ţi-e norocul şi dacă găseşti improvizaţia potrivită. De
data asta mi-a ieşit dar s-ar putea să nu mai fiu la fel de norocos şi data viitoare!

Am continuat cu şlefuirea mânerului din lemn cu hârtie abrazivă (am folosit succesiv gran-
ulaţiile 80, 180 si 320). După şlefuire am aplicat 3 straturi de ulei de in sicativat. După fiecare
strat am lăsat mânerul să se usuce peste noapte. Uleiul de in mi se pare cel mai potrivit
tratament pentru mânerele de scule. Nu îmi place lacul deoarece este foarte alunecos iar un
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mâner trebuie să aiba o priză bună.

Lama din oţel am şlefuit-o cu ajutorul unui polizor unghiular (flex) şi a câtorva discuri abrazive
(din cele care se prind pe platanul flexibil, cu scai). Am folosit granulaţiile 100 şi 250. Unele
urme de la rugină sunt destul de adânci şi nu am reuşit să le elimin în totalitate. Dar, până la
urmă este un topor, nu o sabie de samurai!

[2]

Deoarece vechea pană, deşi intactă, nu mai reuşeşte să fixeze cu fermitate capul toporului
(probabil s-a contractat în timp, slabind priza) mă hotărăsc să o înlocuiesc. Vechea pană şi
lăcaşul pentru ea (din capul mânerului) au secţiune triunghiulară iar potrivirea este perfectă,
după cum se poate vedea în imaginea următoare:
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[3]

Va trebui să cioplesc una similară, dar puţin mai groasă. Voi folosi o bucată de lemn de stejar
iar cioplirea o realizez manual, cu cuţitul. Am grijă să fie doar puţin mai groasă şi mai lungă
decât cea originală:

[4]

Înainte să montez noua pană, o las pe calorifer peste noapte ca, prin contractarea datorită
pierderii din umiditate, în momentul montării să aiba dimensiunea minimă. În acest fel ea nu
se va mai contracta ulterior, slăbind fixarea lameni:
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[5]

După ce mă asigur că noua pană este doar puţin mai mare decât lăcaşul din capul mânerului
în care va fi montată, aplic adeziv (tip Aracet) atât pe pană cât şi pe pereţii lăcaşului:
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[6]

Pana o bat folosind un ciocan din aluminiu, pentru a nu lăsa eventuale semne pe capul
toporului. După ce pana este bătută atât cât se poate, las adezivul să se întărească câteva ore,
apoi tai pana la nivelul capului toporului:
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[7]

Ascutirea o fac folosind excelentul "[8]The Puck" de la Lansky.

Treaba este gata în acest moment! Iată şi două imagini de ansamblu:

[9] [10]
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1. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/12/2.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/12/dsc_4087_10001.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/12/dsc_4089_1000.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/12/dsc_4107_1000.jpg

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/12/dsc_4111_1000.jpg

6. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/12/dsc_4113_1000.jpg

7. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/12/dsc_4116_10001.jpg

8. https://www.lanskysharpeners.com/lanskyxcart/product.php?productid=87

9. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/12/6.jpg

10. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/12/dsc_4119_750.jpg
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3.1.1 Povestire din copilărie (2010-01-03 21:18)

Imediat după intrarea în noul an (2010), i-am făcut o scurtă vizită mamei mele care locuieşte
în alt oraş... În timp ce eu reparam cablul TV, recent bântuit de "pureci", mama şi soţia mea se
întreţineau pe unul dintre puţinele subiecte comune pe care le au mereu la îndemâna, adică...
eu.

Cum mama nu se plictiseşte niciodată să povestească şi să re-povestească întâmplări din
copilăria mea năstruşnică, de fiecare dată când o vizitez împreună cu Ioana, se lasă cu depănat
povestiri mai mult sau mai puţin flatante despre subsemnatul.

De obicei nu stau la astfel de discuţii cu "fetele" dar, de data aceasta, am prins o parte din
relatări. Printre aceste povestiri, una, pe care nu o ştiam, mi-a atras atenţia...

Că am fost un copil deosebit de neastâmpărat era de mult un lucru binecunoscut mie... Cir-
culă chiar "legende" cum că, pana pe la vreun an, am plâns tot timpul în care nu am fost ţinut
în braţe şi nu am dormit mai deloc! Ca să mă liniştească, părinţii şi bunica mea încercau în
toate felurile posibile şi imposibile să îmi facă pe plac: îmi citeau, îmi cântau, se hlizeau, îmi
dădeau tot felul de obiecte şi jucării... De obicei obiectele îmi captau mai cu seamă atenţia
dar, în scurt timp, mă plictiseam de orice şi o luam de la capăt cu urlatul, spre disperarea
părinţilor şi a vecinilor. Într-o astfel de zi, pe când eu aveam mai puţin de 1 an şi nimic nu
mă putea opri din plâns, în disperare de cauză, mama mi-a pus în faţa lădita cu scule pe
care tot românul o ţine în cămară... Cică, imediat ce am pus mâna pe ciocan, ca prin minune
m-am oprit din plâns şi am început să cotrobăi cu curiozitate printre cuiele şi celelalte unelte
din cutia magică! De atunci şi până în ziua de azi, sculele şi alte obiecte tehnice au exercitat
întotdeauna o atracţie magică căreia nu i-am putut rezista!

Astfel, în clasa a II-a eram deja membru al cluburilor de carting şi electronică de la "Casa
Pionierilor", chiar dacă eram prea mic şi pentru unul şi pentru celălalt. Cămara, locurile as-
cunse de după dulapuri, dedesubtul paturilor etc, erau ticsite de piese ciudate şi interesante
recuperate de la depozitul de fier vechi - locul meu preferat de joacă. În clasa a V-a, baia de
serviciu din noul apartament în care tocmai ne mutasem a devenit oficial "atelierul" meu de
navomodelism, rachetomodelism, optica, chimie etc.

În aceste condiţii, pasiunea mea pentru scule şi tehnică devine, chiar dacă nu mai puţin
bolnavă, măcar mai justificabilă! Ce să-i faci, nu te poţi pune cu chemarea omului! Unul
cânta de la 4 ani, altul pictează, o fetiţa de 5 ani vrea să devină fotomodel, un băieţel mai
îndrăzneţ fugăreşte deja colegele de grădiniţă... Tot aşa, e dreptul altuia să nu-i mai fie luată
lădiţa cu scule din zona de acces! :)
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3.1.2 Câteva unelte englezeşti vechi, de măsură (2010-01-07 10:57)

Bântuind eBay-ul englezesc pe perioada crizei, m-am ales - la preţuri de cele mai multe ori
foarte mici - cu unelte vechi de 50-100 de ani, unele în stare deosebit de bună. Între timp
preturile au mai crescut ceva, posibil semn că economia britanică este în curs de revigorare!

Mai jos pun câteva poze în care apar unelte de măsură: nivele cu bulă, metre din lemn clasice,
echere. Elemente caracteristice ale sculelor vechi, de calitate sunt: lemnul exotic (reosewood,
mahon, abanos, boxwood), decoraţiuni din alamă, forme elegante, atenţia acordată detaliilor,
numele producătorului marcat într-un loc vizibil.

[1]
Echere din lemn exotic, alamă şi oţel
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[2]
Metre clasice din lemn "boxwood" şi articulaţie de alamă
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[3]
Aceleaşi metre clasice, pliate

[4]
Nivele cu bulă, în formă de barcă (specific englezesti), din lemn nobil şi alamă
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[5]
Nivele cu bulă diverse

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/01/dsc_3697_500.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/01/dsc_3703_1000.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/01/dsc_3708_1000.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/01/09-12-04_172359_mb_r8_s4_1000.jpg

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/01/09-12-04_172904_mb_r8_s4_1000.jpg
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3.1.3 Cuţitul pentru marcat lemnul (2010-01-10 20:14)

Înainte ca creionul mecanic cu mină de 0.5 mm să devină instrumentul universal pentru
marcaje fine pe lemn, tâmplarii şi ebeniştii foloseau, exclusiv, cuţitul de marcat atunci când
doreau o acurateţe maximă. Dar nu obtinerea de linii foarte fine şi precise este atuul prin-
cipal al folosirii cuţitului de marcat! Cel mai mare avantaj este faptul că, nu doar se obţine
o însemnare superficială a lemnului, ci că fibrele lemnoase sunt şi sectionate la suprafaţă,
ceea ce, mai ales la tăieturile transversale, facilitează obţinerea de îmbinari foarte precise, făra
aşchii rupte şi alte imperfecţiuni tipice prelucrărarilor perpendiculare pe fibra lemnului.

Deşi un cutter de 2 lei (la propriu) este suficient de bun pentru marcarea fină a lemnului,
în mod traditional se utilizează un cuţit special dedicat acestei sarcini. De fapt, cutter-ul
modern cu lame de unică folosinţă, este cea mai apropiată rudă a cuţitului de marcat, având
formă şi mod de utilizare asemănătoare! Chiar dacă cutter-ul se poate folosi cu succes în locul
cuţitului de marcat, mulţi lucrători în lemn înca preferă traditionalul cuţit.

Varianta modernă de cuţit de marcat are mâner din lemn lăcuit şi lama simetrică sau asimet-
rică:

Cuţit de marcat cu lama asimetrică (Narex)
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Cuţit de marcat cu lama simetrică (Pfeil)

Varianta clasică nu oferă luxul unui mâner din lemn şi aduce aminte de o simplă bucată de
oţel ascuţită la un capăt. O astfel de unealtă a fost dintotdeauna utilizată de lucrătorii în lemn
şi de pielari. Pentru marcajul lemnului se poate folosi un cuţit ascuţit pe o parte (pe stânga
sau pe dreapta) sau pe ambele părţi (simetric).

Pereche de cuţite de marcat cu tăiş asimetric - stânga şi dreapta (Narex)

În afara acestor variante, de pe blog-ul lui [1]Christopher Schwarz am aflat de existenţa unui
tip special de cuţit de marcat, aşa numitul "striking knife". Acest "striking knife" are un capăt
ascuţit ca un cuţit iar capătul opus are formă de sulă. Conform lui Christopher, partea în
formă de cuţit este utilizată la marcajul perpendicular pe fibrele lemnoase iar partea în formă
de sulă la marcajul de-a lungul fibrelor sau pe secţiunea transversală (capătul fibrelor).

Atunci când am citit despre acest tip mai rar întâlnit de cuţit de marcat nu credeam că voi
avea ocazia să văd "pe viu" unul. Dar cum surprizele apar când nu te aştepţi, iată că, într-o
bună zi, apar listate pe un site de licitaţii online, nu unul, ci doua astfel de cuţite! Pregătit
fiind să licitez până în pânzele albe, mare mi-a fost uimirea şi bucuria să fiu singurul licitator!
Probabil că nu mulţi sunt cei care ştiu de existenţa şi utilitatea acestei unelte!
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[2]
Striking knives

Unul dintre cuţite are lama cu laturile paralele iar celălalt o are puţin evazată. Ambele sunt
realizate dintr-un oţel relativ moale astfel încat ascuţirea lor a mers strună: în 30 de minute
am ascuţit ambele cuţite la ambele capete. Am folosit pietre abrazive cu granulaţii de 1000 şi
3000.

[3]
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Striking knives

Aceste două cuţite sunt mai mult decât simple unelte de marcat! Delicateţea formelor tridi-
mensionale sunt dovada măiestriei şi mândriei profesionale a meşterului care le-a realizat. Nu
sunt instrumente ieşite de pe banda de producţie a unei fabrici ci poartă amprenta personală
a celui care le-a făurit cu pasiune. Poate că o picătură din această pasiune a rămas legată în
structura metalului şi se transmite celui care le utilizează! O să le ţin cât mai mult timp în
mână şi sub perna pe care dorm! :)

1. http://blog.woodworking-magazine.com/blog/3+Things+I+Like+About+My+Striking+Knife.aspx

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/01/dsc_4270_1000.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/01/dsc_4307_1000.jpg
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3.1.4 Cadou de ziua mea - balanţă de buzunar (2010-01-12 15:44)

Cu ocazia zilelor onomastice obişnuim să facem şi să ni se facă diverse cadouri. Printre cele
mai comune daruri sunt cele vestimentare (cămăsi, plovere, tricouri etc) sau articole de lux
(bijuterii, parfumuri etc). De cele mai multe ori când primesc un astfel de cadou, pe lângă fap-
tul că nu-mi place, nici nu mi se potriveşte, iar penibilul simulării bucuriei este proporţional
cu preţul cadoului. Astfel că, în fiecare an înainte de ziua mea, îmi rog prietenii să nu-mi mai
aducă cadouri sau, măcar, ca acestea să nu depăşească nivelul simbolic. Până acum nu au
avut succes aceste rugăminţi! :(

La ultima aniversare, însă, un cadou primit de la un bun prieten m-a uimit şi bucurat. Fără
să fie deloc simbolic ca preţ (fapt ce-l descurajez cu vehemenţă), acest cadou a ieşit din tiparul
"haine-bijuterii-parfumuri": este vorba de o mică şi veche balanţă de buzunar, cumpărată de
la un anticariat:

[1]
Balanţa vine într-o cutie din lemn compartimentată, de vreo 18 cm lungime. Are toate
greutăţile, o linguriţă-pensetă din alamă şi braţul cu cele două cupe. Fiecare dintre compo-
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nente are propriul locaş, frumos scobit în lemnul masiv.

[2]

Mulţumesc Dan!

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/01/dsc_4317_1000.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/01/dsc_4318_1000.jpg
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3.1.5 Chariot Plane - Rindeaua în formă de car (2010-01-15 13:01)

Chariot plane - rindeaua în formă de car ([1]chariot = car de luptă) - este un model (şablon)
de rindea apărut probabil în Anglia secolului XIX - perioada "de aur" a făuritorilor de unelte
pentru prelucrarea manuală a lemnului. Specifice acestui model de rindea sunt o dimensiune
relativ mică (rindele cu utilizare unimanuală), partea anterioară joasă şi partea posterioară
înălţată. Pereţii laterali, de obicei paraleli între ei şi perpendiculari faţă de talpa rindelei, au
forme cursive, aproape niciodată cu linii drepte şi unghiuri. Aceste caracteristici îi conferă o
identitate vizuală tipică şi uşor de recunoscut.

Corpul rindelei este realizat din oţel, bronz, lemn sau o combinaţie a acestora. De aseme-
nea, acest model stilizat de rindea prezintă decoraţiuni mai mult sau mai puţin elaborate.
Latura artistică, de design, nu este deloc secundară celei funcţionale. Există astfel de rindele
realizate chiar din argint, fildeş etc şi decorate cu gravuri minuţioase şi inserţii din materiale
preţioase! Chiar în zilele noastre, făuritorii de rindele de ultra-calitate utilizează acest şablon
pentru rindelele lor de mici dimensiuni. Un astfel de exemplu este modelul [2]A28 Chariot
Infill Plane al lui Karl Holtey - o rindea de o calitate ce nu poate fi depăşita şi care are un pret
cu trei zerouri (dolari americani).

Acum câtva timp am achiziţionat şi eu o astfel de rindea, frumos realizată din lemn de mahon,
cu talpa şi alte câteva detalii din bronz:

[3] [4]
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O astfel
de rindea, desi 100 % funcţională, pare mai degrabă destinată păstrării într-o vitrină decât
muncii grele din atelier!

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Chariot

2. http://www.holteyplanes.com/infill-planes-A28.html

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/01/dsc_4323_1000.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/01/dsc_4324_1000.jpg
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3.1.6 Piatra de ascuţit naturală belgiană (coticule) (2010-01-21 10:14)

După ce am folosit mai multe tipuri de pietre de ascuţit artificiale şi naturale, era timpul
să încerc şi piatra naturală belgiană (coticule). Exploatată în munţii Ardeni din zăcăminte
aproape epuizate, piatra naturală belgiană de ascuţit (coticule) este ultra-apreciată de pos-
esorii de cuţite şi de utilizatorii briciului pentru bărbierit. Cum toti ne dorim cuţite şi scule
ascuţite "brici", cuvântul celor care folosesc pentru barbierit clasicul brici are o mare greutate!

Pietrele "coticule" pot avea una din două culori: galbenă sau gri-albastră. Cea galbenă este de
calitate superioară (conţine 45 % particule abrazive), fină, uniformă, delicată şi mai scumpă.
Cea gri-albastră este oarecum inferioară celei galbene (doar 30 % particule abrazive), aproape
la fel de fină ca cea galbenă, mai rezistentă la uzură şi mai ieftină.

Piatra pe care am comandat-o este varianta gri-albastru şi are dimensiunile 100 x 30 x 14 mm
(destul de mică şi portabilă). O astfel de piatră costă 12 euro în Germania. Aceiaşi dimensiune
de piatră, în varianta galbenă costă 22 euro (chiar 26 euro daca are culoare perfect uniformă
- clasa de calitate "extra").

Primele impresii sunt foarte bune: piatra pare rezistentă şi cu calităţi abrazive foarte bune.
Feedback-ul pe care îl oferă la ascuţire este puternic ceea ce este de mare ajutor: piatra "te
anunţă" dacă nu procedezi "regulamentar" (de exemplu nu ţi lama la unghiul bun). Textura
pietrei este foarte frumoasă şi mătăsoasă.

Piatra a venit într-un săculeţ textil şi este însoţită de certificatul de provenienţă.

Ataşez câteva poze urmând ca la un moment dat să postez şi un review mai detaliat al acestei
pietre...

[1]
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Piatra naturală belgiană de ascuţit şi săculeţul textil în care este livrată

[2]
... şi certificatul de originalitate

[3]
... alături de o cutie de bomboane pentru aprecierea mărimii pietrei

Ca termen de comparaţie a ceea ce înseamnă o piatră cu granulaţie 5000 faţă de o piatră cu
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granulaţie 1000, am făcut următorul experiment: am dat cu lama cuţitului de test pe piatra
de 1000, executând mişcări paralele cu tăişul, apoi am dat cu acelaşi cuţit pe piatra belgiană
de granulaţie 5000, făcând mişcări diagonale faţă de linia tăişului.

În poza următoare se pot vedea urmele lăsate de piatra de 1000 (orizontale) şi de cea begiană
de 5000 (diagonale, fine):

[4]
Urme lăsate de piatra cu granulaţie 1000 (orizontale) şi de cea belgiana cu granulaţie 5000
(diagonale)

Imaginea de mai sus surprinde o porţiune de 3 mm din lungimea lamei unui cuţit din oţel
suedez.

Identaţia din partea dreapta-sus nu este vizibilă cu ochiul liber (sau, cel puţin, foarte greu
vizibilă: 0.2 mm lăţime şi 0.15 mm adâncime). Totuşi, un astfel de defect nu poate fi eliminat
cu o piatră cu granulaţie de 5000, cum este piatra belgiană! Pentru eliminarea unor astfet de
defecte, aparent minore, este nevoie de o piatră mai grosieră (granulaţie 800-1000). Pietrele
fine, cu granulatie mai mare de 3000 sunt pentru ascuţirea finală, nu pentru "reparat" defecte
ale tăişului. De asemenea, saltul de la o piatră grosieră la o piatră fină nu se poate face direct!
De exemplu, nu se poate sări de la o piatră de 800 direct la una de 5000 ! În acest caz este
nevoie de minim încă o etapă intermediară la o granulaţie de 2500-3000.

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/01/dsc_4354_1000.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/01/dsc_4356_1000.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/01/dsc_4353_1000.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/01/dsc_4351_ed_crop.jpg
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3.1.7 Pietrele de ascuţit pe care le folosesc (2010-01-24 21:24)

Primul lucru care îmi trece prin cap când aud cuvântul "ascuţire" este următorul citat din
[1]Abraham Lincoln: " Dacă aş avea 6 ore timp să dobor un copac, aş petrece primele 4 ore
ascuţindu-mi toporul". Asta e o mostră din gândirea americană! Noi, românii, se pare că avem
o gandire mult mai ecologică decât ei; practic suntem ecologişti din moşi-strămoşi, fără chiar
să ştim acest lucru! Aşa că, un citat românesc similar cu al lui Abe ar putea fi: "Dacă aş avea
6 ore timp să dobor un copac, aş petrece primele 5 ore dormind, că poate, până atunci nu va
mai fi nevoie să tai copacul". Poate o fi aşa din cauză că românul e frate cu codrul, deşi tare
m-aş mira să fie vorba de asta! Îmi pare rău, dar nu m-am putut abţine!

Ascuţirea uneltelor tăioase (cuţite, topoare, dălţi, rindele etc) este la fel de importantă ca şi
uneltele însele! Un topor tocit face munca mult mai anevoioasă iar o rindea neascuţită este o
unealtă inutilă, imposibil de utilizat!

Astfel, consider că ascuţirea uneltelor nu este o activitate separată şi opţională faţă de uti-
lizarea lor, ci este parte intrinsecă a unei utilizări eficiente şi responsabile. Oricine doreşte să
stăpânească meşteşugul utilizării uneltelor tăioase va trebui să înceapă prin a deprinde micile
"taine" ale ascuţirii.

Pe lângă utilizarea polizorului electric (inaccesibil tuturor şi bun, oricum, doar pentru de-
groşare), ascuţirea se poate face utilizând pietre abrazive artificiale sau naturale.

Dându-ne încă o dată exemplul auto-suficienţei sale, natura, care ne-a pus la dispoziţie met-
alul pentru uneltele (şi armele) noastre, ne dă şi materia abrazivă cu care să le ascuţim! Sub
formă de şisturi sau roci cristaline, pietrele abrazive naturale expun cristale dure, de dimen-
siuni variabile de la un tip de rocă la altul. Acest fapt permite abordarea ascutirii in paşi
succesivi, de la degroşare până la lustruirea finală.

Rocile abrazive sunt prezente în aproape toţi munţii din lume, dar numai unele tipuri au fost
în mod tradiţional exploatate. Printre popoarele care au utilizat în trecut astfel de roci sunt
japonezii, germanii, francezii, englezii, americanii, suedezii, finlandezii etc adică chiar cei care
au avut ceva de spus şi în prelucrarea metalului şi industrie!

Fiind vorba de pietre naturale, fiecare tip de rocă şi chiar fiecare piatră în parte are carac-
teristici şi proprietăţi unice. Unele sunt mai dure, altele sunt sfărâmicioase, unele fine, altele
brute, unele colorate uniform, altele pestriţe, unelor le place un oţel, altele preferă altul etc.

O parte a frumuseţii utilizării pietrelor naturale constă în bucuria descoperiri unei pietre
"miraculoase" după unele decepţii. Niciodată nu şti la ce să te aştepţi când cumperi o piatră
naturală! Trebuie să o încerci mai întai, şi nici chiar după ce o încerci nu poţi fi complet sigur:
poate nu ai încercat-o cu oţelul potrivit! Tocmai aceste aspecte fac ca domeniul pietrelor
naturale de ascuţit să fie inconjurat într-o aură de mister, aură amplificată şi mai mult de
asocierea lor tradiţională cu săbiile samurailor japonezi, care nu ar fi fost niciodată ceea ce
sunt fără aportul pietrelor naturale de ascuţit şi al celor care le mânuiesc.

Dintre pietrele naturale pe care le-am folosit, unele m-au dezamăgit parţial (sau poate nu
am folosit oţelul potrivit ?!) altele mi s-au părut minunate. Deşi le am de ceva timp, nu am
epuizat toate combinaţiile oţel-piatră pe care le am la dispoziţie, aşa că multe surprize încă mă
aşteaptă!
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Iată pietrele pe care le am în acest moment:

1. Pana îmi va veni piatra Binsui, cea mai aspră dintre pietrele pe care le am este Iyoto, cu o
granulaţie sub 1.000:

[2]
Iyoto, japoneza cea multicoloră

Iyoto face parte din procesul standard de ascuţire a săbiilor de samurai şi istoria utilizării ei
începe acum peste 1300 de ani !!

2. Următoarea piatră în ordinea crescătoare a fineţii este Aoto. Ea are o granulaţie de aproxi-
mativ 2.000.
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[3]
Aoto, piatra albastă de munte, exploatată de călugarii templului japonez Dai Nichi Do

Piatra Aoto, folosită dupa Iyoto, va elimina urmele lăsate de aceasta din urmă, înlocuindu-le
cu altele mai fine.

3. Următoarea piatră ca granulaţie ( 5000 sau puţin sub această valoare) este piatra gri-
albastră belgiană. Cum am menţionat în review-ul pe care i l-am făcut într-un [4]post anterior,
sunt mare fan al acestei pietre, mai ales pentru ascuţirea cuţitelor. Are putere abrazivă mare
şi oferă un feedback bun la ascuţire.
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[5]
Piatra belgiana gri-albasta, extrasă din munţii Ardeni

Urmează un grup de pietre de fineţe asemănătoare, pe care nu pot să le ordonez după acest
criteriu. Toate par a avea granulaţia în jurul valorii 6000, chiar puţin mai mult.

4. Prima piatră din categoria 6000+ este cea extrasă din cariera Oohira, Japonia. Are o cu-
loare ce bate spre verde şi este destul de moale ceea ce conferă o senzaţie catifelată la trecerea
oţelului peste ea. Conform clasificaţiei japoneze, piatra Oohira intră în categoria kumori, adică
piatra folosită în etapa premergătoare finisajului final.
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[6]
Oohira cea verde şi catifelată

5. Din aceiaşi categorie, 6000+, este şi piatra din cariera Shoubudani, Japonia. În utilizare
pare ceva mai fină decât Oohira şi din acest motiv ceva mai puţin abrazivă. Totuşi, diferenţele
sunt atât de mici încât pot fi contestate ca fiind subiective.

[7]
Shoubudani cea fină şi delicată
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6. Piatra Arkansas translucentă, deşi cu fineţe asemănătoare cu a celor două pietre anterioare,
Oohira şi Shoubudani, este total diferită de cele două. Ea provine din America de Nord si are
o structură cristalină, dură şi sticloasă. Mai este cunoscută şi ca Novaculite. În utilizare pare
mai aspră decât cele japoneze cu toate că este mai puţin abrazivă. Datorită structurii dure, ce
expune greu particule abrazive noi, piatra de Arkansas trebuie curăţată foarte des. Cu toate
că, în mod tradiţional, este utilizată în combinaţie cu ulei sau petrol (pentru lubrifiere), piatra
Akransas lucrează la fel de bine şi cu apă. Utilizarea cu apă o face, însă, mai uşor de curăţat
şi întreţinut. Există mai multe variante de pietre Arkansas: moale (mai grosieră), neagră (mai
fină decât cea moale) şi translucentă (cea mai fină dintre pietrele Arkansas).

[8] Piatra Arkansas
translucentă în cutie de lemn

7. Următoarea piatră ca fineţe este cea de origine germană, exploatată în regiunea Thueringen.
Aceasta are o granulaţie cotată în jur de 10.000. Piatra este fină, densă şi închisă la culoare.
Am câteva bucăţele mici (5 x 2 x 2 cm) pe care le folosesc pentru crearea pastei abrazive pe
suprafaţa pietrelor japoneze.
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[9] Piatra Thueringen,
nemţoaica tuciurie

8. Printre cele mai fine pietre naturale abrazive este piatra din China, cotată ca având gran-
ulaţie de aproximativ 12,000. Acest tip de piatră este exploatat de puţin timp, motivul fiind
faptul că preţul pietrelor foarte fine de origine Japoneză a crescut foarte mult, o dată cu
epuizarea multor zăcăminte. Piatrele chinezesti 12k (cum mai sunt cunoscute), sunt, oare-
cum, alternative naturale ieftine ale pietrelor ultra-fine japoneze, dar nu la fel de bune ca cele
mai bune dintre acestea din urmă. Ceea ce i se poate reproşa pietrei chinezeşti, este că, ea nu
este atât de abrazivă ca una japoneză de calitate şi de aceiaşi fineţe. Dar, ţinând cont de preţul
ei de multe de ori mai mic, este o alternativă de luat în considerare!
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[10] Pi-
atra chinezească, fină şi dură

9. Cea mai fină şi de calitate dintre pietrele pe care le am este o Nakayama Karasu. Aceste
pietre sunt exploatate la cele mai mari adâncimi din muntele Nakayama. Sunt supranumite
Karasu de la punctele negre, foarte abrazive pe care le prezintă. Fineţea pietrei este peste
12.000 dar, cu toate acestea, puterea de abraziune este uimitoare! Pot spune că este o bi-
juterie printre toate pietrele pe care le am! Piatra aceasta, datorită dimensiunilor modeste şi
a formei neregulate, am obţinut-o la un preţ foarte bun! Aceiaşi piatră, ceva mai mare şi cu
formă rectangulară ar atinge uşor un preţ de ordinul multor sute de euro! De altfel, cariera
Nakayama a aparţinut secole la rândul casei imperiale japoneze şi, din câte am înţeles, este
epuizată şi închisă. Piatra pe care o am face parte din categoria uchigumori, adică pentru
finisajul ultim.
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[11]
Nakayama Karasu, o bijuterie de piatră

10. Rămasă pe ultima poziţie este o piatră cu un mod de utilizare aparte. Este vorba de o piatră
de tip Hazuya utilizată la finalul laboriosului proces de acuţire/finisare al săbiilor samurailor
japonezi. Această piatră nu se foloseşte ca toate celelalte de mai sus. Ea se crapă în bucăţele
subţiri, mici de 1 cm pătrat, cu care se freacă apoi tăişul sabiei. Piatra este lubrifiată cu apă în
care s-a dizolvat bicarbonat de sodiu. Scopul este obţinerea unui finisaj ce scoate în evidenţă
structura metalului şi care amplifică tranziţia dintre oţelul dur al tăişului de cel mai puţin dur
al restului sabiei (hamon).
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[12] Pi-
atra Hazuya, pentru scoaterea în evidenţă a hamon-ului la săbiile samurailor

La final vreau să precizez că, desi există pietre artificiale care pot suplini cu succes pietrele
naturale, utilizarea acestora din urmă, mie personal, îmi oferă o satisfacţie mult mai mare.
Descoperirea unei pietre naturale deosebite este în sine o bucurie şi un prilej de uimire com-
parabil cu cel avut în faţa unui peisaj minunat, revelat după un urcuş anevoios. Probabil
această atitudine a mea este subiectivă şi nerezonabilă, dar, pentru mine, este un prilej în
plus de a mă bucura de natură, de viaţă.

1. http://ro.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/01/dsc_4703_1000.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/01/dsc_4728_1000.jpg

4. http://csorescu.wordpress.com/2010/01/21/piatra-de-ascutit-naturala-belgiana-coticule/

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/01/dsc_4715_1000.jpg

6. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/01/dsc_4721_1000.jpg

7. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/01/dsc_4722_1000.jpg

8. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/01/dsc_4712_1000.jpg

9. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/01/dsc_4726_500.jpg

10. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/01/dsc_4724_1000.jpg

11. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/01/dsc_4706_1000.jpg

12. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/01/dsc_4718_1000.jpg
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3.1.8 Ce-i roşu şi vine o dată pe an? (2010-01-27 20:44)

Nu, nu este vorba de Moşu’ ! Este maşina pompierilor care vine anual la câte un exercitiu de
stingere a incendiului. Multinaţionalele, cum este cea la care lucrez, obişnuiesc să facă astfel
de exerciţii.

Deşi ar fi trebuit să fie o simulare realistă, neanunţată, tot personalul a fost avertizat cu zile
bune înainte. Ca nu cumva să ne panicăm, ni s-a zis! La un incendiu adevărat, poate, va fi
ca-n povestea cu capra şi iezii şi nimeni nu se va mişca de la birou!

Eu am fost "tocmit" ca fotograf voluntar. :)

După declanşarea alarmei, la 5 minute ajung şi pompierii cu maşinile lor roşii. Probabil că şi
ei au fost anunţaţi cu zile bune înainte şi stăteau pregătiţi în bloc-starturi !

Unul dintre exerciţiile planificate a constat în "salvarea" unei victime blocate la etaj. Iniţial
s-a propus varianta ca voluntarul să sară de la etajul 4 iar pompierii să-l prindă în plasă, dar
ia voluntarul de unde nu-i ! Ca soluţie de compromis s-a ales coborârea victimei pe scara
escamotabilă a maşinii de pompieri. Voluntarul nu s-a lăsat căutat prea mult!
ATENŢIUNE! În caz de incendiu, nu vă lăsaţi blocat la etaje superioare etajului III !
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[1]
Scara ajunge doar pana la etajul III...
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[2]
Punct de vedere

"Victima", o dată coborâtă, pare derutată: probabil nimeni nu i-a spus ce să facă atunci când
ajunge la capătul inferior al scării:
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[3]
Acum ce fac, urc înapoi?

Bine că, în vâltoarea evenimentelor nu a uitat să-şi ia haina groasă pe el, că nu a urcat înapoi
în clădire ci a ramas afară ca toată lumea!

Următorul exercitiu a constat în aducerea cu targa a unei alte "victime" şi acordarea primu-
lui ajutor. Cum cel din targă era de sex masculin, nu s-a înghesuit nici un pompier să-i
facă respiraţie gură la gură! Dacă eşti fată, frumoasă, până în 30 de ani ai şanse sporite de
supravieţuire! Asta dacă nu cumva se dau pompierii cap în cap!
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[4]
Victima şi-a luat rolul în serios.

A urmat exerciţiul de stingere demonstrativă a uni mic incendiu cu ajutorul extinctorului
portabil:

[5]
Wow! Unde a dispărut focul?!

Dupa terminarea exerciţiilor stabilite, pompierii se aliniază şi dau raportul:
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[6]
Aliniaţi pentru raport.

La pompieri, şeful e numai unul; nu ca în aşa numitele organizaţii matriceale. Dacă ar avea
şi ei ierarhii cu linii pline şi cu linii punctate (cine lucrează în multinaţionale ştie despre ce e
vorba, cine nu, cu atât mai bine pentru el!) s-ar întâmpla ca în cântecelul cu pompierii din
Bacău:

"Pompieri de la Băneasa,

Au venit să stingă casa.

Pompieri de la Bacău,

Au aprins-o şi mai rău."

Cântecel din folclorul urban

Acum 20 şi ceva de ani, băieţii cu ochi albastrii ar fi ascultat telefoane brin birouri călduţe. În
era internetului şi a altor super-tehnologii ochii albastrii s-au demonetizat şi posesorul, deşi
cu mapa sub braţ şi wlakie-talkie la piept, nu mai bagă spaima în clasa muncitoare. Sunt
"baieţii buni" acum!
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[7]
Băieţii cu ochi albaştrii şi mapă sub braţ nu mai sperie proletariatul

P.S.: La final, vreau să fac urmatoarea precizare, ca să nu nasc interpretări: deşi articolul
este pe un ton general glumeţ, el nu ia în nici un fel în derâdere munca dificilă şi necesară a
pompierilor! Îi asigur pe pompieri de tot respectul meu!

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/01/dsc_4484_1000.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/01/dsc_4519_500.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/01/dsc_4574_1000.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/01/dsc_4605_1280.jpg

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/01/dsc_4655_1280.jpg

6. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/01/dsc_4641_1280.jpg

7. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/01/dsc_4645_1280.jpg
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3.1.9 Yarikanna - rindeaua antică japoneză în formă de suliţă (2010-01-28 15:53)

Deşi nu arată nici pe departe ca o rindea, yarikanna este totuşi clasificată de japonezi ca fiind
o rindea. Unealtă străveche, cu origini ce datează de peste 1200 de ani, yarikanna este încă
folosită în zilele noastre atunci când se doreşte obtinerea unor texturi specifice pe suprafaţa
lemnului (de exemplu la restaurări, dar nu numai).

Cum îi spune şi numele (yari = suliţă), yarikanna are o formă simetrică, îngustă, puţin curbată
spre vârf, tăioasă pe ambele laturi:

[1]
Yarikanna - faţa superioară

[2]
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Yarikanna- faţa inferioară

Yarikanna din imaginile de mai sus are lungimea de aprox. 18 cm şi lăţimea de 15 mm. În
tradiţia uneltelor japoneze, faţa inferioară este concavă pentru o ascuţire mai facilă (mai puţin
material de eliminat prin abraziune, doar de pe margini). Este realizată din oţel Hitachi yasuki
blue steel #2 - oţel carbon cu adaosuri de alte elemente pentru mărirea rezistenţei la abrazi-
une.

Yarikanna se foloseşte montată într-un mâner din lemn pentru una sau două mâini, în funcţie
de dimensiunea lamei. Lama de mai sus este o lamă pentru o singură mâna. Poate fi folosită
şi ca un cuţit de cioplit, uşor curbat.

În arhitectura tradiţională japoneză, yarikanna se foloseşte pentru texturarea decorativă a
suprafeţelor. Urmele lăsate de ea se aseamănă mai mult cu cele lăsate de o daltă de
sculptură decât cu cele lăsate de o rindea în accepţiunea comună: [3]http://www.ksk-
group.co.jp/images/carving _construction01 _big.jpg

Urmează sa-i pun mâner, să o ascut şi să o pun la lucru...

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/01/dsc_4766_1000.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/01/dsc_4767_1000.jpg

3. http://www.ksk-group.co.jp/images/carving_construction01_big.jpg

3.2 February
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3.2.1 Micro-fotografia (2010-02-01 23:25)

Până cu ceva timp în urmă nu-mi pusesem problema micro-fotografiei, dincolo de utilizarea
funcţiei "macro" de pe unele aparate "point and shoot" sau folosirea de obiective cu facilitatea
de "macro" pentru aparate SLR.

Acum vreo câteva luni, însa, o dată cu achiziţionarea unui microscop optic de disecţie (cu ilu-
minare incidentă) mi-am pus problema fotografierii la nivel microscopic... Cum, până în acest
moment, nu am reuşit să găsesc un adaptor cu ajutorul cărui să montez aparatul foto digital
pe ocularul microscopului, singura alternativă demnă de încercat a fost să potrivesc obiectivul
aparatului foto (montat pe trepied) în dreptul ocularului microscopului. Procedeul utilizat şi
rezultatele obtinute le-am postat anterior în articolul "[1]Ascuţit sau nu?". Deşi utilizabile,
imaginile obţinute nu strălucesc la capitolul claritate. În plus, cum procesul de "potrivire"
a aparatului foto în dreptul ocularului, iar apoi reglarea focalizării, sunt dificile, am ales să
abandonez temporar (până voi pune mâna pe un adaptor Nikon-microscop) această direcţie.

Cealaltă cale pe care am investigat-o este una foto-centrică, spre deosebire de anterioara, de
tip microscopo-centrică. Aşa că, am pus microscopul la o parte şi am început să experimentez
pur fotografic.
Ca echipament de bază am folosit:

aparat foto digital [2]Nikon D300

obiectiv [3]Nikkor AF 50mm/f1.8 D

trepied [4]Manfrotto 190X ProB

cap trepied [5]Manfrotto 488 RC4

declanşator prin cablu

Restul de echipament îl voi descrie pe măsura ce va fi folosit.

Observaţie: Pentru realizarea fotografiilor macro cu focalizare manuală, modul live-view al
aparatului foto este de mare ajutor. În special funcţia de zoom în modul LV este garanta unei
focalizări precise.
1. Obiectiv fix, Nikkor 50mm/f.1.8 + filtru macro montat în faţa obiectivului

Nu voi intra în detalii deoarece nu merită: rezultatele, aşa cum mă aşteptam, nu au cum să se
apropie de zona micro. Imagini astfel făcute sunt bune doar pentru cadre cu flori sau albine...
2. Obiectiv Nikkor 50mm/f1.8 montat invers cu ajutorul unui inel inversor [6]Nikon BR-2A

În acest caz rezultatele sunt mult mai bune ca în precedentul. Pentru cine posedă un obiectiv
Nikkor AF 50mm şi doreşte să abordeze fotografia macro, inelul inversor Nikon BR-2A este cea
mai bună achizitie! Îl recomand cu căldură, mai ales că preţul este decent ( 50 lei).

Deşi mărirea este semnificativă, nu suntem încă în domeniul micro.

3. Obiectiv Nikon 50mm montat invers cu ajutorul inelului inversor BR-2A + 3 inele de ex-
tensie ([7]Nikon PK-11A, Nikon PK-12, Nikon PK-13)
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Prin intercalarea de inele de extensie între obiectiv şi corpul aparatului foto, efectul macro este
amplificat (prin mărirea raportului între distanţa de montare (dintre aparat şi obiectiv) şi dis-
tanţa focală a obiectivului). Utilizând toate cele 3 inele, extensia cumulată este de aproximativ
48mm. Această valuare, în combinaţie cu un obiectiv de 50mm, duce la o mărire aproximativa
în raport de 1:1 (un subiect cu lăţimea de 24 mm va ocupa întreaga lăţime a cadrului unei
imagini făcute cu un senzor lat de 24mm, cum este cel în formatul Nikon DX).

Ca subiect de test am folosit o riglă din aluminiu gradată în jumătăţi de milimetru (adică două
gradaţii reprezintă 1 mm).

Ca rezoluţie (parametru mai relevant decât factorul de macro şi decât factorul de mărire (uti-
lizat la microscoapele optice)), cu această configuraţie am obţinut valoarea de 312 pixeli/mm
ceea ce reprezintă un salt substanţial faţă de configuraţia de la pct. 2 !

[8]
312 px/mm

4. Obiectiv Nikon 50mm + [9]burduf macro Pentacon Six + adaptor Pentacon Six la M42 +
adaptor M42 la Nikon

În [10]colecţia mea de aparate foto vechi se gaseşte şi un burduf macro pentru aparatele Pen-
tacon Six. Experimentând cu el am observat că obiectivul Nikkor 50mm, inversat, se potriveşte
surprinzător de bine la un capăt al burdufului de Pentacon Six. Puţina bandă izolatoare doar
îmi dă siguranţa că obiectivul nu va cădea pe neaşteptate! Celălalt capăt al burdufului îl voi
potrivi cu aparatul foto folosind două adaptoare separate: un adaptor de la Pentacon Six la
M42 (îl aveam prin colecţie) şi un adaptor M42 la Nikon (se găseşte de cumpărat la magazinele
foto).

Pe langa o extensie sporită, focalizarea este mult mai facilă datorită rotiţei de deplasare a bur-
dufului !

Cu acest setup extensia este de aproximativ 140 mm şi permite obţinerea unei rezoluţii de
576 pixeli/mm.
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[11]
576 px/mm (click pe imagine pentru mărire)

5. Toate cele de la pct. 4 + cele 3 inele de extensie

În acest caz extensia este aproximativ 190 mm şi permite obţinerea unei rezoluţii de 756
pixeli/mm:
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[12]
756 px/mm (click pe imagine pentru mărire)

Cam asta este ceea ce pot obţine cu echipamentul pe care-l am la dispoziţie. O înbunătăţire
a focalizării (şi, deci, o creştere a clarităţii) aş mai putea-o obţine cu ajutorul unei şine de fol-
calizare micrometrică cum ar fi [13]Manfrotto 454. Sper să-mi aducă Iepuraşul una cadou!
Ţinând cont de greutatea setup-ului, un trepied mai mare şi mai solid decât Manfrotto 190X
ProB ar putea fi de ajutor la eliminarea vibraţiilor.

Un ultim experiment pe care l-am făcut este să fotografiez acelaşi subiect (o monedă cu di-
ametrul de 10mm, în acest caz) cu 3 setări diferite: live-view, self-timer, mirror lock-up. Cu
această ocazie am vrut să văd dacă întârzierea declanşării sau ridicarea oglinzii aduc un spor
de claritate prin eliminarea vibraţiilor.

