
II

DAWDS HORNA
Repor,

stensliparens huvudvark

En fard igslipad ste n ska ll va ra perfek t.
Ytan skall ha hog glans sa att den nastan
inte syns . For att uppna detta far inga
re por finnas pa ytan . Repor pa e n cabo
cho n ar pro blem nog, men pa e n fase tt 
slipad ste n ut gor de e n kat ast ro f. E fter
so m fase tte rna reflekterar fr am oc h till
bak a i ste ne n sa blir reporna fo rdubblade
i antal.
Nastan alia repor - till 90% pa cabocho 
ner - ko mmer till ge no m att man he It
e nke lt int e har fins lipat orde nt ligt.
Reporna finns kvar . nar man pol erar
oc h man tror ofta att de gar att polera
bort. O m detta o verhuvudtage t gar sa
tar det fo r lan g tid . Basta losningen ar
helt enke lt att ga tiIlbaka till fin slip
mngen.
Ibl and lossn ar sma bitar av stene n - sa rs
kilt o m man hailer pa med en ste n so m
ar e tt blandat mat erial. Sma stenpartik
lar dras seda n ove r yta n och repar. Ett
sa tt a tt fo rhind ra e n del av detta problem
ar att mal a stenen med epoxy inn an den
ga r till pole ringen. Man polerar sedan
bort epoxyn men en del ar kvar under
yta n och hailer ihop ste ne ns ol ika mat e
rial .
Nar det ga lle r fasettslipningen beror
ocksa de fiesta repor pa dalig fin slipning.

Detta bander ofta nar man har en ny
diarnantskiva ( 1200, 1500 ell er 3000 ) och
annu ej ar inkord . Nar diam anterna sa ts
fas t pa skiva n bl ir en del diamanter sit
tande ova npa andra diam ante r. Dessa
diamanter orsakar repor. Med nya ski
vo r ar det bast att kora en aga tbi t pa dem
i 10 minuter , innan de anvands, Jag har
alltid tva finskivo r - en so m ar ink ord
och perfekt fo r fin slipning. Den a ndra ar
pa ingaende och kors in ge no m att jag
gro vfo rma r e n del mindre stena r pa den.
En anna n myck et va nlig o rsa k till repor
ar att de vassa kanterna br yts loss och
srna ste npartik lar folj er med pa skiva n
och repar. Darfor drar jag alltid en val
inkord 1500 skiva ove r spetse n pa pavil
jonge n innan jag borjar polera . Sp etsen
blir lite avrundad och ga r int e sa latt
so nde r se dan under poleringen.
Jag go r nast an allt id bord sfasetten klar
forst och jag gor det for hand . Genom att
gunga ste ne n lite pa fin skivan tar man
bo rt den yassa kanten . Derma avru n
dade kant for svinner anda nar man lag
ge r in kronfasetterna. Har du problem
med bordfasetterna , forsok da at polera
med diamantpulver , 1 micron , och fe tt
pa en traskiva. Gor man detta for hand
sa brukar man kunna fa en repfri bords
fasett pa de allra fiesta ste nar.
David F. Olson

KJBPES!
Pent brukt binokular
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