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I. Historie cihlářství

V .ýroba cihel a veškerá práce s touto spojená, patří nepopiratelně k nej
důležitějším odvětvím průmyslu. Stačí nám pouze rozhlédnouti se kolem 
sebe a pozorovati veškeré stavby, od malé, v tichém zátiší horském ležící 
chaloupky až k obrovským velikánům moderních budov školních, parla
mentních, kasárních, nemocničních, továrních a chrámových, od vesniček, 
čítajících několik čísel, až k nepřehledným lesům věží a bludištím ulic 
velikých světových měst, od nejstarších dob předbiblických až po dobu 
dnešní, všude setkáme se s jednou a toutéž stavební hmotou — s cihlou.

Již Nimrod, který dle 1. knihy Mojžíšovy*) Babylon založil a jeho 
lidé, věnovali největší píli na to, by nalezli pro výrobu cihel nejlepší hlíny, 
která by, pálena jsouc, nejlépe vzdorovala vlivům přírodním.

Později pak Egypťané, když děti Abraháma, Isaka a Jakuba ku službám 
svým přinutili a »život jim nemilosrdně ztrpčujíce, k těžkým pracím při 
zpracování hlíny a řezání cihel je používali, stavíce města Faraonova«, byli 
tak opatrni při volbě materiálu pro výrobu cihel, že tyto páleny kolem 
r. 1750—1326 př. Kr. až po dobu dnešní v dobrém stavu se zachovaly.

Austín Henry Layard ve svých spisech o pátrání ve starých budovách 
Niniveh a Babylonu, uvádí a několikrát výslovně opakuje, (Niniveh and 
Babylon, 502.) že nalezl ve zříceninách kolosálních budov cihly z pálené 
hlíny, na nichž jméno Nabuchodonosorovo vytlačeno bylo. A cihly tyto, 
určené ku stavbám veřejných budov, brány po zrušení těchto ku stavbám 
jiným. Tyto hěhem tisíciletí proměnily se ve zříceniny, zub času hlodal po 
tolik století na hmotě stavební, niče tak vše, co zničiti se dalo, avšak cihly 
ve zříceninách nalezené udržely se v dobrém stavu až dodnes. Jméno 
Nabuchodonosorovo stkví se zcela zřetelně na nich. Tak mimoděk nám 
připadá, že za dob tehdejších výrobcové musili snad lépe obeznámeni býti 
v manipulaci cihlářské a opatrnější ve volbě surovin, než za doby dnešní.

Alespoň průměrně dobrá cihla dnešní výroby, stěží by asi odolala 
svízelům a ničivým živlům, po více než půltřetího tisíce let na ní půso
bícím. Naopak, jsou známy případy, kde zřícení budov, dosud nedostave
ných, stalo se následkem špatného materiálu stavebního, jmenovitě cihel, 
což důkazem, že na výrobu těchto nekladena potřebná váha důležitosti, že 
k výrobě voleny suroviny bez odborné znalosti neb příliš lehkomyslně, že 
potřebné zpracování neprovedeno s věnováním veškeré nutné píle; jedním 
slovem, že manipulace svěřena rukám nepovolaným.

*) I. Mojž. Kap. 11. V. 2. a násl.: Jdouce proti východu slunce, nalezli půdu 
rovnou v zemi Sinear a obydlili tuto. A mluvili mezi sebou: »zde budeme cihly 
řezati a páliti«. A používali cihel za kámen a hlínu za maltu.
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Stáří cihel nepálených, které až dodnes, hlavně na venkově ku mno
hým menším stavbám slouží, sahá pak do takové dálky, že prvé počátky 
jeho ani určiti možno není. Ba není snad chybnou domněnka, že stavby 
ze syrových kusů hlíny, byly vůbec prvými stavbami praobyvatelů naší 
zeměkoule.

Že již staří Židé domy své ze syrových cihel stavěli, vidno z druhé 
knihy Mojžíšovy, kde se praví, že k výrobě těchto slámy používáno, by na 
prudkém slunci nepukaly. Toto děje se až dodnes, ano se užívá do syro
vých cihel sekané slámy neb obilných výsevků.