În imaginea următoare sunt lipite 3 bucăţi din imaginile făcute în cele 3 moduri. Eu nu am
observat nici o diferenţă aşa că voi folosi în continuare cu încredere modul Live-View:

364 c©2011 ’http://csorescu.wordpress.com’



3.2. February BlogBook

[14]
De la stânga spre dreapta: LiveView, self-timer, Mirror Lock-Up

La final ataşez o imagine cu configuraţia echipamentului folosit la pct.5:
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[15]
Configuratia finala

Una dintre aplicaţiile micro-fotografiei este fotografierea lamelor de cuţite sau alte unelte
tăioase în vederea descoperirii de micro-defecte şi a urmăririi procesului de ascuţire în mai
multe etape succesive.
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[16]
Lamă de cuţit ce prezintă micro-defecte şi mai multe tipuri de urme lăsate de materialele
abrazive folosite la ascuţitul ei

1. http://csorescu.wordpress.com/2009/09/25/sharp-or-not-ascutit-sau-nu/

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Nikon_D300

3. http://www.nikonusa.com/Find-Your-Nikon/ProductDetail.page?pid=2137

4. http://www.manfrotto.com/Jahia/site/manfrotto/cache/offonce/pid/13145/lang/en

5. http://www.manfrotto.com/Jahia/site/manfrotto/pid/2308?livid=80&lsf=80&child=2

6. http://www.nikonlinks.com/unklbil/macro_adapter.htm

7. http://www.nikonians.org/html/resources/nikon_articles/other/close-up_macro/macro_6.html

8. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/02/dsc_4693_312px.jpg

9. http://www.pentaconsix.com/P6Bellows.htm

10. http://csorescu.wordpress.com/2009/11/03/colectie-aparate-foto/

11. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/02/dsc_4846_576px.jpg

12. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/02/dsc_4875_756px.jpg

13. http://www.manfrotto.com/Jahia/cache/offonce/pid/3226

14. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/02/coin_modes_bw_sharp.jpg

15. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/02/dscf1165_1000.jpg

16. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/02/dsc_4351_ed_crop.jpg
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3.2.2 În vizită la fabrica de scule Narex (2010-02-12 09:38)

Dintotdeauna mi-a plăcut lemnul şi prelucrarea lui. Mă refer la lucrul manual, făcut cu grija,
respect şi unelte de calitate pe care îl merită acest minunat material natural.

Din păcate, în România anilor ’90 uneltele de calitate erau cvasi-inexistente... Primele dălţi
pentru lemn mi le-am luat cam prin 1995 şi erau, probabil, nişte chinezisme groteşti cu mânere
din plastic, butucănoase, de un albastru fosforescent care îmi dădea dureri de ochi. Metalul
din care erau făcute era un fier moale care nu reuşea să-şi păstreze tăişul la contactul cu un
lemn mai dur.

Următoarele dălţi, pe care le-am cumpărat prin ’98 cu ocazia unui drum în Germania, erau
ceva brand nemţesc, anonim... Totuşi, pentru mine, reprezentau culmea calităţii pe atunici:
erau făcute din "uluitorul" aliaj CrV (Crom-Vanadium). Cu strângere de inimă, ţin minte, am
dat 50 de mărci pe 3 dălţi!

Dălţile germane din CrV, deşi evident mai bune ca cele chinezeşti, totuşi, nu "ţineau" tăişul aşa
cu mi-ar fi plăcut! Ulterior am aflat că aliajul CrV nu este grozav pentru unelte tăioase, deşi
este cel mai comun aliaj pentru uneltele din segmentul mediu de piaţă.

Acum vreo 2 ani, pe când eram în căutarea unor dălţi de calitate (oţel cu conţinut ridicat de car-
bon, de origine controlată şi prelucrate cu discernământ), am citit un review realizat de pres-
tigioasa revistă americană "Fine Woodworking", care mi-a atras atenţia asupra dălţilor marca
Narex: [1]http://www.finewoodworking.com/ToolGuide/ToolGuideArticle.asp x?id=31448.

În acest review au fost testate 23 de mărci diferite de dălti, iar cele de la [2]Narex au primit
calificativul "Best Value Western-style Chisels". La acest lucru a contribuit, fireşte, calitatea
acestor dălţi, dar şi preţul lor rezonabil ( 5 $/bucata). Ochii mi-au sclipit atunci: calitate bună
şi preţ mic era exact ce căutam eu! ;)

Investigând puţin în jurul fascinantelor dălţi [3]Narex, am aflat că sunt produse în Cehia, într-
o făbricuţa cu tradiţie îndelungată în manufacturarea sculelor pentru lucrul în lemn. Parcă de
prin 1919 se ocupă, neîntrerupt, cu asta!!

Cum Praga era deja pe lista obiectivelor de vizitat, la un moment dat al anului trecut, m-am
hotărât să fac o vizită în Cehia, vizită care, musai, trecea prin Bistrice, satul de lângă Praga
unde se gaseşte fabrica Narex.

Între timp, am luat legătura prin email cu cei de la [4]Narex... Mi-a răspuns managerul lor
de vânzări, Filip Stanek - un tânăr de vreo 25 de ani, cu minte deschisă, şcolit prin Anglia şi,
întâmplător sau nu, fiul directorului general care este şi co-proprietar al afacerii. Cu Filip m-
am înţeles de minune, inclusiv în privinţa preferinţelor muzicale : Pink Floyd! ;) De altfel, Filip
face parte şi dintr-o formaţie care cântă rock alternativ!! După câteva schimburi de mail-uri şi
telefoane cu Filip, acesta m-a invitat cu amabilitate să vizitez fabrica din Bistrice.

După câteva zile minunate petrecute în Praga, iată-ne (eu si Ioana) pe drumul de la Praga
spre Bistrice, echipaţi regulametar cu un GPS. Aflat la vreo 40 de km de Praga, Bistrice este
un sătuc dărăpănat, muncitoresc, aflat pe nişte drumuri naţionale lăturalnice. Fabrica Narex,
compusă din câteva clădiri vechi, este destul de mică şi aş fi putut trece pe lângă ea fără să
o observ! Deşi privatizată complet încă din 1994, fabrica are un aer arhaic, de intreprindere
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comunistă.

Am ajuns la fabrică într-o zi de vineri, zi nelucrătoare în această perioadă de criză, când comen-
zile sunt destul de "subţiri" (practic, în anul 2009 fabrica lucra doar 3 zile pe săptămână). Cu
toate acestea, am fost întâmpinat atât de Filip cât şi de managerul general, dl. Stanek. Am fost
foarte uimit de acest lucru, mai ales că anunţasem dinainte că o să fac o comandă de scule
destul de mică pentru o fabrică (aprox. 2000 euro)! Probabil din cauza crizei! ;) Dar poate,
totuşi, nu! Filip şi tatăl sau, dl. Stanek, mi-au părut nişte tipi de treabă iar amabilitatea lor
una sinceră!

Vizita a fost una foarte interesantă pentru mine! Chiar dl. Stanek, m-a plimbat vreo 2 ore prin
toate cotloanele fabricii, complet pustii în acea zi. Am putut vedea şi palpa în voie toate uti-
lajele oprite, materialele gata pregătite în jurul punctelor de lucru, pietrele de şlefuit imense,
încă ude după ziua precedentă de lucru, rastelurile pline cu dălţi care aşteptau să li se usuce
stratul anti-coroziune cu care sunt tratate! Totul, în afara celor patru persoane care ne plim-
bam de colo-colo, era complet încremenit!

În cursul acestei plimbări prin ateliere, am remarcat utilaje vechi înca de la începuturile
fabricii (anii ’20) , dar şi unele aparate noi, computerizate (în special pentru injectarea
mânerelor compozite la dălţi, şurubelniţe şi alte unelte). Partea primară, de forjare şi tratare
termică a oţelurilor părea, însă, ca teleportată din secolul XIX ! Utilaje gigantice, din otel ma-
siv, dominau hala înaltă de 10 metrii. Trebuie să fie un zgomot infernal în acel loc, într-o
zi normala de lucru! Într-una din sali, chiar, era un utilaj impresionant de masiv, încărcat
de praf combinat cu vazelină. Am înţeles că nu mai funcţionează de prin anii ’80, dar că e
prea scump să-l mute din hală, întrucât ar trebui demontat acoperişul ca să poată fi scos cu o
macara imensă! Aşa că este abandonat într-un colţ al halei, pentru cine ştie cât timp încă!

Am aflat că dălţile pentru lemn Narex sunt realizate din oţel carbon de scule aliat cu Cr şi Mn
iar dălţile pentru sculptură au adăugat şi Siliciu, probabil pentru o prelucrabilitate sporită,
ţinând cont de profilurile lor complexe. Mânerele sunt fie sintetice (mono sau bicomponente)
fie din lemn. Dălţile pentru sculptură pe care le produce Narex sunt împarţite în două clase:
extra şi profi. Cele din seria "profi" sunt de o calitate excepţională, inclusiv partea estetică!
Fiecare daltă este învelită în hârtie cerată şi ambalate individual în cutii de carton. Nu mi-au
părut cu nimic inferioare dălţilor elveţiene produse de [5]Pfeil (probabil cele mai bune dălţi de
sculptură actuale)! Preţul pentru dălţile "profi" este pe măsura calităţii, însa!

După cam două ore de bântuit prin fabrica pustie, am ajuns şi la magazia de produse, de unde
urma "să-mi fac plinul". Gestionarul magaziei era şi el venit special pentru mine, chiar dacă
era zi nelucrătoare! M-a făcut să mă simt oarecum jenant toată această primire neaşteptat de
cordială!

După încă vre-o oră şi jumătate de ales produse (folosind limbajul semnelor, căci gestionarul
nu ştia o boabă de engleză), m-am ales cu două cutii imense pline cu dălţi pentru tămplărie
(plate dar şi cu profil curb), dălţi pentru strunjire, dălţi pentru sculptură (clasele "extra" şi
"profi"), cuţite de cioplit lemnul, vreo căteva pietre Arkansas pentru ascuţit, ciocane din lemn
pentru tâmplărie şi sculptură, topoare asimetrice de dulgher etc. Toate cu acte în regulă şi la
preţ de distribuitor, în total de vreo 1500 de euro!
Iată câteva din produsele pe care le-am adus:
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[6]
Daltă Narex pentru tâmplărie, cu mâner din lemn (laţimi 6 - 40 mm)

[7]
Daltă cu mâner compozit (lăţimi 6 - 30 mm)

[8]
Daltă Narex pentru mortezat (8,10,12 mm)

[9]
Daltă Narex cu profil curb
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[10]
Set dălţi în cutie de lemn
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[11]
Set dălţi pentru strunjit, în cutie din lemn

[12]
Topor asimetric pentru dulgherie (mâna dreaptă)
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[13]
Ciocan din lemn

[14]
Sula Narex cu profil pătrat
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[15]
Dălţi de sculptură clasa "extra" (diverse modele)

[16]
Cuţit pentru cioplit lemnul (4 modele diferite)

374 c©2011 ’http://csorescu.wordpress.com’



3.2. February BlogBook

[17]
Set cuţite pentru cioplit, în cutie din lemn

[18]
Piatră abrazivă Arkansas translucentă în cutie din lemn
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[19]
Piatră abrazivă combinata 200/500

[20]
Dălti pentru gravură ţi sculptură clasa "profi" (diverse tipuri)

[21]
Dălţi pentru sculptură clasa "profi" (diverse tipuri)
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[22]
Ciocan din lemn pentru sculptură
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[23]
Set dălţi pentru sculptură clasa "profi", în cutie din lemn

Pentru detalii suplimentare despre produsele Narex, se poate consulta site-ul producătorului
(inclusiv în lb. engleză): [24]http://www.narexby.cz/

1. http://www.finewoodworking.com/ToolGuide/ToolGuideArticle.aspx?id=31448

2. http://www.narexby.cz/

3. http://www.narexby.cz/

4. http://www.narexby.cz/

5. http://www.pfeiltools.ch/

6. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/02/8105_20.jpg

7. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/02/8103_20.jpg

8. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/02/8112_10.jpg

9. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/02/8121_20.jpg

10. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/02/8530_53.jpg

11. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/02/8595_03.jpg

12. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/02/8908-01.jpg

13. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/02/8252-00.jpg

14. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/02/8747-10.jpg

15. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/02/8148_13.jpg

16. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/02/8225-30.jpg

17. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/02/8691-00.jpg

18. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/02/8956.jpg

19. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/02/narex_stone_250-500.jpg

20. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/02/8233.jpg

21. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/02/8278.jpg

22. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/02/8257.jpg
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23. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/02/8681-00.jpg

24. http://www.narexby.cz/
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3.2.3 Perversiunile globalizării (2010-02-15 19:09)

Uneori îmi trec prin cap tot felul de idei subversive... Azi, bunăoară, mă gândeam la cum ar
putea fi privit fenomenul globalizării dincolo de bine şi rău - modul clasic în care sunt împărţite
lucrurile. Aşa mi-a venit ideea de perversiune - un fenomen care nu este rău în sine, dar nu
este nici în regulă pe de-a-ntregul !

Pe lânga o seamă de lucruri bune (viaţă mai îmbelşugată, educaţie, schimb economic, tur-
ism etc) şi lucruri rele (obezitate, trafic cu oameni, gripa porcină, încălzirea globală, migraţia
"creierelor" dinspre ţările sărace spre cele bogate) există şi schimburi pe care nu le pot încadra
nici la bune, nici la rele. De exemplu, "noi" exportăm violatori, tâlhari de buzunare, prostitu-
ate etc iar "ei" ne dau la schimb mafioţi, proxeneţi, traficanţi etc. Asta îmi sună a perversiune:
nimic rău nu se întâmplă, totuşi, ceva nu este în ordine! :)

...

Expus multiplelor presiuni de schimbare, echilibrare, uniformizare, omul încearcă să se
adapteze: renunţă la obiceiurile şi îndeletnicirile care nu au căutare şi adoptă ceea ce este
mai probabil să aducă un caştig imediat!

Învăţarea limbilor străine de circulaţie internaţională a fost şi este una dintre cele mai populare
adopţii posibil aducătoare de beneficii. Şcolile cu predare în limba engleză, germană, franceză,
italiană s-au înmulţit ca ciupercile după ploaie! În dorinţa de a-i asigura progeniturii un vi-
itor prosper, tot românul îşi doreşte copilul înscris la o astfel de şcoală! Eşti un "nimeni" dacă
copilul tău nu "învaţă" la o şcoală germană şi nu ia meditaţii la limbi străine - cel puţin două,
ca să fi sigur că totul este sub control!

În aceste condiţii nu a întârziat să apară una dintre cele mai perverse creaturi zămislite vre-
odată: incultul poliglot, cu cât mai poliglot cu atât mai incult şi cu atât mai mandru de el cu
cât mai poliglot este!

Nu mă înţelegeţi greşit! Nu încerc să afirm că ar fi rău dacă cineva ar şti mai multe limbi străine!
Departe de mine aşa ceva! Problemă e doar dacă acel cineva este incult în toate acele limbi,
simultan. :)

P.S.:

Întreţinând un blog de "tools & crafts", îmi voi pune problema dacă nu cumva, mulţi dintre
tinerii porniţi în căutarea unei vieţi mai uşoare, desigur sub influenţa părinţilor, nu au aban-
donat tradiţiile populare (în particular lucrul în lemn, care ne bântuie conştiinţa colectivă şi cu
care încă ne mândrim) în schimbul vieţii la oraş, a jocurilor pe calculator, a îmbrăţişării a tot
ce vine din occident... Din punctul meu de vedere, al 1000-lea tâmplar este mai valoros decât
al miliardelea vorbitor de limba engleză, dacă cele două aptitudini ar fi exclusive !

P.P.S.:

Când afirm că perversiunea este un fenomen care nu este rău în sine, mă gândesc că el se
produce cu acceptul participanţilor şi nu-i afectează direct pe cei din jur.
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3.2.4 Mobilă din lemn noduros (2010-02-19 12:37)

Deşi mai văzusem (pe diverse site-uri web) mobilă făcută din lemn noduros (burl în lb. en-
gleză), nu am ştiut ca cineva din Romania să facă aşa ceva. Asta până acum puţin timp, când
am putut admira "pe viu" o masă cu 8 scaune realizate în întregime din nod de lemn. Masa
şi scaunele pot fi văzute/achiziţionate la standul Ecolemn din complexul comercial Galeria 1
(Timişoara).

[1]

Ansamblul este făurit de un meşter tradiţional din România, după cum se poate observa şi din
contextul imaginii (imaginea aparţine creatorului mesei). ;) Muchiile tuturor elementelor sunt
lăsate în formă naturală sau sunt cioplite manual în stilul "live-edge". Acest stil este f. popular
în vest, în special în SUA, şi a fost abordat de mari maeştrii precum [2]George Nakashima.

Poate trebuie să specific că acest tip de lemn este deosebit de rar. Practic este o anomalie
a unor copaci, foarte rară, mai ales la aceste dimensiuni. Deşi am umblat foarte mult prin
păduri, uneori chiar căutând expres acest tip de anomalie, nu am văzut niciodată una de
aceste dimensiuni! De fapt, nu am văzut una nici pe jumătate atâta! Aşa că, acest gen de
mobilier nu este unul care poate fi comandat din catalog, ci este o ocazie unică cu care nu te
întâlneşti prea des!

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/02/picture-039_1000.jpg

2. http://www.nakashimawoodworker.com/furniture
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3.2.5 Au venit pietrele belgiene pentru ascuţit ! (2010-02-23 21:55)

Tocmai am ridicat de la poşta primul lot de pietre belgiene pentru ascuţit. Sunt 10 pietre: 4
bucăţi gri-albastre, 4 bucăţi galbene "standard" şi 2 bucăţi galbene "selected" (303 şi 304):

[1]
Pietrele belgiene, de toate pentru toţi

Le-am imortalizat în mare grabă, înainte să le împachetez pentru a-şi întâlni stăpânii. Sper să-i
slujească ani buni de acum încolo!

O să revin cât de curand cu un articol informativ despre pietrele belgiene, probabil unice in
lume!

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/02/dsc_4923_1000.jpg
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3.2.6 DIY: montare parchet triplu-stratificat (2010-02-24 13:35)

De când cu scrisul pe blog, am meşterit din ce în ce mai puţin... Încerc să dau vina pe iarna
lungă, dar poate e doar un pretext...

Ca să nu-mi pierd îndemânarea, zilele trecute m-am apucat de unul singur să-mi montez
parchet din lemn triplu stratificat într-una din camere. Parchetul, marca [1]Karelia, este din
lemn de Merbau şi este sponsorizare integrală de la cumnatul meu din Cluj, Ionuţ Dobra
([2]www.stil-art.ro). Am folosit adeziv poliuretanic monocomponent "[3]Monoparquet" luat de
la Ecolemn Timisoara (Centrul Comercial Galeria 1, etaj1, [4]www.ecolemn.ro).

Am făcut în grabă o poză, cu mâinile încă murdare de adeziv:

[5]
Parchetul montat şi cele câteva unelte pe care le-am folosit

Pe temerarii doritori să-şi monteze singuri parchetul îi sfătuiesc să-şi tocmească un ajutor,
dacă nu cumva au 3 mâini! Mie tare mi-a lipsit o mână, două în plus!

1. http://www.kareliaparketti.com/

2. http://www.stil-art.ro/

3.

http://www.ecolemn.ro/content/ro/materiale_si_masini/materiale_montaj_si_intretinere_parchet

4. http://www.ecolemn.ro/

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/02/dsc_4915_1000_add.jpg
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3.3.1 Echipamentul foto pe care-l folosesc (2010-03-04 12:38)

În mulţii ani de când fotografiez mi-a trecut prin mână o grămadă de echipament foto. Mare
parte din acest arsenal este acum material de [1]muzeu... Totuşi, unele dispozitive "antice" le
mai folosesc încă! Pe altele le-aş putea folosi, probabil, în mod creativ, dar nu mi-am dat încă
seama cum. :)

Pe lânga aparatura veche, scule foto noi s-au adăugat constant arsenalului meu, dar nu peste
mult timp vor deveni şi ele perimate tehnic şi moral...

Urmează un pomelnic al instrumentelor foto pe care le folosesc în mod curent, fără prea multă
vorbărie...

Nikon D300
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Nikon AF Nikkor 50mm f1.8 D

Nikon Auto Extension Tubes PK-11A, PK-12, PK-13
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Tokina AT-X Pro SD 12-24 mm f4 IF DX
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Tamron AF 28-75 mm f2.8 LD XR Di SP Aspherical
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Manfrotto 190x ProB
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Manfrotto 488 RC4
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3 X blitz studio Walimex CY-420K (putere 420 Ws, reglabil)
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3 X Stativ pentru blitz (înălţime max. 2.9m)
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Declanşator blitz-uri IR

2 X Walimex Octagon Softbox (1.4 m)
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3 x umbrelă (2 x difuzie, 1 x reflexie)
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Cort de lumină 80x80x80 cm

Burduf macro Pentacon Six (model din anii ’70)
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Stativ pentru foto-copiere
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Vizor unghiular Pentacon cu adaptor pentru ocularul Nikon

Blitz-uri Vivitar 283 şi Sunpak 383

Pe lângă obiectele din imagini, mai folsesc următoarele:

* telecomandă cu cablu Hahnel pentru Nikon D300

* card de memorie Lexar Professional 4 GB CF

* inel adaptor Nikon - M42

396 c©2011 ’http://csorescu.wordpress.com’



3.3. March BlogBook

* inel adaptor M42 - Pentacon Six

* inel inversor Nikon BR 2

* beauty dish realizat artizanal

* diverse snoot-uri artizanale

* filtru polarizator circular

* filtre macro, UV, star, red, blue, yellow, green, ND

* fundal semi-rigid din plastic

* geanta foto LowePro Orion

* tocuri Tamrac pentru obiective

O oarecare parte din investiţie o amortizez prin închirierea luminilor de studio (blitz-uri, sta-
tive, softboxuri, umbrele, declanşator IR etc). Le inchiriez în orice configuraţie, la preţ nego-
ciabil.

Doritorii din Timişoara mă pot contacta pe [2]mail sau pe mobil: 0724288362 ...

1. http://csorescu.wordpress.com/2009/11/03/colectie-aparate-foto/

2. http://csorescu.wordpress.com/about/
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3.3.2 Puţin web-design... (2010-03-05 10:24)

De vreun an de zile de când scriu pe blog, am evitat cu obstinaţie să scriu despre subiecte
legate de computere... Mă ocup zilnic, la serviciu, cu dezvoltarea de software şi nu vreau să
încurc hobby-urile cu lucrul ;)

Deşi lucrez ca programator, nu fac programare web, aşa că, micile şi rarele escapade în decorul
web-designului le consider mai apropiate de hobby decât de serviciu.

...

Acum vreo 3 săptămâni am acceptat să realizez un mic site de prezentare pentru o firmă de
construcţii din Belgia. Proprietarii sunt români şi au apelat la mine printr-o cunoştinţă co-
mună.

Cum proiecte urgente de amenajare a locuinţei m-au ţinut departe de computerul de acasă
o bună perioadă de timp, abia zilele trecute am apucat să lucrez câteva ore la site-ul promis.
Totul este făcut în HTML şi CSS. Pentru meniul animat bazat pe imagini am folosit "Phatfusion
imageMenu" (JavaScript). Iată layout-ul la care m-am oprit:

[1]

Ieri seară am pus online această primă variantă şi acum aştept comentariile şi sugestiile pro-
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prietarului...
- Va urma ... -

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/screenshot_main.jpg
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3.3.3 Arta pierdută a uneltelor de mână (2010-03-06 22:21)

La începuturile utilizării lor de către primii oameni, uneltele erau simple instrumente ce
aveau un scop strict funcţional. Fiecare utilizator îşi crea propriile ustensile, de multe ori
improvizând ceva ad-hoc pentru atingerea scopului vizat.

În mileniile de istorie a omenirii, uneltele ne-au însoţit în fiecare clipă, evoluând alături de
noi, dacă nu chiar luându-ne-o înainte uneori. Astfel, prin îmbunătăţiri succesive de-a lun-
gul timpului, acestea au ajuns aproape la perfecţiune în sensul îndeplinirii sarcinii pentru
care au fost create. Cei mai iscusiţi făuritori de astfel de unelte şi-au căpătat recunoaştere
semenilor iar faima lor a depăşit hotarele satului, regiunii sau chiar ţării din care proveneau.
Aceşti făurari nu s-au rezumat doar la crearea de unelte pur funcţionale; ei au încorporat în
realizările lor materiale nobile, elemente decorative şi inovaţii proprii pentru a le distinge de
uneltele comune şi pentru a câştiga prestigiu şi un loc în cutia cu scule a celor mai renumiţi
meşteri. Deseori, aceste unelte care eludau ordinarul, erau semnate de creatorii lor pentru
a fi recunoscute de meşteşugarii exigenţi. La rândul lor, utilizatorii acestor unelte speciale -
de obicei maeştrii în meseria lor - îşi puneau numele sau iniţialele pe uneltele folosite - unelte
rare şi preţioase. Multe dintre aceste unelte care au supravieţuit până în zilele noastre poarta
iniţialele mai multor utilizatori, prin mâinile cărora au trecut de-a lungul generaţiilor.

Iată câteva unelte create cu măiestrie în secolul XIX sau începutul secolului XX şi care au
ajuns să poposească în cutia mea cu scule:

[1]
Două echere fixe şi unul reglabil

400 c©2011 ’http://csorescu.wordpress.com’



3.3. March BlogBook

[2]
Pompă de vaselină din trusa de scule a unei maşini Rolls-Royce

[3]
Ciocan, şurubelniţă, fierăstrău
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[4]
Fierăstraie cu lamă îngustă şi montură din bronz

[5]
Raşchetă Preston cu decoraţiuni

402 c©2011 ’http://csorescu.wordpress.com’



3.3. March BlogBook

[6]
Compasuri forjate
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[7]
Rindea de fălţuit cu două cuţite şi adâncime reglabilă
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[8]
Dălţi cu mânere octogonale

[9]
Rindea reglabilă cu două cuţite pentru cercevele
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[10]
Dălţi englezeşti de mortezat

[11]
Topor englezesc tip Kent
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[12]
Dălti de sculptură englezeşti, clasice

[13]
Daltă şi şurubelniţă cu mânere octogonale din lemn de buxus
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[14]
Rindea ornată cu talpă arcuită

Din păcate, începând cu mijlocul secolului XX, o dată cu scăderea cererii de unelte manuale
(în detrimentul celor motorizate), mulţi creatori de unelte de calitate, fie şi-au închis porţile
definitiv, fie au scăzut calitatea până spre pragul cel mai de jos. Acest lucru a fost grăbit
de concurenţă cu producătorii asiatici care au reuşit să ademenească utilizatorii casnici - de
obicei fără educaţie tehnică temeinică - prin preţuri derizorii. Aceste unelte "de doi bani", la
propriu şi la figurat, nu doar că rănesc ochiul prin "estetica" lor, dar, de cele mai multe ori, nu
sunt capabile nici să-şi îndeplinească menirea. :(

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5058_1000.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5064_1000.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5067_1000.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5069_1000.jpg

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5070_1000.jpg

6. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5074_1000.jpg

7. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5078_1000.jpg

8. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5086_1000.jpg

9. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5090_1000.jpg

10. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5098_1000_2.jpg

11. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5112_1000.jpg

12. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5114_1000.jpg

13. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5123_1000.jpg

14. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_4152_1000.jpg
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3.3.4 Dălţi de sculptură Narex (2010-03-12 09:27)

Tocmai am mai făcut câteva poze unor dălţi de sculptură Narex, pe care le am spre vânzare.
Dacă tot am făcut pozele (pentru un potenţial client), o să le pun şi aici, pe blog:

[1]
Set de 6 dălţi mici, cu măner de ţinut în palmă

[2]
Aceleaşi 6 dălţi de mai sus
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[3]
Set de cuţite de cioplit în cutie din lemn
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[4]
Set de 8 dălţi Narex, clasa EXTRA

[5]
Dălţi Narex înguste (4 si 8 mm lăţime), clasa PROFI
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[6]
8 dălţi Narex cu lăţimi de 8 mm, clasa PROFI

[7]
7 dălţi Narex cu lăţimi de 4mm, clasa PROFI

Dălţile de sculptura Narex, clasa PROFI, rivalizează de pe pozitie de egalitate (atât ca materiale
folosite cât şi ca finisaj) cu orice alte dălti de sculptură profesionale, fie ele Pfeil, Henry Taylor,
Robert Sorby, Ashley Iles, Addis, Stubai, Two Cherries, Kirschen etc ! Trebuie să fac o poză
comparativă, că am dălţi din toate variantele enumerate mai sus ! ;)

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5142_1000.jpg
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2. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5147_1000.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5163_1000.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5166_1000.jpg

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5154_1500.jpg

6. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5156_1500.jpg

7. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5160_1500.jpg

c©2011 ’http://csorescu.wordpress.com’ 413

http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5147_1000.jpg
http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5163_1000.jpg
http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5166_1000.jpg
http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5154_1500.jpg
http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5156_1500.jpg
http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5160_1500.jpg


BlogBook 3.3. March

3.3.5 Cărţi de scule şi lucru în lemn (2010-03-13 19:19)

În ultimii 3-4 ani, adică de când Amazon.com şi Amazon.de trimit colete în România, am co-
mandat de pe aceste web-shop-uri câteva cărţi, majoritatea despre uneltele de mână şi lucrul
în lemn.

Cum pe majoritatea dintre ele le-am citit acum 1-3 ani, nu o să le fac review din amintiri...
Poate câteva cuvinte despre cele citite mai recent... În principiu am fost foarte mulţumit de
toate aceste cărţi, căci le-am cumpărat după ce am citit recenziile şi le-am răsfoit cele câteva
pagini-mostră oferite de Amazon.

[1]
Cărţi despre uneltele de mână

"The Toolbox Book" şi "The Art of Fine Tools" sunt pornografie curată! Multe poze de calitate
cu scule vechi, frumoase. Textul l-am observat abia după 3-4 răsfoiri din scoarţă în scoarţă.

"Hand Tools: Their Ways and Workings" este o carte mai veche care descrie detaliat marea
majoritate a uneltelor folosite la lucrul lemnului.

"The Handplane Book" este o carte doar despre rindele! Autorul prezintă majoritatea tipurilor
de rindele, cu poze şi explicaţii.

"Hand Tool Essentials" este o colecţie de articole despre unelte de mână, articole publicate
de-a lungul anilor în revista americană "Popular Woodworking".

"Japanese Woodworking Tools" este o introducere în lumea uneltelor folosite în mod tradi-
tional în Japonia. Autorul, Toshio Odate, prezintă occidentalilor uneltele clasice japoneze,
modul acestora de funcţionare şi unele consideraţii spirituale, nelipsite din nici una dintre
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artele japoneze, fie ele legate de mânuirea armelor sau a uneltelor.

[2]
Cărţi diverse despre tehnica şi filosofia lucrului în lemn

"The Woodwright’s Guide" a renumitului Roy Underhill este scrisă într-un mod deosebit de
plăcut şi prezintă, cu mult haz, modul tradiţional american de lucru cu lemnul, de la recoltarea
acestuia până la realizarea diferitelor obiecte din lemn.

"The Complete Manual of Woodworking" este, aşa cum îi spune şi numele, un manual complet
de prelucrarea a lemnului. Încearcă, într-un mod foarte ambiţios, să prezinte toate aspectele
care intervin, de la sculele utilizate (manuale şi electrice) şi organizarea atelierului până la
tehnici de îmbinare şi finisare a lemnului.

"The Fine Art of Cabinetmaking" a regretatului James Krenov este o carte iniţiatică despre
bucuria şi pasiunea lucrului în lemn. O carte pentru suflet cu unele explicaţii pentru minte şi
braţe.

"The Complete Guide to Sharpening" este un ghid exhaustiv al materialelor abrazive şi a tehni-
cilor de ascuţire a majorităţii uneltelor tăioase: dălţi, rindele, cuţite etc.

"Traditional Woodworking Techniques" este o colecţie de articole publicate iniţial în numerele
revistei americane "Fine Woodworking".
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[3]
Cărţi despre finisarea lemnului

După deprinderea tehnicilor şi semnificaţiilor lucrului cu lemnul, apar primele semne de
întrebare legate de finisarea acestuia. Cele 3 cărti din imaginea de mai sus vor clarifica cu
vârf şi îndesat toate posibilele necunoscute.

Mulţi dintre pasionaţii de prelucrarea lemnului se concentrează doar pe lemnul în sine - deb-
itare, îmbinare etc, neglijând partea de finisare sau considerând-o o "treabă simplă". Nu este
de loc aşa! Finisarea, de la pregătirea suprafeţei şi până la aplicarea diferitelor substanţe cu
rol protector sau estetic este o artă în sine pe care f. puţini o înţeleg şi o stăpânesc. Sunt mai
mulţi cei care stiu să realizeze obiecte din lemn decât cei care stiu să le finiseze satisfăcător!
Citind cărţile de mai sus, mi-am sistematizat cunoştinţele despre tipurile de finisaje disponi-
bile şi modurile practice de aplicare. În special recomand "Understanding Wood Finishing",
care este cea mai completa şi mai recentă dintre cele trei.

[4]
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Cărţi despre strunjire şi îmbinări elaborate

În acest moment apar curiozităţi legate de strunjirea lemnului şi realizarea de imbinări elabo-
rate... aşa că alte cărţi işi fac apariţia...

[5]
Cărţi despre construcţia Caiacelor şi Canoelor

Nici extravaganţele de genul construcţiei de caiace şi canoe nu mă ocolesc... Astea cer, însa,
spaţiu serios de lucru, spaţiu pe care nu-l am încă. :(

"Canoecraft" este o carte care, în mod special, impresionează prin imaginile şi schiţle detaliate
pe care le oferă. Deşi nu am construit încă un canoe, citind "Canoecraft" totul pare clar şi nu
cred să existe detalii constructive care să nu fie acoperite de această carte! De la istoria ca-
noelor până la construcţia padelelor, toate aspectele legate de utilizarea şi realizarea canoelor
sunt acoperite sistematic.
...

Deşi tot ce se găseşte în aceste cărţi poate fi descoperit şi navigând pe Internet, cititul unei
cărţi în mod clasic mi se pare mai comod decât privitul la un monitor şi o referinţă aflată mai
la îndemână în atelier.

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5174_1500.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5179_1500.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5176_1500.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5178_1500.jpg

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5173_1500.jpg
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3.3.6 Barda medievală (2010-03-15 09:34)

BÁRDĂ, bărzi, s.f. Secure cu tăi�ul lat �i cu coada scurtă, întrebuin�ată mai ales la ciopli-
tul lemnului �i, odinioară, ca armă de luptă. – Din magh. bárd. (Sursa: DEX’98)

bárdă (bărzi), s.f. – 1. Secure cu tăi�ul lat. – 2. Sapă, teslă. Mag. bárd (Densusianu,
Rom., XXXIII, 275; �eineanu, Semasiol., 135; Cihac, II, 479; DAR; Candrea; Pu�cariu, Lr.,
273). Cuvînt de origine germanică (v. germ. barta, germ. Bart, v. fr. barde, cf. alabarda),
care coincide în parte cu un cuvînt oriental (cuman: balta, turc: baltak, cf. baltag), fără să
se poată distinge cu u�urin�ă provenien�a. Derivarea din mag. nu este absolut sigură;
poate fi cuvînt importat în mag., chiar din rom., după Edelspacher, 9. Apare �i în slov.
barda, rut. barda; ultimul provenind din rom. (Miklosich, Wander., 12), ca �i săs. bardë.
Der. din mag. nefiind pe deplin satisfăcătoare, s-a propus ca etimon sl. brady (Miklosich,
Slaw. Elem., 15), care prezintă aceea�i dificultate constînd într-o metateză asemănătoarte cu
cea din blato › baltă; tc. barda(Popescu-Ciocănel 15), care pare mai curînd de origine rom.
(Candrea, Elemente, 404; G. Meyer, Türk. St., I, 2). Recent, Gamillscheg, Romania germ., II,
261, a sus�inut că rom. provine direct din longob.barda. – Der. bărda�, s.m. (dulgher);
bárdie, bărdi�ă, s.f. (sapă); bărdui, bărdălui, vb. (a tăia, a ciopli), cf. mag. bárdolni. (Sursa:
Dic�ionarul etimologic român - DER)

Conform DER, cuvântul "bardă" este foarte răspândit în Europa şi în Orientul Apropiat. Nu se
ştie exact care este originea termenului, interesantă este prezenţa sa în forme aproape identice
în multe limbi total diferite (maghiară, latină, germană, turcă, slavă etc). Acest fapt reflecta
răspândirea sa largă şi importanţa pe care a avut-o în istoria Europei !

Pe lângă etimologia prezentată de DER, vreau să remarc asemănarea cu denumirea englezească
pentru bardă: "bearded axe". Traducerea lui "bearded axe" este "topor bărbos" datorită lamei
alungite în formă de barbă (din profil).

Tot conform DER, cuvântul "barbă" provine din latinul "barba" care este comun tuturor lim-
bilor romanice şi ar putea fi la originea lui bardă:
bárbă (-¯rbi), s.f. – Păr crescut pe bărbie �i pe obraji. – Mr., megl. barbă, istr. borbę. Lat.
barba (Pu�cariu 182; REW 994; Candrea-Dens., 133; DAR) comun tuturor limbilor roman-
ice. – Der. bărbărie,s.f. (bătrîn ramolit, bo�orog); bărbos, adj. (cu barbă); bărbu�oară, s.f.
(caracudă, plevu�că). Din rom. provine săs. bärbos. – Cf. �i bărbat.

Iată câteva imagini cu barda mea, făurită probabil la sfârşitul sec. XVIII sau începutul sec.
XIX:[1]
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[2]

Genul acesta de bardă era folosit la lucrări de dulgherie. Capul metalic are secţiune asimet-
rică pentru a permite cioplirea la unghi de atac mic, pentru planeizarea buştenilor şi a plăcilor
de lemn. Barda din imagine are partea plană pe stânga lamei, adică este o bardă de mâna
dreaptă.

[3]
Coada bardei este scurtă pentru un control bun al loviturilor.
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[4][5]

Profilul decupat adânc permite o priză a mâinii foarte apropiată de capul bardei, pentru cio-
plire de fineţe. Lama este decorată de creatorul ei pentru a-i spori frumuseţea şi a-şi arăta
măiestria.

[6][7]

Coada este curbă în mod intenţionat spre exteriorul planului lamei pentru a oferi spaţiu mâinii
lucrătorului la planeizarea plăcilor de lemn late.
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[8][9]

Aceste bărzi sunt destul de comune in Europa putând fi frecvent întâlnite la târgurile de anti-
chităţi. La un astfel de târg am achiziţionat-o şi eu pe cea din imagini.
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7. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5207_1000.jpg

8. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5207_1000.jpg

9. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5200_1000.jpg
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3.3.7 Tools Quiz #1 (2010-03-21 00:56)

[1]
[polldaddy poll=2929711]

Raspuns :

Aşa cum cei mai mulţi şi-au dat seama, în imaginea de mai sus apar 3 dălti de mortezat. Mai
exact, este vorba de dălţi de mortezat englezeşti cu măner oval (în secţiune). Aceste dălţi de-
osebit de solide sunt utilizate la escavarea canalului numit morteză, tipic îmbinării "[2]mortise
& tenon" - cea mai folosită metodă de îmbinare în unghi a două rigle din lemn.

Deşi există mai multe tipuri distincte de dălti de mortezat ([3]tipul german, cel francez, cel
englez numit "registered pattern", [4]aşa numitele "gât de lebădă" etc), toate dălţile de mortezat
sunt caracterizate prin construcţia foarte solidă fiind utilizate prin lovire cu ciocanul din lemn
pentru o penetrare mai adâncă.

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5098_1000_2.jpg

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Mortise_and_tenon

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2009/02/dsc_0632_1000.jpg

4. http://www.europeanhandtools.com/images/Swan-Neck-Chisels.jpg
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3.3.8 Au venit pietrele belgiene pentru ascuţit ! (I did it again) (2010-03-22 22:52)

Azi a sosit al 2-lea transport de pietre naturale belgiene. Iată câteva poze făcute în mare grabă:

[1]
Tocmai am desfăcut coletul...
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[2]
O parte dintre pietre... Piatra din faţă, pentru ascuţit dălţi de sculptură, are două muchii cu
profiluri semicirculare

424 c©2011 ’http://csorescu.wordpress.com’



3.3. March BlogBook

[3]
Celelalte pietre din pachet... În faţă, piatra de 150x60 mm în cutie din lemn
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[4]
Şi un prim plan cu piatra în cutie din lemn de arin

Toate sunt măritate deja ;)

10-aprilie-2010

Azi a mai sosit un transport cu câteva pietre belgiene. Nu mai creez un nou atricol pe blog
pentru ele; le pun tot aici:
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[5]
Transportul sosit în 10 aprilie 2010

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5325_1000.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5321_1000.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5328_1000.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5333_1000.jpg

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_6337_1000.jpg
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3.3.9 În vizită la sculptorul Constantin Grangure (2010-03-29 11:01)

Despre sculptorul timişorean Constantin Grangure* s-a scris mult şi, am certitudinea că,
multe se vor mai scrie şi de acum înainte! Acesta, dar şi faptul că nu am deloc competenţa să-i
analizez opera, mă vor face să mă abţin de la emiterea oricărei păreri personale despre munca
şi creaţiile dânsului!

Cu domnul Constantin Grangure m-am întâlnit întâmplător în troleibuzul 14... Aveam în mână
o cuţitoaie tocmai primită prin poştă din Anglia când m-am aşezat pe scaun; domnul distins
şi prietenos de pe scaunul de vis-a-vis, văzându-mă cum analizam obiectul misterios pentru
cei mai mulţi călători, a intrat în vorbă cu mine: "a, o cuţitoaie... am şi eu una!". Discuţia
a continuat pe tema uneltelor de prelucrat lemnul cât timp a durat parcurgerea celor câteva
staţii de troleibuz care mă despărţeau de serviciu. Când mă pregăteam să cobor luându-mi
rămas bun de la domnul cu care împărtăşeam aceiaşi pasiune pentru lemn, acesta îmi spuse
în grabă: "a... sunt sculptorul Constantin Grangure. Când ai timp, vizitează-mă la atelierul
din P-ţa. Plevnei nr. 1".

Desigur, chiar a doua zi am dat curs invitaţiei; am păsit înăuntru cu emoţie greu stăpânită! Am
fost imediat întâmpinat într-un mod foarte familiar de domnul Constantin Grangure: "Salut!
Ce mai faci bătrâne?!" Atelierul, o mică încăpere de 4 pe 4 metrii, aflată la demisolul unei
clădiri istorice din P-ţa Plevnei, mi-a părut din primul moment un fel de peşteră a comorilor;
toate ungherele, pereţii, tavanul erau ticsite cu unelte şi lucrări din lemn ale maestrului! Şi
atunci, ca şi acum după mai multe vizite pe care le-am făcut, atelierul domnului Grangure
mi-a părut cel mai minunat loc posibil în care să lucrezi, să trăieşti!

Aparatul foto poate cuprinde doar o mică partea a atmosferei acelui loc minunat:

[1]
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[2]

[3][4]
Cu mare amabilitate, dl. Grangure mi-a permis să mai realizez câteva imagini:
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[5]
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[6]
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[7]
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[8]
[9]http://www.cjtimis.ro/uapt/membri/cgrangure/cgrangure.htm

[10]http://www.banaterra.eu/romana/un-sculptor-timisorean-la-ash kenazy-gallery-din-lo-
s-angeles

[11]http://www.carmenart.ro/Conro.html

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5341_0_1000.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5448_9_1000.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5448_9_1000.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5454_3_1000.jpg

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5362_ed_1_1000.jpg

6. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5398_500.jpg

7. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5393_1_5001.jpg

8. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/03/dsc_5430_500.jpg

9. http://www.cjtimis.ro/uapt/membri/cgrangure/cgrangure.htm

10.

http://www.banaterra.eu/romana/un-sculptor-timisorean-la-ashkenazy-gallery-din-los-angeles
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11. http://www.carmenart.ro/Conro.html

3.4 April
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3.4.1 Protejarea dălţilor (2010-04-05 22:20)

De multe ori când cumpărăm dălţi, fie că e vorba de dălţi de tâmplărie ori dălţi de sculptură,
acestea nu vin însoţite şi de protecţii pentru tăişuri. Fie aceaste protecţii nu sunt disponibile
deloc, fie sunt accesorii opţionale care trebuie achiziţionate separat, contra cost.

După ce am investit bani serioşi în pietre speciale pentru ascuţit, iar mai apoi timp preţios
în ascuţirea dălţilor, un minim de protecţie pentru tăişuri este cea mai bună strategie pentru
păstrarea intactă a acestora pe timpul depozitării alături de alte unelte.

Pentru cei cu oarecare îndemanare şi materiale la îndemână, realizarea unui rulou din piele
pentru dălţi ar putea fi soluţia ideală:

[1]
Rulou din piele pentru protecţia dălţilor

Acest rulou se poate coase manual sau se pot folosi doar nituri metalice. Deşi oferă o foarte
bună protecţie şi un mod bun de transport şi organizare, rulourile pot avea dezavantajul că, o
dată umplute, nu mai este posibilă adăugarea unei dălţi suplimentare, trebuind creat un nou
rulou cu mai multe locaşuri. În plus, consumul de piele şi timp de realizare este substanţial!

O variantămai simplă de protecţie este realizarea de capişoane individuale pentru fiecare daltă
în parte. Aceste capişoane se pot realiza din resturi de piele, de preferinţă mai groasă:
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[2]
Capişoane individuale din piele

Consumul de piele este minim iar coaserea se realizează manual, cu mare uşurinţă. Pen-
tru capişoanele de mai sus am folosit piele cu grosimea de 2mm şi aţă groasă, cerată (foarte
bună pentru coaserea manuală). Găurile pentru coasere le-am dat cu un preducel de 1.5mm,
dar o sulă este la fel de bună!

La cât de simplu se realizează aceste capişoane, nu avem nici o scuză să nu le facem! Spor!

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_5491_1000.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_5972_1000.jpg
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3.4.2 de vânzare (2010-04-07 13:08)

Pentru a susţine în continuare acest blog, alocându-mi timpul necesar (şi nu e puţin!) postării
de informaţii şi reportaje, sper, cât mai interesante, voi oferi spre vânzare diverse produse
conexe, cum ar fi unelte de mâna, pietre de ascuţit etc. Toate produsele oferite aici sunt pro-
duse în care cred şi pe care le folosesc sau le-aş folosi eu însumi!

Puteţi să mă contactaţi fie lăsând un mesaj aici pe pagină fie prin mail la adresa:

8 septembrie 2011 -> adăugat produse în secţiunea [1]Fixare

* 25 august 2011 -> adăugat produse în secţiunea [2]Dălţi tâmplărie

Ascuţire

Pietre naturale
Pietre artificiale
Accesorii ascuţire
Unelte

Dălţi tâmplărie
Fierăstraie
Rindele

Măsură & layout
Sculptură & strunjire
Raşpile & pile

Fixare
Diverse
Chimicale pentru lemn

Unelte clasice
Cuţite & materiale pentru knifemaking

Cuţite & brice
Materiale

Visible links 1. http://csorescu.wordpress.com/for-sale/fixare/

2. http://csorescu.wordpress.com/for-sale/dalti-tamplarie/
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3.4.3 Fotografia de artă, nu ca artă (2010-04-16 10:36)

După jocul de cuvinte din titlul acestui articol nu se ascund genuri pretenţioase ale tehnicii
fotografice, aşa cum ar putea induce în eroare o formulare de genul "fotografia de artă...".
Din contră, este vorba de un tip de fotografie de produs ce doreşte a imortaliza digital creaţii
artistice, în speţa picturi şi sculpturi.

Profit de cele mai recente două angajamente pe care le-am avut pe această temă - fotografie
de pictura la dna. Georgeta Cocean şi fotografie de sculptură la dl. Constantin Grangure -
pentru a prezenta succint cele câteva aspecte demne de reţinut pentru cazurile când avem de
fotografiat tablouri sau sculpturi.
Fotografia de pictură

Prin aceasta se urmăreşte obţinerea unei copii digitale cât mai fidele a unui picturi. Ca să
ies din domeniul generalităţilor voi prezenta în continuare o lista cu ce trebuie avut în vedere
atunci când fotografiem pictură:

Se doreşte:

* o imagine de rezolutie mare ce permite printarea ulterioară de calitate (pliante, cataloage)

* culori identice celor originale

* contrast bun între nuanţele deschise şi cele închise şi o plaja dinamică mare (cu multe nivele
de luminozitate între alb şi negru)

* saturaţia suficientă a colorilor, cu păstrarea corectă a balansului de alb (albul să ramana
alb)

* păstrarea texturii în relief a unei picturi (de exemplu la pictura în ulei)

Trebuie evitat:

* reflexii nedorite cauzate de surse de lumină (becuri, blitz-uri, ferestre)

* umbre datorate unor obiecte din mediul înconjurător situate între o sursă de lumină şi obiec-
tul fotografiat

* erori de paralaxă datorate poziţionării defectuoase a camerei faţă de lucrare

* defecte optice datorate utilizării unui obiectiv neadecvat, în speţă este vorba de erorile de tip
"pernă" sau "butoi"

Îndeplinirea dezideratelor de mai sus este posibilă prin:

1. Utilizarea unei camere foto din clasa superioară (semi-profesională sau profesională). Eu
am folosit Nikon D300 (semi-pro)
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2. Obiectiv de calitate, cu focală fixă (focală din domeniul semi-tele: 75-135 mm echivalent
formatului foto pe 50 mm)l. Eu am folosit un obiectiv Nikkor 50 mm/f1.8 care, în combinaţie
cu senzorul DX al lui Nikon D300 (factor de multiplicare: 1.5x), dă o focală efectivă de 50 x
1.5 = 75 mm.

3. Trepied stabil. Eu am folosit un Manfrotto 190x ProB cu cap de trepied cu bilă, Manfrotto
488 RC4. Camera o plasăm paralel cu lucrarea şi pe axa mediană a acesteia. Verificăm pe
ecran ca imaginea să nu prezinte erori de geometrie (paralaxa, efecte de pernă sau butoi).

4. Iluminare uniformă din 4 părti a lucrării fotografiate. Pentru iluminare nu se vor folosi
blitz-uri montate pe aparat deoarece acestea produc reflexii şi umbre puternice.

Două sunt modurile de iluminare pe care, personal, le-am utilizat cu succes:

[1]
Iluminare naturală folosind lumina solară şi reflectoare albe

În cazul fericit în care putem folosi lumina solară (condiţii meteorologice bune, spaţiu iluminat
natural) este indicat să profităm de acest fapt. Lumina solară este "standardul de facto" la care
sunt adaptaţi şi ochi noştri astfel că, acest mod de iluminare, nu poate da greş atunci când este
folosit judicios. Deoarece lumina solară vine dintr-o singură direcţie sau câteva direcţii bine
definite (ferestre), vom plasa reflectoare albe în părţile opuse, pentru o iluminare uniformă.

[2]
Iluminare cu lumini de studio echipate cu soft-box-uri.

În celălalt caz fericit în care, deşi nu avem condiţii bune de iluminare naturală, dispunem de
2 lumini de studio echipate cu difuzoare de lumină de dimensiuni adecvate (soft-box-uei sau
umbrele), putem utiliza un set-up ca în imaginea de mai sus.
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În situaţia concretă pe care vreau să o prezint, deşi m-am prezentat la locaţia de fotografiat
înarmat cu 2 lumini de studio şi soft-box-uri de 1.4 m, am putut beneficia de lumină natu-
rală satisfacatoare provenind din 2 direcţii (ferestre generoase în stânga şi deasupra). Am mai
folosit două reflectoare albe în dreapta şi dedesubtul lucrărilor.

Iată cum arată o imagine a unei picturi aşa cum iese ea din aparatul foto setat într-un mod
neutru, în care face cât mai putine prelucrări interne (permiţându-mi mie să fac aceste pre-
lucrări în programe specializare gen GIMP sau Adobe Photoshop):

[3]
Imaginea originală (redimensionată)

După câteva prelucrări în GIMP (crop, white-balance, levels, curves, saturation, unsharp-
mask) am obţinut următoarea imagine finală:
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[4]
Imaginea finală

Şi acum un alt exemplu:
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[5]
Imaginea originală (redimensionată)

[6]
Imaginea finală

Ca o ultimă impresie personală: de fiecare dată sunt uimit de prelucrabilitatea imaginilor real-
izate cu o cameră foto din clasa superioară! Ţin minte că am fost relativ dezamăgit de primele
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imagini pe care le-am făcut după ce am achiziţionat Nikon-ul D300: mi s-au părut plate, ne-
saturate, fără contrast şi foarte "soft" (opusul lui "sharp"). După câteva prelucrări elementare
în GIMP, însă, imaginile prind ca prin minune viaţă! De fiecare dată când prelucrez imagini
realizate cu D300-ul încerc aceiaşi senzaţie de uimire şi bucurie!

Fotografia de sculptură

Fotografierea sculpturilor este o cu totul altă "distracţie"! Prin definiţie, sculpturile sunt
obiecte cu contur şi textură complexe. Problemele care se pun sunt în principal de iluminare
iar mai apoi de decupare digitală a conturului pentru obţinerea unei imagini pe fundal neutru
(alb, negru, gri).

Iluminarea trebuie să fie tri-dimensională pentru o bună vizibilitate a tuturor zonelor. Nu
trebuie să fie, însă, plată, pentru a scoate în evidenţa formele complexe prin jocuri de lu-
mini şi umbre. De asemenea, trebuie prezentată lucrarea din unghiul cel mai favorabil, nu
întotdeauna uşor de ales!

Pentru iluminarea zonelor de interes se vor folosi mai multe surse de lumină cu intensităţi
reglabile sau lumina solară în conjuncţie cu diverse reflectoare ce se vor poziţiona selectiv,
pentru accentuarea zonelor de interes.

Pentru uşurarea decupării digitale ulterioare, este de dorit fotografierea lucrărilor pe un fundal
uniform, închis la culoare, dacă imaginea finală va fi pe un fundal închis (negru, gri inchis
etc) sau deschis la culoare, dacă imaginea finală se va dori a fi pe un fundal deschis (alb, gri
deschis etc). Pentru lucrările de dimensiuni mari, logistica operaţiunii de fotografiere poate fi
una destul de complicată şi poate implica transportul cu maşina/camionul pană la un studio
foto dotat cu lumini şi fundaluri de dimensiuni generoase.

Prima încercare de fotografiere a unei sculpturi a fost una conjuncturală: pur şi simplu ma
aflam cu aparatul foto atârnat de gât în atelierul dlui. Constantin Grangure. Asa că am scos
câteva lucrări afară şi le-am asezat pe jos pentru a le fotografia.
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[7]
Prima încercare folosind lumina solară difuză (vreme înnorată)

Deoarece imaginea este destul de ternă şi cu zone mai întunecate decât mi-aş fi dorit, am
încercat să aplic tehnica HDR (High Dynamic Range). Pentru aceasta, am realizat două imag-
ini identice compoziţional cu excepţia expunerii diferite cu 1/3 paşi. Rezultatul procesării în
aplicaţia Photomatix a celor două imagini expuse diferit este:
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[8]
Imaginea obţinută folosind tehnica HDR

Efectul dramatic rezultat ne-a plăcut, atât mie cât şi dlui. Grangure!

Ulterior am încercat şi o decupare manuală, operaţie migăloasă şi consumatoare de timp:
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[9]
Imaginea decupată manual în GIMP

Pentru următoarele câteva lucrări am încercat să folosim o bucată de catifea veche şi destul de
ponosită, pe care o aveam la îndemână la atelier:

446 c©2011 ’http://csorescu.wordpress.com’



3.4. April BlogBook

[10]
Imaginea originală, pe fundalul improvizat

În urma decupării manuale şi a câtorva foarte subtile editări (levels şi unsharp-mask) am
obţinut următoarea imagine:
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[11]
Imaginea finală, pe fundal complet negru

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/window_lighting_2_ed.png

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/softbox_lighting_2_ed.png

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_5561_orig_500.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_5561_ed_500.jpg

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_5651_orig_1000.jpg

6. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_5651_ed_10001.jpg

7. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_5391_500.jpg

8. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_5393_1_500.jpg

9. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_5393_1_cover_500.jpg

10. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_5827_orig_500.jpg

11. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_5827_ed_500.jpg
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3.4.4 Tools Quiz #2 (2010-04-16 11:00)

[1]
[polldaddy poll=3063255]

Răspuns:

Întradevăr, este vorba de un ciocan de tinichigerie, mai exact un ciocan de ridicat şi planeizat
(raising and planishing în lb. engleză).

Mulţumesc tuturor pentru participare!

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_0080_1024.jpg

3.5 May
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3.5.1 Pietrele de ascuţit naturale (2010-05-07 15:50)

Cum, în ultimul timp, m-am "jucat" destul de mult cu diverse pietre naturale şi artificiale
de ascuţit, voi încerca să fac o sinteză succintă a informaţiilor care mi-au părut interesante.
Multora le vor părea banale, dar sper că voi oferi mai multe răspunsuri faţă de câte noi dileme
voi provoca!

La nivelul cel mai de jos, pietrele de ascuţit pot fi împărţite în două mari categorii: naturale şi
artificiale. În acest articol mă voi ocupa de pietrele naturale, urmând să revin asupra pietrelor
artificiale într-un articol ulterior.
Pietrele de ascuţit naturale

De mii de ani oamenii au folosit diverse pietre existente în natură pentru ascuţirea armelor şi
uneltelor. Desigur, unele astfel de pietre s-au dovedit mai bune decăt altele, dar majoritatea
pietrelor din natură sunt inutilizabile pentru ascutit. "Secretul" acelor pietre bune pentru
ascuţit s-a transmis de la o generaţie la alta, astfel, în mai toate regiunile lumii exista ex-
ploatări tradiţionale ale acestor roci care au şi primit numele locaţiilor respective. Cele mai
cunoscute astfel de locaţii care îmi trec prin minte acum sunt: Arkansas (SUA), Washita (SUA),
Thueringen (Germania), Escher (Germania), Wastila (Finlanda), Rozsutec (Polonia), Nakayama
(Japonia), Belgia.

Pe lânga aceste foarte cunoscute tipuri de pietre naturale, există multe altele bune pentru
ascuţit, dar care nu au depăşit graniţele comunităţilor locale care le folosesc. Chiar şi în Ro-
mania, în anumite regiuni mai există încă cunoaşterea acestor pietre şi a locurilor în care se
găsesc!

Contrar credinţei unora, însă, nu orice piatră este potrivită pentru ascuţit! Din contră chiar,
majoritatea nu sunt adecvate! Pe lângă pietrele foarte eficiente la ascuţit (acestea ne intere-
sează pe noi) şi pietrele total nepotrivite (majoritatea), mai există o categorie intermediară de
pietre din care fac parte cele oarecum abrazive, dar care nu sunt foarte eficiente (conţin putine
particule abrazive). Aceste pietre pentru a fi folosite ocazional, pe teren, dar nu merită atenţia
noastră pe termen lung.

Structura:

Ceea ce face ca o piatră anume să fie o potenţială candidată la accesul în grupul pietrelor
potrivite pentru ascuţit este prezenţa unor particule f. dure în structura ei. În principal,
aceste particule dure sunt cristale de: oxid de aluminiu (corundum), oxid de siliciu (novac-
ulit) şi silicaţi (silicat de fier, de magneziu, calciu, mangan, aluminiu, crom). Atenţie, o rocă
dură nu înseamnă că ea este bună pentru ascuţit, chiar din contră! De exemplu, granitul sau
andezitul nu sunt bune, chiar dacă sunt roci dure. Primul test pe care-l putem face ca să
eliminăm o roca din rândul celor potenţial abrazive este să verificăm dacă ea "prinde luciu" la
ascuţire, adică dacă devine lucioasă după ce trecem metalul peste ea de câteva ori. Roci ca
marmura, granitul, travertinul, calcarul, andezitul etc "prind luciu", aşa că nu sunt ceea ce
căutăm !

Dintre pietrele bune pentru ascuţit, majoritatea sunt gresii sau ardezii, adică conglomerate
de particule (posibil abrazive) agregate împreună de un material liant. O piatră foarte bună de
ascuţit va avea o concentraţie mare de particule abrazive (> 20 %) într-un liant de duritate mai
mică (pentru a se eroda treptat la ascuţire şi a expune noi particule abrazive), dar nu foarte
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mică (pentru a nu fi foarte sfărâmicioasă piatra în ansamblu).

Marea majoritatea pietrelor naturale japoneze sunt de tip gresie. Pietrele belgiene (coticule)
sunt de tip ardezie iar particulele abrazive sunt silicaţi - cristale multi-faţetate dure.

[1]
Pietrele abrazive din clasa gresiilor şi ardeziilor conţin particule dure agregate de un material
liant moale.

Piatra japoneză din cariera Shoubudani (din clasa gresiilor).
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Pietre belgiene galbene şi gri-albastre (din clasa ardeziilor).

În funcţie de concentraţia de particule abrazive conţinute, o piatră de acest tip (conglomerat)
este mai eficientă sau mai puţin eficientă la ascuţit. De exemplu, pietrele belgiene galbene
pot conţine peste 40 % particule abrazive ceea ce le face foarte eficiente. Pietrele belgiene gri-
albastre au această concentraţie ceva mai mica ( 30 %) ceea ce le face ceva mai puţin eficiente
decât cele galbene (totuşi, ele sunt mai eficiente decat multe alte pietre abrazive naturale).

O categorie aparte de pietre naturale de ascuţit sunt cele cu structură cristalină uniformă,
cum sunt pietrele tip Arkansas şi Washita (tot un tip de "Arkansas" moale). Ele au la bază
o latice (matrice 3D) de cristale de oxid de siliciu (novaculit). Cristalele sunt întrepătrunse şi
nu se poate vorbi de un liant care le reţine în structură. Aceste pietre sunt, per ansamblu,
mai dure ca pietrele conglomerate cu liant. Acest lucru le face mai rezistente la uzura în timp
dar şi ceva mai puţin eficiente ca abrazivitate, deoarece noile particule abrazive sunt expuse
mai greu (piatra "se încarcă" mai uşor cu resturi devenind mai puţin abrazivă). Acest tip de
pietre prezintă o oarecare similitudine în funcţionare cu o pilă (excrescenţe ascuţite faţă de
o suprafaţa de aceiaşi duritate), pe când pietrele conglomerate sunt mai similare cu hartia
abrazivă - şmirglul (particule dure lipite pe o suprafaţă mai moale). Despre aceste pietre cu
structură cristalină se poate spune că conţin peste 90 % particule abrazive. Dar, deşi au o
concentraţie mai mare de material activ, de multe ori sunt mai puţin eficiente decât pietrele
conglomerate datoritămodului mai lent de expunere a unor particule noi şi datorită fenomenu-
lui de încărcare cu reziduuri rezultate în urma procesului de ascuţire. Lubrifierea, în cazul
acestor pietre, este esenţială deoarece permite transportul reziduurilor spre margini (astfel
reducându-se fenomenul de încărcare).

[2]
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Pietrele abrazive cu structură cristalină sunt formate din cristale dure, întrepătrunse. Nu ex-
ista liant care menţine integritatea, dar pot exista impurităţi prinse în structura cristalină.

Datorită structurii cristaline fără liant, unele pietre de Arkansas sunt translucente, deoarece
cristalele de novaculit sunt ele însele translucente.

Piatra Arkansas translucentă, cu structură cristalină

Utilizare:

Toate pietrele abrazive naturale se utilizează umezite din belşug cu apă. Pietrele cristaline
de tip Arkansas se pot utiliza şi lubrifiate cu ulei usor (aşa se utilizau tradiţional, de unde si
numele de pietre de ulei - oilstones). Acest ulei uşor este mai degrabă petrol decât ulei ("oil" în
engleză înseamnă şi petrol), aşa că nu se va folosi ulei de floarea soarelui, măsline, in etc! Eu
recomand utilizarea apei ca agent de lubrifiere pe toate pietrele abrazive, deoarece întreţinerea
pietrei (o operaţie frecventă) este mult mai uşoară. Unul dintre argumentele celor care folosesc
ulei este că, astfel, nu există pericolul ruginirii lamei ascuţite. Acest lucru, însă, nu se va
întampla dacă lama este ştearsă bine dupa ascuţirea cu apă!

Dacă piatra utilizată este foarte poroasă şi absorbantă, aceasta se va scufunda în apă pentru
câteva minute înainte de utilizare. Acest lucru se face pentru saturarea pietrei cu apă, în caz
contrar apa picurată pe piatră pentru lubrifiere va fi absorbită imediat iar suprafaţa va rede-
veni uscată. Acesta este modul în care se folosesc majoritatea pietrelor japoneze, de obicei
foarte poroase.

De altfel, pietrele din categoria gresiilor, cum sunt toate pietrele japoneze sunt foarte poroase,
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mai poroase şi mai absorbante decât pietrele de tip ardezie, cum este piatra belgiană (cotic-
ule). Din acest motiv, piatra belgiană nu este necesar a se scufunda în apa în prealabil. Este
suficientă umezirea regulată a suprafeţei în timpul utilizării, piatra nefiind foarte absorbantă.

În utilizarea regulată se va încerca folosirea întregii suprafeţe a pietrei, pentru o erodare
uniformă. O piatră erodată neuniform (ce prezintă denivelări) va trebui să fie planeizată în
prealabil (a se vedea secţiunea "Întreţinere" de la sfârşitul acestui articol).

Pentru sporirea abrazivităţii anumitor pietre (în special a celor dure), se poate forma în preala-
bil ascuţirii efective o pastă abrazivă pe suprafaţa pietrei. Această pastă se formează de la sine
în timpul utilizării, dar la pietrele dure acest fenomen este mai lent. Din acest motiv formarea
pastei poate fi "ajutată" prin frecarea pietrei cu o altă piatră de acelaşi tip (de obicei este o
piatră micuţa, dedicată acestui scop) sau cu o piatră diamantată. Nu se va folosi un alt tip de
piatră pentru a nu contamina pasta abrazivă cu particule de alt tip şi altă granulaţie! Piatra va
fi lubrifiată din belşug în timpul procesului de formare a pastei abrazive. La pietrele japoneze
foarte scumpe această pastă abrazivă nu va fi spălată după utilizare ci va fi lăsată să se usuce
pe suprafaţa pietrei. În acest fel se poate prelungi durata de viaţa a pietrei respective, prin
conservarea pastei obţinută prin abraziune.

Şi pietrele belgiene pot fi utilizate prin formarea de pastă abrazivă în prealabil, dar acest lucru
nu este neapărat necesar, pasta formându-se şi de la sine în timpul ascuţirii.

Calitate:

În primul rând trebuie să fac următoarea remarcă: pietrele naturale nu sunt perfecte, nu
sunt uniforme (ca culoare, granulaţie, structură) şi nimeni nu garantează calitatea unei pietre
anume! Ce înseamnă aceste lucruri? În mare, pietrele naturale pot prezenta variaţii de cu-
loare, incluziuni de alte materiale decat cele dorite, fisuri, inconsistenţa puterii de abraziune
etc. Desigur, exista şi pietre naturale care sunt mai aproape de perfecţiune decat altele, dar
acestea sunt rare şi, deci, scumpe. Preţul unor exemplare rare de pietre japoneze, în special
din cele utilizate în mod tradiţional la ascuţirea săbiilor de samurai, pot ajunge şi la peste
10.000 USD pentru o bucată de 1kg! Prin încercarea mai multor pietre naturale, însa, se pot
descoperi pietre de calitate satisfăcătoare şi la preţuri de cateva zeci de dolari!

În mod general, aş putea spune că preţul reflectă calitatea, dar această viziune este una sim-
plistă! Se pot găsi pietre decente la 50 USD dar se pot lua pietre nesatisfăcătoare la 150 USD.
Sau se poate găsi o piatră de 100 USD mai bună ca una de 250 USD, dar una de 500 USD va
fi cu siguranţă mai bună ca una de 50 USD! Cel mai important este să încercăm piatra înainte
să o cumpăram, dacă acest lucru este posibil, sau să o achizitionăm dintr-o sursă de încredere
(cineva care cunoaşte pietrele şi le testează personal şi individual. Acest mod de achiziţie, însa,
elimină posibilitatea găsirii unor chilipiruri, dar ne şi garantează că nu luăm "ţeapă").
Granulaţie:

Granulaţia măsoară, în principiu, dimensiunea particulelor abrazive conţinute de o piatră. Cu
cât aceste particule sunt mai mici, cu atât piatra este mai fină. O piatră fină poate fi slab
abrazivă, dar poate fi şi puternic abrazivă. Puterea de abraziune relativă (la granulaţie) ţine de
concentraţia de particule abrazive şi nu de dimensiunea acestora.

Din păcate, dimensiunea particulelor abrazive dintr-o piatră naturală nu este uniformă,
putând varia în limite largi. Astfel, granulaţia efectivă a unei pietre este dată de dimensi-
unea celor mai mari particule abrazive pe care le conţine. O piatră cu particule abrazive
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majoritar fine dar care conţine multe particule mari (dar nu suficiente încât să poată fi con-
siderată o piatră grosieră) va fi o piatră fără mare valoare, neputând fi considerată fină dar nici
aspră! Probabil, marea majoritate a pietrelor posibil abrazive întâlnite în natură se încadrează
în această categorie (piatra în general fină, dar contaminată cu particule grosiere). Pietrele
cu adevărat utile pentru ascutire sunt doar o foarte mică parte din totalul pietrelor naturale!
Este o mare bucurie să găsesti personal o astfel de piatră, dar este si o întâmplare deosebit de
rară!

Ca o constatare bazată pe experienţă: pietrele naturale tind să aibă o granulaţie medie spre
fină. Este destul de greu de găsit o piatră naturală foarte abrazivă şi cu granulaţie grosieră.
Din acest punct de vedere, pietrele naturale fine şi medii vor fi bine complementate de pietrele
artificiale grosiere, ieftine şi uşor de procurat.

Deoarece granulaţia priveşte atăt pietrele naturale cât şi pe cele artificiale, voi prezenta mai
multe detalii despre acest subiect într-un articol ulterior. În principiu, granulaţia este
reprezentată printr-un număr între 40 şi 15,000. O valoare sub 1,000 a acestui număr desem-
nează o piatră grosieră. O valoare peste 5,000 desemnează o piatră fină. Pietrele cu granulaţie
medie se încadrează în intervalul 1,000 - 5,000.

Întreţinere:

Pentru o întreţinere uşoară a pietrelor naturale recomand utilizarea lor cu apă pe post de lubri-
fiant. Deşi se poate utiliza un ulei fin sau petrol pentru lubrifiere, acest lucru face întreţinerea
mai dificilă. În plus, o piatră o dată utilizată cu ulei nu mai poate fi ulterior utilizată cu apă
(decât dacă este eliminat stratul superficial îmbibat cu ulei).

Întreţinerea de rutină a unei pietre de ascuţit implică curaţarea acesteia dupa utilizare, în
acest scop putându-se utiliza apă curată sau apă şi săpun lichid. Pietrele japoneze foarte
scumpe nu se vor spăla de pasta abrazivă de pe suprafaţă, pentru prelungirea vieţii pietrei.

Periodic, suprafaţa oricărei pietre trebuie să fie planeizată, deoarece prin folosire aceasta se
erodeaza neuniform. O utilizare atentă întârzie acest fenomen, dar nu-l elimină! Planeizarea
se face cu o piatră artificială diamantată sau pe o coală de hârtie abrazivă lipită pe o suprafaţă
perfect plană (sticlă, MDF, faianţă, placă de granit etc). Piatra sau hârtia abrazivă folosite pen-
tru planeizare vor fi bine lubrifiate cu apă!

Dacă piatra are fisuri contaminate cu particule străine nedorite, aceste fisuri se vor adânci
cu ajutorul unui obiect ascuţit pentru aducerea lor sub nivelul de bază al suprafeţei pietrei.
Uneori aceste fisuri sunt prezente în pietrele mai iefine, dar nu transformă o piatră într-una
complet neutilizabilă! Eu văd aceste fisuri ca un compromis uneori acceptabil pentru a avea
o piatră bună la un preţ mic!

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/05/sharpening_stone_japanesse.png

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/05/sharpening_stone_arkansas.png
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3.5.2 Raşcheta pentru lemn (2010-05-09 21:51)

Raşcheta pentru lemn este o unealtă mai puţin populară pe la noi. Tehnic, ea este o com-
binaţie între o rindea şi o cuţitoaie.

Ca o rindea, ea are o talpă care "calcă" pe lemnul prelucrat şi o lamă retractabilă, reglabilă. Ca
o cuţitoaie, ea are mânere laterale pentru control şi un mod similar de operare.

Deosebirea faţă de o rindea constă în faptul că talpa raşchetei este mult mai scurtă decât de
laţimea ei. De asemenea, modul de utilizare este şi el diferit: o raşchetă se foloseşte prin
mişcări de tragere spre utilizator, cu ambele mâini pe când o rindea se utilizează prin mişcări
de împingere (valabil pentru rindelele occidentale, nu şi pentru cele asiatice).

Deosebirea faţă de o cuţitoaie constă în prezenţa tălpii şi a lamei reglabile în adîncime. Ast-
fel pătrunderea tăişului în lemn este limitată şi controlabilă ceea ce perimite obţinerea unei
suprafeţe uniforme, de calitate.

Cu corpul din lemn sau metal, raşcheta este o unealtă folosită de secole de către cei care re-
alizează scaune, roţi (din lemn), săgeti, suliţe, arcuri, vâsle, cozi şi mânere pentru unelte etc.
Talpa raşchetei poate fi plată, concavă sau convexă şi poate avea un canal pentru a se aşeza
mai bine pe obiectele cu secţiune ovală (săgeti, vâsle etc).

[1]
Raşchetă metalică modernă, cu talpa plată
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[2]
Câteva raşchete metalice din colecţia proprie. Cea mai din dreapta este un model rar, cu dec-
oraţiuni (E. Preston, Anglia)

[3]
Alte câteva raşchete metalice din colecţia proprie. Cea mai din dreapta este un model cu 2
lame (o parte cu canal şi o parte plată)

Observaţie:

A nu se confunda raşcheta cu altă unealtă cu formă similară, chiar mai puţin uzuală pe la noi:
aşa numitul "cabinet scraper" (eng.):
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[4]
"Cabinet scraper" Stanley No. 80

Pentru diferenţiere, raşcheta are lama aplecată spre spate, ca o rindea (unghi de atac <90
grade). "Cabinet scraper"-ul are lama aplecată spre faţă, unghiul de atac fiind mai mare de 90
grade (în poza de mai sus apare un "cabinet scraper" fotografiat din spate).

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/05/dsc_6774_1000.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/05/dsc_6740_1500.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/05/dsc_6768_1500.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/05/dsc_0296_1024.jpg
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3.5.3 Montarea parchetului pe şape încălzite (2010-05-25 13:38)

Interesându-mă de parchet (când zic parchet mă refer la cel din lemn, masiv sau stratificat şi
nu la aşa zisul "parchet laminat" ce nu este din lemn) şi de modurile de montare a acestuia, am
primit următoarele detalii de la dl. Trandafir Varan, reprezentant ECOlemn în Timişoara. În
ideea ca, poate, vă vor fi de ajutor aceste detalii, reproduc mai jos conţinutul mesajului dlui.
Varan. Mai precizez că ECOlemn este unul dintre cei mai mari producători şi distribuitori
de parchet din Romania. Tot la ECOlemn găsiti toate materialele de care aveţi nevoie pentru
montarea cu succes a pardoselilor din lemn. De asemenea, site-ul [1]ECOlemn este deosebit
de bogat în informaţii despre parchet, adezivi, soluţii de montare etc şi tot acolo puteţi prinde
super-oferte remarcabile!
La micul meu [2]proiect DIY de montare a 10mp de parchet triplu stratificat am folosit adezivul
"[3]Monoparquet" de la ECOlemn şi sunt foarte mulţumit de cum a ieşit lucrarea, în pofida fap-
tului ca şapa era departe de a fi "ca la carte"!

Iată şi mesajul referitor la montarea parchetului pe şape încălzite:

"Ce trebuie să ştim la montajul parchetului pe şape încălzite?

Încălzirea în pardoseală

Şapa încălzită este o şapă pe bază de ciment sau pe bază de anhidride, având înglobate con-
ducte prin care circulă un fluid cu rol de încălzire a încăperii .

Condiţii de montaj pe şape încălzite
Se verifică mai întai toate cerinţele prevăzute pentru montajul pardoselilor din lemn masiv;
umiditatea admisă determinată cu higrometrul cu carbid nu poate depăşi valorile de:

* 1,7 % pentru şape pe bază de ciment
0,3 % pentru şape anhidridice

Punerea în funcţiune graduală a instalaţiei de încălzire are rolul de a stabiliza şapa, eliberând
lent eventualele tensiuni şi crescând gradul de uscare până la cel corespunzator celui de
echilibru cu condiţiile ambientale climatice în care se găseşte, astfel încât să nu cedeze ulterior
umiditate parchetului.

Grosimea minimă a şapei trebuie să fie de 6 cm, din care 3 cm deasupra conductelor. Înainte
de punerea în funcţiune a instalaţiei de încălzire, şapa trebuie să aibă un timp minim de
asteptare care trebuie să fie:

* pentru şapele pe bază de ciment de 21 zile
pentru şapele anhidridice de 7 zile
şapele cu uscare rapidă de 3-4 zile

După aceşti timpi de asteptare, se pune în funcţiune instalaţia de încălzire, crescând gradual
temperatura cu cca 5 °C/zi, până se ajunge la temperatura maxim admisă.
Instalaţia va lucra la această temperatură cel putin 10 zile consecutive, asigurând o bună
ventilaţie a spaţiului. Procesul de răcire se realizează reducând gradual temperatura cu cca 5
°C/zi, până la aproximativ 20 °C. Instalaţia de încălzire trebuie oprită cu cel puţin 5 zile înainte
de începerea montajului parchetului, asigurându-ne că temperatura şapei este cuprins între
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15-20 °C, iar umiditatea relativă ambientală la maxim 60 %.

Este foarte important ca umiditatea relativă a aerului să fie menţinută la valori între 40-60 %,
astfel încât să fie prevenite formarea fisurilor la parchet.

Temperatura pardoselii încălzite nu trebuie să depăşească 26-27 °C.
Parchetul montat pe şapa încălzită nu se acoperă cu covoare sau alte materiale de decor.
Pe şapa încălzită, parchetul poate fi montat atât lipit cât şi flotant.

Montajul prin lipire pe şapa încălzită

În mod normal, pe şapa încălzită nu se execută bariere contra vaporilor şi nici lucrări de nive-
lare sau consolidare; este recomandat să se aplice un primer( doar ca amorsă) adecvat pentru
tipul de adeziv folosit. Recomandarea : răşina PRIMER PA400 diluată cu D40, în proporţie de
1:1 ca şi amorsa şi adeziv PELPREN PL/6 sau MONOPARQUET.

Montajul flotant pe şapa încălzită
Se efectuează ca şi în cazul şapei neîncălzite. Va trebui luată în calcul: rezistenţa termică to-
tală( parchet stat de izolare acustică de cca 2,5 mm).

Ce parchet se recomandă pentru montaj pe şape încălzite?

O gamă largă de esenţe de lemn masiv sunt adecvate montajului pe şape încălzite. Criteriile
de limitare a grosimii nu sunt foarte stricte, mergând de la 10 mm la 22 mm.

Laţimea lamelelor este limitată însă de stabilitatea esenţelor: laţimea maximă de 90 mm con-
feră o siguranţă asupra riscului de deformare; ca o excepţie, unele esenţe permit laţimi de 140
mm.

Sfătuieşte clienţii să opteze pentru parchet prefinit (cel dublustratificat este ideal) în cazul
montajului pe şape încălzite; acesta are un coeficient de pierdere energetică scăzută şi o vari-
atie dimensională redusă la schimbarile de temperatură.

Esenţe de masiv : Doussié, Merbau, Iroko, Teck, parchetul industrial, etc.

Esenţe de prefinit : toate care se încadrează în recomandările de mai sus.

Trandafir Varan

ECOlemn srl, [4]www.ecolemn.ro

Timisoara, Centrul Comercial Galeria 1, etaj 1

0726161527"

1. http://www.ecolemn.ro/

2. http://csorescu.wordpress.com/2010/02/24/diy-montare-parchet-triplu-stratificat/

3.

http://www.ecolemn.ro/content/ro/materiale_si_masini/materiale_montaj_si_intretinere_parchet

4. http://www.ecolemn.ro/
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3.6 June
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3.6.1 Invitaţie pe noul blog adresat pasionaţilor de lemn (2010-06-01 11:05)

După feedback-ul pozitiv pe care l-am avut cu acest blog din partea pasionaţilor de lemn şi
unelte pentru prelucrarea acestuia, nu-mi rămânea altă opţiune decât să continui şi să dezvolt
ceea ce am început!

Aşa că, iată un nou blog dedicat în totalitate acelora care iubesc copacii şi consideră un privi-
legiu şi o responsabilitate, nu un drept, lucrul în lemn:

[1]

Sper ca, împreună cu colaboratorii mei, să vă oferim articole interesante şi care să merite a vă
reţine atenţia!

Foarte curând (tic-tac, tic-tac) voi pune la dispoziţie un forum care, iar sper, să ne adune şi să
ne unească ca comunitate.

Mulţumesc,

Cătălin Sorescu

1. http://blog.woodworking.ro/
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3.6.2 Cuţit japonez de bucătărit (2010-06-03 13:28)

Când mă gândesc la obiecte tăietoare primele două lucruri care-mi trec prin minte (deşi, la
fel de bine mi-ar putea trece prin inimă) sunt săbiile japoneze de samurai (katana) şi oţelul
multi-strat (cunoscut şi ca Damasc, cu toate că e impropriu spus). Cum o katana mi-ar fi
destul de puţin folositoare (şi poate prea tentantă să o folosesc pe vreun vecin care ascultă
manele cu boxele scoase pe fereastră) cel mai simplu mod de a testa oţelul japonez în varianta
multi-strat este să iau un cuţit de bucătărie direct din Japonia. După îndelungi căutări si
beneficiind de sprijinul unui cunoscut din Japonia, m-am hotărât să iau un cuţit clasic, cu
lama lată şi subţire realizat din super-lăudatul oţel VG-10, în 32 de straturi.

Cuţitul are lungimea lamei de 190 mm şi ajunge în Romania, cu tot cu transport, pe la 85
euro. Nu mai este nevoie să spun că un astfel de cuţit costă peste 300 euro în magazinele
româneşti de profil!
Iată şi cuţitul:

[1]
Cuţitul vine frumos ambalat într-o cutie neagră cu caligrafie japoneză şi este însoţit de certifi-
catul de autenticitate.

Maestrul fierar care produce aceste cuţite este dl. Tanaka din [2]Miki City, Japonia. Lama
prezintă un frumos model datorat celor 32 de straturi de oţel intercalate şi are grosimea de
2.5 mm. Secţiunea lamei este dublu-convexă ceea ce permite o re-ascuţire facilă.
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[3]
Lama este inscripţionată manual cu ideogramele producătorului.

După ce m-am delectat cu estetica cuţitului şi a modului de prezentare, a urmat testul de
tăiere. Concluzia este foarte scurtă şi fără nunaţe: lama taie înfiorător de bine! Asta înseamnă
că barbiereşte fără să fie nevoie de spumă de ras sau alte artificii! Dă senzaţia că părul este tăiat
chiar înainte ca lama să-l atingă! Tot ce-ţi trebuie ca să foloseşti acest cuţit este îndemânarea
dublată de... curaj!

A nu se lăsa la îndemâna copiilor şi a persoanelor neîndemânatice!

P.S.: Oţelul VG-10 pare a se simţi deosebit de bine pe [4]piatra belgiană albastră !

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/06/dsc_6904_1200.jpg

2. http://www.city.miki.lg.jp/english/index.html

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/06/dsc_6913_1200.jpg

4. http://csorescu.wordpress.com/2010/03/22/

au-venit-pietrele-belgiene-pentru-ascutit-i-did-it-again/
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3.6.3 Restaurarea unei nivele clasice cu bulă (2010-06-10 00:28)

John Rabone & Sons din Birmingham este una dintre cele mai vechi şi cunoscute companii
britanice producătoare de instrumente de măsură. De-a lungul a peste 200 de ani de exis-
tenţă, compania a folosit diverse mărci sub care şi-a comercializat produsele: J. Rabone &
Sons, Hockley Abbey, Rabone Chesterman. Cele mai uzuale produse ce poartă una dintre
aceste mărci sunt nivele cu lichid şi bulă de aer.

Design eminamente britanic, nivela în formă de vapor ("boat shaped level", în lb. engleză)
prezintă numeroase variaţiuni în domeniul de lungimi 15-30 cm (nivele scurte). Aceste in-
strumente, realizate din lemn nobil (mahon, nuc, teak, rosewood, abanos etc) şi elemente din
bronz sunt atât utile cât şi decorative, găsindu-şi cu elegantă locul chiar într-o vitrină.

Pentru a fi folosită pe post de obiect decorativ (pe lângă valoarea funcţională) o astfel de nivelă,
ce poate avea vârsta de 30-100 de ani, va trebui restaurată cu discernământ. O nivela în stare
originală bună, cu toate componentele originale, va uşura mult această procedură!
Printre operaţiile necesare sunt:

Curăţarea de murdăria acumulată în timp. Atenţie, lemnul nu se spală cu apă ci cu terebentină
(produs obţinut din lemnul de răşinoase).

Climinarea urmelor de lac vechi. Se poate face pe cale chimică (diluanţi), termică (pistolul cu
aer cald) sau abrazivă.

Finisarea părţilor din lemn cu hârtie abrazivă (granulaţii: 100, 250 şi 400)

Lustruirea părţilor din bronz cu hârtie abrazivă.

Curăţarea recipienţilor cu lichid, de obicei destul de murdare.

Chituirea eventualelor defecte în lemn. Se foloseşte chit de culoare potrivită.

Aplicarea de lac sau ulei de in pe părţile din lemn.

Fotografierea de la final :
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[1]
Nivela restaurată, în trei ipostaze diferite

[2]
Nivela restaurată, vedere perspectivă

Have fun!

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/06/nivela_restaurata_1.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/06/dsc_6999_1000.jpg
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3.6.4 Din nou despre pietrele naturale belgiene de ascuţit (2010-06-12 20:09)

Cu ocazia sosirii unui nou "transport" de pietre belgiene voi mai prezenta câteva detalii despre
aceste minunate creaţii ale naturii...

Încă de pe vremea Imperiului Roman erau trimise expediţii tocmai către marginea imperiului,
actuala Belgie, pentru procurarea rocii unice, capabilă să producă cele mai ascuţite tăişuri.
Însuşi denumirea "coticule" sub care este cunoscută piatra belgiană bej-galbenă înseamnă în
limba latină "piatra de ascuţit".

De atunci şi până în zilele noastre, piatra belgiana a rămas esenţială pentru ascuţirea bricelor,
ustensilelor chirurgicale şi a altor tăişuri fine... Astazi, în pofida apariţiei pe piaţă a unor
pietre artificiale deosebit de performante (produse de firma japoneză Shapton, de exemplu),
entuziaştii utilizării briciului încă preferă piatra belgiană pentru ascuţirea celor mai delicate
lame.

Astfel, fără să exagerez defel, pot spune că piatra belgiană este regina pietrelor naturale de
ascuţit ! Iar de fiecare dată când aduc un nou lot de pietre, mă încearcă sentimente vecine cu
veneraţia faţă de aceste minuni! Şi, vă asigur, eu nu sunt deloc o fire religioasă! :)

Pietrele belgiene sunt de două tipuri: cele de culoare bej-galben şi cele de culoare gri-albastru.
Doar cele bej-galben sunt denumite "coticule", fiind considerate de calitate superioară celor
gri-albastre. În plus, pietrele bej-galben sunt sortate vizual în două clase: "selected" şi "stan-
dard". Nu se poate vorbi de diferenţe de performanţă între clasele "selected" şi "standard"
ci este vorba doar de calităţi estetice. Pietrele "selected" au suprafaţa fără pete pe când cele
"standard" pot avea diverse decolorări sau pete de altă culoare.

Pietrele belgine se exploatează în prezent dintr-o singură mină din Belgia iar zăcământul este
aproape epuizat. Pentru fiecare kilogram de "coticule" este nevoie să se extragă 2 tone de
materie primă din carieră!