Jak staří národové při výrobě těchto hmot stavebních sobě počínali, 
známo ovšem není, ani způsob, jakým tyto později pálili, leč možno se 
domnívati, že proces ten děl se týmž způsobem, jako stává se za doby 
dnešní. Byl to zajisté v prvých dobách způsob velmi primitivní, kterým 
dělo se toto vypalování hliněných výrobků. Užíváno bezpochyby způsobu 
podobného jako při dnešních ‘ milířích; kladeny na sebe střídavě vrstvy 
cihel s jinými, hořlavými látkami, načež celá tato stavba zdola zapálena 
a tím v jediný velký žár přivedena.

Musila však zajisté uplynouti velmi dlouhá doba od prvého užívání 
hlíny syrové co staviva do té chvíle, kdy objeven důležitý vliv ohně na 
syrové výrobky hliněné. Kulturní vývoj musil státi již na značné výši, když 
chemický proces pálení, spíše nahodilým snad nějakým způsobem než theo- 
retickou vypočítavosti ve známost přišel a dostatečně oceněn jsa, v tak 
veliké míře rozšířen a k účeli zmíněnému použit. Stanoviti dobu objevu 
tohoto ovšem možno není, poněvadž náhlý nějaký přechod od syrového 
staviva k pálenému na nejstarších známých stavbách viděti není. Používáno 
po dlouhou dobu zajisté staviva obého, syrového i páleného, což vidno ze 
starých staveb v Malé Asii a Egyptě, kde zevnější strany zdí, částečně 
z kamene, částečně z pálených cihel zhotoveny jsou, kdežto strany vnitřní, 
neb prostory mezi dvěmi zděmi z cihel pálených a z kamene, vyplněny 
jsou syrovou hlinou, nebo plochými kameny z této zhotovenými.

Velikost tehdejších cihel v poměru ku dnešním, byla velmi značná. 
Hotoveny kameny rozličné velikosti a tvaru, co do rozměrů takořka stejné 
tloušťky a šířky.

Známá záliba národů orientálských v pestrých barvách měla značný 
vliv i na stavby tehdejší doby. Zahrady Semiramidiny a věž babylonská 
jevily přímo přepych v tomto ohledu. Namnoze zhotovovány i veliké hli
něné relify, glasurou polité a zářící pestrými barvami.

Také u pozdějších Římanů převládaly pálené cihly co stavivo od 
císaře Augusta až do 4. století. V mnohých stavbách římských nalezeny 
obkladové destičky hliněné, do nichž zadělány kovové hřeby ku pevnějšímu 
držení na stěnách. Krytiny střech působením Etruskň a Řeků z větší části 
z pálených hliněných desek byly zhotoveny.

Panství Římanů, sáhající tehdy takořka po celém známém světě, mělo 
značný vliv i na stavebnictví podrobených národů, takže s těmitéž hmotami 
stavebními setkáváme se v tehdejší době ve Španělsku, jižním Německu, 
Řecku, Malé Asii i Egyptě, jakož i v severní části Afriky.

Počátkem křesťanství způsoben jiný světový názor, což mělo i značný 
vliv na tehdejší stavebnictví. Jakmile toto nabylo později vrchu a vlády, 
stavěny o překot s nevídaným přepychem nádherné chrámy v nově po
vstalém slohu románském a gotickém, čímž stavebnictví a výroba staveb
ních potřeb z pálené hlíny značný pokrok ku předu učinily.

Později dostal se do Evropy nový sloh, moharnedánský, který v Orientu 
povstal zároveň s novým učením Mohamedovým. Tento zanešen hlavně 
Maury do Španěl. Dodnes Zachovalé stavby maurské ve Španělích vynikají 
přepychem a pestrostí barev. Orientálský tento sloh a způsob výroby hmot
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stavebních zanesen po létech i do naších krajů, hlavně ve 12. a 13. století 
rytíři křižáckých výprav, kteří zde zajatými řemeslníky budovy po způsobu 
orientálském stavětí si nechali.

Ye stoletích pozdějších převládl z Itálie tlačící se sloh renaissanční, 
který hotovení nových druhů hliněných výrobků vyžadoval.

Objevením Ameriky, vynálezem knihtiskařství a jinými vynálezy teh-
ve stavebnictví a tím i ve výrobě staveb- 
ruční práci v cihlářství nahražovati práci 

primitivních strojů. Snahy konkurenční urychlovaly vývoj průmyslu cihlář
ského stále více a více.