Datorită rarităţii tot mai accentuate a piatrei belgiene, orice bucăţică este extrasă, prelucrată şi
valorificată. Astfel, pentru economie, nu sunt vândute doar pietre cu formă rectangulară ci şi
pietre cu forme neregulate (s-ar face risipă dacă s-ar tăia pietrele neregulate la o formă clasică,
rectangulară). Din acest motiv o piatră cu forma neregulată va avea un preţ mai mic raportat
la suprafaţa utilă faţă de o piatră dreptunghiulară.

Cei care doresc să afle mai multe informaţii despre această preţioasă piatră pot con-
sulta această pagină: [1]http://www.straightrazorplace.com/forums/honing/27854-so-how-
exactly-coticule-stones-we-all-love-so-much-produced.html

Iată şi pietrele care mi-au venit ieri, prin curier, direct din Belgia:
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[2]
Diverse pietre belgiene, galbene şi albastre

[3]
Piatra belgiană albastră (150 x 40 mm) în cutie din lemn
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[4]
Piatra belgiană "selected" cu formă neregulată

[5]
Pietre profilate pentru ascuţirea dălţilor de sculptură (profil semirotund şi V)

Iată şi câteva filmuleţe despre cum se foloseşte o piatră belgiană la ascuţirea briciului:

[6]http://www.youtube.com/watch?v=zkxyaJLI58k &feature=related

[7]http://www.youtube.com/watch?v=H6HMAd6Ktj0 &feature=related

[8]http://www.youtube.com/watch?v=BWa8hL4nroc
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În primul filmuleţ se poate remarca pasta închisă la culoare care se formează rapid pe
suprafaţa pietrei galbene... Acest fenomen se datorează piliturii metalice ce a fost creată prin
abraziune! Extraordinar!

1. http://www.straightrazorplace.com/forums/honing/

27854-so-how-exactly-coticule-stones-we-all-love-so-much-produced.html

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/06/dsc_7043_1500.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/06/dsc_7048_1000.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/06/dsc_7068_1000.jpg

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/06/dsc_7058_1000.jpg

6. http://www.youtube.com/watch?v=zkxyaJLI58k&feature=related

7. http://www.youtube.com/watch?v=H6HMAd6Ktj0&feature=related

8. http://www.youtube.com/watch?v=BWa8hL4nroc
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3.6.5 Pietrele belgiene: ce părere aveţi despre ele? (2010-06-24 15:28)

Cum sunt deja în număr considerabil cei care au încercat pietrele belgiene de ascuţit (galbene
şi albastre), m-am gândit să aflu părerea lor despre aceste pietre.

Aşa că, ii rog foarte frumos pe toţi cei care au folosit o piatră belgiană autentică (luată de la
mine sau de oriunde altundeva) să atribuie un calificativ experienţei lor cu respectiva piatră:

[polldaddy poll=3387644]

P.S.: Sondajul este complet anonim! Folosesc un widget oferit de o companie third-party (Poll-
Daddy) şi nu am acces la nici un fel de date despre cei care votează!

Multumesc!

3.7 July
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3.7.1 Brăţara de la Matei Câmpan (2010-07-15 23:52)

Deşi articolul este despre o brăţară, povestea acestei bijuterii începe cu interesul meu pentru
... cuţite...

De mult timp eram admiratorul realizărilor artizanilor creatori de cuţite de pe "dincolo", fără
să-mi imaginez că şi pe la noi această artă a depăşit nivelul obiectelor tăioase confecţionate la
"combinat" de omniprezentul "Gică de la sculerie"!

Târziu, cam pe la mijlocul anului trecut, am descoperit mica comunitate de creatori de cuţite
de pe la noi şi, mai cu seamă pe [1]Matei Campan - sculptorul bijutier cuţitar! Trebuie să
mărturisesc că, în momentul în care am descoperit site-ul lui [2]Matei mi-am zis imediat în
gând "wow, ce colecţie tare de cuţite are tipul", făra să-mi treacă prin cap că acele minunăţii
sunt realizate de el însuşi! Sincer, nu aş fi crezut că un român face aşa ceva în acest moment!
Pentru mine este un foarte rar semn de normalitate într-o ţară anormală şi înapoiată!

Dar Matei nu face doar cuţite! Bijuteriile sale, în speţă brătările din alamă, cupru sau argint,
sunt creaţii remarcabile! Această afirmaţie nu o fac pe baza pozelor de pe site-ul lui Matei ci
chiar ţinând în mână o astfel de bijuterie, cadou pentru soţia mea!

[3]

Deşi nu a fost ieftină (cine oare şi-ar dori bijuterii ieftine?!), sunt impresionat de calităţile es-
tetice şi de lucrătura migăloasă şi foarte precisă a brăţării! Cred că e o operă de artă ce poate
fi cu adevărat numită bijuterie, spre deosebire de majoritatea aşa ziselor "bijuterii" de prin
magazine care valorează exact cât greutatea materialului, preţios sau nu, din care sunt con-
fecţionate!
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[4]
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[5]
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[6]

Brăţara este realizată manual, din cupru şi s-a potrivit perfect pe mâna Ioanei, chiar dacă
comanda către Matei a fost făcută prin eMail ! Imaginile de mai sus nu-i fac deloc dreptate
brăţării! În realitate este mult mai frumoasă!

1. http://knives2use.blogspot.com/

2. http://knives2use.blogspot.com/

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/07/dsc_6479_1000.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/07/dsc_6718_ed.jpg

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/07/dsc_7097_ed_2.jpg

6. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/07/dsc_7140_ed.jpg

3.8 August
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3.8.1 Quiz: uneltele bune dau dependenţă? (2010-08-11 21:33)

Trebuie să-mi pun singur cenuşă în cap şi să recunosc că am mult mai multe unelte decât
am nevoie! Pe "dincolo" acest comportament este cunoscut de mult timp şi se numeşte "tool
addiction"... Sunt curios în ce măsura s-a răspândit şi pe la noi aceast sindrom care atacă
serios portofelul celui "infectat"...

Aşa că vă propun următorul sondaj, ca de obicei, complet anonim:
[polldaddy poll=3606545]
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3.8.2 Before & After: recondiţionarea unui trasator pentru lemn
(2010-08-31 14:13)

Trasatorul pentru lemn este o unealtă indispensabilă pentru trasarea marcajelor de tăiere în
vederea realizării diverselor îmbinări în lemn.

După câteva luni de aşteptare în cutia cu unelte, i-a venit rândul la recondiţionare unui astfel
de trasator marca Marples (Anglia). Am cumpărat acest trasator de la un dealer de unelte
second-hand din Anglia deoarece am văzut potenţialul din spatele stratului de lac scorojit. De
fapt, unealta era cvasi-nefolosită, deşi avea mai bine de 20 de ani vechime (aşa estimez eu).

[1]
Trasatorul este realizat din lemn de rosewood şi elemente din bronz.

Recondiţionarea necesară este doar una cosmetică, structural totul fiind intact! Mă gândesc
la curăţarea lemnului de vechiul lac scorojit şi tratarea lui cu ulei de in şi ceară. Voi lustrui şi
părţile din bronz şi vârfurile de trasat din oţel, care sunt ruginite.

...

Am folosit şmirglu cu granulaţiile 100, 220 si 400 pentru părţile din lemn şi cu granulaţiile
220 şi 400 pentru metal.

După finisarea cu şmirglu de 400, lemnul l-am tratat cu 2 straturi de ulei de in iar apoi l-am
polishat cu ceară de carnauba.

Rezultatul după 3 ore de lucru:
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[2]
Trasatorul recondiţionat, vedere din faţă

[3]
Trasatorul recondiţionat, vedere din spate

Un astfel
de trasator costă în Anglia 26 GBP (130 lei): [4]http://www.toolchestdirect.com/product.p-
hp/section//sn/MAR215 3

Eu l-am cumpărat cu 50 lei + 25 lei transportul. Preţul materialelor folosite pentru re-
condiţionare a fost 5 lei. Astfel, cu 80 lei (şi 3 ore de lucru) am obţinut un trasator excepţional,
din lemn nobil şi elemente din bronz. La 80 de lei se poate achiziţiona din supermarket-urile
Praktiker un trasator grosolan, realizat din lemn de fag netratat!

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/08/dsc_8014_1000.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/08/dsc_8142_1000.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/08/dsc_8143_1000.jpg

4. http://www.toolchestdirect.com/product.php/section//sn/MAR2153
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3.9 September
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3.9.1 Before & After: cosmetizarea unor unelte clasice (2010-09-14 13:14)

În tentativa mea de a-mi încropi un set cât mai complet de unelte clasice de tâmplarie, set
estetic şi funcţional, am mai petrecut o dupa-amiază de "frecangeală" (cu şmirglu) în garajul-
atelier.

Pacienţii au fost de data asta o şurubelniţă de tâmplărie Marples şi un echer variabil Tema.
Ambele sunt unelte clasice englezeşti cu vechime de 30-60 ani. Şurubelniţa este ceva mai
veche; estimez că are cel puţin 50-60 de ani. Ambele sunt în stare iniţială foarte bună aşa că
le voi face doar o mică cosmetizare.

[1]
Echerul reglabil "Tema" - înainte

[2]
Echerul reglabil "Tema" - după. De remarcat cum se închide la nuanţă lemnul de rosewood
după ce este tratat cu ulei de in!

480 c©2011 ’http://csorescu.wordpress.com’



3.9. September BlogBook

[3]
Şurubelniţa Marples - înainte

[4]
Şurubelniţa Marples - după

Atenţie! Nu m-aş apuca să şmirgluiesc obiecte cu adevărat vechi şi valoroase! Obiectele "de
muzeu" au valoare prin patina lor şi ar fi mare păcat să fie "vandalizate" cu şmirglul sau pila!
Uneltele pe care le reabilitez eu sunt obiecte relativ comune în ţările cu tradiţie din vest şi nu
se pune problema valorii lor ca exponate de muzeu!

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/09/dsc_8178_1000.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/09/dsc_8258_1000.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/09/dsc_8242_1000.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/09/dsc_8255_1000.jpg
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3.9.2 Alte câteva unelte clasice (2010-09-14 15:38)

Cum pozele cu unelte vechi au fost bine primite de vizitatorii acestui blog, m-am gândit sămai
postez câteva, că doar scule vechi sunt berechet ! ;)

[1]
Echer reglabil şi nivelă cu bulă. Ambele sunt din lemn de rosewood asortat cu bronz.

[2]
Daltă cu mâner din abanos
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[3]
Compas forjat cu elemente decorative. Are inscripţionat pe el anul 1860.

[4]
Compas delicat din bronz cu vârfuri de oţel. Cel mai probabil era folosit ca instrument de
navigaţie, dar nu numai..
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[5]
Coarbă foarte veche cu set de burghie pentru lemn. Coarba este din oţel cu mânerul din lemn
de buxus.

[6]
Cap de bardă asimetrică, foarte vechi.
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[7]
Topor mare pentru despicat lemne. Este foarte vechi şi foarte bine păstrat. De remarcat dec-
oraţiunile de pe lamă!

[8]
Fierăstrău cu lama îngustă, pentru decupaje. Mânerul este din lemn băiţuit cu montură din
bronz masiv.
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[9]
Trasator clasic la unghi reglabil (englezesc). Lemn de rosewood + bronz masiv.

[10]
Trasator paralel reglabil, cu 3 ace (englezesc). Lemn de rosewood + bronz.

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/09/dsc_8260_1000.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/09/dsc_8301_1000.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/09/dsc_8232_1000.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/09/dsc_8249_1000.jpg

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/09/dsc_8296_1000.jpg

6. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/09/dsc_8268_750.jpg

7. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/09/dsc_7225_1000.jpg

8. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/09/dsc_8576_1000.jpg

9. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_8828_1000.jpg

10. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_8795_1000.jpg
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3.9.3 cărţi (2010-09-17 17:09)

[1]

1. http://astore.amazon.com/csorescu-20
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3.9.4 Lingură cioplită din lemn de ... iederă (2010-09-21 00:13)

Pe când mă plimbam printr-o pădure de lângă Timişoara am remarcat o iederă căţărată pe
un copac, iederă ce avea o grosime substanţială (aprox. 8 cm diametru). Cum iedera este
dăunatoare arborilor prin faptul că le invadează frunzisul şi, astfel, le ia din lumină, am hotărât
să scap acel arbore de iedera ce-l parazita! Asa ca am taiat un segment de vreo 30 cm lungime
din iedera cea groasă pe care l-am luat cu mine acasă, ca trofeu.

După căteva luni în care bucata de lemn de iederă a stat abandonată în garaj, într-o bună
zi mi-a căzut din nou în mâini. De data asta, lemnul pierduse o mare parte din umiditatea
iniţială şi se subţiase la cam 5 cm fără coajă. Lemnul, odată uscat a devenit foarte, foarte uşor
dar compact şi ... lemnos. Am zis că merită să pun puţin cuţitul pe el să văd ce hram poartă.
Cum mi-a placut cum se taie mi-am zis că merită să încerc să cioplesc o lingură din el.

Lingura ce a rezultat este foarte uşoară, dar suficient de rezistentă ca să fie utilizabilă. Lemnul
a prins un luciu plăcut la vedere cât şi la pipăit. De cum am prezentat-o prietenilor monta-
niarzi (foarte atenţi la greutatea bagajului pe care-l cară pe munte) am primit pe loc câteva
cereri de astfel de linguri! Din lipsă de timp nu am putut onora aceste cereri care, însă, m-au
onorat ele pe mine! ;)

[1]
Lingura din lemn de iederă
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[2]
Lingura a fost finisată cu ulei de măsline

Atenţie: am folosit lemn de iederă comună. Mai există şi un fel de iederă care este otrăvitoare
şi pe care nu aş încerca să pun mâna! Cele două tipuri se deosebesc după forma frunzei, dar
nu o să intru în detalii. Detalii se pot găsi pe Internet.

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/09/dsc_8225_1000.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/09/dsc_8227_1000.jpg
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3.9.5 Workshop: de ce, cum si cu ce ascuţim (2010-09-23 13:58)

Dragi vizitatori ai blogului meu, doresc să vă propun un workshop despre ascuţirea cuţitelor
şi uneltelor. Workshopul se adresează începătorilor!

Vom aborda subiecte ca:

1. Ce înseamnă un tăiş ascuţit

* tipuri de tăişuri: concav, convex, plat, cu dublu unghi,

* tipuri de oţeluri, duritate, rezistenţă, ascuţibilitate

* testarea ascuţimii, observare la microscop

* dinamica procesului de tăiere şi diverşi factori care îl influenţează

2. Cu ce ascuţim

* pietre artificiale, pietre naturale

* pietre de ulei, pietre de apă

* înţelegerea sistemului de granulaţii al pietrelor abrazive

* structura pietrelor abrazive şi felul în care ele funcţionează

* paste şi pulberi abrazive

* sistemul Scary Sharp

3. Cum ascuţim

* parte practică în care vom testa diverse tipuri de pietre în combinaţie cu diverse tipuri de
oţeluri

* observare la microscop a progresului procesului de ascuţire

* utilizarea strop-ului de piele şi beneficiile aduse de acesta

* direcţia de ascuţire, side sharpening

* ascuţirea briciului

Voi pune la dispoziţie:
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* cuţit şi dălţi din oţel carbon, cuţit din oţel D2, cuţit din oţel Suminagashi, cuţit din inox, cuţit
din oţel Sandvik

* pietre artificiale: diamantate, Norton India, Norton Crystolon, alte pietre pietre din corun-
dum si carborundum

* pietre naturale: japoneze, Arkansas, Thueringen, englezeasca, belgiană albastră şi galbenă

* strop şi pastă abrazivă

* brici din oţel carbon

* microscop

Workshopul va dura 4 ore şi mă gândesc să-l ţin în 23 octombrie 2010 la Timişoara. Nr. de
participanţi este limitat la 6-8 persoane. Costul participării la workshop este:

* 30 lei / persoană

* 25 lei / persoană pentru cei care au cumpărat deja o piatră belgiană de la mine

Astept mail de la cei interesaţi pe adresa:

...

Participanţi înscrişi deja: 8

Toate locurile au fost ocupate aşa că înscrierile s-au încheiat! Dacă participanţii la acest prim
workshop vor fi mulţumiţi, voi reedita evenimentul! Multumesc pentru feedback-ul pozitip pe
care mi l-aţi oferit!

3.10 October
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3.10.1 Public Docs (2010-10-15 21:35)

[1]Noutăţi Narex 2011

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/10/novelties_2011.pdf
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3.10.2 Private Docs (2010-10-15 22:18)

[1]Noutăţi Narex 2011 - Lista de preţuri în EUR fără TVA

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/10/novelties_2011_eur.pdf

3.11 November
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3.11.1 Pietrele de ascuţit artificiale (2010-11-05 16:57)

După ce am publicat articolul despre pietrele de ascuţit naturale şi datorită interesului pe care
l-a iscat am promis că voi reveni curând cu informaţii despre pietrele abrazive artificiale... Ar-
ticolul de faţă, desi nu se poate spune că îndeplineşte promisiunea de "curând", sper măcar sa
risipească încă puţin din negura informaţională din jurul pietrelor abrazive pentru ascuţit!

Puţină istorie

Deşi pietrele abrazive naturale sunt folosite de peste 2000 de ani pentru ascuţirea armelor
şi uneltelor din fier şi oţel, inventarea pietrelor abrazive artificiale este un eveniment relativ
recent, nu mai vechi de 200 de ani. Şi mai apropiat de zilele noastre este începutul utilizării
pe scară largă a pietrelor artificiale, fapt ce s-a petrecut începînd cu sfârşitul secolului XIX, o
data cu apariţia pietrelor vitrificate inventate de compania Norton. Abia după cel de-al doilea
război mondial, pietrele artificiale le-au depăşit în răspândire pe cele naturale!

Totul a început în anii 1800 când au avut loc primele încercări de a mixa pulberea de corun-
dum (minereu ce conţine o concentraţie mare de oxid de aluminiu - element cristalin dur şi
abraziv) cu diverşi lianţi pentru a se putea obţine o masă solidă ce putea fi folosită la realizarea
roţilor abrazive necesare în industria metalurgică. După încercări mai mult sau mai puţin
reuşite în care s-au folosit ca lianţi shellac-ul (răşină naturală), adezivi de origine animala sau
cauciucul natural, în 1872 Gilbert Hart pune bazele producţiei de pietre abrazive folosind un
anume tip de ciment. La scurt timp dupa acest eveniment, Frank Norton - fabricant de vase
ceramice reuşeşte să obtină discuri abrazive amestecând corundum-ul cu pasta ceramică uti-
lizată la producţia de vase. Fabricarea de abrazive Norton începe oficial în 1878 iar în 1890
Norton domina deja piaţa globală prin pietrele sale cu liant vitrificat la cald.

După 1960, în mod independent şi folosind procedee diferite, atât compania DuPont cât şi
General Electric dezvoltă metode de producere pe cale industrială a cristalelor de diamant.
Aşa cum se ştie, diamantul are cea mai mare duritate dintre materialele cunoscute, propri-
etate ce-l face abrazivul ideal daca scoatem din ecuaţie preţul prohibitiv [încă]!

Ingredientele unei pietre abrazive de calitate

Câteva sunt ingredientele care fac diferenţa dintre o piatră bună şi una inutilizabilă:

1. Duritatea particulelor abrazive - acestea trebuie să fie semnificativ mai dure decât materi-
alul supus abraziunii

2. Rezistenţa particulelor abrazive - acestea trebuie să aibă o rezistenţă la şocuri suficient
de mare astfel încat să nu se fractureze în particule mai mici. Rezistenţa şi duritatea unui
element sunt proprietăţi diferite. Este cunoscut faptul că diamantul, cel mai dur element
existent, se sparge dacă este lovit cu un ciocan din oţel (oţelul fiind mult mai puţin dur ca
diamantul). Aceasta înseamnă că, deşi diamantul este foarte dur, el nu este la fel de rezistent.
Rezistenţa este definită ca proprietatea unui corp de a prelua şocuri fără a se fractura sau
deforma.

3. Forma particulelor abrazive - Evident, o formă sferică nu este adecvată pentru abraziune,
asa cum este o formă angulară.
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4. Dimensiunea particulelor abrazive - Este important ca dimensiunea particulelor conţinute
de o piatră abrazivă să fie cât mai uniformă. Particulele mai mari "zgârie" mai adanc decât
particulele mici şi din acest motiv o piatră va fi considerată a avea granulaţia de ordinul de
mărime a celor mai mari particule pe care le conţine. Dacă, pe lângă particule mai mari, o
piatră conţine o concentraţie mare de particule mai mici, acestea scad eficienţa pietrei. Este
preferabil ca cele mai multe particule să aibă dimensiunea apropiată de cele mai mari partic-
ule conţinute (care dau granulaţia efectivă a pietrei).

5. Liantul dintre particulele abrazive - Felul în care particulele active sunt comasate pentru a
forma o piatră abrazivă este crucial pentru functionarea pietrei. Dacă particulele sunt legate
prea strâns, suprafaţa pietrei va deveni foarte curând perfect netedă şi nu va mai avea calităţi
abrazive. Daca legătura este prea fragilă, particulele abrazive vor fi desprinse de pe suprafaţă
cu o rată prea alertă şi piatra îşi va pierde forma (planeitatea) prea repede. O legătură ideală
între particule ar trebui să permită desfacerea legăturii dintre particulele abrazive şi suprafaţa
pietrei într-un ritm comparabil cu ritmul de eroziunea al particulelor. Astfel, elementele active
vor fi înlocuite de unele noi din masa materialului chiar aproape de momentul în care cele
vechi ar deveni uzate şi neabrazive.

Deoarece spectrul materialelor abrazive folosite este destul de limitat, legătura dintre par-
ticulele abrazive se dovedeşte a fi ingredientul şi variabila cheie ce determină calitatea unei
pietre. Deşi toţi producătorii folosesc aceleaşi 2-3 elemente abrazive, liantul este cel care-i
diferenţiază şi subiectul secretului de producţie al celor mai bune pietre.

Materiale abrazive folosite la realizarea pietrelor artificiale

Ingredientele esenţiale din compoziţia unei pietre abrazive sunt particulele dure active. Aceste
particule trebuie să aibă o duritate mai mare decât materialul care trebuie şlefuit cu piatra
respectivă. Dacă până la introducerea pe scară largă a uneltelor din oţel, gresiile naturale pe
bază de nisip (quartz) îşi făceau treaba în mod satisfăcător, o dată cu răspândirea oţelului călit,
duritatea quartz-ului (64 HRc) nu a mai făcut faţă pentru abraziunea eficientă a acestuia.
După cum se ştie oţelul călit are o duritate de până la 64 HRc, adică foarte apropiată de cea a
quartz-ului!

Noi materiale abrazive au fost căutate în natură iar corundum-ul (adus iniţial din India),
minereu cu o concentraţie f. mare de oxid de aluminiu, a oferit soluţia perfectă. Oxidul de
aluminiu este printre cele mai dure materiale cunoscute nouă, cu o duritate de peste 80 pe
scara Rockwell C.

Datorită costului tot mai mare al minereului de corundum, s-a încercat obţinerea pe cale
sintetică a oxidului de aluminiu şi a carburii de siliciu (alt element foarte dur, chiar mai dur
ca oxidul de aluminiu, cunoscut şi ca carborundum). Astfel, în 1891 s-a reuşit sintetizarea
artificială a carburii de siliciu iar în 1897 s-a obţinut şi oxidul de aluminiu pe cale artificială.
Acesta din urmă, deşi ceva mai puţin dur decât carbura de siliciu, a avut un succes mai mare
deoarece procesul de producţie este mai controlabil şi permite obţinerea unor granulaţii mai
consistente şi mai fine.

După 1960 au început să fie produse pe cale industrială şi cristale de diamant. Cele 2
tehnologii diferite elaborate de DuPont şi General Electric produc diamente diferite structural.
Diferenţa constă în faptul că procedeul DuPont generează diamante poli-cristaline iar cel de
la General Electric, diamante mono-cristaline. Pentru realizarea pietrelor abrazive diaman-
tele mono-cristaline sunt superioare datorită rezistenţei mai mari la uzură. Datorită preţului
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mare, doar în ultimii ani pietrele diamantate pe suprafaţă au devenit accesibile consumatoru-
lui amator. Ca ordin de mărime, pietrele ce folosesc diamante mono-cristaline sunt de 2-4 ori
mai scumpe ca cele bazate pe diamante poli-cristaline. Există şi pietre ce conţin cristale de
diamant în întregul volum (nu doar depuse pe suprafaţă), dar acestea au înca preţ prohibitiv
şi sunt folosite doar în aplicaţii speciale în industrie.

Duritatea câtorva materiale comune

NR. Material Duritate Knoop Rockwell C

1. oţelul pentru scule 690 - 776 58 - 62

2. oţel japonez laminat 776 - 822 62 - 64

3. quartz 820 64

4. crom 935 68

5. granaţi (pietrele belgiene) 1360

6. carbura de crom 1820

7. carbura de tungsten 1880

8. oxid de aluminiu (corundum) 2100 - 2440

9. carb. de siliciu (carborundum) 2480

10. carbura de vanadiu 2520 84

11. diamant 7000

Sistemul de marcare al pietrelor abrazive artificiale

Nu cu mult timp în urmă a fost propus un sistem internaţional de codificare a pietrelor
abrazive, în special a celor cilindrice utilizate în industrie (discuri abrazive). Cu toată această
standardizare, calitatea şi consistenţa pietrelor abrazive variază semnificativ de la un pro-
ducător la altul. Totuşi, un cumpărător poate avea un anumit grad de încredere că pietrele
care poartă acelaşi cod vor funcţiona în mod similar.

De la început trebuie să specific că această codificare se referă la pietrele de calitate folosite
în industrie şi nu la pietrele cu care vin echipate polizoarele low-cost pentru uz domestic sau
pietrele abrazive manuale comune. Aceste pietre nu respectă normele de calitate sau stan-
dardele industriale şi sunt destinate pentru debavurare şi curăţarea sudurilor şi nu pentru
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ascuţirea profesională a sculelor şi uneltelor.

Iată două pietre abrazive marcate în mod similar deşi au producători diferiţi:

[1]
Piatră abrazivă Radiac, marcată "NRA60 J8 V8"

[2]
Piatră abrazivă Norton, marcată "39C100-H8VK"
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Codurile de marcare a pietrelor abrazive au o structură foarte apropiată de următorul şablon:

PP XNNN DS CC

unde:

PP - cod folosit de fiecare producător în parte pentru a-şi marca identitatea şi clasa din care
face parte piatra. Această parte a codului este la latitudinea producătorului şi un producător
poate folosi mai multe astfel de coduri diferite. De exemplu, Norton foloseşte un cod numeric
de tipul "35", "39" etc. Radiac foloseşte "NR" la piatra din imaginea de mai sus.

X - codificare pe baza unei litere a tipului de particule abrazive folosite. Semnificaţiile sunt: A
- oxid de aluminiu, C - carbura de siliciu

NNN - desemnează granulaţia particulelor abrazive. În exemplele de mai sus avem granulaţiile
60, respectiv 100.

D - codificarea sub forma unei litere (A-Z) a durităţii liantului folosit. "A" reprezintă cel mai
moale liant iar Z pe cel mai dur. Cele două pietre de mai sus au o duritate a liantului medie
spre moale (J, respectiv H). Atenţie, poate fi vorba de o diferenţă de duritate semnificativă
între două litere adiacente! O duritate mai mică este preferabilă pentru abraziunea materi-
alelor mai dure iar o duritate mai mare a liantului, la materialele mai moi. De menţionat
că, de cele mai multe ori, există diferenţe practice de duritate între pietre ale unor fabricanţi
diferiţi, deşi pietrele sunt marcate ca având aceiaşi duritate (H de exemplu).

S - codificarea sub forma unui număr a densităţii de particule abrazive. În exemplele de mai
sus, "8" reprezintă o densitate medie. Valorile mici reprezintă densitaţi mari (pietre cu struc-
tură inchisă) iar valorile peste 10 reprezintă sructuri deschise (densitate mică).

CC - sufix la latitudinea fiecărui producător prin care acesta îşi desemnează tipul de liant
folosit şi eventualele variaţiuni proprii aduse liantului sau structurii pietrei. În exemplele de
mai sus caracterul "V" din cadrul sufixului este probabil că desemnează un liant vitrificat. De
obicei "B" desemnează un liant de tip răşină.

General vorbind, parametrii codificaţi mai sus, cum ar fi duritatea liantului sau densitatea
de particule abrazive, influenţează foarte mult felul în care piatra se comporta. În funcţie de
materialul supus abraziunii, de viteza de rotaţie şi de ceea ce se doreşte a se obţine, se va
selecta o piatră corespunzătoare. De multe ori procesul de selecţie este empiric la început
(trial & error), dar, o dată selectată piatra potrivită putem continua să utilizăm acelaşi tip de
pietre.

Pietre abrazive pentru utilizare manuală

Ca şi discurile abrazive pentru utilizare motorizată, pietrele manuale sunt caracterizate de
parametrii cum ar fi:

* tipul particulelor abrazive (oxid de aluminiu, carbura de siliciu, diamant etc)
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* duritatea liantului folosit

* densitatea de particule abrazive

Spre deosebire de pietrele industriale, cu utilizare motortizată, pietrele manuale nu sunt su-
puse aceloraşi exigenţe şi standardizări. Din acest motiv calitatea pietrelor manuale artificiale
variază extrem de mult de la un producător la altul.

Deşi mai multi producători reuşesc să realizeze astfe de pietre de calitate superioară, Norton
a rămas liderul acestei pieţe. Cele două serii legendare de pietre abrazive produse de Norton
sunt "India" şi "Crystolon". Ambele sunt produse de calitate preferate de cei mai mulţi utiliza-
tori domestici, dar şi industriali.

Pietrele Norton India sunt bazate pe oxidul de aluminiu şi un liant vitrificat relativ dur. Deşi
există 3 variante de granulaţie (grosieră, medie, fină), pietrele "India" medii sunt de departe
cele mai răspândite. Acest lucru se datorează şi utilizării pietrelor naturale fine şi a pietrelor
"Crystolon" grosiere ca complemente pentru piatra "India" medie.

Pietrele Norton Crystolon sunt bazate pe carbura de siliciu şi un liant mai moale decât la
India. Această combinaţie le face în mod special eficiente, dar cu suprafaţa mai uşor denive-
labilă. Pietrele Crystolon sunt produse în 2 variante de granulaţie (grosieră şi medie), dar cele
mai uzuale sunt cele grosiere care, împreună cu pietrele Norton India medii şi pietrele naturale
fine, compun un sistem eficient de ascuţire.

[3]
Piatra Norton India, de obicei de culoare maro (diverse nuanţe)
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[4]
Piatra Norton Crystolon de culoare gri închis

În mod tradiţional toate aceste pietre se utilizează lubrifiate cu ulei fin. Nu este vorba de uleiul
de masă, ulei de măsline, ulei de in ci de un ulei de origine petrolieră. În limba engleză "oil" =
petrol, aşa că motorina ar fi cel mai apropiat substitut.

Aceste pietre se pot folosi, însă, şi lubrifiate cu apa dacă nu au fost utilizate în prealabil cu ulei.
De obicei, Norton livrează pietrele India şi Crystolon gata saturate cu ulei aşa că acele pietre
nu mai pot fi utilizate cu apă. Totuşi, majoritatea producătorilor livrează pietrele neimpregnate
cu ulei, aşa că acestea din urmă pot fi folosite cu apă. După ce o piatră a fost utilizată cu apă,
ea poate fi utilizată cu ulei; invers nu este posibil !

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/11/radiac_grinding_wheel1.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/11/norton_grinding_wheel.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/11/norton_india_2.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/11/norton-crystolon.jpg
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3.11.2 Better Than New: recondiţionarea unor unelte clasice (2010-11-15 23:42)

Acum ceva timp am scos la vânzare un trasator paralel pentru lemn (mortise gauge în engleza)
pe care-l recondiţionasem complet. Fiind venit tocmai din Anglia, trasatorul nu a fost chiar
ieftin, mai ales că-mi mai petrecusem şi eu vreo 3 ore cu el, bibilindu-l. L-am postat mai mult
ca experiment, să văd cam ce interes stârneşte...

Acum câteva săptămâni trasatorul respectiv şi-a găsit stăpân, stăpân care tocmai a revenit în
căutarea unui alt trasator asemănător şi, eventual, a unor alte unelte!

Aşa că activitatea mea din weekendul care tocmai a trecut a constat în recondiţionarea de
unelte clasice pentru lemn... Iată rezultatul muncii mele de vreo 7 ore:

[1]
Trasator paralel cu 3 ace (mortise gauge). Este realizat din lemn de rosewood şi accesorii din
bronz.

[2]
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Am acordat atenţie detaliilor mărunte cum ar fi teşirea uniformă a tuturor muchiilor şi
ascuţirea vârfurilor din oţel.

[3]
Trasatorul reglabil la unghi este realizat din acelaşi tip de rosewood şi elemente masive din
bronz.

[4]
Am avut grijă de muchiile din lemn şi bronz, dar şi de cantul lamei din oţel.
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[5]
Rosewood + bronz + oţel de Sheffield, o combinaţie care nu mă poate lăsa rece!

[6]
Fierăstrău cu lama îngustă, pentru decupaje. Mâner din lemn băiţuit şi ceruit, monturămasivă
din bronz cu secţiune ovală.

Bilanţul este următorul: am dat pe cele 3 unelte + transportul din Anglia cam 240 lei. Re-
condiţionate le dau cu 350 lei. Consumabilele au costat 10 lei. Merită 100 lei câştig pentru 7
ore de lucru? Eu zic ca da doar dacă pun în ecuaţie şi plăcerea de a le ţine în mână la final! :)

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/11/dsc_8795_1000.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/11/dsc_8801_1000.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/11/dsc_8828_1000.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/11/dsc_8849_1000.jpg

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/11/dsc_8850_1000.jpg

6. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/09/dsc_8576_1000.jpg
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3.11.3 Piatra belgiană din piaţa de vechituri (2010-11-22 15:53)

După o bună perioadă de timp în care nu am mai fost deloc prin pieţele de vechituri, duminica
trecută am dat o scurtă tură la vânat de "bunătăţi"... Trebuie să spun că interesul pentru
pieţele locale mi-a scăzut dramatic după ce am început să aduc unelte vechi din Anglia, o ţară
infinit mai bogată la acest capitol!

Aşa cum m-am şi aşteptat, captura de unelte de soi a fost inexistentă! Pierderea de timp, vreo
2 ore cu tot cu drum, a fost, însă, salvată de o descoperire cât se poate de plăcută...

Margând printre rândurile pline de nimicuri fără valoare (cel puţin pentru mine), atenţia mi-a
fost atrasă de exclamaţia unui vânzător: "dom’ doctor, hai să vă dau un brici bun!". La vreo
două mese mai în faţă se oprise un domn de vârstă medie - doctorul - în faţa unei mese pe care
un bătrân îşi etalase câteva produse. Printre acestea se găseau vreo 3 brice de bărbierit (nici
unul nu era în stare bună, aşa cum promisese vânzătorul), 4-5 pietre de ascuţit foarte uzate şi
alte câteva mărunţişuri care nu merită amintite.

Cuprins brusc de interes m-am apropiat de personajele de mai sus şi am urmărit preţ de
câteva minute discuţia pe tema bricelor dintre cei doi. Aşa am aflat că bătrânul vânzător, în
vârsta de vreo 70 de ani, avea briciurile şi pietrele de la tatăl său, fost frizer. Cică avusese mai
multe astfel de ustensile, dar dăduse o parte dintre ele la piaţă. M-a uimit faptul că el nu ştie
să folosească briciul (cica nu ar avea indemânare) şi vorbea cu respect despre "bătrânul" (tatăl
său) căruia "îi mergea mâna pe cureaua de brici de nici nu vedeai briciul"!

Aşa cum am spus deja, nici unul dintre brice nu merita atenţie: erau foarte uzate în urma
zecilor de ani de folosire. Probabil erau ultimele brice ce-i mai rămăseseră după ani buni de
ieşit cu ele, saptămânal, la piaţă. Şi pietrele erau în stare jalnică: toate fuseseră folosite până
la epuizare iar unele erau şi sparte.

O piatră, însă, mi-a atras atenţia: deşi era foarte uzată, prin mizeria adunată pe ea de-a lungul
timpului se vedeau cele 2 straturi de culori diferite specifice pietrelor belgiene! La o privire
mai atentă exact asta s-a şi dovedit a fi: o piatră belgiană bi-coloră natural! Urrrrrrraaaaa!

După ce am achitat piatra (10 lei) i-am cerut fostului proprietar câteva detalii suplimentare
despre ea... Nu a ştiut să-mi spună prea multe! :( Cam asta e tot ce am aflat: O avea de vreo
20 de ani de la tatăl său. Nu o folosise niciodată pentru că nu ştie să ascută briciul iar pentru
cuţite este prea fină (afirmaţia dânsului). Tatăl său folosise piatra ca să ascuta bricele, dânsul
fiind frizer/bărbier. Nu ştia de unde provenea piatra, dar bănuia că tatal său o folosise mai
bine de 30 de ani! Poate şi el o primise de la un alt bărbier mai în vârstă, dar asta s-ar fi
întâmplat cu foarte mulţi ani în urmă!

Interesant este că piatra are o dimensiune rectangulară standard: 125x30 mm şi este bicoloră
natural! Acum peste 50 de ani doar astfel de pietre se vindeau! Nu apăruseră încă pietrele
belgiene a căror parte galbenă este lipită pe o altă piatră [gri] folosită ca suport (cum sunt
pietrele "standard" şi "selected" de acum)! Între timp, pietrele care atunci erau comune, acum
au devenit rarităţi care nici nu mai apar pe listele de preţuri! Cine ştie ce va fi peste 50 de ani!
Poate nu vor mai fi pietre belgiene deloc, datorită epuizării zacământului!

Întâmplarea face să am acasă o piatră bicoloră natural (calitatea kosher) chiar cu această di-
mensiune! Iată cele două pietre fotografiate împreună:
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[1]
Piatră belgiană veche, bicoloră natural, alături de o piatră similară (calitatea kosher), nouă

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/11/dsc_8879_1000.jpg
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3.11.4 Cercei din lemn şi argint (2010-11-28 01:54)

Sincer, nu ştiu exact care a fost traseul logic în urma căruia am ajuns să am această tentativă
bijutierească! Probabil că are legătură cu pasiunea mea pentru lemn, cu faptul că nu am un
atelier adecvat unor lucrări de ampluare mai mare, cu faptul că se apropie timpul cadourilor
şi soţia mea are multe prietene, cu faptul că, întâmplător sau nu, am câteva unelte de bijutier
etc.

Un alt factor determinant este faptul că găsesc o oarecare simetrie între atracţia masculină
spre cuţite şi atracţia feminină spre bijuteri! La fel cum îmi repugnă ideea de a cumpăra
cuţite din magazinele de suveniruri, la fel de tare mă dezgustă ideea de bijuterii fabricate în
serie! Cine nu-şi permite un cuţit adevărat cum sunt cele făurite de [1]Matei Câmpan, [2]Cristi
Şoimoşan etc sau bijuterii à la [3]David Sandu ar face cu siguranţămult mai bine să-şi producă
singur aceste accesorii decât să le cumpere din bazar (sau Mall, de cele mai multe ori tot un
bazar doar că mai scump)!

Un cuţit sau o bijuterie nu sunt doar simple ustensile menite să ne ajute în atingerea unui
scop (putere, atracţie etc) ci reprezintă atavisme adânc înrădăcinate în fiinţa noastră! A ne
trata aceste necesităţi ale fiinţei cu chinezisme de doi bani îmi pare un soi de auto-mutilare
psihică! Iar puterea şi frumuseţea vin din interior, nu?

Poate, totuşi, am mers prea departe cu simetriile şi [pseuso-]filosofia! ;)

Iată şi cele câteva bijuterii (în proporţie covârşitoare, cerei) pe care am reuşit să le încropesc în
câteva ore de lucru:

[4]
Cercei din lemn de palmier negru.
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[5]
Aceleaşi ingrediente într-o altă formă
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[6]
Cercei din lemn de cedru roşu
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[7]
Cercei din lemn de paduk şi abanos

[8]
Cercei şi pandativ din lemn de castan "spalted"
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Accesoriile de argint "925" pe care le-am folosit sunt cumpărate. Am avut grijă să fie toate de
calitate controlată - [9]assay.

"[10]Spalting"-ul la lemn este un fenomen produs în anumite condiţii de o ciupercă şi se
caracterizează printr-o colorare specifică a lemnului.

1. http://knives2use.blogspot.com/

2. http://www.myknife.ro/

3. http://www.davidsandu.ro/

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/11/dsc_8905_1000.jpg

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/11/dsc_8934_976_blue.jpg

6. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/11/dsc_8979_1000.jpg

7. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/11/dsc_8986_1000.jpg

8. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/11/dsc_8981_1000.jpg

9. http://en.wikipedia.org/wiki/Assay_office

10. http://en.wikipedia.org/wiki/Spalting

3.12 December
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3.12.1 Fotografierea bijuteriilor (2010-12-11 01:23)

După ce în urmă cu câteva zile m-am distrat manufacturând câteva perechi de [1]Cercei din
lemn şi argint, m-am aflat apoi în situaţia de a fotografia aceste tentative bijutiereşti...

Cuprins de frenezia postării rapide pe blog, am pus micile obiecte pe o coală de hârtie sub
lumina becului din tavan, aparatul foto pe trepied şi am tras câteva cadre. Desigur, imaginile
rezultate au fost dezamăgitoare! Din cauza rutinei de a "poza" în scopul documentării pe blog
a diverselor mele hobby-uri se pare că am uitat faptul că un [2]aparat şi câteva accesorii foto
scumpe nu implică automat o imagine de calitate! Concluzia: va trebui să mă străduiesc mai
mult pentru a realiza poze de care să fiu mulţumit! Nu aparatul face pozele, ci fotograful!
Iar când "fotograful" se transformă într-un robot de apăsat pe declanşatorul aparatului foto,
imaginile vor reflecta cu siguranţă acest lucru!

O dată recapitulate aceste consideraţii, voi intra într-o nouă şedinţă [foto]! În plus, ca pedeapsă
pentru delăsarea arogantă de care am dat dovadă iniţial, mă hotărăsc să nu scot la atac artile-
ria grea: luminile de studio, cortul de lumină şi soft-boxurile! Trebuie să-mi dovedesc din nou
că poza o face fotograful, nu echipamentul foto scump şi performant! Va trebui să improvizez
un sistem accesibil oricărui amator şi care să-mi permită realizarea repetată şi controlată a
unor imagini cu impact vizual!

Două sunt elementele de stil pe care vreau să le folosesc:

1. O imagine in low-key (fundal inchis) care sugerează eleganţa

2. Obţinerea de reflexii ale obiectelor fotografiate. Reflexiile îmbogăţesc compoziţia altfel simplă
a imaginii, fără să mai fie necesară introducerea în cadru a altor elemente care ar putea dis-
trage atenţia! În plus, se ştie că oglinzile şi sclipiciul merg mână în mână cu glamour-ul! :)

După câteva încercări neconcludente, am pus la punct următorul "setup" complet improvizat:
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[3]
"Setup"-ul încropit din ce am găsit prin casă

Deşi, poate, nu reiese foarte clar din imaginea de mai sus, tot ansamblul este aşezat pe o
oglinda. Pentru iluminare am folosit o lampă domestică comună. Pe post de soft-box (dispozi-
tiv translucent de "înmuiere" a luminii) am folosit o coală de hârtie A4 aşezată pe două carcase
goale de CD. Lampa este pozitionată cât mai aproape de coala de hărtie ca să nu împrăştie
lumină nedorită în jur. Ca fundal am folosit un tricou negru.

Unghiul de fotografiere este unul destul de jos astfel încât oglinda din cadru să reflecte doar
negrul tricoului, nu şi coala de hârtie de deasupra.

Este foarte important ca oglinda să fie perfect curată şi fără praf! Totul se va vedea amplificat
în imagine!

Iată câteva imgini obţinute astfel (cu post-procesare minimă - funcţiile levels, blur pe reflexie
şi unsharp mask):
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[4]
Cercei din lemn de cedru roşu şi argint

[5]
Cercei din lemn de palmier negru
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[6]
Cercei din lemn de abanos

[7]
Cercei din lemn de paduk

Imaginile de mai sus nu sunt nici pe departe "perfecte" ci, mai degrabă, un punct de plecare
pentru imagini şi mai bune! Munca şi cunoaşterea sunt ingredientele primordiale; lipsa talen-
tului doar o scuză pentru cei leneşi [ca mine]! :)
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Fotografia de bijuterii este un domeniu aflat la graniţa dintre fotografia de produs şi cea de
"glamour". Bijuteriile nu sunt simple produse cotidiene, ci accesorii ale frumuseţii - "marfa"
cea mai căutată din lume! Bijutierul şi fotograful se adresează simţurilor privitorului iar afac-
erea lor se naşte în punctul fragil şi deseori iluzoriu în care claritatea detaliului întâlneşte
dorinţa potenţialului beneficiar!

1. http://csorescu.wordpress.com/2010/11/28/cercei-din-lemn-si-argint/

2. http://csorescu.wordpress.com/2010/03/04/echipamentul-foto-pe-care-l-folosesc/

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/12/dsc_9037_750.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/12/dsc_9058_840.jpg

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/12/dsc_9027_840.jpg

6. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/12/dsc_9080_840.jpg

7. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/12/dsc_9070_840.jpg
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3.12.2 [Anunţ] Cărţi şi reviste despre prelucrarea lemnului (2010-12-21 00:48)

Pe blogul [1]http://www.woodworking.ro am început să încarc o parte din colecţia mea
de cărţi, reviste şi filmuleţe despre prelucrarea lemnului. Toate acestea pot fi accesate şi
descărcate din pagina "[2]media" din meniu. Din motive legate de posibile probleme de copy-
right, unele sub-pagini sunt parolate. Parola este "coticule" (fără ghilimele)! Autoservirea este
liberă! :)

1. http://www.woodworking.ro/

2. http://www.woodworking.ro/blog/?page_id=208
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3.12.3 [Anunţ] Au sosit pietrele belgiene (2010-12-23 00:41)

Cu oarecare întârziere datorată volumului mare de comenzi primit pe sfârşit de an de cei care
exploatează mina ([1]Ardennes-Coticule), azi a sosit transportul de pietre belgiene, transport
pe care l-am comandat în data de 8 decembrie (acum 14 zile).

Deşi sunt convins că cei care au comandat deja o bună parte din aceste pietre sunt deosebit de
nerăbdători să intre în posesia lor, mă vad nevoit să încep livrarea "mărfii" abia în 3 ianuarie.
Motivul este faptul că de mâine sunt plecat în concediu până la sfârşitul anului! Până atunci
le doresc spor la jocul de-a identificatul pietrei proprii în grămadă!

[2]
Ghici care-i a ta!

Deşi voi fi plecat din localitate, sper ca în tot acest timp să pot răspunde email-urilor şi comen-
tariilor lăsate pe blog! Aşa că nu ezitaţi să mă contactaţi!

La final, urez tuturor cititorilor blogului meu "Sărbatori fericite!" şi un an nou plin de realizări
alături de cei dragi!

Mulţumesc pentru suportul şi încrederea pe care mi le-aţi acordat!

1. http://uk.ardennes-coticule.com/index.asp?id=384

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/12/dsc_9150_1500.jpg
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3.12.4 Pietrele belgiene pe YouTube (2010-12-28 01:19)

Deoarece sunt întrebat frecvent despre modul de utilizare al pietrelor belgiene şi despre
existenţa unor filmuleţe explicative, m-am gândit să pun la un loc ce am găsit mai interesant
pe YouTube. Enjoy!

1. Tipul creţ-cărunt care apare în acest filmuleţ este chiar proprietarul singurei ex-
ploatări de pietre belgiene care mai funcţionează - [1]Ardennes-Coticule:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=F9cVcPoYalM &rel=0]

2. Câteva informaţii vizuale despre modul de prelucrare a pietrei brute:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=PJOLMPlD3c4 &rel=0]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=9YxfqM5jovE &rel=0]

3. Ascuţirea unui cuţit de bucătărie pe o piatră belgiană:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Q0gjjJhzAvU &rel=0]

4. Ascuţirea briciului pe piatra belgiană galbenă (coticule):

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=lhSiq1psi3k &rel=0]

5. Ascuţirea briciului prin metoda UNICOT:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=BWa8hL4nroc &rel=0]

6. Ascuţirea briciului prin metoda DILUCOT:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=zkxyaJLI58k &rel=0]

7. Ascuţirea briciului pe piatra belgiană albastră (BBW):

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=H6HMAd6Ktj0 &rel=0]

8. Obţinerea pastei abrazive pe piatra belgiană galbenă:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=gGvsh87ccnY &rel=0]

9. Un alt gen de mişcare a briciului pe piatră:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=7Dl0dbnEj3c &rel=0]

10. Testarea ascuţimii prin metoda HHT (hanging hair test):

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=XZYFsOP7rBc &rel=0]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=UF-ayPofWpY &rel=0]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=KvOrEHEhYgw &rel=0]
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[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=xM1V3Je4zUI &rel=0]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=hTpv-WOmY7w &rel=0]

1. http://www.ardennes-coticule.com/
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4.1.1 Raportul WordPress despre activitatea blogului meu în 2010
(2011-01-02 11:43)

The stats helper monkeys at WordPress.com mulled over how this blog did in 2010, and here’s
a high level summary of its overall blog health:

The Blog-Health-o-Meter™ reads: Wow.

Crunchy numbers

The Louvre Museum has 8.5 million visitors per year. This blog was viewed about 83,000
times in 2010. If it were an exhibit at The Louvre Museum, it would take 4 days for that many
people to see it.

In 2010, there were 49 new posts, growing the total archive of this blog to 96 posts. There
were 390 pictures uploaded, taking up a total of 90mb. That’s about 1 pictures per day.

The busiest day of the year was December 6th with 618 views. The most popular post that
day was [1]de vânzare.

Where did they come from?

The top referring sites in 2010 were myknife.ro, bushcraft.me,
bushcraft-romania.blogspot.com, bushcraft.ro, and mail.yahoo.com.

Some visitors came searching, mostly for catalin sorescu, dalti sculptura, csorescu, balanta
analitica, and rindea.

Attractions in 2010

These are the posts and pages that got the most views in 2010.

1
[2]de vânzare April 2010
198 comments

2

[3]meşterit August 2008

3

[4]fotografie August 2008
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4

[5]diverse December 2008

5

[6]despre mine August 2008

.

.

Vă mulţumesc pentru timpul pe care mi l-aţi acordat în 2010! Fie ca 2011 să fie pentru
toţi un an şi mai bun!

- Cătălin

1. http://csorescu.wordpress.com/for-sale/

2. http://csorescu.wordpress.com/for-sale/

3. http://csorescu.wordpress.com/crafts/

4. http://csorescu.wordpress.com/photography/

5. http://csorescu.wordpress.com/miscelanous/

6. http://csorescu.wordpress.com/about/
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4.1.2 Bunătăţi de la Narex (2011-01-04 23:23)

Deşi plănuiam de ceva timp o nouă comandă de unelte Narex, acest lucru s-a materializat abia
în pragul Anului Nou...

Numa’ ce am intrat în casă cu cele două pachete de câte 25 de kilograme fiecare (pe data de
30 decembrie 2010!), după ce am cotrobăit puţin prin ele ca să le "iau pulsul", m-am gândit să
le fac şi o poză ca să împărtăşesc cu voi bucuria reîntâlnirii cu uneltele de calitate de la Narex:

[1]
Narex, Narex, Narex.... toate-s Narex!

Chiar dacă jumatate dintre ele au plecat deja spre destinatari (în special dălţile cu mânere
din plastic galben-negru), mai rămân suficiente şi pentru alţi doritori... De mâine încep să le
postez pe pagina de vânzări: [2]http://csorescu.wordpress.com/for-sale/

Printre "vedetele" acestui lot se numără noutăţile Narex pe anul 2011, abia coborâte de pe
planşa de proiectare:

* dălţile Premium Polished, cu mâner din lemn, inel din alamă, profil îngust şi lamă cu grad
înalt de finisare (se vad în partea dreapta-jos a imaginii)

* dălţile Premium Skew, cu lama în unghi ascuţit faţă de laterale, mâner din lemn şi inel din
alamă

* ghidajul de ascuţit dălţi şi lame de rindea realizat din aluminiu (se vede în partea stânga-jos
a imaginii)

Au mai venit:

* dălţi clasice PROFI LINE cu mâner din lemn băiţuit
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* dălţi de sculptură clasa PROFI

* dălţi de sculptură/gravură cu mâner semisferic

* cuţite de cioplit lemn

* dălţi de strunjit lemn

* diverse pietre de ascuţit artificiale şi naturale Arkansas

* ciocane din lemn pentru tâmplărie

Preţurile vor fi exact cele recomandate de Narex!

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/01/dsc_9177_1500.jpg

2. http://csorescu.wordpress.com/for-sale/
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4.1.3 Pietrele belgiene – FAQ (2011-01-21 22:24)

Articol in lucru!!!

Deşi am descris în numeroase rânduri caracteristicile pietrelor belgiene, aproape zilnic
primesc pe mail întrebări despre acestea. Pentru ca toate informaţiile pe care le scriu de
obicei ca răspuns la mailuri să fie "la vedere" (dar şi ca să mă scutesc de munca de a furniza în
mod repetat aceleaşi informaţii) o să încerc să prezint în mod succint cam tot ce este demn de
reţinut despre pietrele belgiene. Această prezentare o voi face sub forma clasică de răspunsuri
la întrebări frecvente (FAQ):

1. Ce sunt pietrele belgiene

Pietrele belgiene abrazive care ne intereseaza - coticule (galbene) si BBW (albastre) - sunt roci
sedimentare formate din argila si materie cu origine vulcanica. Ele au luat nastere printr-un
proces unic de metamorfoza care a avut loc acum aprox. 480 milioane ani intr-o zona limitata
a muntilor Ardeni. Acest proces de transformare care a avut loc timp de milioane de ani a dus
la aparitia intr-o concentratie deosebit de mare a cristalelor de granat Spessartit. Acest tip
de granat se prezinta sub forma de cristale aproximativ sferice-multifatetate, asemanatoare
unor mingi de fotbal cu dimensiuni intre 5 si 20 microni:

[1]
Cristal de granat Spessartit

Fatetele acestor cristale formeaza unghiuri obtuze intre ele, unghiuri care confera acestor
particule, precum si pietrelor care le contin, proprietati de abrazivitate puternica, dar in ace-
lasi timp delicata.

Concentratia de cristale de granat in pietrele "BBW" si "Coticule" este deosebit de mare si
variaza intre 20 % si 45 %. Pietrele galbene (coticule) tind sa aiba concentratia mai mare de
cristale abrazive, dar aceste pietre galbene sunt mult mai rare si mai scumpe decat pietrele
albastre (BBW).

Pietrele belgiene galbene (Coticule) sunt folosite inca de pe vremea Imperiului Roman. Ac-
tuala si singura exploatare de pietre belgiene care mai exista ([2]http://www.ardennes-
coticule.com) isi are sediul si atelierul de prelucrare in aceiasi cladire in care timp de peste
145 s-a petrecut, neintrerupt, aceiasi activitate.
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[3]
Sediul si atelierul Ardennes-Coticule

Cariera din care se extrag pietrele belgiene se intinde pe o suprafata de aprox. 300 x 100
metrii. Pentru fiecare kilogram de "Coticule" se extrag 2 tone de minereu!

[4]
Cariera

[5]
Vinisoara subtire de piatra galbena inconjurata de piatra albastra si alte roci

2. Ce caracteristici au pietrele abrazive naturale belgiene

Pietrele belgiene "Coticule" si "BBW" sunt pietre abrazive foarte fine cu o duritate structurala
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medie. In functie de modul de utilizare dar si de piatra particulara pe care o avem, granulatia
efectiva a acesteia poate fi variata in intervalul 4000-10.000. Deoarece continutul de granati
din pietrele belgiene este foarte mare (cel mai mare intalnit in natura), aceste pietre sunt
foarte abrazive relativ la finetea lor. La o finete comparabila, foarte putine pietre intalnite in
natura se pot lauda ca sunt mai eficiente ca pietrele belgiene!

Asa cum am vazut mai sus, particulele active care confera pietrelor belgiene o abrazivitate
remarcabila sunt cristalele de granat. Duritatea acestora este peste 72 hRC (1360 Knoop)
astfel incat pietrele belgiene se preteaza la ascutirea oricarui obiect taios din otel. Duritatea
otelurilor cunoscute nu depaseste 65 hRC iar marea majoritate a cutitelor si uneltelor taioase
au duritate sub 62 hRC.

Ca structura, pietrele belgiene se afla undeva intre pietrele dense de tipul Arkansas si cele
moi, japoneze (gresii). Aceasta face ca o piatra belgiana, la o abrazivitate comparabila cu
o piatra japoneza de super-calitate, sa reziste la mult mai multe folosiri. Fata de pietrele
Arkansas sau asemanatoare, pietrele belgiene, desi mai moi, sunt mult mai eficiente si mai
versatile (de exemplu prin capacitatea de a li se varia granulatia efectiva). Din experienta mea
cu mai multe tipuri de pietre naturale (Arkansas, japoneze de mai multe feluri, englezesti,
germane, belgiene etc) pietrele belgiene mi-au parut compromisul cel mai bun intre eficienta,
rezistenta in timp si pret. As tinde sa spun ca sunt cele mai bune pietre naturale din catego-
ria de granulatie 6000, dar nu vreau sa fac afirmatii fara sa fi incercat pietre foarte scumpe
japoneze (exista unele de peste 2000 USD bucata de 1kg).

Ca o remarca ce merita a fi amintita este faptul ca o piatra mai dura isi pastreaza planeitatea
mai mult timp ca una moale, dar tinde sa fie mai putin abraziva. La pietrele moi partic-
ulele abrazive sunt eliberate mai frecvent din structura in care sunt prinse formand o pasta
abraziva foarte eficienta. Este stiut ca pietrele japoneze sunt utilizate prin formarea pastei
puternic abrazive pe suprafata cu o piatra mai mica numita Nagura. In acelasi mod pot fi
folosite si pietrele belgiene, caz in care granulatia efectiva coboara spre 4000. Prin diluarea
succesiva a pastei abrazive pe pietrele belgiene, granulatia aparenta a acestora tinde spre
10.000 (piatra uda si fara pasta). Pietrele foarte dure, gen Arkansas, nu au aceasta propri-
etate interesanta de a putea fi utilizate cu sau fara pasta abraziva creata pe suprafata.

3. La ce se pot folosi pietrele belgiene

Pietrele belgiene sunt pietre abrazive utilizabile la finisarea taisurilor cutitelor, bricelor, un-
eltelor si a oricaror alte obiecte taioase. Pentru a fi eficienta finisarea taisului pe o piatra
belgiana, acesta trebuie sa fi fost ascutit in prealabil pe o piatra abraziva mai grosiera (cu
granulatia 500 -2000). O data ce avem un tais ascutit (adica cu cele 2 plane ale taisului
intersectandu-se dupa o linie foarte subtire) dar nefinisat (adica cu micro-striatii lasate de
o piatra grosiera sau medie), trecerea acestuia de cateva ori pe o piatra belgiana "Coticule"
sau "BBW" ii va imbunatati in mod semnificativ capacitatea de taiere si rezistenta in timp a
acestei proprietati. Aceste lucruri se intampla deoarece finisarea taisului pe o piatra fina duce
la eliminarea "zimtilor" lasati de piatra grosiera, zimti care reprezinta puncte de slabicine care
in scurt timp se transforma in mici crapaturi ale taisului (care astfel va ceda mai usor).

Pietrele belgiene galbene (Coticule) au fost timp de secole pietrele standard folosite de barbieri
pentru ascutirea bricelor. Chiar si acum, cei care inca folosesc briciul pentru a se barbieri
prefera pietrele belgiene tuturor celorlalte variante naturale sau artificiale. Acest fapt se da-
toreaza eficientei si versatilitatii in utilizare a acestor pietre minunate.
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[6]
Ascutirea briciului pe piatra Coticule

4. De ce sunt atat de renumite aceste pietre

Deşi în multe locuri de pe Terra fenomene geologice misterioase au dat nastere unor roci mai
speciale ce au proprietatea "magica" de a da tais otelului bont, doar o mica parte a acestora au
ramas in constiinta umanitatii de la o generatie la alta timp de zeci sau chiar sute de generatii.
Printre aceste cateva tipuri de pietre ce pot fi enumerate pe degetele de la o singura mana,
cu siguranta isi gaseste loc piatra belgiana galbena, asa numita Coticule. Ea este pretuita
si cautata inca de pe vremea Imperiului Roman si insusi denumiera de Coticule inseamna
piatra de ascutit in limba latina!

Daca aceasta piatra renumita s-ar fi extras din dealurile pe care este asezata Roma, i-as fi
putut banui de subiectivism pe vechii romani, dar ea se extrage dint-o regiune indepartata si
doar calitatile ei intrinseci au facut-o atat de dorita in vremuri in care marketingul si televi-
zorul nu mimnteau poporul ca in zilele noastre! :)

Cine a pus o data lama unui cutit sau unelte pe piatra belgiana galbeana si a vazut cum
dupa doar cateva treceri particulele fine de otel se aduna pe suprafata acesteia, cu siguranta
a inteles ca laudele aduse acestei pietre nu sunt desarte! Este absolut remarcabila puterea
de abraziune a unei pietre cu granulatie atat de fina!

In plus, versatilitatea acestei pietre datorate proprietatii de a se putea utilizeaza atat direct,
lubrifiata cu apa sau prin formarea in prealabil a pastei abrazive pe suprafata ei, o recomanda
ca o piatra cu totul neobisnuita! Ea este preferata de cei care ascut brice acolo unde alte pietre
nu reusesc sa produca rezultate satisfacatoare!

[7]
Imagine din "Musée du Coticule"
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5. Cate tipuri de pietre belgiene exista

6. Care este diferenta intre pietrele albastre si cele galbene

7. Ce semnifica impartirea pietrelor galbene pe calitati (standard si selected)

8. Cum se folosesc pietrele belgiene

9. Cat de bune sunt pietrel belgiene comparativ cu alte pietre naturale

10. De unde se pot procura pietre belgiene

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/01/granat.jpg

2. http://www.ardennes-coticule.com/

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/01/1atelier.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/01/2carrire.jpg

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/01/3acoticulevein.jpg

6. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/01/razor_coticule.jpg

7. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/01/coticule-history.jpg

4.2 February
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4.2.1 Pietre naturale (2011-02-06 01:23)

Informaţii despre pietrele naturale abrazive belgiene găsiti [1]aici. [2]Acesta este site-ul pro-
ducătorului. Preţurile în euro recomandate de producător pot fi consultate [3]aici. Ca impor-
tator direct şi [4]recomandat, ofer în România exact preţurile din Belgia!

Click pentru mărire Set 4 pietre Arkansas pentru ascuţit dălţi de
sculptură Setul este produs/ambalat în Germania de firma Two
Cherries/Kirschen. Granulaţie: ~6000. Pietrele sunt de tip Arkansas
translucent, cel mai fin şi mai dens tip de Arkansas. Fiind foarte
dure ca structură (se consumă/deformează foarte greu) aceste pietre
sunt potrivite pentru ascuţirea pe interior a dălţilor de sculptură.
Pietrele de Arkansas, în special cele translucente, sunt preferatele
sculptorilor de pretutindeni!
[5]http://proe.cz/narexby2/?c=narexby_722 Disponibil: DA Preţ: 150 lei

Click pentru mărire BBW 100x30 mm Piatră abrazivă naturală belgiană
albastră. Granulaţie 4000 - 5000. Se foloseşte lubrifiată cu apă.
[6]http://uk.ardennes-coticule.com/index.asp?id=395&idf=1 Disponibilă:
stoc epuizat Preţ: 55 lei

Click pentru mărire BBW 100x40 mm Piatră abrazivă naturală belgiană
albastră. Granulaţie 4000 - 5000. Se foloseşte lubrifiată cu apă.
[7]http://uk.ardennes-coticule.com/index.asp?id=395&idf=2 Disponibilă:
stoc epuizat Preţ: 76 lei

Click pentru mărire CotCarb 100x40 mm Piatră abrazivă belgiană
combinată. Are o faţă artificială şi una naturală BBW. Granulaţie 600
+ 4000. Se foloseşte lubrifiată cu apă.
[8]http://uk.ardennes-coticule.com/index.asp?id=395&idf=58
Disponibilă: comandată la producător Preţ: 130 lei

Click pentru mărire Coticule selected 100x30 mm Piatră abrazivă
belgiană galbenă calitatea "selected". Granulaţie 6000 - 8000. Se
foloseşte lubrifiată cu apă.
[9]http://uk.ardennes-coticule.com/index.asp?id=395&idf=27
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Disponibilă: DA Preţ: 125 lei

Click pentru mărire Piatră abrazivă naturală Arkansas "Original"
translucentă, 100x40 mm Varianta translucentă este cea mai bună şi cea
mai căutată. Granulatie aprox. 6000. Vine în cutie din lemn. Se
foloseşte lubrifiată cu apă sau cu ulei special (vezi pagina de
[10]accesorii pentru ascuţit).
[11]http://proe.cz/narexby2/?c=narexby_721 Disponibilă: pe comandă
Preţ: 189 lei

Click pentru mărire Coticule standard-bout #3 (suprafaţă 22-27 cm2)
Piatră abrazivă belgiană galbenă calitatea "standard" cu formă
neregulată. Granulaţie 6000 - 8000. Se foloseşte lubrifiată cu apă.
[12]http://uk.ardennes-coticule.com/index.asp?id=395&idf=108
Disponibilă: DA Preţ: 42 lei

Click pentru mărire Coticule selected-bout #3 (suprafaţă 22-27 cm2)
Piatră abrazivă belgiană galbenă calitatea "selected" cu formă
neregulată. Granulaţie 6000 - 8000. Se foloseşte lubrifiată cu apă.
[13]http://uk.ardennes-coticule.com/index.asp?id=395&idf=43
Disponibilă: DA Preţ: 50 lei

Click pentru mărire Coticule bicoloră standard-bout #3 (suprafaţă
22-27 cm2) Piatră abrazivă belgiană bicoloră natural (rară) calitatea
"standard". Ambele feţe sunt utilizabile la ascuţire. Granulaţie 6000
- 8000 (faţa galbenă) şi 4000 - 5000 (faţa albastră). Se foloseşte
lubrifiată cu apă. Disponibilă: DA Preţ: 56 lei

Click pentru mărire Coticule bicoloră standard-bout #3 (suprafaţă
22-27 cm2) Piatră abrazivă belgiană bicoloră natural (rară) calitatea
"standard". Ambele feţe sunt utilizabile la ascuţire. Granulaţie 6000
- 8000 (faţa galbenă) şi 4000 - 5000 (faţa albastră). Se foloseşte
lubrifiată cu apă. Disponibilă: DA Preţ: 56 lei
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Click pentru mărire Coticule bicoloră standard-bout #3 (suprafaţă
22-27 cm2) Piatră abrazivă belgiană bicoloră natural (rară) calitatea
"standard". Ambele feţe sunt utilizabile la ascuţire. Granulaţie 6000
- 8000 (faţa galbenă) şi 4000 - 5000 (faţa albastră). Se foloseşte
lubrifiată cu apă. Disponibilă: DA Preţ: 56 lei

Click pentru mărire Coticule standard-bout #4 (suprafaţă 27-33 cm2)
Piatră abrazivă belgiană galbenă calitatea "standard" cu formă
neregulată. Granulaţie 6000 - 8000. Se foloseşte lubrifiată cu apă.
[14]http://uk.ardennes-coticule.com/index.asp?id=395&idf=109
Disponibilă: DA Preţ: 50 lei

Click pentru mărire Coticule standard-bout #4 (suprafaţă 27-33 cm2)
Piatră abrazivă belgiană galbenă calitatea "standard" cu formă
neregulată. Granulaţie 6000 - 8000. Se foloseşte lubrifiată cu apă.
[15]http://uk.ardennes-coticule.com/index.asp?id=395&idf=109
Disponibilă: DA Preţ: 50 lei

Click pentru mărire Coticule standard-bout #4 (suprafaţă 27-33 cm2)
Piatră abrazivă belgiană galbenă calitatea "standard" cu formă
neregulată. Granulaţie 6000 - 8000. Se foloseşte lubrifiată cu apă.
[16]http://uk.ardennes-coticule.com/index.asp?id=395&idf=109
Disponibilă: DA Preţ: 50 lei

Coticule bicoloră standard-bout #4 (suprafaţă 27-33 cm2) Piatră
abrazivă belgiană bicoloră natural (rară) calitatea "standard". Ambele
feţe sunt utilizabile la ascuţire. Granulaţie 6000 - 8000 (faţa
galbenă) şi 4000 - 5000 (faţa albastră). Se foloseşte lubrifiată cu
apă. Disponibilă: DA Preţ: 65 lei

Click pentru mărire Coticule selected-bout #4 (suprafaţă 27-33 cm2)
Piatră abrazivă belgiană galbenă calitatea "standard" cu formă
neregulată. Granulaţie 6000 - 8000. Se foloseşte lubrifiată cu apă.
[17]http://uk.ardennes-coticule.com/index.asp?id=395&idf=44
Disponibilă: DA Preţ: 63 lei
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Coticule bicoloră selected-bout #4 (suprafaţă 27-33 cm2) Piatră
abrazivă belgiană bicoloră natural (rară) calitatea "selected". Ambele
feţe sunt utilizabile la ascuţire. Granulaţie 6000 - 8000 (faţa
galbenă) şi 4000 - 5000 (faţa albastră). Se foloseşte lubrifiată cu
apă. Disponibilă: reţinută Preţ: 80 lei

Pasta abrazivă formată pe suprafaţa pietrei măreşte eficienţa acesteia!* Preţul unei pietre mici
pentru făcut pastă abrazivă este 10 lei dacă e luată împreună cu o piatră belgiană sub 100 lei,
5 lei dacă e luată cu o piatră între 100 - 200 lei, gratis dacă e luată cu o piatră peste 200 lei

Visible links 1. http://csorescu.wordpress.com/2011/01/21/pietrele-belgiene-faq/

2. http://www.ardennes-coticule.com/index.asp?intro

3. http://uk.ardennes-coticule.com/index.asp?id=395

4. http://www.coticule.be/Rec_web.html

5. http://proe.cz/narexby2/?c=narexby_722

6. http://uk.ardennes-coticule.com/index.asp?id=395&idf=1

7. http://uk.ardennes-coticule.com/index.asp?id=395&idf=2

8. http://uk.ardennes-coticule.com/index.asp?id=395&idf=58

9. http://uk.ardennes-coticule.com/index.asp?id=395&idf=27

10. http://csorescu.wordpress.com/for-sale/accesorii-ascutire/

11. http://proe.cz/narexby2/?c=narexby_721

12. http://uk.ardennes-coticule.com/index.asp?id=395&idf=108

13. http://uk.ardennes-coticule.com/index.asp?id=395&idf=43

14. http://uk.ardennes-coticule.com/index.asp?id=395&idf=109

15. http://uk.ardennes-coticule.com/index.asp?id=395&idf=109

16. http://uk.ardennes-coticule.com/index.asp?id=395&idf=109

17. http://uk.ardennes-coticule.com/index.asp?id=395&idf=44
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4.2.2 cuţite & brice (2011-02-07 00:37)

Click pentru mărire Brici românesc cu plăsele metalice Briciul l-am
cumpărat de la un bătrân colonel autohton. Cică ar fi briciul standard
din dotarea ofiţerilor superiori ai Armatei Române din anii ’70 (aşa
mi-a spus, nu am investigat mai departe). Când l-am cumpărat era
nefolosit (plin de vaselină) dar cu o mică ciobitură pe lamă. A fost
primul meu brici şi l-am folosit cu succes de vreo 10 ori. Ciobitura
de pe lamă nu afectează functionarea şi va dispărea pe măsură ce este
folosit şi reascuţit. Stare: second-hand, qvasi-nefolosit, ciobitură
de 1mm pe lamă Disponibil: DA Preţ: 60 lei

Click pentru mărire Brici franţuzesc marcat "E. Marin, Paris"
Provenienţă: Franţa. Stare: bună, fără defecte, second-hand
Disponibil: DA Preţ: 100 lei

Click pentru mărire Brici german Gong-Razor, Extra Hollow Ground
Provenienţă: Franţa Stare: bună, fără defecte, second-hand Disponibil:
DA Preţ: 100 lei

Click pentru mărire Brici german "The Hamburg Ring, Extra Hollow
Ground" Provenienţă: Franţa. Stare: bună, fără defecte, second-hand
Disponibil: DA Preţ: 100 lei

Click pentru mărire Brici englezesc "Marples & Co., Sheffield"
Provenienţă: UK. Stare: bună, fără defecte, second-hand Disponibil:
reţinut Preţ: 130 lei

Click pentru mărire Cuţit japonez tip Gyutoh (uz general), 180 mm
Lama este laminată prin forjare din 3 componente, cu miezul din
"silver-steel" (62 HRC, extrem de dur). Linia de călire (hamon) este
frumos scoasă în evidenţă. Cuţitul este semnat manual, cu dalta, de
către maestru - Mr. Tanaka, Japonia. Stare: nou Disponibil: DA Preţ:
70 euro
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Click pentru mărire Cuţit japonez tip Sashimi (lamă asimetrică,
ascuţită pe o singură parte), 160 mm Lama este laminată prin forjare
din 2 componente, cu miezul din "white-steel" (62 HRC, extrem de dur).
Atenţie, oţelul "white-steel" este un oţel-carbon care se oxidează
dacă nu este întreţinut corespunzător. În schimb, acest tip de oţel
are o structură foarte fină şi din acest motiv poate fi ascuţit mai
uşor şi mai bine decât orice alt oţel. Dintre oţelurile moderne de
serie este cel mai apropiat de oţelul din săbiile samurailor! Stare:
nou Disponibil: pe comanda Preţ: 40 euro

[1]
Reţinut! Cuţit unicat Cristian Şoimoşan. Preţ: 120 euro

[2]
Cuţit unicat Cristian Şoimoşan. Preţ: 110 euro

[3]
Reţinut! Cuţit japonez tip "petty" fabricat de Mr. Tanaka / Miki City. Lungimea lamei este

536 c©2011 ’http://csorescu.wordpress.com’



4.2. February BlogBook

160mm, mâner european. Lama este laminată prin forjare din 3 componente, cu miezul din
"silver-steel" (62 HRC). Linia de călire (hamon) este frumos scoasă în evidenţă. Cuţitul este
semnat manual, cu dalta, de către maestru. Preţ: 55 euro

[4]
Aduc pe comanda: cuţit japonez de bucătarie (Gyutoh). Oţel damasc VG 10. Lungimea lamei
195 mm. Preţ: 390 lei

[5]
Briceag Stanley Skeleton. Lama din oţel inoxidabil cu conţinut ridicat de carbon AISI 440C
şi are lungimea de 80 mm. Mânerul este metalic, dintr-un aliaj ultra-uşor. Lungime totală
(deschis): 185 mm. Preţ: 70 lei

[6]
Briceag-breloc Stanley. Lama, în poziţie deschisă, este prevăzută cu mecanism de blocare
pentru a se evita închiderea accidentală. Briceagul este 100 % funcţional. Lama este din oţel
440C. Preţ: 40 lei
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Visible links 1. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/02/dsc_0573_1000.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/02/dsc_0568_1000.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/02/dsc_0607_1000.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_7540_1600.jpg

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/0-10-253.jpg

6. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/0-10-251.jpg
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4.2.3 Curăţarea de rugină a obiectelor metalice cu ajutorul electrolizei
(2011-02-08 01:33)

În contextul restaurării obiectelor metalice atacate de rugină (oxid feric, sau rugina rosie -
Fe2O3), pe Internet pot fi găsite referinţe despre o sumedenie de metode. Dintre acestea aş
aminti:

* curăţarea prin procedeul electrolitic

* curăţare cu acid sulfuric

* curăţare cu acid muriatic (sinonim cu acidul hidrocloric şi acidul clorhidric cu concentraţie
35 %)

* curăţare cu acid citric (sare de lămâie)

* curăţare cu acid fosforic

* curăţare cu diverse soluţii comerciale cu formulă proprietară

* utilizarea diverselor soluţii de conversie a ruginii într-un element inofensiv (asa numitele
convertizoare de rugină)

Dintre toate aceste metode (pe unele le-am încercat, pe altele nu) cea mai "cinstită" (eficientă
şi neinvazivă pentru metalul "sănătos") pare a fi cea bazată pe procedeul electrolitic (învăţat şi
în şcoală, la orele de chimie).

Nu o să intru în detaliile, poate plictisitoare, ale reacţiilor chimice care au loc! Ideea gen-
erală este că, sub influenţa curentului electric, rugina roşie (cea periculoasă, de care vrem
să scăpăm) este redusă la fier şi alţi oxizi nepericuloşi ai fierului (oxid negru sau magnetit -
Fe3O4). În cursul acestui proces, fierul sănătos nu este atacat absolut deloc ceea ce face ca
acest procedeu să fie favoritul restauratorilor şi muzeografilor.

Atenţie: in timpul electrolizei apa este descompusă în hidrogen şi oxigen! Din acest motiv este
important să realizaţi acest experiment într-un loc bine ventilat! Oxigenul şi hidrogenul, peste
o anumită concentraţie, pot exploda!

Iată necesarul de ustensile şi materiale pentru punerea în practică a acestei metode:
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[1]
Cele câteva materiale necesare...

* În primul rând avem nevoie de un obiect metalic ruginit, care va fi subiectul acestei ex-
perienţe. În cazul nostru, subiectul este un mic briceag. El va fi legat la catodul sursei (-).
Înainte de începerea electrolizei, curăţaţi subiectul cu apă şi detergent de vase pentru elim-
inarea grăsimilor şi a altor reziduuri.

* Un electrod metalic "de sacrificiu" cu suprafaţa mai mare decât a subiectului. În acest ex-
emplu am folosit două şuruburi pe care le-am găsit prin casă. O bucată de tablă ar fi fost o
alegere mult mai bună, dar asa-i cu lenea! Electrodul de sacrificiu va fi legat la anodul sursei
(+). Este bine ca firul de cupru legat de acest electrod să nu pătrundă în soluţie, deoarece se
va oxida puternic, la fel ca şi electrodul de "sacrificiu".

* O sursă de curent continuu cu tensiunea între 6 şi 12 V şi amperaj, de preferinţă, peste 1A.
În experimentul de faţă, unde este vorba de un subiect mic, am folosit un încărcător de telefon
mobil (6V, 0.8 A). La obiecte mai mari folosesc un alimentator de laptop (12V). Prin mărirea
tensiunii se controlează puterea şi viteza procesului de electroliză. Vă recomand atenţie la
legarea polilor sursei la subiect, respectiv electrodul de sacrificiu! Legarea greşită (inversă) a
acestora va duce la oxidarea subiectului în loc de curăţarea lui!

* Un recipient nemetalic cu apă. Aici am folosit fundul unei sticle din plastic. Pentru obiecte
mai mari se poate folosi o găleată sau un lighean din plastic.

* Pe post de electrolit (pentru a conferi conductivitate apei) se foloseşte sodă de rufe sau praf
de copt (soda de rufe este de preferat). Este praful alb din imaginea de mai sus. O linguriţă
de sodă de rufe la 1 litru de apa este suficient!

* Un burete de vase 3M, cu o parte aspră, pentru curăţarea subiectului la terminarea pro-
cedeului. Buretele nu apare în imagine, dar bănuiesc că oricine va înţelege la ce mă refer!

O dată făcute legăturile electrice - subiect (-) şi electrod de "sacrificiu" (+) - se introduc subiec-
tul şi electrodul în soluţia electrolitică (apa + sodă de rufe) şi se conectează alimentatorul la
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priză. Atenţie să nu faceţi scurt-circuit prin atingerea electrozilor!

[2]
Subiectul şi electrodul de "sacrificiu" sunt introduşi în soluţia electrolitică

Dacă după conectarea la tensiune, în jurul subiectului încep să iasă bule de gaz (hidrogen)
înseamnă că totul este OK şi procesul de electroliză tocmai a început! În funcţie de tensi-
unea de alimentare, de concentraţia de soda în soluţie, de gradul de oxidare al subiectului,
procesul ar putea dura între una şi mai multe ore! Urmăriţi avansul procesului din când în
când prin analizarea subiectului. Aveţi grija să nu faceţi vreun scurt-circuit! Cel mai sigur
este să scoateţi încărcătorul din priză atunci când manipulaţi electrozii! Este bine de ştiut că
prelungirea procesului peste timpul necesar şi suficient nu dăunează metalului sănătos, ca în
cazul curăţării cu acizi!

După câteva minute, soluţia începe să se murdărească de la rugina desprinsă de pe subiect
şi de la cea formată pe electrodul de "sacrificiu". În jurul subiectului se pot vedea bulele de
hidrogen care ne indică faptul că procesul se desfăşoară în direcţia dorită:
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[3]
Bulele de gaz din jurul subiectului ne arată că totul este OK

După o oră şi jumătate soluţia este şi mai murdară, iar procesul continuă....
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[4]
După o oră şi jumătate...

Fiind vorba de un obiect mic şi nu foarte tare ruginit, consider că este suficient timpul de o
oră şi jumătate pentru curăţare uşoară (la intensitate mică - 6 volţi). Pentru obiecte mari sau
foarte ruginite se va folosi o sursă de 12 V iar timpul se poate prelungi şi până la 6 ore!

Iată ce s-a întamplat cu cei doi electrozi supuşi electrolizei:

[5]
Rezultatul imediat al electrolizei

c©2011 ’http://csorescu.wordpress.com’ 543



BlogBook 4.2. February

Se poate observa imediat că electrodul de "sacrificiu" a paţit-o urât de tot: a fost năpădit com-
plet de un strat gros de rugină! Se mai poate vedea că zona scufundată în soluţie a briceagului
folosit pe post de subiect apare mai curată decât restul lamei. Trebuie spus că acest procedeu
nu lasă metalul lucios imediat ci acesta este acoperit cu diversi compuşi (magnetit, pulbere de
fier etc) ce vor fi îndepărtaţi prin frecare cu partea dură a buretelui de bucătărie.

Iată rezultatul final relevat după curăţarea de reziduuri a lamei:

[6]
Rezultatul final

Se poate vedea porţiunea încă ruginită de la baza lamei, zonă nescufundată în soluţia elec-
trolitică. Partea dinspre vârful lamei este evident mult mai curată. Iar cel mai important lucru
este faptul că avem garanţia că toţi porii metalului au fost curăţaţi!

Practic, prin acest procedeu orice urmă de rugină roşie (cea mai agresivă şi invazivă) este elim-
inată. Curăţarea are loc pana în cele mai fine crăpături ale metalului! Atenţie, suprafaţa
metalului poate apărea cu "găurele" la final, găurelele fiind zonele din care rugina adâncă a
fost eliminată!

Se poate spune că acest procedeu, deşi eficient, este cel mai blând cu fierul "sănătos" iar rugina
este eliminată în totalitate. Pentru protecţia ulterioară a metalului astfel curăţat se recomandă
ungerea lui cu ulei fin sau ceară.

La final o să mai fac câteva recomandări de bun simţ pentru derularea în condiţii cât mai bune
a procedeului. Experimentul de mai sus l-am făcut în condiţii tehnice cât se poate de proaste,
aşa că, următoarele lucruri ar putea fi îmbunătăţite:
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1. Încercaţi să evitaţi şuruburile sau alte obiecte zincate pe post de electrod de sacrificiu.
Randamentul va fi destul de slab! De preferat ar fi ceva din fier sau oţel fără tratament de
suprafaţă.

2. Folosiţi un electrod de sacrificiu cu suprafaţă semnificativ mai mare ca a obiectului curăţat.
O bucată de tablă ar fi excelentă!

3. Dacă folosiţi ca electrod de sacrificiu o bucată de tablă, poziţionaţi-o pe marginile recipien-
tului cu electrolit, pe cât se poate în jurul subiectului (care va fi aşezat central). Dacă nu aveţi
o bucată de tabla şi electrodul nu poate fi aşezat în jurul subiectului, rotiţi subiectul din când
în când faţă de electrod pentru a evita curăţarea de rugină mai pronunţată pe partea dinspre
electrodul de sacrificiu.

4. La obiecte mai mari utilizaţi o sursă de 12V (sau chiar mai mult) şi care rezistă la curenţi
mai mari. Un încărcător de baterie de maşină (12V, 2A) ar fi o alegere mult mai bună decât un
încărcător de telefon.

5. Pentru reutilizarea cablurilor electrice, ar fi bine ca legătura la electrodul de sacrificiu să
stea afară din soluţie pe parcursul procesului (lucru ce nu s-a întâmplat în experimentul de
mai sus). În caz contrar, sârma de cupru legată la electrod se va oxida puternic şi va trebui
schimbată la următoarea electroliză.

6. Evitaţi obiectele cromate sau cu conţinut de crom (oţeturi inoxidabile) deoarece în timpul
electrolizei se va genera crom trivalent, un compus toxic şi cancerigen.

Spor la curăţat metale, dar aveţi grijă să nu facă bum! Cu siguranţă nu e vorba de "rocket
science" aici!

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/02/dsc_9943_1000.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/02/dsc_9947_7501.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/02/dsc_9949_750.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/02/dsc_9951_750.jpg

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/02/dsc_9952_1000.jpg

6. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/02/dsc_9957_1000_2.jpg

c©2011 ’http://csorescu.wordpress.com’ 545

http://csorescu.files.wordpress.com/2011/02/dsc_9943_1000.jpg
http://csorescu.files.wordpress.com/2011/02/dsc_9947_7501.jpg
http://csorescu.files.wordpress.com/2011/02/dsc_9949_750.jpg
http://csorescu.files.wordpress.com/2011/02/dsc_9951_750.jpg
http://csorescu.files.wordpress.com/2011/02/dsc_9952_1000.jpg
http://csorescu.files.wordpress.com/2011/02/dsc_9957_1000_2.jpg


BlogBook 4.2. February

4.2.4 Chestionar (2011-02-10 11:57)

După doi ani de blogging şi unul de vânzări on-line, permiteţi-mi să vă solicit feedback-ul în
legătură cu calitatea articolelor, produselor şi serviciilor pe care le găsiţi pe acest site!

[polldaddy poll=4529607]
[polldaddy poll=4529619]

[polldaddy poll=4529653]

[polldaddy poll=4529669]

Mulţumesc frumos pentru timpul acordat!
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4.2.5 Rindeaua-gadget (2011-02-17 01:10)

RINDEÁ éle f. 1) Unealtă de tâmplărie formată dintr-un corp (de lemn sau de metal) în care
este fixat un cuţit (sau mai multe), folosită la prelucrarea prin aşchiere a lemnului. – Din turc.
rende.

GADGÉT s.n. Termen generic desemnând aparate mici, mecanisme, cu largi întrebuinţări în
gospodărie şi în viaţa de toate zilele. ♦ (P. ext.) Orice mărunţiş ingenios de folos practic. ♦
Obiect în măsură să satisfacă un capriciu uman oarecare. [Pron. -ged. / < engl., fr.gadget].

FETÍŞ uri n. 1) (în religiile primitive) Obiect căruia i se atribuiau calităţi supranaturale, forţă
magică, capabil să-l ajute pe posesorul acestuia. 2) fig. Obiect al unei veneraţii exagerate.
/<fr. fétiche, germ. Fetisch

Deşi cei mai mulţi dintre bărbaţii pe care îi cunosc au fetişuri legate de gadget-uri electronice,
trebuie să recunosc că pe mine m-au atras din totdeauna dispozitivele mecanice - cu cât mai
complicate, cu atât mai bine! În contextul pasiunii mele pentru lemn, gadgetul suprem nu
poate fi altul decât rindeaua combinată!