V létech padesátých minulého století učiněn netušený obrat vyná
lezem kruhové pece Hoffmannem, což povzneslo výrobu stavebních před
mětů hliněných|rychle na onu výši, na které se dnes nalézá.

aejsi aony urycmen tez poKroi 
nich hmot. Američané počali

II. Podmínky pro zařízení cihelny.

Jak již uvedeno, je výroba zboží cihlářského jedním z nejdůležitějších 
odvětví průmyslu, nechť provádí se toto v malém, co vedlejší odvětví hospo
dářské, neb ve velkém, samostatně, co vlastní živnost průmyslová. V obou 
případech však směřuje výroba k jednomu a témuž účelu, vyrobiti zboží 
co nejlepší jakosti při nejmenších výlohách. Toto však nezávisí pouze na 
řádném vedení toho kterého závodu, nýbrž nutný jsou k tomu i zvláštní 
podmínky, jichž při zakládání cihelen nevyhnutelně jest třeba dbáti.

Tak v prvé řadě záleží na tom, by aspoň hlavní suroviny k výrobě 
zboží cihlářského potřebné, byly na místě výroby, neb aspoň v bez
prostřední blízkosti této. Toto je podmínka, bez které na založení ci
helny vůbec pomýšleti nelze. Při výrobě zboží jemnějšího není podmínka 
tato tak nutná, poněvadž na zboží to daleko méně surovin zapotřebí jest, 
než na obyčejné zboží cihlářské a pak cena výrobků těch stojí poměrně 
tak vysoko že přívoz surovin, byť i ze sebe větší dáli se děl, se cenou 
tou zaplatí. Jak známo, stojí mnoho továren porcelánových v krajinách, 
kde o těžení kaolinu není ani slechu; kamnáři užívají známé míšeňské 
hlíny po celé Evropě; pověstná sienská hlinka dováží se až z Asie a přece 
dovoz těchto surovin až na místo výroby, vzdor tomu, že je namnoze 
příliš drahý, zaplatí se cenou samotného výrobku úplně.

V cihlářství však hlavní suroviny dovážeti z daleka možno není. 
Předně cena zboží je velmi nízká a pak surovin těch zapotřebí je takové 
množství že cena delšího dovozu rovnala by se ceně zboží samotného.

Jsou to hlavně dvě věci, které musí býti na místě, totiž hlína a voda. 
Při výrobě ruční neb tam, kde hlína pro přílišnou tučnost svoji k výrobě 
samotna se nehodí, musí býti na místě, neb aspoň poblízku též písek.

Ložisko hlíny třeba tudíž před založením cihelny dobře ohledati a 
určiti. Potřebná velikost a mohutnost ložiska závisí ovšem na projektu 
příštího závodu. Tam, kde pomýšleno na zařízení menší cihelny pro ho
spodáře a pod., není třeba tak mohutného ložiska, jako v tom případě, 
kde ihned neb v budoucnosti projektován závod veliký.

Zkoušky nutno učiniti na více místech, jelikož velmi často se stává, 
že na jednom místě ložisko jde do značné hloubky, kdežto v bezprostřední 
blízkosti tohoto, hlína se vytrácí a na místo její nastupuje kámen, písek 
a j. Ten, kdo by na základě chatrného ohledání na místě takovém postavil 
větší závod, byl by ovšem po několika létech velmi nemile překvapen, 
shledav, že ku další výrobě nedostává se mu hlavní podmínky — hlíny.

Takovéto případy stávají se velmi zhusta v náhle prohloubených údo
lích, která vyplněna bývají naplavenou hlinou, na níž během času buď
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písek neb prsť se usadila a s okolím údolí vyrovnala. Místa taková jsou 
velmi šálivá a nutná tudíž veliká opatrnost při ohledávání ložisek.

Případ takovýto ovšem není pravidlem. Jsou takováto ložiska někdy 
velmi rozsáhlá, ač mohutnost jejich bývá často velice střídává. Dle projektu 
nutno vypočísti aspoň přibližně rozsáhlost a hloubku ložiska.

Na váhu padá, jakou prostoru zaujme příští závod co do rozlohy. 
Toto ovšem závisí na množství roční výroby a pak na tom, jakým způ
sobem se zboží vyrábí, zda strojem či ručně, zda sušení je přirozené či 
umělé.