Unul dintre cele mai reuşite modele de rindea combinată (echivalentul mecanic al iPhone-ului,
dacă vreţi) este Record #405 (bazată pe designul original al rindelei Stanley #45, apărută pe
piaţă în anul 1884!). Această rindea complexă venea echipată cu o mulţime de ghidaje, cuţite
şi alte subansambluri (multe altele fiind disponibile opţional) şi era gândită să înlocuiască o
ladă întreagă plină cu rindele de modelat (formar), fălţuit, scobit etc.

[1]
Record #405
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[2]
Record #405

Acest exemplar, deşi vechi de peste 70 de ani, este într-o stare ireproşabilă, atât estetică cât şi
funcţională!

Mă credeţi sau nu, această singură rindea poate înlocui cu destul succes toate rindelele din
acest dulap (şi chiar mai multe!):
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[3]
Rindele de modelat

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/02/dsc_0007_1000.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/02/dsc_0002_1000.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/02/moulding_planes.jpg
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4.2.6 Ghid vizual de ascuţime (2011-02-19 02:03)

Având ca sarcină concretă ascuţirea de la A la Z a unui cuţit de rindea pentru un client, m-am
gândit că ar putea fi interesantă realizarea unei serii de imagini ale tăişului în cursul procesu-
lui de ascuţire.

Am folosit pietre abrazive manuale cu granulaţiile: 600, 1200, 3000, 6000. Primele trei pietre
au fost artificiale. Evident, piatra de 6000 a fost una belgiană naturală: coticule-standard! ;)

Pentru ascuţirea la unghi constant am folosit un ghidaj special conceput pentru ascuţirea
dălţilor şi a cuţitelor de rindea:

[1]
Cuţitul de rindea şi ghidajul de ascuţire la unghi constant

Din păcate, ideea de a documenta procesul mi-a venit abia după ce am început să ascut, aşa
că nu am apucat să fac o poză cu tăişul chiar înainte să încep! Din fericire, ideea mi-a venit
destul de repede, aşa că prima imagine este captată la 5 minute după începutul primei etape
- ascuţirea pe piatra cu granulaţie de 600 (grosieră spre medie):

[2]
După 5 minute de frecat pe piatra de 600 se poate observa cum taişul (dunga mai luminoasă)
începe a se forma. Tot în această imagine se vede că procesul de ascuţire, deşi a creat o zonă
destul de lată, nu a ajuns încă la vârful tăişului. Partea de sus, neabradată încă, prezintă
fisurile originale.
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[3]
După alte câteva minute de frecat pe piatra de 600 se poate observa că zona prelucrată a ajuns
în imediata proximitate a vârfului tăişului (partea de sus a imaginii). Mai avem de înaintat încă
câteva zecimi de milimetru pentru ca cele două plane care formează tăişul să se intersecteze,
moment în care putem trece la piatra următoare.

[4]
După încă câteva minute de lucru am terminat treaba cu piatra de 600. Se vede că tăisul este
complet şi uniform stabilit şi nu mai avem fisurile iniţiale pe "gura" lui.

[5]
Următoarea piatră este una medie, cu granulaţia de 1200. După câteva minute petrecute pe
această piatră tăişul începe să devină mai fin şi mai lucios (în condiţiile prezente de iluminare
laterală mai lucios înseamnă mai închis la nuanţă din cauză că seraţiile mai fine reflectă mai
puţin lumina)

[6]
Urmează piatra fină cu granulaţia de 3000. Suprafaţa şi mai închisă la nuanţă se traduce în
seraţii şi mai fine lăsate de această piatră pe suprafaţa laterală a tăişului. Dacă se compară
această imagine cu imaginea anterioară (granulaţia 1000) la o mărire de 100 % (click pe imag-
ini) se poate vedea şi că vârful tăişului este mai finisat după această etapă.

[7]
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După piatra de 3000 urmează piatra belgiană galbenă (6000)... Este evident că tăisul a devenit
semnificativ mai fin: la acest factor de mărire aprope că nu se mai disting zgârieturile lăsate
de piatra abrazivă pe faţa tăişului!

În acest moment avem deja un tăiş excelent ce cu greu ar mai putea fi îmbunătaţit! Cum nu
am la îndemână un "strop" din piele dres cu oxid de crom (particule mai fine decât cele de
granat din piatra belgiană), hotărăsc să fac un experiment de tipul "aşa nu": pe o bucată din
piele pun nişte pastă abraziva despre care ştiu că este mai aspră ca piatra belgiană! Iată ce
rezultat obţin:

[8]
După "stropuirea" cu o pastă abrazivă neadecvată, ceea ce am obţinut folosind pietrele fine
de 3000 şi 6000 este ruinat iar tăişul arată aproximativ ca după folosirea pietrei de 1200!
Concluzia: mai bine să nu folosim o pastă abrazivă dacă nu suntem siguri că este ceea ce ne
trebuie!

La final vreau să clarific următorul aspect: ascuţirea propriu-zisă are loc doar în prima etapă,
atunci când folosim piatra cea mai aspră din set. Ascuţirea presupune stabilirea a două
suprafete plane care se intersectează după o linie îngustă (tăişul). O dată ascuţit cuţitul pe
piatra grosieră, toate operaţiile ulterioare au ca scop finisarea şi rafinarea tăişului. Un tăiş
ascuţit nu este implicit şi foarte tăios datorită micro-seraţiilor lăsate de piatra grosieră. Pentru
a beneficia de un cuţit tăios, tăişul acestuia trebuie să fie nu doar ascuţit ci şi finisat! Prin
finisare înţeleg opeaţia în paşi succesivi de eliminare a zgârieturilor lăsate de o piatră mai
grosieră, folosind o piatră mai fină. În general este bine să folosim o piatră de 2 ori mai fină
decât cea de la pasul anterior.

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/02/dsc_0035_1000.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/02/dsc_0022_600-partial-1.png

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/02/dsc_0023_600-partial-2.png

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/02/dsc_0024_600-final.png

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/02/dsc_0025_1000.png

6. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/02/dsc_0027_3000.png

7. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/02/dsc_0032_back-to-6000.png

8. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/02/dsc_0031_strop-nok.png
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4.2.7 [Anunţ] Unelte de tâmplărie Stanley (2011-02-22 23:12)

Ca colecţionar şi utilizator de unelte de tâmplărie, Stanley a fost dintotdeauna pentru mine un
punct de referinţă în ceea ce priveşte uneltele de mână pentru lucrul în lemn! Stanley este de
departe cel mai cunoscut nume în acest domeniu şi are o istorie neîntreruptă de peste 140 de
ani! Chiar eu am câteva unelte Stanley de colecţie, unele vechi de peste 100 de ani!

Aşa că, acum vreo 2 luni am preluat iniţiativa şi am sunat la Stanley România cu intenţia
de a oferi prin intermediul blogul meu gama de unelte de tâmplărie care nu sunt de obicei
pe stocurile firmelor distribuitoare Stanley. Mă refer aici la rindelele tip Bailey, rindele bloc,
raşchete, diverse modele de fierăstraie etc.

Ca urmare a amabilităţii Stanley România şi Edelweiss Group, am acum plăcerea să vă anunţ
că produsele Stanley specifice lucrului în lemn vor fi de acum disponibile pe acest blog! Deşi
aceste produse nu pot fi găsite în mod obişnuit în magazinele de unelte iar unele dintre ele
nici nu fac parte din programul Stanley pentru România, eu sper să ţin cât mai multe dintre
ele pe stoc!

De asemenea, îmi face plăcere să pot anunţa că toate produsele Stanley vor beneficia aici de
un discount standard de 8 % faţă de preţul de listă! Discountul va fi inclus în preţul afişat!

Iată şi primul lot de unelte:

[1]
Rindea Bailey #5, rindea bloc "low angle" #60 1/2, doua fierăstraie tip japonez, set de ascuţire,
raschetă

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/02/dsc_0043_1000.jpg
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4.3.1 Fierastraul Stanley FatMax Xtreme InstantChange (2011-03-07 01:57)

[1]

Într-un univers al uneltelor de mâna definit de două coordonate dominante: preţ şi calitate,
este mai uşor să cazi în una dintre cele două extreme decât să păstrezi calea de mijloc! În cazul
fierăstraielor manuale, schisma dintre adoratorii Disston-Wenzloff şi cei ai economiei făcute
cu orice pret (amatori de chinezisme din talcioc) poate fi umplută doar parţial şi asta numai
cu unelte de calitate demonstrabilă neechivoc, disponibile la un preţ decent! Eu cel puţin asta
sper!

În această ordine de idei m-am gândit să testez (şi să prezint rezultatele testului) noul model de
fierăstrău Stanley FatMax Xtreme InstantChange disponibil şi în România începând din anul
2010. Pentru cei care nu ştiu încă, Stanley este #1 mondial în producţia de unelte de mână
pentru prelucrarea lemnului, cu o istorie fabuloasă de peste 140 de ani. Linia de produse
FatMax Xtreme reprezintă vârful de gamă în cadrul produselor Stanley lucru ce se traduce
prin materiale de cea mai bună calitate, proiectare avansată şi realizare ireproşabilă.

Ideea de bază de la care s-a pornit atunci când proiectanţii Stanley au conceput acest model
de fierăstrău este aceea de a avea un sistem modular prin care o varietate mare de lame pot fi
montate rapid şi sigur pe un mâner reutilizabil. Acest principiu are la bază constatări practice
venite dinspre cei care utilizează frecvent fierăstraie manuale:

* În zilele noastre este mai convenabil şi mai ieftin să cumperi o lamă nouă de fierăstrău decât
să ascuţi una care s-a tocit, mai ales în cazul lamelor performante cu dinţi multifaţetaţi şi căliţi
prin inducţie

* Este mai ieftin să cumperi câteva lame de fierăstrău şi un mâner universal decât să cumperi
acelaăi numar de fierăstraie individuale.

* Spaţiul de stocare pentru sistemul modular (mâner + lame) este semnificativ mai mic decât
pentru fierăstraiele independente, lucru de loc neglijabil!

[2]
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De la idee la aplicarea ei practică

Principiul "lamelor de unică folosinţă" nu este, cu siguranţă, unul nou! El a fost descoperit
şi aplicat cu mult înainte ca Stanley să scoată pe piaţă acest model de fierăstrău! Lamele de
ras, de cutter, pânzele de bomfaier etc au demonstrat eficacitatea acestei ideii de-a lungul
timpului!

Pornind de la o idee dovedit bună, singura incertitudine practică pare a fi modul în
care proiectanţii şi inginerii de la Stanley au reuşit să implementeze mecanismul de
ataşare/detaşare a lamei pe mâner. Acest mecanism trebuie să fie nu doar robust ci şi simplu
de utilizat! Pentru a fi sigur şi eficient în utilizare acest sistem trebuie să confere o fixare fermă
şi fără joc a lamei iar montarea/demontarea să se facă facil, fără a fi nevoie de alte unelte. Iată
soluţia propusă:

[3] [4]

La prima vedere, conturul complex al zonei de prindere a lamei m-a făcut să cred că
montarea/demontarea va fi una cu "cântec", dar nu a fost deloc aşa! Atât ataşarea lamei
cât şi detaşarea ei se fac din 2 mişcări simple: împingere şi strâgere, respectiv destrângere şi
tragere însoţită de deblocare.

Cu riscul de a fi puţin prea tehnic trebuie să spun că sistemul ales de proiectanţii de la Stan-
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ley asigură o fixare ireproşabilă după toate axele de libertate. Sistemul de blocare acţionat
de butonul din partea superioară a imaginilor de mai sus conferă o prindere sigură şi fără joc
longitudinal sau transversal iar levierul cu camă din centrul imaginilor fixează în mod supli-
mentar lama prin presiune perpendiculară pe planul acesteia, pentru rigidizarea completă a
îmbinării.

Sistemul de fixare bine conceput şi realizat, împreună cu materialele de calitate alese pentru
mâner (aluminiu şi două tipuri diferite de cauciuc, pentru o utilizare comodă) şi lame (oţel
suedez) sunt atuurile unui produs de calitate superioară.

Occidentul întâlneşte orientul

Prin anii ’70-’80, când fierăstraiele japoneze au devenit accesibile pe scară largă publicului
occidental, lumea vestică a fost şocată de eficacitatea acestora în aşa măsură încât, până în
ziua de azi, cele mai vândute şi apreciate modele de fierăstraie sunt cele de origine japoneză!
Această eficienţă unanim recunoscută are la bază o formămai elaborată a dinţilor fierăstrăului,
formă mult mai greu de produs şi de întreţinut.

Pentru a obţine performanţa unui fierăstrău japonez, fără a sacrifica modul consacrat de uti-
lizare al unui fierăstrău occidental, Stanley a optat pentru o formă complexă, trifaţetată a
dinţilor asemănătoare celor japoneze, dar a păstrat modul de tăiere pe mişcarea de împingere
şi mânerul tip pistol, tipice unui fierăstrau vestic. Rezultatul este un fierăstrău cu aspect şi
mod de comportare cât se poate de occidental, dar cu o eficienţă nemaiântâlnită la fierăstraiele
tradiţionale din această parte a lunii! Este ceea ce se poate numi un mariaj perfect între occi-
dent şi orient!

[5]

Deoarece această nouă şi extrem de eficientă formă a dinţilor este mult mai greu de ascuţit
decât cea tradiţională occidentală, decizia Stanley de a oferi un sistem modular bazat pe ideea
lamelor "de unică folosinţă" este una logică şi binevenită din punctul meu de vedere! Prefer să
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schimb o lamă de 10 dolari decât întreg fierăstrăul care costă cel puţin dublu!

Teste comparative

Pentru a mă convinge de performanţele fierăstrăului în discuţie, am pus la cale un scenariu de
test în care va avea de "înfruntat" alţi 2 competitori. Cum nu posed un fierăstrău "de talcioc"
pe care să-l folosesc pe post de victimă sigură, voi folosi un model mai vechi de fierăstrău Stan-
ley JetCut în acest scop. Deşi nu este chiar un oponent derizoriu, vechiul fierăstrău Stanley
nu mai are vigoarea primei tinereţi!

Pe postul de contracandidat de maxim calibru, voi folosi mult îndrăgitul meu fierăstrău cla-
sic Disston D8 Philadelphia Crosscut Skew-back. Cunoscătorii sper să-mi dea dreptate când
afirm că acesta este unul dintre cele mai bune fierăstraie vestice produse vreodată! Iată şi
candidaţii:

[6]
De la stânga spre dreapta: Disston D8 650mm (pre-1940), Stanley FatMax Xtreme 500mm,
vechiul Stanley JetCut 450mm

1. Tăiere transversală

Primul test presupune tăierea transversală a unei bucăţi de lemn de stejar. În cazul fiecăruia
dintre cele trei fierăstraie am folosit 10 mişcări de du-te-vino complete folosind o forţă de
apăsare cât am putut de uniformă.
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[7]
Rezultatul testului de tăiere transversală (de la stânga spre dreapta): Disston D8, Stanley Fat-
Max Xtreme, vechiul Stanley JetCut

Deşi vechiul Stanley nu este deloc un fierăstrău rău şi nici foarte "obosit", el a fost "lăsat de
căruţă" de fratele mai tânăr! Tăietura mai curată a acestuia din urmă este rezultatul firesc al
unor dinţi mai "proaspeţi". Lungimea puţin mai mare (+ 5 cm) a lamei lui FatMax a influenţat
cu foarte puţin (probabil in jur de 5 %) rezultatul final atât de dezechilibrat .

Disston D8 a fost destul de aproape de subiectul acestui articol, dar trebuie ţinut cont că lama
cu 30 % mai lungă l-a propulsat semnificativ în faţă!

Fără ezitare afirm că fierăstrăul Stanley FatMax Xtreme este o unealtă performantă ce merită
atenţia chiar a celor mai pretenţioşi dintre noi!

2. Tăiere longitudinală

Al doilea test din planul meu presupune tăierea în lungul fibrei a unei bucăţi de lemn de ste-
jar. Tăierea longitudinală a fibrei lemnoase presupune un cu totul alt set de capabilităţi din
partea unui fierăstrău şi are renumele de a "îngenunchia" fierăstraiele de tip "crosscut" şi chiar
pe cele universale cum sunt cele două fierăstraie Stanley din test. Iată rezultatul testului:
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[8]
Testul de tăiere longitudinală (de la stânga spre dreapta): Disston D8 Crosscut, Stanley Fat-
Max Xtreme, vechiul Stanley JetCut

Şi în acest caz, dinţii tineri şi flămânzi ai lui Stanley FatMax Xtreme au devorat lemnul cu
uşurinţă, făcând abstracţie de direcţia nefavorabilă a fibrelor! Celelalte două fierăstraie s-au
poticnit aşa cum m-am şi aşteptat!

3. Tăierea lemnului verde

Ultimul test comparativ are ca scop evaluarea capacităţii de tăiere transversală a lemnului
verde. Nu voi mai osteni vechiul fierăstrău Stanley în acest caz ci va fi o luptă gen "playoff"
între primii doi clasaţi până în acest moment: Disston D8 şi Stanley FatMax Xtreme. Iată cum
s-au prezentat cei doi finalişti:
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[9]
Testul de tăiere a lemnului verde. în stânga este tăietura produsă de Disston D8 iar în dreapta
cea produsă de Stanley FatMax Xtreme

Şi în acest caz fierăstrăul Stanley FatMax Xtreme şi-a dovedit eficienţa cu totul remarcabilă!
Dinţii săi tăioşi din fabricaţie, profilul lor agresiv şi înălţimea mare (pentru transportul eficient
de rumeguş din canalul tăieturii spre exterior) s-au dovedit de neegalat de către fierăstraiele
tradiţionale.

Concluzie

In urma testelor de mai sus, fierăstrăul Stanley FatMax Xtreme a dovedit cu prisosinţă că nu
este un competitor de pluton şi că, dincolo de afinităţile mele spirituale pentru Disston D8,
Stanley FatMax Xtreme este adevăratul învingător!

Testul de utilizare practică

După testele mai "academice" de până acum în cadrul cărora am folosit lemn de stejar şi de
cedru (lemnul verde), voi supune fierăstrăul unei sarcini ceva mai plauzibile pentru acest tip
de unealtă. În cadrul acestui exerciţiu voi tăia bârne din lemn de brad cu secţiunea de 10x10
cm.

Stiva formată din 6 astfel de bârne lipite împreună pentru a forma un blat supradimensionat
pare o sarcină anevoioasă pentru a fi abordată cu un fierăstrău manual!
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[10]
Înainte de tăierea efectivă folosesc unghiul de 90 de grade dintre lamă şi mâner pentru a trasa
linia de tăiere

Fierăstrăul dovedeşte din nou un apetit ameţitor şi multiplicat în cazul lemnului de brad (faţa
de cel de stejar). Abia am timp să pornesc aparatul foto şi să fac câteva setări înainte ca întreg
blatul să fie secţionat:

[11]
Fierăstrăul "muşcă" din lemnul de raşinoase cu o viteză care aproape mă face să ratez momen-
tul

c©2011 ’http://csorescu.wordpress.com’ 561



BlogBook 4.3. March

[12]
După vreo 3 minute, toate cele 6 bârne de 10x10 cm în secţiune sunt tăiate complet!

După această demonstraţie de forţa nu pot să spun decât că sunt uimit de eficienţa acestui
fierăstrau. Şi cum nimic nu este veşnic, când lama actuală va înceta să mai muşte cu atâta
vigoare din lemn, o voi înlocui cu alta, nouă, performantă şi la preţ semnificativ mai mic decât
un fierăstrău complet!

Ergonomie

Datorită formei ergonomice şi a construcţiei tri-material, în timpul utilizării mânerul este foarte
confortabil permiţând chiar o priză cu două mâini. Ansamblul mâner-lama nu mi-a lăsat nici
o clipă senzaţia că ar fi compus din două componente separate, din contră, percepţia a fost
una de solididate şi siguranţă.

Ce mi-aş fi dorit în plus de la sistemul Stanley FatMax Xtreme InstantChange ar fi disponi-
bilitatea unor lame mai lungi de 500 mm. Pentru o persoană de peste 1.80 m înălţime şi cu
ceva experienţă la tăiat cu fierăstrăul manual, o lamă de doar 500 mm lungime este puţin cam
scurtă pentru o utilizare optimă.

Sistemul Stanley InstantChange

Pe lângă mânerul universal tri-material, sistemul Stanley InstantChange cuprinde un număr
de 8 lame diferite ce acoperă un spectru mare de domenii de utilizare. Iată care sunt compo-
nentele sistemului InstantChange pentru care putem opta în acest moment în România:

1. Mânerul universal tri-material (aluminiu, ABS, TPE) - cod: 0-20-104

2. Lama JetCut 7 TPI / 500 mm (0.86mm grosime) - cod: 0-20-244

3. Lama JetCut 11 TPI / 450 mm (0.86 mm grosime) - cod 0-20-246

4. Lama JetCut 11 TPI / 500 mm (0.86 mm grosime) - cod 0-20-247

5. Lama JetCut Armor 7 TPI / 500 mm (1 mm grosime) - cod 0-20-245
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6. Lama JetCut Armor 11 TPI / 450 mm (1 mm grosime) - cod 0-20-248

7. Lama JetCut Armor ghipscarton 7 TPI / 550 mm (1 mm grosime) - cod 0-20-249

8. Lama Tenon 13 TPI / 350 mm - cod 0-20-250

9. Lama PVC 9 TPI / 350 mm - cod 0-20-251

Componentele sistemului Stanley InstantChange sunt disponibile atât ca componente
individuale sub codurile de mai sus, cât şi în kit-uri ce conţin mânerul, una sau două lame şi
o husă de transport din material textil.

Notă de final

Utilizarea fierăstraielor manuale în epoca uneltelor electrice poate părea pentru mulţi o aven-
tură nejustificată! Eu pot spune cu tărie celor cu înclinaţii pur practice că, în multe situaţii,
deşi am la îndemână atât un fierăstrau circular portabil cât şi un fierăstrău pendular, prefer
să folosesc fierăstrăul manual! Pe lângă faptul de a fi o abordare ecologică (silenţios, ieftin,
"verde"), anumite sarcini se pretează perfect la o abordare manuală. Printre exemplele pe care
le pot enumera rapid sunt: tăiatul unei crengi, scurtatul câtorva şipci din lemn, lucrul în zone
fără curent, lucrări de fineţe, tăieturi în spaţii şi poziţii greu accesibile unui fierăstrău electric
etc.

Cum îmi place să meşteresc mereu câte ceva, de fiecare dată când ies în natură am în port-
bagajul maşinii, alături de topor şi cuţit, cel puţin un fierăstrău manual. Nu, nu tai niciodată
copaci vii! Mă mulţumesc cu cei căzuţi la pământ, şi întotdeauna găsesc câte o bucată de lemn
interesantă din care se poate face ceva mai mult sau mai puţin frumos sau util!

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/03/0-20-256_ip_12001.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/03/20-236_2_1200.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/03/0-20-255_iu_1000.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/03/0-20-255_iu2_1000.jpg

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/03/tooth.jpg

6. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/03/dsc_0105_833.jpg

7. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/03/dsc_0113_800.jpg

8. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/03/dsc_0107_800.jpg

9. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/03/dsc_9924_800.jpg

10. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/03/dsc_9992_1200.jpg

11. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/03/dsc_9981_1000.jpg

12. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/03/dsc_9988_1200.jpg
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4.3.2 Ascuţirea briciului pe pietre belgiene (2011-03-10 18:10)

Pietrele belgiene sunt de secole pietrele standard pentru ascuţit brice. Unul dintre membrii co-
munităţii pasionaţilor de pietre begiene - [1]http://www.coticule.be/ - a realizat recent câteva
filmuleţe în care prezintă ascuţirea bricelor pe astfel de pietre şi modul în care se bărbiereşte
el folosind briciul:
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=oxVuqEt8OZo &rel=0]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=p4yh-wqmtaQ &rel=0]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=BnlXb4Om9to &rel=0]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=K4705yIVe2s &rel=0]

P.S.: Pe site-ul autorului se găsesc o mulţime de poze cu pietre belgiene:

[2]http://www.thesuperiorshave.com/Coticules.html

Pietrele pe care eu le am pe stoc pot fi văzute aici:

[3]http://csorescu.wordpress.com/for-sale/pietre-belgiene/

1. http://www.coticule.be/

2. http://www.thesuperiorshave.com/Coticules.html

3. http://csorescu.wordpress.com/for-sale/pietre-belgiene/
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4.3.3 [Anunţ] Comandă nouă la Narex (2011-03-18 14:55)

Cam în 2 săptămâni am de gând să lansez o nouă comandă de uneltre către Narex... Cine
doreşte să-i aduc ceva anume, poate să îmi lase un mesaj pe această pagină sau să mă con-
tacteze pe mail:

Fabrica Narex din Cehia are o tradţie de peste 90 de ani şi produce unelte de cea mai bună
calitate:

dălţi de tâmplărie : [1]http://proe.cz/narexby2/index.php?Lang =EN &c=narexby _529

dălţi pentru strunjit lemnul : [2]http://proe.cz/narexby2/index.php?Lang=EN &r=Eng _rd
_woodturning _chisels

dălţi profesionale pentru sculptură în lemn: [3]http://proe.cz/narexby2/index.php?Lang=EN
&c=narexby _800

diverse alte unelte pentru prelucrarea lemnului: [4]http://proe.cz/narexby2/index.-
php?Lang=EN &c=narexby _1745

unelte Premium 2011 : [5]http://proe.cz/narexby2/downloads/novi nky _2011.pdf

Ca importator direct, preţurile pe care le practic sunt exact cele recomandate de producător!
Ofer factură fiscală!

Pentru cine nu ştie deja, dălţile Narex au primit
calificativul "Best Value Chisels" de la prestigioasa revistă americană Fine Woodworking Mag-
azine: [6]http://www.finewoodworking.com/ToolGuide/ToolGuideArticle.asp x?id=31448

P.S.: Următoarea comandă, după cea pe care tocmai am anunţat-o, va fi abia în luna septem-
brie!

1. http://proe.cz/narexby2/index.php?Lang=EN&c=narexby_529

2. http://proe.cz/narexby2/index.php?Lang=EN&r=Eng_rd_woodturning_chisels

3. http://proe.cz/narexby2/index.php?Lang=EN&c=narexby_800

4. http://proe.cz/narexby2/index.php?Lang=EN&c=narexby_1745

5. http://proe.cz/narexby2/downloads/novinky_2011.pdf

6. http://www.finewoodworking.com/ToolGuide/ToolGuideArticle.aspx?id=31448

4.4 April
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4.4.1 [Anunţ] Unelte de la Stanley (2011-04-02 13:53)

După o lună de aşteptare, iată că mi-a venit un nou lot de unelte Stanley. Mai toate aceste un-
elte nu se aflau pe stoc în România şi a trebuit să fie aduse de la depozitul european central.
După ce distribui uneltele care sunt reţinute deja, pe restul le voi posta pe pagina mea de
vânzări: [1]http://csorescu.wordpress.com/for-sale/

[2]
Marfa nouă de la Stanley

Printre uneltele pe care le-am primit la acest transport se numără:

senzor de umiditate (lemn şi zidărie)

fierastraie [3]FatMax Xtreme InstantChange (mânere şi diverse lame)

rindele universale Bailey #5

raşchete pentru lemn (cu talpa plată şi curbă)

fierăstrau de copiere
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raşpile pentru lemn

fierăstrău tip japonez

ghidaje pentru ascuţit dălţi şi lame de rindea

diverse lame de rindea şi raşchetă

1. http://csorescu.wordpress.com/for-sale/

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/04/dsc_0432_1000.jpg

3. http://csorescu.wordpress.com/2011/03/07/fierastraul-stanley-fatmax-xtreme-instantchange/
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4.4.2 Tools puzzle (2011-04-06 21:49)

De data aceasta o să mă pun în faţa unei probleme ipotetice...

Se dă: o grămadă de unelte de mână şi un organizator de perete. Se cere: să se organizeze
aceste unelte în mod optim.

Deşi rezultatele la care am ajuns sunt departe de optim, distracţia a fost maximă! :)

Iată două dintre rezultate:

[1]
I

[2]
II

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/04/dsc_0447_1500.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/04/dsc_0452_1500.jpg
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4.4.3 Concurs foto cu premiu (I) (2011-04-08 12:17)

Acum, că am trecut cu bine de 1 aprilie şi spectrul păcălelilor aferente este departe, vreau să
vă propun un mic concurs foto...

Subiectul concursului este: "Unelte de soi". Aştept poze personale (adică nu luate de pe In-
ternet) care sa prezinte orice fel de unelte (de la cuţite de bucătărie la tractoare cu propulsie
solară), cu cât mai interesante cu atât mai bine. Voi aprecia calitatea şi ingeniozitatea uneltei
dar şi calitatea imaginii. Fotografiile trebuie să aibă latura lungă de peste 2000 pixeli. Uneltele
fototografiate nu trebuie neapărat să fie proprietatea participantilor!

Premiul concursului este o piatră belgiană naturală albastră 100x30 mm în valoare de 55 lei:

[1]
Piatră belgiană albastră 100x30mm. Granulaţie 5000.

Imaginile le aştept pe mail la adresa:

Data limită pentru participarea la concurs este 30 aprilie 2011. Juriul care va desemna
câstigatorul este secret pentru a elimina orice tentativă de viciere a rezultatului! :)

P.S.: Mai multe imagini mai multe şanse de a câştiga! ;)

—————————————-—————————- ————-——–

Cu scuzele de rigoare pentru întârziere, iată şi pozele pe care le-am primit pentru acest con-
curs foto:
[gallery link="file" columns="4"]

Desemnarea imaginii câştigătoare o voi face azi - 11 mai, după ce mă voi consulta cu un "juriu"
ad-hoc format din prieteni cu simţ estetic, cred eu, "sănătos"!
—————————————-—————————- ————-——–
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După ce m-am consultat cu 5 prieteni - membrii marcanţi ai juriului add-hoc - am desemnat,
în sfârşit, imaginea câştigătoare! Deoarece îi cunosc (din discuţii pe Internet) pe toţi cei care
mi-au trimis imagini, am apelat la aşa-zisul juriu ca să elimin orice urmă de subiectivism!
Felicitări câştigătorului, mulţumiri tuturor participanţilor!

[2]
Imaginea câştigătoare, autor: Eugen Chiriac

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/02/dsc_0101_800.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/04/dsc_02741.jpg
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4.4.4 [Anunţ] A sosit un nou transport de pietre belgiene (2011-04-28 11:01)

Tocmai am ridicat de la curier pachetul cu pietrele belgiene comandate acum 2 săptămâni.
Pachetul cântăreşte 18.6 kg aşa că este cel mai mare de până acum (de obicei aduceam câte 10
kg)!

Iată şi pietrele (par mai mici în poză din cauza perspectivei şi a lipsei unui reper dimensional):

[1]
18 kg de pietre abrazive belgiene

După ce expediez pietrele aduse pe comandă ( 40 %), pe restul le voi posta individual, cu
imagine, pe pagina dedicată: [2]http://csorescu.wordpress.com/for-sale/pietre-belgi ene/

"Şi marmota împacheta ciocolata în staniol", adică mă aşteaptă nopţi albe de făcut pachete şi
pachţele! ;)

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/04/dsc_0580_1000.jpg

2. http://csorescu.wordpress.com/for-sale/pietre-belgiene/
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4.4.5 [Anunţ] O veste bună pentru pasionaţii de lemn din România
(2011-04-29 17:01)

Continuarea titlului ar fi trebuit să fie "dar o veste rea pentru soţiile sau prietenele lor" :)

Acum câteva saptamâni am început tratativele cu proprietarul cunoscutului web-shop de un-
elte [1]www.fine-tools.com, domnul Dieter Schmid... Ideea năstruşnică pe care am avut-o a
fost să aduc şi în România unelte de super-calitate de pe site-ul sus amintit. Demersul a
mers cât se poate de bine: domnul Schmid mi-a raspuns personal la mesaj şi, după câteva
schimburi de mailuri prin care dânsul s-a asigurat că sunt un partener serios (sic), a fost de
acord să-mi ofere spre re-vânzare o parte dintre produsele pe care le comercializează. Şi, aşa
cum bine îi şade neamţului, toată acţiunea se va întâmpla cu acte în regulă!

Printre produsele pe care am placerea să vi le ofer cu această ocazie sunt:

* fierăstraie japoneze (ryoba, kataba, dozuki) de bună şi foarte bună calitate la preţuri decente

* rindele japoneze şi nu numai

* dălţi japoneze

* pietre japoneze de apă, mărcile Naniwa, King, Cerax etc

* coarbe, echere metalice etc

Iată catalogul în format PDF: [2]Dieter Schmid - Fine Tools catalogue 2011

Peste câteva zile voi face prima comanda către Dieter Schmid - Fine Tools...

P.S.: În ultimele luni am încercat să contactez în vederea unei colaborări şi doi mari dis-
tribuitori de pietre japoneze de apa din România (nu dau nume). Niciunul nu a binevoit să-mi
răspundă la mesaje, nici măcar ca să mă refuze politicos! În schimb mi-a răspuns personal dl.
Dieter Schmid şi dl. Hirohisa Ogawa de la [3]Naniwa Abrasive Mfg. Co.,Ltd. ;)

1. http://www.fine-tools.com/

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/04/ds-catalogue-en-01012011.pdf

3. http://www.naniwa-abrasive.com/

4.5 May
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4.5.1 [Anunţ] Au venit cuţitele japoneze de bucătărit (2011-05-05 22:24)

Pentru prima dată după cutremurul devastator de acum 2 luni din Japonia am reuşit să pun
mâna pe un mic lot de cuţite fabricate în ţara samurailor! Unele dintre ele sunt aduse pe
comandă, altele sunt disponibile.

[1]
6 cuţite japoneze, de la stânga spre dreapta: două "gyutoh" cu lama de 190 mm, trei "petty"
cu lama de 160 mm şi un "ko-deba" cu lama de 120 mm

Cuţitele disponibile le voi posta zilele următoare pe pagina corespunzătoare:
[2]http://csorescu.wordpress.com/for-sale/cutite-brice/

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/05/dsc_0599_1000.jpg

2. http://csorescu.wordpress.com/for-sale/cutite-brice/
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4.5.2 [Anunţ] Uneltele de la fine-tools.com (2011-05-23 13:18)

Deşi uneltele pe care le-am comandat la [1]fine-tools.com au sosit de mai bine de o săptămână,
abia acum am găsit timpul necesar să public acest anunţ! Uneltele au plecat spre cei care
le-au comandat şi unele deja au ajuns la destinaţie!

[2]

Mai e cazul să spun că procesarea comenzii de către cei de la www.fine-tools.com a fost ire-
prosabilă din toate punctele de vedere!? Ce ne-am putea dori mai mult decât unelte fabricate
în Japonia şi distribuite pe filiera germană!?

1. http://www.fine-tools.com/

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/05/dsc_0658_1000.jpg
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4.5.3 Toporul tip Kent (2011-05-24 15:52)

După cele scrise de MadWolf în [1]articolul de pe [2]Bushcraft.ro, nu-mi rămane de adăugat
decât că şi mie îmi place acest tip de topor! Practic, 3 astfel de topoare de diverse greutăţi (1
lb, 2 lb, 3 lb) îmi stau mereu la îndemână ca topoare de uz curent.

[3]
Toporul Kent de 2 lb (aprox. 0.9 kg)

Ceea ce apreciez în mod deosebit la acest model de topor, pe lângă forma "retro", autentică şi
inconfundabilă, este faptul că are "obrajii" alungiţi ceea ce conferă o rezistenţă sporita îmbinării
dintre lemn şi oţel (suprafaţa de contact mai mare). În plus, forma uşor curbă a tăişului şi
secţiunea relativ subţire a lamei fac din acest tip de topor o unealtă foarte eficientă pentru
tăierea lemnului (principalul domeniu de utilizare).

1. http://bushcraft.ro/2011/04/un-topor-cu-istorie-%E2%80%A6-kent-axe/

2. http://bushcraft.ro/

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/05/dsc_0583_1000.jpg
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4.5.4 pietre artificiale (2011-05-26 14:19)

Click pentru mărire Piatră combinată pentru ascuţit cuţite şi topoare
Granulaţii: 250/800. Prevăzută cu mâner din plastic. Dimensiunea
pietrelor este: 80x30x10 mm. Lungime totala, cu mâner: 195 mm. Stare:
nou Disponibil: NU Preţ: 70 lei

Click pentru mărire Piatră diamantată combinată, cu 4 feţe
Granulaţii: 200/300/400/600. Dimensiune utilă: 150x50mm. Este un
produs de calitate, cu provenienţă Japonia. Stare: nou Disponibil: Pe
comanda Preţ: 95 lei

[1]
Piatră abrazivă Narex Profi. Dimensiune 125x50mm. Granulaţii 120 + 320. Preţ: 60 lei

[2]
Piatră abrazivă Narex Profi. Dimensiune 125x50mm. Granulaţii 180 + 500. Preţ: 70 lei
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[3]
Piatră abrazivă profilată pentru ascuţit dălţi de sculptură. Disponibilă în două granulaţii
diferite. Preţuri: 42 lei, 45 lei

[4]
Piatră de ascuţit grosieră (180/320) Stanley. Nouă, nefolosită. Dimensiune: 200x50 mm. Preţ:
20 lei

Visible links 1. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_9222_1000.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_9223_1000.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/sharpenig-stone-for-carving-chisels.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_6867_10001.jpg
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4.5.5 accesorii ascuţire (2011-05-26 14:20)

Click pentru mărire Set ascuţire Stanley Conţine: ghidaj pentru
ascuţit dălţi şi lame de rindea, piatră combinată (dimensiune:
200x50mm, granulaţie: 220/500) şi ulei de ascuţit. Stare: nou
Disponibil: DA Preţ: 80 lei

[1]
Ghidaj Stanley pentru ascuţit dălti şi lame de rindea/raşchetă. Este singurul dispozitiv de
acest tip care este utilizabil pentru ascuţit lame de raşchetă (care sunt prea scurte pentru
celelalte tipuri de dispozitive). Stare: nou. Pret: 60 lei

[2]
Ulei special pentru lubrifiat pietrele abrazive artificiale şi Arkansas. Preţ: 12 lei
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[3]
Ulei special pentru ascuţit Stanley. Preţ: 10 lei

Visible links 1. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_7482_1200.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/honing-oil.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_8520_500.jpg
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4.5.6 Dălţi tâmplarie (2011-05-26 14:22)

Click pentru mărire Daltă Narex Profi cu mâner din lemn - 3 mm
Prestigioasa revistă americană "Fine Woodworking" le-a desemnat ca
fiind dălţile cu cel mai bun raport calitate-preţ în cadrul [1]acestui
test. Mânerul din lemn dur băiţuit este prevăzut cu inel metalic
pentru rezistenţă la lovire cu ciocanul. Stare: nou Disponibil: DA
(stoc 2 buc.) Preţ: 26 lei

Click pentru mărire Daltă Narex Profi cu mâner din lemn - 4 mm
Prestigioasa revistă americană "Fine Woodworking" le-a desemnat ca
fiind dălţile cu cel mai bun raport calitate-preţ în cadrul [2]acestui
test. Mânerul din lemn dur băiţuit este prevăzut cu inel metalic
pentru rezistenţă la lovire cu ciocanul. Stare: nou Disponibil: DA
(stoc 2 buc.) Preţ: 26 lei

Click pentru mărire Daltă Narex Profi cu mâner din lemn - 10 mm
Prestigioasa revistă americană "Fine Woodworking" le-a desemnat ca
fiind dălţile cu cel mai bun raport calitate-preţ în cadrul [3]acestui
test. Mânerul din lemn dur băiţuit este prevăzut cu inel metalic
pentru rezistenţă la lovire cu ciocanul. Stare: nou Disponibil: DA
(stoc 2 buc.) Preţ: 26 lei

Click pentru mărire Daltă Narex Profi cu mâner din lemn - 12 mm
Prestigioasa revistă americană "Fine Woodworking" le-a desemnat ca
fiind dălţile cu cel mai bun raport calitate-preţ în cadrul [4]acestui
test. Mânerul din lemn dur băiţuit este prevăzut cu inel metalic
pentru rezistenţă la lovire cu ciocanul. Stare: nou Disponibil: DA
(stoc 1 buc.) Preţ: 26 lei

Click pentru mărire Daltă Narex Profi cu mâner din lemn - 16 mm
Prestigioasa revistă americană "Fine Woodworking" le-a desemnat ca
fiind dălţile cu cel mai bun raport calitate-preţ în cadrul [5]acestui
test. Mânerul din lemn dur băiţuit este prevăzut cu inel metalic
pentru rezistenţă la lovire cu ciocanul. Stare: nou Disponibil: DA
(stoc 1 buc.) Preţ: 28 lei
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Click pentru mărire Daltă Narex Profi cu mâner din lemn - 40 mm
Prestigioasa revistă americană "Fine Woodworking" le-a desemnat ca
fiind dălţile cu cel mai bun raport calitate-preţ în cadrul [6]acestui
test. Mânerul din lemn dur băiţuit este prevăzut cu inel metalic
pentru rezistenţă la lovire cu ciocanul. Stare: nou Disponibil: DA
(stoc 2 buc.) Preţ: 46 lei

Click pentru mărire Daltă Narex Profi cu mâner din lemn - 50 mm
Prestigioasa revistă americană "Fine Woodworking" le-a desemnat ca
fiind dălţile cu cel mai bun raport calitate-preţ în cadrul [7]acestui
test. Mânerul din lemn dur băiţuit este prevăzut cu inel metalic
pentru rezistenţă la lovire cu ciocanul. Stare: nou Disponibil: DA
(stoc 2 buc.) Preţ: 65 lei

Click pentru mărire Daltă Narex Profi cu mâner TwinPlast - 6 mm
Prestigioasa revistă americană "Fine Woodworking" le-a desemnat ca
fiind dălţile cu cel mai bun raport calitate-preţ în cadrul [8]acestui
test. Lama este identică cu cea a dălţilor cu mâner din lemn. Stare:
nou Disponibil: DA (stoc 1 buc.) Preţ: 22 lei

Click pentru mărire Daltă Narex Profi cu mâner TwinPlast - 8 mm
Prestigioasa revistă americană "Fine Woodworking" le-a desemnat ca
fiind dălţile cu cel mai bun raport calitate-preţ în cadrul [9]acestui
test. Lama este identică cu cea a dălţilor cu mâner din lemn. Stare:
nou Disponibil: DA (stoc 2 buc.) Preţ: 22 lei

Click pentru mărire Daltă Narex Profi cu mâner TwinPlast - 10 mm
Prestigioasa revistă americană "Fine Woodworking" le-a desemnat ca
fiind dălţile cu cel mai bun raport calitate-preţ în
cadrul [10]acestui test. Lama este identică cu cea a dălţilor cu mâner
din lemn. Stare: nou Disponibil: DA (stoc 2 buc.) Preţ: 22 lei

Click pentru mărire Daltă de scobit Narex Premium - 6 mm Mânerul este
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din lemn foarte dur şi rezistent la lovire (carpen). Lame este din
oţel-carbon aliat cu mangan pentru o călire superioară. Inelul de la
baza lamei este din alamă. "Premium" este gama de top în cadrul
produselor Narex. Stare: nou Disponibil: DA (stoc 1 buc.) Preţ: 43 lei

Click pentru mărire Daltă de scobit Narex Premium - 8 mm Mânerul este
din lemn foarte dur şi rezistent la lovire (carpen). Lame este din
oţel-carbon aliat cu mangan pentru o călire superioară. Inelul de la
baza lamei este din alamă. "Premium" este gama de top în cadrul
produselor Narex. Stare: nou Disponibil: DA (stoc 2 buc.) Preţ: 43 lei

Click pentru mărire Daltă de scobit Narex Premium - 10 mm Mânerul
este din lemn foarte dur şi rezistent la lovire (carpen). Lame este
din oţel-carbon aliat cu mangan pentru o călire superioară. Inelul de
la baza lamei este din alamă. "Premium" este gama de top în cadrul
produselor Narex. Stare: nou Disponibil: DA (stoc 2 buc.) Preţ: 43 lei

Click pentru mărire Daltă de scobit Narex Premium - 16 mm Mânerul
este din lemn foarte dur şi rezistent la lovire (carpen). Lame este
din oţel-carbon aliat cu mangan pentru o călire superioară. Inelul de
la baza lamei este din alamă. "Premium" este gama de top în cadrul
produselor Narex. Stare: nou Disponibil: DA (stoc 1 buc.) Preţ: 51 lei

Click pentru mărire Daltă de colţ Narex Premium - 10 mm Mânerul este
din lemn foarte dur şi rezistent la lovire (carpen). Lame este din
oţel-carbon aliat cu mangan pentru o călire superioară. Inelul de la
baza lamei este din alamă. "Premium" este gama de top în cadrul
produselor Narex. Stare: nou Disponibil: DA (stoc 1 buc.) Preţ: 99 lei

Click pentru mărire Daltă Narex Premium - 50 mm PMânerul este din
lemn foarte dur şi rezistent la lovire (carpen). Lame este din
oţel-carbon aliat cu mangan pentru o călire superioară. Inelul de la
baza lamei este din alamă. "Premium" este gama de top în cadrul
produselor Narex. Stare: nou Disponibil: DA (stoc 1 buc.) Preţ: 75 lei
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[11]
Daltă Narex Premium Polished - 30 mm. Preţ: 50 lei

[12]
Daltă Narex Premium Polished - 26 mm. Preţ: 45 lei

[13]
Daltă Narex Premium Polished - 20 mm. Preţ: 42 lei

[14]
Daltă Narex Premium Polished - 12 mm. Preţ: 39 lei
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[15]
Daltă Narex Premium Polished - 10 mm. Preţ: 39lei

[16]
Daltă Narex Premium Polished - 8 mm. Preţ: 38 lei

[17]
Daltă Narex Premium Polished - 6 mm. Preţ: 38 lei

Visible links 1. http://www.finewoodworking.com/ToolGuide/ToolGuideArticle.aspx?id=31448

2. http://www.finewoodworking.com/ToolGuide/ToolGuideArticle.aspx?id=31448

3. http://www.finewoodworking.com/ToolGuide/ToolGuideArticle.aspx?id=31448

4. http://www.finewoodworking.com/ToolGuide/ToolGuideArticle.aspx?id=31448

5. http://www.finewoodworking.com/ToolGuide/ToolGuideArticle.aspx?id=31448

6. http://www.finewoodworking.com/ToolGuide/ToolGuideArticle.aspx?id=31448

7. http://www.finewoodworking.com/ToolGuide/ToolGuideArticle.aspx?id=31448

8. http://www.finewoodworking.com/ToolGuide/ToolGuideArticle.aspx?id=31448

9. http://www.finewoodworking.com/ToolGuide/ToolGuideArticle.aspx?id=31448

10. http://www.finewoodworking.com/ToolGuide/ToolGuideArticle.aspx?id=31448

11. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_9229_1000.jpg

12. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_9230_1000.jpg

13. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_9231_1000.jpg

14. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_9233_1000.jpg

15. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_9234_1000.jpg

16. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_9235_1000.jpg

17. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_9235_10002.jpg
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4.5.7 Sculptură şi strunjire (2011-05-26 14:24)

Click pentru mărire Set de 6 dălţi pentru strunjire Narex Dălţile vin
în cutie din lemn. Stare: noi Disponibil: pe comanda Preţ: 360 lei

Click pentru mărire Două dălţi de sculptură Marples (Sheffield, UK)
Lăţimi: 8mm si 10 mm. Stare: second-hand Disponibil: DA, doar cea de 8
mm Preţ: 55 lei

Click pentru mărire Set 8 mini-dălţi de sculptură Narex cu suport din
lemn . Stare: nou Disponibil: DA Preţ: 350 lei

Click pentru mărire Set 5 mini-dălţi de sculptură Narex . Stare: nou
Disponibil: DA Preţ: 200 lei

[1]
Reţinut. Set de 5 mini-dălţi de sculptură japoneze. Conţine: daltă plată, daltă în unghi, daltă
V şi două dălţi semirotunde. Preţ: 90 lei
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[2]
Dălţi de sculptură Henry Taylor şi Pfeil. Preţuri 80-100 lei/buc

[3]
Daltă sculptură profesională Narex #3 (8262 08). 8 mm. Preţ: 99 lei

[4]
Daltă sculptură profesională Narex #8 (8265 04). 4 mm. Preţ: 82 lei

[5]
Daltă sculptură profesională Narex #11 (8267 08). 8 mm. Preţ: 115 lei
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[6]
Daltă de sculptură Narex - V (90 grade) - 6 mm. Nouă, nefolosită. Preţ: 65 lei

[7]
Daltă de sculptură Narex - plată 13mm. Nouă, nefolosită. Preţ: 35 lei

[8]
Daltă de sculptură Marples (Anglia) - U - 10 mm. Nouă, nefolosită. Preţ: 65 lei

[9]
Daltă de sculptură Marples (Anglia) - plată în unghi ascuţită pe ambele părţi - 12 mm. Nouă,
nefolosită. Preţ: 45 lei
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[10]
Daltă de sculptură Marples (Anglia) - plată în unghi ascuţită pe ambele părţi - 6 mm. Nouă,
nefolosită. Preţ: 40 lei

[11]
Set de 3 dălţi de strung englezeşti (Record). Par nefolosite, în stare foarte bună. Preţ: 130
lei/set

[12]
Reţinut! Cutit de cioplit Narex. Preţ: 60 lei

[13]
Reţinut! Cutit de cioplit Narex. Preţ: 69 lei

Visible links 1. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_0660_1000.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_8868_1000.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_9890_1000.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_9891_1000.jpg

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/05/8267.jpg
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6. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_9787_1000.jpg

7. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_9788_1000.jpg

8. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_9789_1000.jpg

9. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_9790_1000.jpg

10. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_9791_1000.jpg

11. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_7635_1000.jpg

12. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/carving-knife-carving.jpg

13. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/carving-knife-notchcutting.jpg
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4.5.8 Fierăstraie (2011-05-26 14:26)

Click pentru mărire Fierăstrău Ryoba Bakuma Ecoprofi 250 mm
Fierăstrău universal foarte eficient cu dinţi pe ambele laturi ale
lamei. Poate efectua tăieturi în lungul şi de-a latul fibrei. Lama
este uşor demontabilă şi interschimbabilă şi are lungimea de 250 mm
iar grosimea 0.5mm.Latura pentru tăiere longitudinală are 9 TPI iar
cea pentru tăiere transversală are 18 TPI. Grosimea rezultată a
tăieturii este 0.7 mm. Stare: nou Disponibil: comandat la furnizor
Preţ: 135 lei

Click pentru mărire Mini-fierăstrău Stanley FatMax pentru tăiere la
nivel (flush-cut) Lama este interschimbabilă şi are dinţii ceaprazuiţi
pe o singură parte pentru a nu zgâria atunci când fierăstrăul este
folosit pentru tăierea la nivel (de ex. a diblurilor). 23 TPI. Stare:
nou Disponibil: pe comanda Preţ: 59 lei

Click pentru mărire Fierăstrau Stanley cu dinţi clasici (60 grade)
universali, căliţi Lama are 500 mm lungime şi 7 TPI. Fierăstrăul este
"Fabrique en France". Stare: nou Disponibil: DA Preţ: 68 lei

Click pentru mărire Fierăstrau Stanley cu dinţi tip japonez ce taie
în ambele sensuri Lama are 500 mm lungime şi 7 TPI. Fierăstrăul este
"Fabrique en France". Stare: nou Disponibil: DA Preţ: 82 lei

Click pentru mărire Fierăstrău Stanley 3 în 1 Vine echipat cu 3 lame
interschimbabile (pentru lemn, metal, plastic). Lame pentru acest
fierastrău sunt disponibile şi separat. Stare: nou Disponibil: DA
Preţ: 73 lei

Click pentru mărire Fierăstrău reversibil Stanley FatMax Poate fi
folosit pentru tăiere pe stânga şi pe dreapta. Lamă de 250mm lungime
şi 13 TPI. Stare: nou Disponibilitate: DA Preţ: 48 lei
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Click pentru mărire Fierăstrău de copiere Stanley FatMax . Stare: nou
Disponibilitate: DA Preţ: 39 lei

Click pentru mărire Mâner fierăstrău Stanley FatMax Xtreme
InstantChange . Stare: nou Disponibilitate: pe comanda Preţ: 62 lei

Click pentru mărire Lamă fierăstrau Stanley FatMax Xtreme
InstantChange - Heavy Duty. 500 mm, 7 TPI 1 mm grosime, Acoperire
Blade Armour. Stare: nou Disponibilitate: DA Preţ: 88 lei

Click pentru mărire Lamă fierăstrau pentru îmbinări (tenon) Stanley
FatMax Xtreme InstantChange. 350mm, 13 TPI . Stare: nou
Disponibilitate: pe comanda Preţ: 56 lei

Click pentru mărire Lamă fierăstrau Stanley FatMax Xtreme
InstantChange. 500 mm, 7 TPI 0.86 mm grosime. Stare: nou
Disponibilitate: pe comanda Preţ: 70 lei

Click pentru mărire Lamă fierăstrau Stanley FatMax Xtreme
InstantChange. 500 mm, 11 TPI 0.86 mm grosime. Stare: nou
Disponibilitate: DA Preţ: 70 lei

Click pentru mărire Lamă fierăstrau pentru podele laminate Stanley
FatMax Xtreme InstantChange. 350 mm, 9 TPI . Stare: nou
Disponibilitate: pe comandă Preţ: 43 lei
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Click pentru mărire Fierăstrău copiere Provenienţă: Anglia. Vine cu 2
pânze. Stare: foarte bună (SH) Disponibilitate: DA Preţ: 32 lei

Click pentru mărire Fierăstrău Stanley FatMax tip ryoba Fierăstrau
tip japonez - ryoba (dinţi pe ambele laturi), 7 + 14 TPI. Lama poate
fi demontată şi înlocuită. Cod 20-501. Stare: Nou Disponibilitate: DA
Preţ: 115 lei

Click pentru mărire Cleşte reglabil de ceaprazuit (îndoit dinţii la
fierăstraie) Made in England (Eclipse). Stare: excelentă (SH)
Disponibilitate: DA Preţ: 72 lei
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4.5.9 Rindele (2011-05-26 14:27)

Click pentru mărire Cabinet scraper Stanley #80 Se utilizează pentru
finisarea portiunilor mai dificile de lemn, acolo unde rindeaua de
finisat nu face faţă. Lăţimea lamei este 70 mm. Stare: nou
Disponibilă: pe comanda Preţ: 175 lei

Click pentru mărire Rindea universală Stanley Bailey #5 (jack-plane)
Rindea Stanley Bailey #5 (cod 12-005). Lungime totală 356mm, lăţime
cuţit 50mm. Stare: nouă Disponibilă: DA Preţ: 345 lei

Click pentru mărire Rindea bloc "low angle" Stanley #60 1/2 Rindea
bloc "low angle" Stanley #60 1/2 (cod 12-060). Lama este poziţionată
la un unghi de numai 12 grade pentru tăieturi curate pe capetele de
fibră. Stare: nouă Disponibilă: comandată la furnizor Preţ: 180 lei

Click pentru mărire Raşchetă cu talpa plată Stanley #151 . Stare:
nouă Disponibilă: DA Preţ: 100 lei

Click pentru mărire Raşchetă cu talpa rotundă Stanley #152 . Stare:
nouă Disponibilă: DA Preţ: 100 lei

Click pentru mărire Rindea de scobit Stanley #50 Vine cu toate cele 8
cuţite originale! Deoarece are lame incizoare, poate fi folosită atât
în lungul fibrelor cât si de-a latul lor. Stare: nefolosită, în cutia
originală (second-hand) Disponibilă: reţinută Preţ: 390 lei

Click pentru mărire Rindea bloc Stanley #120 . Stare: excelentă
(second-hand) Disponibilă: DA Preţ: 100 lei
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Click pentru mărire Card scraper Narex Se foloseşte la finisarea
porţiunilor din lemn cu probleme, acolo unde o rindea de finisat nu
răzbeşte. Realizat din oţel-carbon de scule. Dimensiune: 150x50x0.8
mm. Stare: nou Disponibilă: DA Preţ: 12 lei

Click pentru mărire Card scraper Stanley (cod 12-745) Se foloseşte la
finisarea porţiunilor din lemn cu probleme, acolo unde o rindea de
finisat nu răzbeşte. Realizat din oţel-carbon de scule. Dimensiune:
140x54x0.8 mm.. Stare: excelentă (second-hand) Disponibilă: DA Preţ:
18 lei

Click pentru mărire Cuţit Stanley (cod 12-313) pentru rindele tip
Bailey #4 şi #5 . Stare: nou Disponibil: DA Preţ: 32 lei

Click pentru mărire Cuţit Stanley (cod 12-508) pentru rindele bloc
#220, #020 . Stare: nou Disponibil: DA Preţ: 30 lei

Click pentru mărire Lamă Stanley pentru raschete #151 şi #152
Compatibilă cu toate raşchetele cu lăţime de 55 mm. Compatibilă atât
cu raşchetele moderne cu reglaj micrometric, cât şi cu modelele mai
vechi de raşchete Stare: nouă Disponibilă: DA Preţ: 28 lei

Click pentru mărire Set 5 lame Stanley RB108 (cod 0-12-378) Lamele
sunt compatibile cu rindelele Stanley RB5, Paramo etc Stare: nou
Disponibil: DA Preţ: 9 lei
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4.5.10 Măsură & layout (2011-05-26 14:31)

Click pentru mărire Echer combinat metalic Stanley (cod 2-46-028,
Made in England) Rigla de 300 mm/12" este din oţel inoxidabil si este
gradată metric şi imperial. Talpa culisantă este din duraluminiu. Este
prevăzut cu nivelă cu bulă şi ac trasator. Unghiuri de 90 şi 45 grade.
Stare: nou Disponibil: DA (1 bucată) Preţ: 88 lei

Click pentru mărire Echer combinat Stanley (cod 2-46-017) Rigla de
300 mm este din otel iar talpa culisantă este din plastic. Unghiuri de
90 şi 45 grade. Este prevăzut cu nivelă cu bulă. Stare: nou
Disponibil: DA Preţ: 44 lei

Click pentru mărire Trasator paralel Stanley (cod 47-064) Gradat
metric şi imperial (15cm/6"). Corp din plastic. Suprafaţă de contact
din alamă. Stare: nou Disponibil: DA Preţ: 44 lei

Click pentru mărire Nivelă Stanley cu 2 axe (pentru stâlpi verticali)
Prevăzută cu 3 bule de nivelare. Pentru aderenţa la suprafeţe
metalice, nivela este prevăzută cu 4 magneţi. De asemenea vine
echipată cu bandă elastică pentru fixarea pe stalpi nemetalici. Stare:
nou Disponibil: DA Preţ: 37 lei

Click pentru mărire Creion tâmplărie Stanley Lungime: 30 cm !!!. Made
in France. Stare: nou Disponibil: DA Preţ: 10 lei

Click pentru mărire Set trasare Stanley (cod 0-90-500, Made in
France) Conţine riglă de 200 mm (oţel inoxidabil), punctator şi
trasator cu două vârfuri. Stare: nou Disponibil: DA Preţ: 40 lei

Click pentru mărire "Fir cu plumb" Stanley (cod 0-47-973) Corpul este
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frumos realizat din bronz iar capătul ascuţit este din oţel. Greutate
225 grame. Vine cu vârf de rezervă. Stare: nou Disponibil: DA Preţ: 55
lei

Click pentru mărire Umidometru electronic Stanley pentru lemn şi
zidărie (cod 0-77-030) Ecran LCD cu două scale gradate (lemn şi
zidărie). Husă textilă inclusă. Stare: nou Disponibil: pe comanda
Preţ: 285 lei
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4.5.11 Raşpile & pile (2011-05-26 15:03)

[1]
Pilă triunghiulară Stanley pentru ascuţit fierăstraie clasice. 150 mm lungime, medium-cut.
Preţ: 22 lei

[2]
Pilă triunghiulară Stanley pentru ascuţit fierăstraie clasice. 150 mm lungime, fine-cut. Preţ:
22 lei

[3]
Raşpilă rotundă grosiera, 200 mm. Preţ: 22 lei

[4]
Reţinută! Raşpilă rotundă medie, 200 mm. Preţ: 22 lei
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[5]
Raşpilă dreptunghiulară grosieră, 200 mm. Preţ: 29 lei

[6]
Reţinută! Raşpilă dreptunghiulară medie, 200 mm. Preţ: 29 lei

[7]
Raşpilă semirotundă grosieră, 200 mm. Preţ: 34 lei

[8]
Raşpilă semirotundă medie, 200 mm. Preţ: 34 lei

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/0-22-4871.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/0-22-4871.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/0-22-473.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/0-22-475.jpg

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/0-22-465.jpg

6. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/0-22-4652.jpg

598 c©2011 ’http://csorescu.wordpress.com’

http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/0-22-4871.jpg
http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/0-22-4871.jpg
http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/0-22-473.jpg
http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/0-22-475.jpg
http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/0-22-465.jpg
http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/0-22-4652.jpg


4.5. May BlogBook

7. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/0-22-4691.jpg

8. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/0-22-4691.jpg
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4.5.12 Chimicale pentru lemn (2011-05-26 15:19)

[1]
Shellac 100 gr. Preţ: 15 lei

[2]
Chit pentru lemn, 750 gr. Preţ: 21 lei

[3]
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Ceară solidă pentru mobilier din lemn, 500 gr. Preţ: 37 lei

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_0230_1000.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_0233_800.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_0234_8001.jpg
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4.5.13 Unelte diverse (2011-05-26 15:29)

Click pentru mărire Set 3 cutii Stanley FatMax Stock & Carry Detalii
aici: [1]http://csorescu.wordpress.com/2011/08/26/stanley-fatmax-stock
-carry/ Stare: nou Disponibil: DA Preţ: 122 lei

Click pentru mărire Husă Stanley pentru unelte Husa este realizată
din ţesătură foarte rezistentă de 600 den şi are 10+2+1 buzunare.
Dimensiune: 64x38 cm. Este foarte potrivită pentru depozitat dălţi. Eu
îmi ţin dălţile Narex în ea! Stare: nou Disponibil: DA Preţ: 38 lei

Click pentru mărire Husă Stanley pentru unelte Organizator Stanley
pentru unelte. Dimensiune: 80x32 cm. Vine dotat cu 20 de agăţători
diverse. Uneltele din imagine nu fac pachet! Stare: nou Disponibil: DA
Preţ: 78 lei

Click pentru mărire Ciocan din lemn Narex - 440 grame Ciocan din lemn
de fag, varianta mai mică. Stare: nou Disponibil: DA Preţ: 35 lei

Click pentru mărire Ciocan din lemn Narex - 720 grame Ciocan din lemn
de fag, varianta mai mare. Stare: nou Disponibil: DA Preţ: 39 lei

Click pentru mărire Bardă asimetrică de dulgherie Narex - pentru mâna
dreaptă Barda cântăreşte 1070 grame. Lama este din oţel-carbon aliat
cu mangan pentru o calire mai bună. Mânerul are formă ergonomică 3D.
Stare: nou Disponibil: DA Preţ: 118 lei

Click pentru mărire Opritoare pentru bancul de lucru Narex Se
utilizează pentru fixarea pieselor din lemn pe bancurile de lucru tip
german, cu găuri pătrate (aşa sunt toate de pe la noi). Realizate din
oţel. Dimensiune: 200x19×28 mm Stare: nou Disponibil: DA Preţ: 85 lei
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perechea

Click pentru mărire Sulă Narex cu secţiune rotundă Lungime: 160 mm,
grosime: 6 mm. Realizată din oţel aliat cu Cr-V şi mâner din lemn.
Stare: nou Disponibil: DA Preţ: 13 lei

Click pentru mărire Sulă Narex cu secţiune pătrată Lungime: 160 mm,
grosime: 6 mm. Realizată din oţel aliat cu Cr-V şi mâner din lemn.
Stare: nou Disponibil: DA Preţ: 14 lei

Click pentru mărire Extractor cuie şi capse Narex Lungime: 180 mm.
Realizat din oţel-carbon de scule. Stare: nou Disponibil: DA Preţ: 15
lei

Click pentru mărire Zencuitor pentru tâmplărie Narex Se foloseşte la
scobirea decupajelor conice pentru holzşuruburile cu cap îngropat.
Sunt realizate din oţel aliat cu Cr-Mo. Se poate monta în bormaşină
sau în orice mîner de şurubelniţă care acceptă biţi hexagonali de 1/4"
(standard) Stare: nou Disponibil: DA Preţ: 29 lei

Click pentru mărire Mâner şurubelniţă cu biţi Narex Mini-line
Compatibilă cu biţii standard hexagonali de 1/4". Lungime: 74
mm. Reţinere magnetică a biţilor. Stare: nou Disponibil: DA Preţ: 16
lei

Click pentru mărire Mâner şurubelniţă cu biţi Narex Profi-line
Compatibilă cu biţii standard hexagonali de 1/4". Lungime: 170
mm. Reţinere magnetică a biţilor. Stare: nou Disponibil: DA Preţ: 22
lei
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Click pentru mărire Mâner şurubelniţă cu eliberare rapidă a biţilor
Narex Profi-line Compatibilă cu biţii standard hexagonali de 1/4".
Lungime: 135 mm. Reţinere magnetică a biţilor. Stare: nou Disponibil:
DA Preţ: 27 lei

Click pentru mărire Prelungitor flexibil pentru mânerele de
şurubelniţă cu biţi Narex Compatibil cu biţii standard hexagonali de
1/4". Lungime: 190 mm. Reţinere magnetică a biţilor. Stare: nou
Disponibil: DA Preţ: 15 lei

Click pentru mărire Mâner şurubelniţă cu biţi Stanley FatMax
Compatibilă cu biţii standard hexagonali de 1/4".Reţinere magnetică a
biţilor. Stare: nou Disponibil: DA Preţ: 39 lei

Click pentru mărire Mâner din lemn Narex Dimensiune: 120x30 mm.
Diametrul interior: 5 mm Stare: nou Disponibil: DA Preţ: 6.5 lei

Click pentru mărire Mâner din lemn Narex Dimensiune: 105x26 mm.
Diametrul interior: 6 mm Stare: nou Disponibil: DA Preţ: 5.5 lei

Visible links 1. http://csorescu.wordpress.com/2011/08/26/stanley-fatmax-stock-carry/
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4.5.14 Materiale (2011-05-26 15:51)

[1]
(A) Pereche plăsele pentru cuţite. Lemn de arţar "spalted & bookmatched". Dimensiune
125x50x19 mm (x2). Preţ: 58 lei

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/04/dsc_9896_1000.jpg
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4.5.15 Fixare (2011-05-26 16:02)

Click pentru mărire Menghină multi-unghi Stanley (cod 1-83-069)
Menghină cu articulaţie mobilă ce permite blocarea în orice poziţie.
Corp din aluminiu. Fălci din oţel cu canale V orizontale şi verticale
(pentru fixarea obiectelor sferice şi cilindrice). Fălcile sunt
prevăzute cu protecţii demontabile din cauciuc pentru a nu deteriora
obiectele sensibile. De asemenea, fălcile au prevăzute câte 2 orificii
filetate pentru ataşarea de alte sisteme de prindere improvizate
pentru aplicaţii specifice. Deschiderea maximă a fălcilor este 75 mm.
Menghina se poate ataşa pe orice masă sau banc de lucru cu grosimea de
pâna la 60 mm. Forţa de strângere maximă recomandată este 25 kg.
Datorită articulatiei mobile cu unghiuri de 0-360 grade, menghina
poate fi folosită ca o a treia mâna putând fi ataşată de orice obiect
cu grosimea de pâna la 60 mm. Este recomandată pentru lucrări de
bijuterie, knifemaking, electronică, mecanică fină, meşteşuguri
diverse etc. Stare: nou Disponibil: DA (1 buc) Preţ: 149 lei

Click pentru mărire Menghină "heavy duty" Stanley Bailey tip “F”
300x125mm (cod 0-83-021) Deschidere maximă pentru strângere: 300 mm.
Lungimea fălcilor: 125 mm. Putere de strângere: 450 kg. Greutate:
2350 grame. Poate fi folosită atât pentru strângere cât şi pentru
lărgire (prin inversarea poziţiei celor două falci). Tija de oţel
"heavy duty" cu profil I pentru putere şi rezistenţă. Fălci metalice
foarte rezistente prevăzute cu tampoane cauciucate demontabile pentru
a proteja suprafeţele sensibile. Stare: nou Disponibil: DA (2 buc)
Preţ: 100 lei

Click pentru mărire Menghină "heavy duty" Stanley Bailey tip “F”
300x75mm (cod 0-83-026) Deschidere maximă pentru strângere: 300 mm.
Lungimea fălcilor: 75 mm. Putere de strângere: 500 kg. Greutate: 1500
grame. Poate fi folosită atât pentru strângere cât şi pentru lărgire
(prin inversarea poziţiei celor două falci). Tija de oţel "heavy duty"
cu profil I pentru putere şi rezistenţă. Fălci metalice foarte
rezistente prevăzute cu tampoane cauciucate demontabile pentru a
proteja suprafeţele sensibile. Stare: nou Disponibil: DA (2 buc) Preţ:
85 lei

Click pentru mărire Menghină "heavy duty" Stanley Bailey tip “F”
450x75mm (cod 0-83-027) Deschidere maximă pentru strângere: 455 mm.
Lungimea fălcilor: 75 mm. Putere de strângere: 500 kg. Greutate: 1815
grame. Poate fi folosită atât pentru strângere cât şi pentru lărgire
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(prin inversarea poziţiei celor două falci). Tija de oţel "heavy duty"
cu profil I pentru putere şi rezistenţă. Fălci metalice foarte
rezistente prevăzute cu tampoane cauciucate demontabile pentru a
proteja suprafeţele sensibile. Stare: nou Disponibil: DA (1 buc) Preţ:
95 lei

Click pentru mărire Menghină "heavy duty" Stanley Bailey tip “F”
600x75mm (cod 0-83-028) Deschidere maximă pentru strângere: 610 mm.
Lungimea fălcilor: 75 mm. Putere de strângere: 500 kg. Greutate: 2000
grame. Poate fi folosită atât pentru strângere cât şi pentru lărgire
(prin inversarea poziţiei celor două falci). Tija de oţel "heavy duty"
cu profil I pentru putere şi rezistenţă. Fălci metalice foarte
rezistente prevăzute cu tampoane cauciucate demontabile pentru a
proteja suprafeţele sensibile. Stare: nou Disponibil: pe comandă Preţ:
105 lei

Click pentru mărire Menghină "heavy duty" Stanley Bailey tip “F”
760x75mm (cod 0-83-029) Deschidere maximă pentru strângere: 760 mm.
Lungimea fălcilor: 75 mm. Putere de strângere: 500 kg. Greutate: 2200
grame. Poate fi folosită atât pentru strângere cât şi pentru lărgire
(prin inversarea poziţiei celor două falci). Tija de oţel "heavy duty"
cu profil I pentru putere şi rezistenţă. Fălci metalice foarte
rezistente prevăzute cu tampoane cauciucate demontabile pentru a
proteja suprafeţele sensibile. Stare: nou Disponibil: DA (1 buc) Preţ:
120 lei

Click pentru mărire Menghină rapidă Stanley FatMax 300x62mm (cod
0-83-003) Deschidere maximă pentru strângere: 300 mm. Lungimea
fălcilor: 60 mm. Putere de strângere: 70 kg. Greutate: 400 grame.
Poate fi folosită atât pentru strângere cât şi pentru lărgire (prin
inversarea poziţiei celor două falci). Stare: nou Disponibil: DA (2
buc) Preţ: 68 lei

Click pentru mărire Menghină rapidă "heavy duty"
Stanley FatMax 300x88mm (cod 0-83-005) Deschidere maximă pentru
strângere: 300 mm. Lungimea fălcilor: 88 mm. Putere de strângere: 90
kg. Greutate: 1030 grame. Poate fi folosită atât pentru strângere cât
şi pentru lărgire (prin inversarea poziţiei celor două falci). Stare:
nou Disponibil: DA (1 buc) Preţ: 110 lei
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Click pentru mărire Menghină rapidă "heavy duty" Stanley 450x88mm
(cod 0-83-006) Deschidere maximă pentru strângere: 455 mm. Lungimea
fălcilor: 88 mm. Putere de strângere: 90 kg. Greutate: 1160 grame.
Poate fi folosită atât pentru strângere cât şi pentru lărgire (prin
inversarea poziţiei celor două falci). Stare: nou Disponibil: DA (1
buc) Preţ: 130 lei

Click pentru mărire Menghină rapidă "heavy duty"
Stanley FatMax 600x88mm (cod 0-83-007) Deschidere maximă pentru
strângere: 610 mm. Lungimea fălcilor: 88 mm. Putere de strângere: 90
kg. Greutate: 1300 grame. Poate fi folosită atât pentru strângere cât
şi pentru lărgire (prin inversarea poziţiei celor două falci). Stare:
nou Disponibil: DA (2 buc) Preţ: 145 lei

Click pentru mărire Menghină rapidă "heavy duty"
Stanley FatMax 900x88mm (cod 0-83-008) Deschidere maximă pentru
strângere: 910 mm. Lungimea fălcilor: 88 mm. Putere de strângere: 90
kg. Greutate: 1600 grame. Poate fi folosită atât pentru strângere cât
şi pentru lărgire (prin inversarea poziţiei celor două falci). Stare:
nou Disponibil: DA (2 buc) Preţ: 165 lei

Click pentru mărire Menghină Stanley "Max Steel" tip “C”, cu corpul
din oţel Dimensiuni disponibile: 50 mm (17 lei), 100 mm (33 lei), 150
mm (55 lei), 200 mm (85 lei) Stare: nou Disponibil: DA Preţ: 17 lei,
33 lei, 55 lei, 85 lei

Click pentru mărire Menghină Stanley pentru colţuri Construcţie
metalică, rezistentă. Permite fixarea la unghi de 90 de grade a două
piese de grosimi diferite. Stare: nou Disponibil: DA Preţ: 63 lei

Click pentru mărire Menghină Stanley cu bandă Banda de 4.5 m poate
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fixa obiecte mari sau cu formă neregulată. Stare: nou Disponibil: DA
Preţ: 59 lei
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4.5.16 Troc: tâmplarie contra Sushi (2011-05-27 23:25)

Pe Bogdan, proprietarul restaurantului [1]SushiYa cu specific japonez din Timisoara l-
am cunoscut cu ocazia acţiunii de căutare de sponsori pentru organizarea [2]Cupei Wal-
ter Schmidt la GO 2011 (ediţia a-XI-a). Discuţia pornită de la sponsorizare (pentru care
îi mulţumim) a degenerat rapid spre mâncarea asiatică, cuţitele japoneze de bucătarie şi
tămplaria japoneză. În acest punct Bogdan mi-a dezvăluit planul lui de a instala pe post
de port-meniu exterior o poartă traditională japoneză - [3]Torii. Cum tâmplarul cu care lucra
de obicei nu era disponibil la acel moment, m-am oferit eu să construiesc această poartă! Nu
obişnuiesc să iau comenzi de tâmplarie pe bani, dar cum sunt mare fan de lucruri japoneze iar
fierăstraiele nipone de acasă ardeau de nerăbdare să guste din lemnul unei porţi tradiţionale,
am acceptat această lucrare iar plata îmi va fi dată sub formă de [4]sushi (le prefer pe cele
adevărate, cu peşte proaspăt, crud)! Niam, niam! :)

Cum există destul de multe tipuri diferite de Torii (practic fiecare templu Shinto are propriul
model), m-am oprit la una dintre variantele cele mai recognoscibile. Astfel am ales să con-
struiesc modelul [5]Sumiyoshi Torii care are o formă clasică şi secţiunea picioarelor pătrată
(nu rotundă ca majoritatea modelelor).

După vreo 30 de ore de muncă doar cu unelte ne-electrice, iată şi poarta-meniu expusă la locul
ei din faţa restaurantului SushiYa (localizare: în centrul Timişoarei, aproape de P-ţa Libertăţii,
lângă librăria Humanitas):
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[6]
Sumiyoshi Torii în centrul Timişoarei

Şi aceiaşi poartă pe scena de la Casa Adam Mueller Gutenbrunn, locul de desfăşurare al
concursului de GO:
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[7]
Sumiyoshi Torii străjuind trofeele de la Cupa Walter Schmidt la GO 2011

Câteva detalii suplimentare despre construcţia porţii am postat aici:
[8]http://www.woodworking.ro/blog/?p=875

1. http://www.sushiya.ro/

2. http://concurs.gotimisoara.net/

3. http://en.wikipedia.org/wiki/Torii

4. http://ro.wikipedia.org/wiki/Sushi

5. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sumiyoshi_Taisha3.jpg

6. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/05/dsc_0885_1000.jpg

7. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/05/dsc_0673_1000.jpg

8. http://www.woodworking.ro/blog/?p=875

4.6 June
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4.6.1 [Anunţ] Alte 5 cuţite japoneze de bucătărit (2011-06-03 11:18)

Tocmai mi-a sosit un nou lot de cuţite japoneze:

[1]
De la stânga la dreapta: nakiri, gyutoh, gyutoh, petty, sashimi

Cele două cuţite din stânga imaginii (nakiri si gyutoh) sunt aduse pe comandă pentru cineva.
Celelalte trei sunt de vânzare:

1. Gyutoh cu lama de 195 mm lungime si mâner tip japonez. Lama este din otel damasc
(32 straturi) si miez din oţel "blue paper" (se oxidează dacă nu este întreţinut corespunzător).
Mânerul este din lemn de magnolia. Cuţitul este semnat manual de Mr. Tanaka (cu dalta şi
ciocanul)! Preţ: 88 euro

2. Petty cu lama de 155 mm lungime şi mâner tip european. Lama este triplu stratificată cu
miez din "silver steel" (inoxidabilă). Cuţitul este semnat manual de Mr. Tanaka (cu dalta şi
ciocanul)! Preţ: 55 euro

3. Sashimi cu lama de 150 mm lungime şi mâner tip japonez (lemn de magnolia). Lama este
din oţel dublu-strat şi este ascuţită pe o singură parte, în maniera tradiţională japoneză. Oţelul
este "white paper" şi NU este inoxidabil. Preţ: 35 euro.

Completare ulterioară I: cuţitul de la punctul 1. nu mai este disponibil (a fost reţinut)!

Completare ulterioară II: nici cuţitul de la punctul 2. nu mai este disponibil (a fost reţinut)!

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/06/dsc_0951_1000.jpg
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4.6.2 [Anunţ] Unelte de la Narex, reloaded (2011-06-05 14:44)

Deşi marfa a ajuns la mine încă de joi, abia azi am reuşit să o scot la o scurtă şedinţă foto:

[1]
60 kg de unelte Narex pentru lucrul În lemn

Pe lângă o ladă imensă plină cu câteva sute de dălţi de tâmplărie (la capitolul dălţi Narex nu are
concurenţă pe piaţă), tura asta am mai adus: ciocane din lemn, topoare asimetrice de dulgher,
pietre de ascuţit, dălti de strung, dălţi de sculptură, şurubelniţe, răzuitoare, cuţite de cioplit
etc.

În foarte scurt timp voi posta fiecare unealtă în parte pe pagina de vânzări:
[2]http://csorescu.wordpress.com/for-sale/

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/06/dsc_0977_1000.jpg

2. http://csorescu.wordpress.com/for-sale/
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4.6.3 1 Kent, 2 Kent ... 5 Kent (2011-06-07 17:12)

[1]
5 dimensiuni diferite de topoare tip Kent

De la stânga spre dreapta topoarele din imagine au următoarele greutăţi: 0.75 lb (340 grame),
0.75 lb, 1 lb (450 grame), 2 lb (900 grame), 3 lb (1350 grame).

;)

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/06/dsc_0979_1500.jpg
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4.6.4 Concurs cu premiu (II) (2011-06-15 14:53)

De ceva timp mă tot gândesc să-mi desenez o siglă pentru blog, că vorba acea: "dacă toţi are,
ce, eu îs mai prost!?" :)

Iată ce mi-a ieşit după o oră de photoshopat:

[1]

Concursul are ca premiu o [2]piatră belgiană galbenă standard #3 (valoare 42 lei + transport
gratuit). Pentru participarea la concurs trebuie să raspundeţi pe [foarte] scurt la următoarea
întrebare:

"Ce reprezintă imaginea sau la ce vă duce cu gândul?"

Răspunsul trebuie să fie scurt şi trebuie postat ca comentariu pe această pagină. Primul
răspuns apropiat de idea de la care am pornit va fi declarat câştigător. Concursul nu are dată
limită de finalizare şi se va încheia o dată cu primul răspuns relevant!
Succes!

Editare ulterioară: la nici 10 minute de la publicare şi chiar la primul comentariu primit con-
cursul a şi luat sfârşit! Bogdan este fericitul câstigător! Cred că trebuie să propun teme mai
grele pe viitor! ;)

Ca sa vedem toţi acelaşi lucru, iată şi cheia de interpretare a logo-ului:

* aşa arată profilul unei rindele formar (molding plane în engleză):

[3]

* setul complet de rindele formar concave şi convexe se afişa de către producători sub formă
de stivă:

[4]
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Desenul meu vrea să reprezinte stilizat o astfel de stivă, văzută de sus.

Iată şi varianta în culoarea temei blogului:

[5]

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/06/cs_fine_tools_logo_180.png

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/02/dsc_0905_1000.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/06/molding-plane.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/06/molding-planes-stack.jpg

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/06/cs_fine_tools_logo_180_333333_border_thin.png
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4.6.5 [Workshop] Alegerea, ajustarea şi utilizarea rindelelor manuale pentru
lemn (2011-06-21 15:11)

După workshopul "[1]De ce, cum şi cu ce ascuţim" pe care l-am ţinut în toamna trecută, a
venit momentul să vă propun un alt workshop, de data asta pe tema prelucrării lemnului. Eu
îmi doresc să fie o discuţie cât se poate de elevată despre bazele tâmplăriei cu unelte de mână!

Rindeaua, aşa cum o ştim noi a apărut încă din antichitate. Tâmplarii romani foloseau rindele
pe care şi acum le-am putea folosi în mod satisfăcător (cu excepţia cuţitului din fier care a
fost înlocuit cu unul din oţel abia în secolul XVIII). Acest principiu al rindelei, descoperit de
peste 2000 de ani, este unul atât de puternic încât este incorporat în cele mai moderne unelte,
creaţii ale sfârsitului sec. XX. De exemplu, "[2]super-planer" este un rindeluitor numeric pen-
tru lemn care nu are tambur rotativ cu cuţite (ca rindeaua electrică sau abrichtul) ci cuţitul
este unul fix (ca la rindeaua manuala) iar bucata de lemn este împinsă peste acest cutit. Prac-
tic acest utilaj modern este o rindea clasică, întoarsă cu lama în sus, peste care este tracut
lemnul de prelucrat. Suprafaţa lăsată de acest "super-planer" este mult superioară celei lăsate
de abricht sau rindeaua electrică cu tambur rotitiv!

Workshop-ul va fi unul eminamente practic: fiecare aspect se va discuta cu rindeaua în mâna.
Voi pune la dispozitie toate tipurile de rindele şi diverse sortimente de lemn.

Iată temele pe care le propun în cadrul acestui workshop:

I. Alegerea şi ajustarea rindelelor manuale (>4 ore)
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1. Notiuni generale despre rindele

2. Tipuri de rindele

3. Alegerea rindelei potrivite

4. Pregătirea de lucru a unei rindele noi sau second-hand

5. Ascuţirea cuţitelor de rindea. Tipuri de profilare a tăişului. Unghiuri de ascuţire.

6. Discuţie despre chipbreakere, gura rindelei, unghiuri etc

În cadrul acestei secţiuni vom pregăti complet de lucru o rindea Stanley Bailey şi o rindea
bloc.

II. Utilizarea rindelelor manuale (> 4 h)

1. Discuţie practică despre bancul de lucru şi modurile de fixare a pieselor din lemn în vederea
rindeluirii

2. Tipuri de lemn şi modul în care acestea răspund la operaţia de rindeluire (vom lucra cu
lemn de merbau, meranti, wenge, nuc negru, zebrano, iroko, abachi, eucalipt, fag, stejar,
larice, molid - lemn ce mi-a fost pus la dispoziţie de către firma [3]Holver)

3. Tehnici de rindeluire, discutie despre unghiuri şi alţi factori care intervin

4. Probleme care pot apărea la rindeluire şi modurile de evitare a lor

Doresc să susţin acest workshop cu maxim 4 participanţi pentru o desfăşurare optimă. Taxa
de participare este 95 lei/participant (>8 ore). Detaliile de desfăşurare le vom discuta ulterior.

Cei interesaţi pot să mă contacteze pe mail la următoarea adesă:

sau telefonic pe numărul: 0724 288 362.

1. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/fpdys6c1/dece,cumsicuceascu%C5%A3im

2. http://www.hermance.com/images/StaticPageImages/Lobo/WP-610.jpg

3. http://www.holver.ro/
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4.6.6 Fierăstraie din Japonia (2011-06-27 23:12)

[1]
Fierăstraie japoneze marca Bakuma

Cum sunt un mic mare fan al fierăstraielor japoneze, de ceva timp încoace am tot căutat o
sursă de unde să procur aceste unelte. La un moment dat a apărut varianta fine-tools.com,
dar discountul foarte mic pe care l-am primit nu m-a satisfăcut deloc. Aşa că am căutat şi
găsit o variantă prin care să aduc fierăstraie direct din Japonia, de la mama lor cum s-ar zice!

Este vorba de aceleaşi fierăstraie de calitate ca şi la fine-tools.com, marca Bakuma (made
in Japan). Oţelul din care sunt făcute lamele este ireproşabil iar mânerele sunt din lemn
de Camelie, un lemn folosit în mod tradiţional pentru mânerele de fierăstraie şi cuţite de
bucătărie. Lamele sunt interschimbabile - pe acelaşi mâner se pot monta mai multe tipuri
diferite de lame. In plus, când o lamă se uzează ea poate fi înlocuită cu alta la un preţ mult
mai mic decât al întregului fierăstrău.

La primul transport am adus un fierăstrău ryoba cu lama de 250 mm, 3 mânere universale,
18 lame kataba de 265 mm, 3 lame kataba pentru tăieturi fine (240 mm) şi două huse din
piele (ryoba şi kataba).

Preţurile sunt:

• fierăstrău ryoba 250 mm (cross + rip): 130 lei

• fierăstrău kataba 265 mm (cross-cut): 110 lei

• fierăstrău kataba 240 mm (cross-cut): 95 lei

• husă din piele: 25 lei
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• lamă kataba 265 mm (cross-cut): 60 lei

• lamă kataba 240 mm (cross-cut): 45 lei

• fierăstrău kataba cu 2 lame de 265 mm: 160 lei

• fierăstrău kataba cu 2 lame de 265, respectiv 240 mm: 147 lei

• fierăstrău kataba cu 3 lame de 265 mm: 205 lei

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/06/dsc_1297_1000.jpg
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4.6.7 Bancul de lucru pentru tâmplărie (2011-06-30 14:15)

[1]

Deşi punctul de start în tâmplăria cu unelte de mâna trebuie să fie achiziţionarea sau con-
fecţionarea unui banc de lucru, trebuie să recunosc ca am lucrat ani buni în condiţii im-
provizate: fie am lucrat pe o masă de bucătărie, fie direct pe jos! Deşi am reuşit sa finalizez
lucrările, acest lucru s-a întâmplat cu mulţi nervi, frustrare şi muncă luată de la capăt! Asta
pe lnagă durerile de spate care au devenit chiar o mare problemă! La un moment dat am
ramas chiar înţepenit de spate vreo 3 zile, după o zi de tras la rindea stând pe jos!

De ce am procedat asa? Principalul motiv a fost faptul ca nu am găsit de cumparat un astfel
de banc iar sa-mi fac unul nu am avut timp!

Abia acum o lună am făcut rost de un banc adevărat, prin amabilitatea lui Emilian care l-a
găsit pe undeva prin jud. Alba (second-hand) şi mi l-a adus la Timisoara! Nici nu pot să spun
cât de important a fost acest "upgrade"!!