Závody zařízené na výrobu strojovou a sušení umělé, nespotřebují co 
do rozlohy daleko tolik místa, jako závody ruční na stejnou roční výrobu. 
Předně zboží ze stroje vychází tak tuhé, že možno při cihlách tyto rovnati 
ihned 4—5 kamenů vysoko na sebe a sušárny nalézají se z pravidla ve více 
poschodích nad sebou; při sušení umělém prochází čerstvě vyrobené zboží 
dlouhým kanálem, ve kterém se úplně vysuší, tak že, projdouc kanál, na 
druhém konci ihned do pece se rovná. Při výrobě ruční vyklopí se cihly 
nejprvé na rozsáhlá volná místa, odkud teprve po částečném uschnutí uklá
dají se do kolen k sušení dalšímu.

Jsou některé okolností, které svědčí zevně o ukrytých ložiskách hlíny 
cihlářské. Tak zpravidla očekávati možno hlínu tu v nižinách, kde i při 
horkých měsících letních udržuje se voda buď v kalužích, neb kde aspoň 
pole, luka a j. přes to, že jinde půda je vypřáhlá, zůstávají vlhká. Stálá 
vlhkost ta bývá neomylnou známkou, že ve spodních vrstvách nalézá se 
jíl neb tučná hlína cihlářská, která nepřipouští zatažení vrchní vody do 
vrstev spodnějších. Na některých místech stává se, že hlína cihlářská není 
ani pokryta některými látkami jako prstí, pískem, valouny a j., tak že není 
nesnadno objeviti takovéto ložisko. Jinde opět, kde vrstvy nepotřebných 
látek hlínu toliko slabě kryjí, dostává se tato na povrch při orání, rytí, ano 
i v krtinách často poznáváme, že hlína nalézá se při samém povrchu země. 
Avšak i některé rostliny označují nám blízkost takovéhoto ložiska, jako 
líčko, podběl a pod. Nejčastěji ovšem objevují se ložiska hlíny při různých 
zemních pracích, jako kopání studní, příkopů, základů, při sázení stromků 
a různých jiných příležitostech.

Ňalezío-li se tedy ložisko potřebné hlíny pro výrobu zboží cihlářského, 
je nutno dle projektu cihelny vypočísti mohutnost jeho, to je, odhadnouti 
aspoň přibližně jeho krychlový rozměr. Při určování, zda stačí ložisko 
pro závod projektovaný, počítáme asi následovně. Vypočteme nejprvé, 
jaký rozměr budovy a potřebná prostranství závodu zaujímati budou, 
kteroužto plochu musíme od vlastního ložiska odečísti, ana pro nejbližší 
doby pro čerpání hlíny upotřebiti se nenechá. Nyní třeba věděti, jaká roční 
výroba docíliti se má. Čítá-li se při nynějších rychlých proměnách na větší 
závod cihlářský 80—100 let, stačí to úplně, by zařízení takové se vyplatilo. 
Déle počitati je ovšem těžko, neb to, co má se dnes za nenahraditelné, 
může se během několika let přežiti následkem různých zdokonalení a po
stupu potřeb technických, což i pro užívání cihel jako stavební hmoty musí 
býti směrodatným. Stanovena-li roční výroba na 300.000—400.000 kusů 
cihel, na jichž vypálení postačí občasná pec, a má-li závod takový býti 
počítán na 80 let, je nutno, by ložisko měřilo aspoň 120.000—150.000 m3. 
Průměrně čítáme na 1000 cihel něco přes 3m 3 hlíny. Přesně stanovití 
číslo toto ovšem možno není, jelikož padá zde příliš na váhu, zda hlína 
v ložisku nalézá se buď suchá neb vlhká, jsou-li cihly menšího neb většího 
formátu a pod. Je-li veliký odbyt a má-li se ročně vyrobiti od millionu 
cihel vzhůru, je ovšem třeba ložiska mnohem většího. Toto nechá se 
snadno vypočísti na základě toho, co bylo výše uvedeno o spotřebě hlíny 
na tisíc cihel.
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Máme-li vypočítáno jaké množství hlíny pro určitou výrobu na jistou 
řadu let je zapotřebí, zbývá nám způsob, jakým se přesvědčíme o mohut
nosti ložiska. Nalézá-li se hlína na povrchu, stačí na několika místech vy- 
kopati díry a přesvědčiti se tak o hloubce její. Namnoze však nalézá se 
hlína ve značné hloubce, pod příliš silnou vrstvou látek neupotřebitelných 
a tu ovšem prosté kopání děr nestačí; nutno užíti prostředků nákladnějších, 
o kterých viz kapitolu o »zkoušení ložisek«.