Inainte de a primi acest banc de lucru, ani buni le-am admirat pe cele de la [2]Dick. Din
păcate preţurile începând cu 1250 euro (pentru un banc de 170 cm, adica mediu) + transport
sunt prea mari pentru un hobbyst din România!

Tot acum vreo lună am descoperit o [3]firmă austriacă care produce bancuri de lucru pentru
tâmplărie şi le-am scris mail.

Deşi iniţial nu mi-au raspuns (probabil ca vânzarea de bancuri este marginală pentru ei, care
produc multe zeci de tipuri de utilaje industriale!), insistenţele mele au dat roade într-un final
şi cei de la Holzmann Austria mi-au răspuns că ar fi dispuşi să-mi ofere spre revânzare ban-
curile din lemn pe care ei le produc! Uraaaa!

În principiu, este vorba despre 4 modele diferite de mese de tâmplărie, iar preţurile sunt cele
mai mici de pe piaţă!

1. Bancul de lucru "de apartament" - Holzmann WB 126
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[4]
WB 126

[5]
WB 126, detaliu

material lemn de mesteacăn
lungime 126 cm
lăţime 61 cm
înălţime 84 cm
greutate 25 kg

Preţul aprox. la care ar ajunge în Romania: 670 lei (TVA inclus)

2. Bancul de lucru "de garaj" - Holzmann 123A

Blatul de lucru este rabatabil, aceasta fiind o facilitate importantă pentru cei care o vor folosi
într-un garaj. Este prevăzut cu 2 menghine şi spaţii de depozitare pentru unelte.
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[6]
WB 123A

[7]
WB 123A pliată

material fag german
lungime 123 cm
laţime 77 cm
înălţime 120 cm
greutate 56 kg

Preţul aprox. la care ar ajunge în Romania: 1390 lei (TVA inclus)

3. Bancul de lucru profesional - Holzmann 210

Banc de tâmplarie "full size" (2.1 m lungime). Prevăzut cu 2 menghine şi sertar pentru unelte.
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[8]
WB 210

[9]
WB 210, detaliu

material fag german
lungime 210 cm
lăţime 78 cm
înălţime 83 cm
greutate 76 kg

Preţul aprox. la care ar ajunge în Romania: 2290 lei (TVA inclus)

4. Bancul de lucru profesional - Holzmann 210C

Este similar ca dimensiuni cu bancul anterior, dar partea de sub blat este complet casetată
cu spaţii de depozitare. Sertarele sunt pe şine cu extragere completă!

[10]
WB 210C
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[11]
WB 210C, detaliu

material fag german
lungime 210 cm
lăţime 78 cm
îmălţime 82 cm
greutate 135 kg

Preţul aprox. la care ar ajunge în Romania: 3590 lei (TVA inclus)

Cine doreşte banc de lucru să ridice mâna! ;)

Ca pasionat de lemn eu nu pot să privesc această problematică decât foarte subiectiv. Mi-ar fi
foarte util dacă mi-aţi impărtăşi părerea voastră relativă la aceste bancuri de lucru! Puteţi face
asta completând chestionarul următor (se pot alege mai multe opţiuni simultan) sau/şi lăsând
un mesaj pe această pagină! Multumesc!

[polldaddy poll=5194076]

La final câteva link-uri pentru cei care doresc sa-şi construiască propriul workbench:

[12]http://woodtreks.com/design-build-traditional-woodworking-wo rkbench-tail-shoulder-
leg-vises/1651/

[13]http://www.youtube.com/watch?v=E9 _Iv09HQkU
[14]http://www.youtube.com/watch?v=8fY5szcZEDo &feature=player _embedded #at=25

[15]http://www.workbenchdesign.net/index.html

[16]http://www.bigwoodvise.com/

[17]http://www.ukworkshop.co.uk/forums/schwarz-nicholson-byron-w
orkbench-build-t42312-15.html

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/06/wb210_ed.jpg

2. http://www.mehr-als-werkzeug.de/category/dickcatalog/Schnitz--und-Hobelbaenke-3786_3605/

detail.jsf

3. http://www.holzmann-maschinen.at/
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4. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/06/wb126_ed.jpg

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/06/wb-126_det1_ed.jpg

6. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/06/wb123a_ed.jpg

7. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/06/wb-123a_det1_ed.jpg

8. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/06/wb210_ed1.jpg

9. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/06/wb-210_det1_ed.jpg

10. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/06/wb210c_ed.jpg

11. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/06/wb-210c_det1.jpg

12. http://woodtreks.com/

design-build-traditional-woodworking-workbench-tail-shoulder-leg-vises/1651/

13. http://www.youtube.com/watch?v=E9_Iv09HQkU

14. http://www.youtube.com/watch?v=8fY5szcZEDo&feature=player_embedded#at=25

15. http://www.workbenchdesign.net/index.html

16. http://www.bigwoodvise.com/

17. http://www.ukworkshop.co.uk/forums/schwarz-nicholson-byron-workbench-build-t42312-15.

html

4.7 July
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4.7.1 Bancul meu de lucru (2011-07-05 14:47)

[1]
Banc de lucru, model german

După îndelungi căutări, iată-mă dotat şi cu banc de lucru! Acest lucru nu s-ar fi întâmplat,
însă, fără ajutorul lui Emilian, care mi l-a găsit şi adus tocmai din Alba! Mulţumesc Emilian!

Bancul este în stare de funcţionare, dar va necesita câteva ajustări: o planeizare generală a
suprafeţei de lucru, rigidizarea picioarelor (acum se cam bâţâie), înlocuirea placajului de sub
depresiunea pentru scule (în partea dinspre perete) şi a şipcii de sustinere care sunt ondulate
(probabil de la stat in ploaie). Şuruburile din lemn sunt în stare bună şi vor fi date cu ceară
pentru o alunecare mai uşoară.

Bancul în discuţie, ca mai toate bancurile de tâmplărie din această parte a lumii, este un
model executat după tiparul german. Caracteristice acestui tipar sunt:

1. Menghina din faţă (stânga) este de tipul "cu umăr". Acest tip de menghină este adecvat
pentru tăierea cozilor de rândunică pe plăci mai lungi (şurubul nu stă în cale). Desigur, accest
model de menghină prezintă atât avantaje cât şi dezavantaje!
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[2]
Menghina cu umăr, detaliu

Primul lucru pe care l-am făcut după primirea bancului a fost să-i fac o "paleţică" astfel încât
şurubul menghinei cu umăr să nu apese direct pe piesa aflată în lucru.

De asemenea, aceast tip de menghină permite fixarea facilă a plăcilor lungi pentru rindeluirea
pe cant:

[3]
Bucată de lemn fixată pentru rindeluire pe cant

2. Menghina din spate (dreapta) este de tipul "coadă". Cu ajutorul acestei menghine şi a unor
opritoare se pot fixa piesele de lemn pe suprafaţa bancului, pentru rindeluire de exemplu.
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[4]
Bucată de lemn fixată cu ajutorul menghinei "coadă"

3. Acest model german de masă de lucru este prevăzut cu găuri pătrate pentru stopuri. Alte
tipuri de bancuri au aceste găuri cu formă rotundă. Toate aceste găuri pentru stopuri sunt
aliniate cu cea de pe menghina "coadă".

4. Tot specific acestui tipar de banc de lucru este depresiunea pentru unelte de pe partea
opusă frontului de lucru. Aici pot fi ţinute unelte de mâna sub planul de lucru al mesei, pen-
tru a nu interfera cu piesele de lemn aflate în lucru.

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/07/dsc_1312_1000.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/07/dsc_1316_1000.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/07/dsc_1321_1000.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/07/dsc_1319_1000.jpg
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4.7.2 Planeizarea pietrelor de ascuţit (2011-07-08 11:58)

Pietrele abrazive în volum au o structură poroasă formată prin comasarea particulelor abrazive
folosindu-se un liant. Liantul este relativ moale în comparaţie cu duritatea particulelor active
şi are rolul de a elibera treptat aceste particule pentru a se obţine efectul de înnoire continuă
a suprafeţei abrazive a pietrei.

Această eliberare continuă de particule din volumul pietrei duce, mai repede sau mai târziu,
la deplaneizarea suprafeţei acesteia. Pentru functionarea optimă a pietrei, suprafaţa acesteia
trebuie sa fie cât se poate de plană, în caz contrar obiectul tăios supus ascuţirii nu va face
contact cu piatra pe toata lungimea tăişului. Această lipsă de contact totală nu duce doar la
ineficienţa procesului, ci poate chiar strica forma tăisului obiectului ascuţit (care va tinde să
ia forma pietrei)!

Din aceste motive este bine să ne asigurăm ca avem o piatră plană, în special în cazul ascuţirii
uneltelor mai pretenţioase, cum ar fi cuţitele de rindea sau dălţile late! În funcţie de duritatea
liantului folosit la compactarea pietrei, această planeizare va trebui făcută mai des sau mai
rar. Pietrele cu structură mai dură (de exemplu cele cu liant vitrificat (Norton India) sau pe
bază de magneziu (Naniwa Chosera) etc) vor trebui planeizate mai rar adica o dată la câteva
zeci de ore de folosire. Pietrele foarte moi (cum sunt cele artificiale japoneze mai comune) vor
trebui planeizate la fiecare câteva ore de folosire!

Planeizarea pietrelor abrazive este un proces foarte simplu! Ce avem nevoie este doar o pi-
atră abraziva mai aspră decât piatra ce se doreşte planeizată si cu structură mai dură (în caz
contrar vom planeiza piatra de planeizat, nu pe cea pe care vrem să o planeizăm :)). Se poate
folosi orice piatră care îndeplineşte cele două condiţii sau se poate achiziţiona o piatra specială
de planeizat care este, în general, relativ ieftină.

Eu folosesc o piatră de planeizat Naniwa cu granulaţie 220 şi dimensiune 170 x 55 x 30 mm.
O astfel de piatră costă în jur de 50 lei.
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[1]
Piatra de planeizat Naniwa 220 (stânga) şi un marker permanent, alături de piatra pe care
doresc să o planeizez, o Naniwa combinată 1000/3000

Pe lângă piatra de planeizat ami avem nevoie şi de un marker permanent rezistent la apă.
În timpul procesului vom folosi apă din abundenţă şi dorim ca marcajele să nu se steragă de
la această apă!

Cu ajutorul markerului permanent vom trasa un caroiaj pe piatra pe care dorim să o
planeizăm. Acest marcaj ne va ajuta sa urmărim mersul procesului de planeizare.

[2]
Un caroiaj este desenat pe suprafaţa pietrei ce se doreşte a fi planeizată
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Folosind apă din belşug, vom freca piatra de planeizat peste piatra care se doreşte a fi
planeizată. Vom încerca să ţinem cele două pietre cât mai paralele cu putinţă.

[3]
Se freacă cele două pietre folosindu-se apă din abundenţă

Din când în când ne oprim ca să verificăm progresul făcut:

[4]
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După un minut de lucru caroiajul a dispărut de pe 2/3 din suprafaţa pietrei

În imaginea de mai sus se observă ca piatra în discuţie avea suprafaţa cu concavitate pe cen-
tru, aşa cum mă şi aşteptam! Prin planeizare dorim eliminarea acestei concavităţi iar acest
lucru se va întâmpla atunci când marcajele vor dispărea în totalitate!

[5]
În 3-5 minute de la începerea operaţiei suprafaţa pietrei este perfect plană

După alte două minute de frecat (se adaugă apă în permanenţă) marcajele dispar, moment în
care stim ca piatra este perfect plană. Acest timp de lucru depinde în foarte mare măsura de
duritatea pietre pe care o planeizăm şi de gradul de curbură a suprafeţei. Dacă executăm des
această operaţie, timpul de planeizare total poate fi chiar sub un minut! Unii recomandă chiar
să executăm această operaţie înainte de fiecare folosire a pietrelor! În acest caz câteva treceri
ale pietrei de planeizat peste piatra în discuţie sunt suficiente!

Atenţie: prin planeizare repetată, piatra abrazivă supusă acestei operaţii se va consuma în
mod accelerat! Totuşi, eu consider o piatră abrazivă ca fiind un material consumabil (chiar
dacă ne ţine un număr mare de ani) şi nu un bun peren!

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/07/dsc_0984_1000.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/07/dsc_0986_1000.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/07/dsc_0987_1000.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/07/dsc_0989_1000.jpg

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/07/dsc_0992_ed_1000.jpg
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4.7.3 Francisca, un topor cu lungă istorie (2011-07-08 15:11)

[1]

Recent, am cumpărat de pe "ebayul" francez o toporişcă cu o formă neobişnuită (cel puţin pen-
tru mine)... După ceva "săpături" pe Internet am aflat următoarele detalii, care fac subiectul
acestei postări...

Deşi toporişca din imagine nu este mai veche de 200 de ani, tiparul după care este forjată
este unul cu adevărat istoric! Denumirea de "francisca" apare prima data în secolul VI şi
este de origine spaniolă. Se pare ca spaniolii i-au dat acest nume deoarece era utilizată în
lupte de catre războinicii franci. Pană în seculul IX, acest model de topor poate fi considerat
o armă naţională caracteristică francilor, desi astfel de arme din perioada respectivă au fost
descoperite şi pe teritoriul Germaniei şi Angliei. Poate războiul era şi un fel de negoţ: fiecare
arunca spre inamic cu tot ce avea mai bun! Continuând gluma, eu prefer barda aruncată
de inamic spre mine (în speranţa că nu mă nimereşte!) decât pe cea oferită aproape gratis de
"prietenul" cu ochi mijiţi! ;)

[2]

Principalele caracteristici ale unei francisce sunt:
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* partea inferioară a capului metalic are formă de arc de cerc aproape perfect

* tăişul se lăţeşte atât în sus cât şi în jos

* partea metalică formează cu coada un unghi mai mare de 90 de grade

* lama are secţiune perfect triunghiulară

* greutatea capului este în jur de 600 grame (relativ mică), lungimea tăişului aproape de 10
cm iar lungimea cozii de lemn în jur de 50 cm

Din documentele vremii reiese că fiecare războinic franc purta o astfel de secure, pe lângă sa-
bie şi scut. Franciscele erau folosite de cele mai multe ori prin aruncare, înainte de începerea
luptei cu săbiile. Tot din mărturiile vremii, dar şi din studii moderne se pare că acest model de
topor era o armă de temut din cauza comportării imprevizibile în zbor şi a ricoşeului caracter-
istic la contactul cu solul! Deşi francisca mea este un model târziu ce nu a fost făcută pentru
luptă, poate o dată o să fac un test de aruncare cu ea! :)

Iată încă câteva imagini:

[3]
Pe lamă apare inscripţionat "HIEMONT LEMANS", probabil numele făurarului
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[4]
Secţiunea lamei este foarte apropiată de un triungi perfect

[5]
... iar lama formează cu mânerul un unghi mai mare de 90 de grade.

Ca să spulber fanteziile celor mai războinici dintre cititori, voi spune cu certitudine că toporişca
de mai sus nu este una de luptă! Deşi francisca originală era o armă eminamente de război,
forma ei caracteristică a rămas întipărită în conştiinţa francezilor mult după ce ea nu a mai
avut nici o justificare ca armă!

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/07/dsc_1232_1000.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/07/francisca.png

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/07/dsc_1233_10001.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/07/dsc_1243_10001.jpg

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/07/dsc_1249_1000.jpg
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4.7.4 [Anunţ] Concediu 11-15 iulie (2011-07-09 21:30)

Săptămâna următoare voi fi în concediu, fără acces la Internet si eMail. O să răspund la even-
tualele mesaje imediat ce mă întorc acasă!

Să ne vedem cu bine peste o săptămână!
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4.7.5 Unelte clasice (2011-07-15 20:55)

Click pentru mărire Daltă clasică englezească - Marples & Sons
(Sheffield) Lăţime: 1/4" (6.3 mm). Mâner din lemn de frasin tratat cu
ulei de in. Stare: recondiţionată, ascuţită Disponibil: DA Preţ: 57
lei

Click pentru mărire Daltă clasică englezească - Sheffield Made
Lăţime: 13 mm. Mâner din lemn de frasin tratat cu ulei de in. Stare:
recondiţionată, ascuţită Disponibil: DA Preţ: 57 lei

Click pentru mărire Nivelă clasică englezească în formă de vapor -
Rabone Chesterman Lungime: 22.5 cm. Corp din lemn de mahon tratat cu
ulei de in. "Capac" si picioare din bronz. Ambele bule de nivel sunt
funcţionale. Stare: recondiţionată Disponibil: DA Preţ: 120 lei

Click pentru mărire Fierăstrau clasic englezesc cu lama îngustă Mâner
din lemn băiţuit şi ceruit. Montură din bronz masiv. Lame
interschimbabile disponibile la cerere. Stare: recondiţionat
Disponibil: DA Preţ: 100 lei
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4.7.6 Uneltele "Made in Sheffield" (2011-07-15 21:06)

[1]
Convertor Bessemer în 1891

Deşi oţelul a fost descoperit, întâmplător, încă din antichitate, abia în secolul XVIII au fost
puse bazele tehnologice pentru o metodă practică de obţinere a acestuia în mod controlabil.
Acest moment bine definit în timp şi spaţiu a fost punctul de pornire a revoluţiei tehnologice
aşa cum o cunoaştem noi astăzi!

Benjamin Huntsman este cel care, în anul 1740, descoperă o metoda de obţinere a oţelului
topit de calitate superioară. Acest lucru se întâmpla în regiunea Sheffield din Anglia.

În 1856, tot în Sheffield, Henry Bessemer îmbunătăţeşte tehnologia de obţinere a oţelului topit
care astfel devine mult mai ieftin de produs. Apoi, în 1912, desigur tot în Sheffield, Harry
Brearley descoperă oţelul inoxidabil.

Datorită acestor descoperiri remarcabile, începând cu mijlocul sec. XVIII, Sheffield devine cen-
trul mondial al producţiei de oţeluri iar acest lucru a rămas neschimbat pană după mijlocul
sec. XX.

În tot acest timp de peste 200 de ani, marca "Made in Sheffield" a devenit în lume sinon-
imul oţelurilor şi uneltelor de super-calitate! Este paradoxal că marca "Made in Solingen" pe
care noi, est-europenii, o asociem cu oţelurile de calitate superioară a fost iniţial impusă ger-
manilor ca măsură punitivă la sfârşitul sec. XIX, deoarece aceştia foloseau pe post de reclamă
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marca "Sheffield Steel" pe produsele lor din oţel (fabricate în Germania, din oţel englezesc).
Astfel, englezii vroiau să protejeze cumpărătorii de produse "inferioare" care nu erau fabricate
în Sheffield. Între timp Solingen şi-a câştigat renumele pe care îl are azi, şi [aproape] nimeni
nu mai ştie că atunci cand a aparut ca brand era un fel de "Made in China"! Bravo lor!

Dincolo de producţia de oţel brut, Sheffield reprezintă locul unde cei mai multi producători
de unelte de mână si-au stabilit sediile. Nici un alt loc de pe Terra nu se mai poate lăuda cu
o atât de mare densitate de fabricanţi de unelte; practic erau sute de ateliere şi fabrici care
au făcut din Anglia cel mai mare şi apreciat producător de scule! Datorită acestei producţii
imense, chiar şi în ziua de azi în Anglia se găsesc mai multe unelte second-hand decât în toate
ţările Europei puse la un loc!!!

Iată şi câteva unelte fabricate în Sheffield, in perioada de glorie târzie a acestuia (1940 - 1960):

[2]
Fir cu "plumb", realizat din ... bronz masiv şi oţel. Model cunoscut ca "Preston"

[3]
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Nivelă cu 2 bule, în forma clasică de "vapor" (22.5 cm lungime). Rabone Chesterman a fost
cel mai mare producător de unelte de măsură până în momentul în care a fost achiziţionat de
Stanley. Recondiţionată.

[4]
Daltă pentru lemn, model englezesc inconfundabil. Producătorul este Marples, unul dintre
"numele mari" din Sheffield. Recondiţionată.

[5]
Daltă pentru lemn, acelaşi model englezesc. Este marcată "Sheffield Made". Recondiţionată.
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[6]
Fierăstrau cu lamă îngustă. Mânerul este din lemn băiţuit iar montura din bronz masiv.
Lamele sunt interschimbabile. Recondiţionat.

Cei care doresc să achiziţioneze astfel de unelte clasice recondiţionate pot vizita secţiunea
[7]"Unelte clasice", pe pagina mea de vânzări.

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/07/bessemer_converter.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/07/dsc_1415_1000.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/07/dsc_1416_1000.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/07/dsc_1419_1000.jpg

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/07/dsc_1418_1000.jpg

6. http://csorescu.files.wordpress.com/2010/09/dsc_8576_1000.jpg

7. http://csorescu.wordpress.com/unelte-clasice/
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4.7.7 Culorile lemnului (2011-07-17 00:54)

Parcă a trecut o veşnicie de când iubesc lemnul, dar în ultimul timp îl iubesc din ce în ce mai
mult! :) Din acest motiv umblu în permanenţă cu un fierăstrău în maşină şi sunt mereu în
căutarea unei bucăţi de lemn mai interesante! Atenţie, nu tai niciodată lemn viu, doar copaci
căzuţi la pământ!

O dată cu globalizarea şi cu boom-ul comerţului electronic am avut acces dintr-o dată la
întreaga gradină a Terrei şi, evident, nu m-am putut abţine să nu cumpăr mici bucăţele din
soiuri de lemn atât de exotice şi rare încât le pot considera adevărate bijuterii. Din păcate însă,
costul transportului este încă prohibitiv!

Iată o parte din bucăţelele de lemn de care vorbesc, nici una mai lungă de 13 cm:

[1]
Rosewood, Cocobolo, Koa, Amboyna burl, Padauk, Redwood burl

[2]
Mun Ebony, Afzelia burl, Bocote, Wenge, Ganadillo, Afzelia burl
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[3]
Teak, Mun Ebony, Amboyna burl, Zebrano, Padauk crosscut, Redwood burl

[4]
Canary, Canary crosscut, Desert Ironwood, Amboyna burl, Mun Ebony, Cocobolo

[5]
Blue Mahoe, Spalted Maple, Spalted Maple crosscut, Wenge crosscut, Zebrano, Walnut

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/07/dsc_1442_1000.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/07/dsc_1445_1000.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/07/dsc_1447_1000.jpg
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4. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/07/dsc_1450_1000.jpg

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/07/dsc_1452_1000.jpg

4.8 August
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4.8.1 Ghicitoare: "Unde se pregătesc grefierii?" :) (2011-08-15 12:19)

Trebuie sămărturisesc că dintotdeauna mi-am pus aceasta întrebare profund existenţială, dar
panămai ieri răspunsul m-a ocolit ca un făcut! Asta până într-o bună zi de august a acestui an
când "revelaţia" mi s-a arătat expusă pe unul dintre zidurile Palatului Justiţiei din Timişoara:

[1]
Centrul centrului...

Dacă nici voi nu ştiaţi unde se pregătesc grefierii, răspunsul este foarte simplu: în centrul
centrului de pregătire! 8O

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/08/centrul_centrului.jpg
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4.8.2 Puterea exemplului (2011-08-15 22:08)

Pe lângă serviciu, mâncat, dormit şi alte activităţi mai mult sau mai puţin necesare ori plăcute,
programul meu zilnic include obligatoriu şi o ieşire de [măcar] o oră "la garaj" cu Matei, băieţelul
meu de 1 anişor.

Cum nu mă pot apuca de lucrări ample în timpul iesirilor cu Matei, cel mult mă pun să [1]re-
conditionez câte o uneală veche. Aceasta oră petrecuta cu Matei la garaj este o "luptă" continuă
prin care eu încerc să câştig câteva minute de lucru iar Matei încearcă să mă facă să-i dau lui
toate obiectele pe care pun mâna! :)

Desigur, această "luptă" continuă va fi tot mai în defavoarea mea o dată cu trecerea timpului!
Dacă acum câteva saptămâni încă reuşeam să-l "driblez" înmânându-i alte obiecte decât cele
cu care lucram eu (de obicei murdare sau periculoase pentru un bebeluş) acum rareori mai
reuşesc să-i păcălesc vigilenţa!

În timpul unei astfel de ieşiri recente şi foarte comune am reuşit să "prind" câteva minute bune
de şlefuit la o nivelă clasică cu bulă... Asta până ce Matei a început să ceara cu vehemenţă
obiectul din mâna mea! Rând pe rând surogatele pe care i le-am pasat au făcut cunoştinţă cu
pamântul: racheta de tenis, o minge, o şurubelniţă, o bucată de lemn etc! Direcţia pe care
Matei o indica insistent cu arătătorul era evidentă: nivela din mâna mea! Pregătit să o prind
din zbor în cazul în care şi nivelei (aproape finisate) i se pregătea aceiaşi întâlnire cu solul, am
constatat că nici una dintre cele 2 scenarii anticipate nu se produce! Variantele luate în calcul
de mine erau: dacă este obosit şi fără chef va arunca nivela iar dacă nu este obosit se va linişti
şi va analiza curios noul obiect pe care l-a obţinut cu greu!

Dar nici nivela nu fu lăsată pe "mâna" gravitaţiei şi nici Matei nu se linişti! Din contră, Matei
vocifera cu intensitate crescută arătând spre celălalt obiect din mană mea - smirglul cu care
frecasem nivela. Desigur am ezitat să i-l dau, deoarece era plin de praf! Matei, însă, ştie cu
prisosinţă să obţină ce-şi doreşte asa că într-un final am cedat! Ce a urmat m-a lăsat mut de
uimire şi abia după 1-2 minute am realizat că pot face poze şi cu telefonul mobil (primele), nu
doar cu aparatul foto!

Matei, foarte preocupat de ceea ce făcea şi fără nici un pic de atitudine jucăuşă a început să
"şmirgluiască" nivela exact cum m-a văzut pe mine că fac!!!
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[2]
Nivela o ţine corect cu mâna stângă iar mâna dreaptă o foloseşte activ pentru "şmirgluire" (din
cauza mişcarilor de dute-vino mâna dreaptă apare neclară)
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[3]
Cu excepţia faptului că ţine smirglul cu partea activă în sus, totul este perfect! :)
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[4]
În sfârşit a nimerit şi faţa corectă a hârtiei abrazive! Concentrarea este maximă! Rezultatele
nu pot fi decât excelente! ;)

Deşi nu sunt o fire emotivă şi nici subiectivă, pot spune ca această îmtâmplare a fost una
dintre cele mai intense pe care le-am trăit până acum! Este minunat când simţi că ai fost un
exemplu pentru cineva, chiar dacă (sau cu atât mai mult!) acel cineva este un băieţel de 13
luni!

Extrapolând acest fapt, nu pot să nu remarc că exemplul personal autentic (chiar de tâmplărie,
că doar nu toţi trebuie să lucrăm la NASA sau Google) este cel mai bun dascăl pentru cei mici,
dar şi pentru cei mai mari! Dacă va veni vreodată vremea când eu voi juca table cu "băieţii"
în spatele blocului şi pe Matei il voi trimite în casă să inveţe, nu voi avea nici un drept să mă
plang că el sau "tânara generaţie" nu mai învaţă "carte"! Proverbe de genul "Fă ce zice medicul,
nu ce face el!" sunt doar simptome ale eşecului educaţional pe bază de exemplu personal
şi nu mostre de "înţelepciune" servite cu scop educativ celor tineri! Nici măcar sistemul de
învăţământ sau meditaţiile plătite cu bani grei nu ne scutesc pe noi ca părinţi de a fi exemple
autentice pentru propriile odrasle! Cred că avem responsabilitatea să le fim exemplu pozitiv
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în permanenţă cu atât mai mult cu cât lucrurile rele sunt de mii de ori mai uşor de deprins
decăt cele bune! A lenevi e infinit mai usor decât a munci; a parveni prin "relaţii" este mai
usor decât a dobândi recunoaşterea prin valoare etc.

Tot cu această ocazie o să mă întreb retoric de ce învăţămantul vocaţional (în speţă scolile de
arte şi meserii - SAM) a ajuns atât de dispreţuit in România!? De ce tâmplarul sau frizerul (bun
meseriaş) este considerat (culmea, chiar de către uramşii tâmplarilor şi frizerilor de acum 1-2
generaţii) inferiorul "intelectualului" absolvent de universitate-fabrică-de-diplome şi angajat ca
chelner sau chiar şomer! Eşecul exemplului individual, sursa parvenitismului, este cel mai
bun răspuns pe care l-am găsit pâna acum!

Întâmplarea pe care tocmai am povestit-o a fost o lecţie pentru mine şi, deşi ştiam această
lecţie, sper ca "repetiţia să fie mama invăţării"!

1. http:

//csorescu.wordpress.com/2010/11/15/better-than-new-reconditionarea-unor-unelte-clasice/

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/08/photo0026_1000.jpg

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/08/photo0027_1000.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/08/photo0028_1000.jpg
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4.8.3 Invitaţie... (2011-08-22 17:46)

Faptul că [1]Matei pare destul de interesat de activitatea mea la garajul transformat în atelier
de tâmplărie, mă conduce spre presupunerea că ar putea fi şi alţii interesaţi de acest aspect.

În această ordine de idei, poate falsă, poate adevărată, o să lansez către toţi pasionaţii de lucrul
în lemn invitaţia de a-mi vizita locaţia pe care o numesc, prea pretenţios, atelier! Cu o astfel
de ocazie vom putea povesti despre lemn, unelte sau ascuţire în faţa unui banc de lucru şi cu
câte o bere rece în mână. Doritorii vor putea testa (desigur, gratis) unelte clasice englezeşti,
unelte Narex, Stanley, pietre de ascuţit etc. De asemenea vom putea proba impreună modul
în care diverse soiuri de lemn exotic se comportă în timpul prelucrării cu unelte de mână.

Cum în timpul săptămanii sunt la serviciu pană la ora 18:30, aceste întâlniri le pot programa
doar de la ora 19. În weekend-uri voi fi disponibil pe o plajă orară mai mare, cu condiţia să
nu fiu plecat din localitate. Aşa că, dacă aveti drum prin Timişoara, nu ezitaţi să mă contactaţi
telefonic sau pe mail ca să stabilim o întâlnire! Numărul meu de mobil este: 0724.288.362.
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[2]
Proaspăt achiziţionata rindea bloc "low-angle" Stanley Premium ne aşteaptă la un "drive-test"

1. http://csorescu.wordpress.com/2011/08/15/puterea-exemplului/

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/08/invitatie.jpg
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4.8.4 Rindeaua bloc Stanley Sweetheart (2011-08-24 18:54)

Deşi deţin cel puţin 20 de rindele bloc, mi-am zis că e musai să testez şi noua [1]rindea bloc
Stanley Sweetheart "low-angle" din gama Premium. Lăudate de unii, hulite de alţii, rindelele
Sweetheart lansate de Stanley pe piaţă în anul 2009, cu siguranţă nu au trecut neobservate
(cel puţin în vest)! Generalităţi despre gama de rindele Sweetheart am scris mai pe larg pe
blogul [2]www.woodworking.ro, aşa că nu mă voi repeta aici!

Rindeaua mi-a venit cam într-o lună de la de la data comenzii şi am înţeles că a fost prima
astfel de rindea adusă în România, la oficial, de către Stanley! Codul acestui produs în cata-
logul Stanley este "1-12-139" iar denumirea consacrată este " #60 1/2 Sweetheart low-angle
block plane". Preţul oficial în România pentru o astfel de rindea este 80 euro (345 lei în acest
moment). Ca repere de preţ, [3]rindeaua bloc clasică Stanley Bailey low-angle costă 45 euo
(192 lei), rindeaua [4]Veritas low-angle block plane costă 138 euro iar rindeaua [5]Lie-Nielsen
low-angle block plane #60 1/2 costă 178 euro.

Impresiile despre ea o să vi le împărtăşesc pe marginea unor imagini, sper sugestive!

[6]
Rindeaua vine împachetată foarte frumos într-o cutie din carton lucios, de calitate. Cutia
este inscripţionată în mai multe limbi, inclusiv română!
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[7]
O dată despachetată rindeaua arată foarte bine, atent lucrată, cel puţin comparativ cu
produsele comune pe care sunt obişnuit să le văd în mod curent. Un alt aspect care duce cu
gândul la calitate este greutatea foarte mare a rindelei (comparativ cu dimensiunea sa)

[8]
Finisajul tălpii rindelei este, de asemenea, foarte bun. Gura este perfect dreptunghiulară,
lama paralelă cu gura rindelei... Pe ambele feţe laterale, rindeaua are câte o adâncitură
rotundă pentru o priză mai bună. Manualul de utilizare este foarte gros mai ales datorită
faptului că este scris în mai multe limbi (desigur, şi în lb. română).
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[9]
După ce am demontat plăcuţa superioară care ţine fixată lama, se poate observa patul lamei,
mecanismul de ajustare tip Noris şi lama din oţel A2, groasă şi neaşteptat de bine finisată!
Patul lamei este plan şi uniform prelucrat.

[10]
Aşa arată rindeaua demontată integral. Piesele din bronz conferă culoare şi clasicitate acestei
rindele moderne. Plăcuţa care reglează deschiderea gurii rindelei are lateralele sub formă
de coadă de rândunică (dovetail în lb. engleză) pentru o potrivire mai precisă în lăcaşul ei.
Mecanismul tip Noris este o alegere bună faţă de mecanismul rindelei bloc low-angle normale
de la Stanley, care este un mic coşmar.
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[11]
Gura rindelei este ireproşabilă iar planeitatea tălpii este foarte bună (am verificat-o cu lera
fină pe o bucată plană de granit)

[12]
Corpul turnat din metal al rindelei este greu şi foarte gros, poate prea gros şi prea greu (exces
de zel?). Se vede şi micul şurub de blocare a mişcării laterale a mecanismului de ajustare.
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[13]
Lama din oţel A2 de super-calitate este groasă şi excepţional de bine finisată. Este mai bine
finisată ca o lamă Ron Hock ceea ce se traduce într-un timp mult mai scurt de planeizare
"oglindă" a dosului lamei (operaţie foarte consumatoare de timp la lamele comune care au
urme adânci lăsate de procesul de frezare).

[14]
Aici se vede grosimea noii lame Sweetheart comparativ cu o lama clasică, tot Sweetheart, dar
din anii ’20.
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[15]
Deşii unii se plângeau pe forumuri de ne-paralelismul laturilor gurii rindelei, gura rindelei
mele este foarte precis formată şi cu laturile paralele între ele. Rindeua pe care o prezint aici
este una de serie, neselectată!

După o scurtă ascuţire rindeaua este gata de lucru! Cum se vede şi în [16]această imagine,
capetele de fibră ale lemnului de nuc nu mai sunt deloc o problemă!

Ca concluzie o să sumarizez lucurile care mi-au placut şi lucrurile care mi-au placut mai puţin
la această rindea:

Ce mi-a placut:

• împachetare frumoasă şi manual de utilizare explicit

• rindeaua este grea, solidă şi inspiră încredere încă de la început

• finisaj bun al corpului şi excepţional în cazul lamei

• acces uşor la lamă, pentru ascuţire

• lama din oţel de calitate (A2), groasă şi plană

• mecanism de ajustare Noris, foarte bun

• gura rindelei este reglabilă

• talpa rindelei este plană

Ce mi-a plăcut mai puţin:

• rindeaua este puţin cam grea pentru o utilizare intensivă (corpul este prea gos, probabil
din exces de zel)
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• vopseaua neagră de pe părţile interioare ale corpului nu-mi inspiră încredere (pare dis-
pusă la cojire, fapt raportat de unii posesori, pe forumuri)

• plăcuţa care ţine fixată lama (piesa ce poartă şi sigla Staney S.W.), este disproporţionat de
uşoară faţă de corpul rindelei. Este realizată din aluminiu şi reuşeşte să pară chiar fragilă
prin comparaţie cu restul componentelor. Ar fi fost excelent dacă ar fi fost făcută din oţel
ca şi corpul rindelei şi ar fi fost chiar genial dacă ar fi fost făcută din bronz masiv!

1. http://www.stanleytools.co.uk/product/160984

2. http://www.woodworking.ro/blog/?p=924

3. http://www.stanleytools.co.uk/product/149030

4. http://www.fine-tools.com/einhand.htm

5. http://www.mehr-als-werkzeug.de/product/703758/Lie-Nielsen-No-9-12-Block-Plane-angle-20.

htm

6. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/08/dsc_1454_1000.jpg

7. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/08/dsc_1457_1000.jpg

8. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/08/dsc_1458_1000.jpg

9. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/08/dsc_1460_1000.jpg

10. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/08/dsc_1461_1000.jpg

11. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/08/dsc_1465_1000.jpg

12. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/08/dsc_1466_1000.jpg

13. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/08/dsc_1469_1000.jpg

14. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/08/dsc_1472_1000.jpg

15. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/08/dsc_1479_1000.jpg

16. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/08/invitatie.jpg
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4.8.5 Stanley FatMax Stock & Carry (2011-08-26 16:30)

[1]

Partea cea mai frumoasă a faptului că sunt vânzător neprofesionist de unelte este aceea că pot
testa mereu noi şi noi "jucării" şi pot să mă bucur din plin de acest lucru! Bucuria e şi mai
mare deoarece nu este umbrită de mustrările de conştiinţă inevitabile în cazul achiziţionării
de obiecte mai mult sau mai puţin de trebuinţă imediată şi indiscutabilă! Dependent fiind,
faptul că şi vând obiectele dependenţei mele mă face să-mi pot anestezia foarte uşor conştiinţa
cu argumente naive de genul:

1. Cumpăr obiectul ca să-l vând mai departe (dar de cele mai multe nu mă îndur să nu-mi
păstrez şi eu una sau mai multe bucăţi)

2. Îl cumpăr ca să-l testez şi să-i fac reclamă dacă îmi place (deşi, de multe ori, entuziasmul
meu de dependent incorigibil nu este împărtăsit de potenţialii cumpărători)

3. Îmi zic că dacă tot am investit atât de multă energie în acest blog şi atât de mulţi dintre
voi îmi fac onoarea de a-l citi cu perseverenţă, acum am datoria morală să împărtăşesc cu
voi impresii despre uneltele pe care eu am norocul să le pot testa.

...

Unul dintre cele mai recente articole pe care l-am comandat din stufosul catalog Stanley
este setul de trei cutii "FatMax Stock & Carry" (în traducere "stochează şi transportă"). Ce
m-a atras în primul rând la aceste cutii este ingeniosul sistemul de agăţare numit "[2]french
cleat" (agăţătoare franceză) care este folosit de secole pentru atârnarea demontabilă pe perete
a corpurilor de mobilier.
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[3]
Agăţătoarea franceză

Prezenţa acestui sistem de atârnare directă pe perete elimina nevoia unui raft, ceea ce, im-
plicit, scade costurile de depozitare! În plus, uşurinţa cu care pot fi scoase din sistemul de
prindere (cu o singură mână!) le face ideale pentru cei care doresc sa-şi transporte obiectele
depozitate dintr-un loc în altul. La uşurinţa transportului contribuie si "storurile" culisante
care împiedică împrăştierea conţinutului, dar şi patrunderea prafului.
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[4]
Transportul şi stocarea se pot face atât în poziţie orizontală cât şi verticală

Acest set de cutii face parte din gama de produse profesionale, Stanley FatMax. Acest lu-
cru este garanţia unei rezistenţe superioare chiar în condiţii de exploatare intensă.
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[5]
Accesul la conţinut este facil în orice condiţii

Desigur, setul de cutii vine echipat cu şina de fixare pe perete. Conţinutul fiecărei cutii poate
fi notat pe eticheta frontală cu care este prevăzută.

Preţul de listă al unui astfel de set este de 23 euro + TVA. Este mult? Este puţin? Eu cred că
este mult dacă nu ai nevoie de el, dar este un preţ decent în cazul în care ai nevoie de exact
ceea ce acest sistem de depozitare şi transport oferă! Eu l-am păstrat! ;)

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/08/94-746.png

2. http://www.youtube.com/watch?v=mUgpOS-Fs28

3. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/08/94-746_cleat.jpg

4. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/08/dsc_1765_750.jpg

5. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/08/94-746_open.jpg
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4.8.6 Dălţile Narex în lume (2011-08-30 18:45)

[1]

După ce revista americană [2]"Fine Woodworking" a desemnat dăltile Narex ca având cel mai
bun raport calitate/preţ, multe dintre cele mai prestigioase magazine online de unelte din
clasa "fine tools" au decis să ofere spre vânzare aceste dălţi.

Printre magazinele sus menţionate aş aminti: [3]Lee Valley, [4]Highland Woodworking,
[5]Workshop Heaven etc. Faptul că, spre exemplu, Lee Valley oferă dălţile Narex alături de
produse Lie-Nielsen sau Veritas nu poate fi decat confirmarea supremă a calităţii acestora!

Iată şi câteva filmuleţe pe YouTube despre dălţile Narex sau în care acestea sunt personaje
principale:

1. Aici este o prezentare generală a dalţilor Narex şi a modului în care acestea sunt fabricate
(cu detalii tehnice interesante):

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=TF4CzzQaZDo &feature=related]

.

2. În continuare pot fi văzute câteva fimuleţe despre ascuţirea dălţilor, cu exemplificare făcută
folosind dălţi Narex:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=nhO08NVbsPw]

.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=TF4CzzQaZDo &feature=related]
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.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=FYDqeQeov7o &feature=related]

.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=CADqyYA _e-U]

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/08/narex.jpg

2. http://www.finewoodworking.com/ToolGuide/ToolGuideArticle.aspx?id=31448

3. http://www.leevalley.com/us/wood/page.aspx?p=49989&cat=1,41504,43500&ap=1

4. http://www.highlandwoodworking.com/narexboxed6-piecebenchchiselset.aspx

5. http://workshopheaven.com/cgi-bin/cp-app.cgi?usr=51F2393894&rnd=9321142&rrc=N&affl=&cip=

&act=&aff=&pg=cat&ref=Chisels&catstr=

4.9 September
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4.9.1 Ascuţirea uneltelor (2011-09-05 13:38)

[1]

Tocmai am constatat că a trecut destul de mult timp de când nu v-am mai bătut la cap cu
ascuţirea uneltelor şi mi-am zis că acum este momentul să o fac!

Săptămâna trecută am "tunat" o rindea Stanley #4 1/2 (veche de vreo 50 de ani, mai ex-
act "type 15" fabricată în anii ’40) iar această preparare a inclus şi o ascuţire "japonezească",
după cum a specificat destinatarul. După ascuţire m-am pus să-i fac şi un drive-test "scurt",
dar abia după vreo jumătate de oră de tăiat în neştire şpan din diverse soiuri de lemn m-am
îndurat să las rindeaua din mână! Este culmea cum, de fiecare dată când iau în mână o rindea
proaspăt ascuţită, mă apucă frenezia rindeluitului de nu-mi mai vine să o las jos! ;)

Deşi spanul pe care l-am produs cu această ocazie a fost minunat de uniform şi de subţire
(printre cele mai bune pe care le-am "produs", cu grosime constantă în jur de 0.12 mm), de
fiecare dată când mă uit la imaginea următoare mintea începe a-mi colinda pe câmpiile imag-
inare ale ascuţimii supreme:
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[2]
Rindea cu lamă "Awaji No Yunagi" făurită de maestrul japonez Chiyozuru Sadahide

"Mătasea" care iese din corpul rindelei este "şpan" de lemn produs prin rindeluire! Incred-
ibil!

Lama acestei rindele este una cu totul şi cu totul specială: este una dintre cele doar 3 lame
care poartă numele "Awaji No Yunagi", lame produse la maturitate deplină de cel mai renumit
făurar de unelte din Japonia - Chiyozuru Sadahide. Din păcate, datorită rarităţii şi a preţului
astronomic, nici una dintre aceste 3 lame de rindea nu vor fi folosite practic de un lucrător în
lemn (toate sunt în posesia unor colecţionari)!

Probabil, aceaste 3 lame sunt cele mai bune sau printre cele mai bune câteva produse vreo-
dată, dar roluri foarte importante joacă şi cei care le ascut, de obicei alţii decât cel care le-a
forjat!

1. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/09/dsc_1800_1000.jpg

2. http://csorescu.files.wordpress.com/2011/09/chiyozuru_sadahide_1.jpg
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