Druhou nutnou podmínkou je voda. Veliká spotřeba vody při cifdář- 
ství není omezena nižádným způsobem výroby, byť ruční, byť strojové. 
Největší množství vody ovšem je potřeba tam, kde tato má býti pohonem 
pro strojové zařízení. Případy ty jsou však tak velice řídké, že vypočítá- 
vati sílu vody pro tento případ, bylo by zde takořka zbytečno. Při samotné 
výrobě však potřebuje se velmi mnoho vody a ta musí býti též na blízku, 
nemá-li se výroba dovážením neb hnaním příliš zdražiti. Ňa tisíc cihel čítá 
se 250—5')0 litrů vody. Toto řídí se opět dle složení hlíny a dle její vlastní 
vlhkosti v ložisku. Tam, kde plaviti nutno hlínu za příčinou některých ne
čistých látek, neb kde výroba jemnějšího zboží toho vyžaduje, spotřebuje 
se až patero i vícenásobné množství vody, co hlíny.

Velmi výhodno je, může-li se voda pro cihelnu dopravovati z někte
rého vyvýšenějšího místa, ana se nechá dobře rozváděti pomocí trub na 
libovolná místa. Kde tento případ možným není, je lépe vodu pomocí ně
jakého čerpadla přiváděti do vyvýšených nádržek, odkud teprvé se dle 
libosti rozvádí. V kapitole o »pumpách a strojích odvod novacích« viz bližší 
pojednání o tomto. Přinášení vody na místo vlastní spotřeby a snad do
konce proti svahu, jest nejen velmi nevýhodné a zdražuje výrobu, ale činí 
tuto daleko namáhavější a přitěžuje se dělníkům zbytečně práce.

Třetí podmínkou pro cihelnu je písek. V tom případě, že hlína pro 
výrobu určená je příliš tučná, že totiž obsahuje veliké procento látek hli
nitých a málo ostřících, písčitých, nutno mísiti do této potřebné množství 
písku, by výrobek při schnutí a pálení se příliš nesmršťoval a následkem 
toho nepukal. Spotřeba písku je zde tak veliká, že je nevyhnutelně nul no, 
by tento byl na místě výroby samotné, neb aspoň poblízku. Jakého písku 
ku ostření hlíny třeba užíti, viz ozkoušení surovin« v cihlářství užívaných. 
Značné množství písku spotřebuje se též při ruční výrobě zboží cihlář
ského. Zde užívá se jej ku vysejpání vlhkých tvárnic, by mokré hliněné 
těsto k těmto nepřilnulo. Písek ten nebudiž ani příliš jemný, neb snad do
konce hlinitý, ani příliš hrubozrný, jelikož zboží po tomto je nevzhledné. 
Nejlépe hodí se jemný písek, jehož jednotlivá zrnka měří as 0*2—0*5 mm. 
Není-li takového písku po ruce, přesívá se obyčejně na prohazovačkách 
neb sítech obyčejných, při větší spotřebě na sítech rotačních, válcových.

Mimo těchto tří podmínek, bez kterých cihelna založena býti nemůže, 
dbáti dlužno ještě některých okolností, které podmiňují zdárný chod a 
dobrý výsledek toho kterého závodu.

Tak předem záleží velice na tom, by zaručen byl pro každý závod 
dobrý odbyt. Byl by bezúčelným takový závod, jehož výrobky, byť sebe 
lepší, zůstávaly by po několik let ležeti na místě, aniž by byla naděje na 
brzký jich prodej. Stavětí rozsáhlý nějaký závod v chudém kraji, kde není 
poblízku větších měst ani dráhy, kterou by zboží jinam dopraveno býti 
mohlo, bylo by bezúčelno. Ba ani příliš dlouhá doprava, byt byla by i možná, 
není při dnešních konkurenčních poměrech doporučitelna. Jedině tam snad 
je případ tento přípustným, kde není v dalekém okolí dosud žádného po
dobného závodu a kde lze míti za to, že na blízku není ani potřebných 
ložisek hlíny.

Nejlépe prospívají cihelny poblíže větších měst, založené v možných 
případech v blízkosti dráh, tak, by při prodeji mimo místo, nechala se
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zříditi kolej až do cihelny, čímž usnadní se nejen vývoz zboží, ale i přívoz 
různých materialií pro cihelnu potřebných, hlavně paliva. Ovšem nejsou 
okolnosti vždy takto výhodný. V tom případě pak nutno míti zřetel k tomu, 
by k disposici byla aspoň dobrá silnice, která vývoz zboží umožňuje. Co 
pláten je dobrý materiál ku výrobě, pečlivá jeho příprava, přesná forma 
zboží, sebe lepší pálení, když příjezd k cihelně je nesnadný a odpuzující 
neb snad dokonce nemožný.

Za takovýchto okolností udržeti se může toliko závod bez naprosté 
konkurence, avšak při sebe menší souíěži živoří závod takový a bývá před
stižen závodem konkurujícím co do odbytu, byť jakost zboží v tomto byla 
i horší. Proto je lépe, když majitel cihelny raději na vlastní útraty pořídí 
řádnou cestu ku svému závodu, kde tato dosud nestává. Náklad ten za
platí se v budoucnosti několikeronásobně.

Také použití, za nynějších časů tak potřebné reklamy, mnoho pro
spívá a ku odbytu pomáhá. Známo, že dvě, tři dodávky na veřejné bu
dovy, věnování stavební hmoty na slavbu humánních podniků, položení 
reklamních chodníků z vlastné vyrobených dlaždic a pod., dopomohlo již 
mnohému malému závodu k velkému odbytu, čímž i rozšíření jeho pod
míněno bylo.

Mimo toho dbáti třeba, by vyráběno bylo zboží, po kterém je po
ptávka. V mnohých krajinách stává se, že pro obyčejné cihly je velmi 
špatný odbyt, kdežto tašky, dlaždice, drenážní roury a j. přiváží se ze 
značné dálky; nutno tudíž znáti dobře poměry toho kterého kraje a dle 
toho výrobu zboží zaříditi. Je známo, že mnohde poukázání na melioro- 
vání polí a luk, jichž vlhkost dosud nepřipouštěla dostatečnou úrodu, vy
neslo mnohému závodu cihlářskému značné částky peněz, výrobou drenáží.

Třeba též dobře uvážit! před založením větších závodů, zda v kraji 
tom je dostatek pracovních sil, výroby znalých. Jaké téžkosti a nesnáze 
bývá zakoušeti některým majitelům závodů cihlářským, následkem nedo
statku zkušených pracovníků ! Jeť výroba samotná prací nejen namáhavou, 
jak laikové namnoze soudí, ale je k ní zapotřebí určité zručnosti, znalosti 
a svědomitosti, kteréžto schopnosti jsou důležitou podmínkou dobrého 
zdaru. Těžko mstí se často na majiteli závodu takového, domnívá-li se, že 
zaměstnáním nezkušených pracovníků něčeho ušetří, proto, že jsou snad 
za menší plat k najmutí, než síly zkušené.

Hlavně v počátcích každé cihelny je nutno, by veškeré práce vyko
návány byly co nejpečlivěji a nejsvědomitěji, ano první zboží učiní dobrou 
neb špatnou pověst závodu a ta, jak známo, má důležitý vliv pro budouc
nost na odbyt zboží. Proto je lépe v krajinách, kde není dosti znalých 
pracovníků a to hlavně pro větší závody, když zajistí se určitý počet lidí 
cizích. Výhodno je pro tyto v blízkosti závodu postaviti dělnické domky, 
poněvadž potom v každém možném případě jsou po ruce, což není možno 
ani s dostatek ocenili. Nízké nájemné, které z bytů těch stanovití se 
může, zaplatí během času jistě náklad na jich postavení, kterýž ostatně 
není pro majitele cihelny tak vysoký, jelikož stluče se do staveb takových 
vše, co jinak není prodajno a v cihelně zbytečně překáží. Často však dá 
to velmi mnoho práce a stojí to mnoho střídání, než nalezne se určitý 
počet dobrých, svědomitých, poctivých a hlavně střízlivých dělníků. Potom 
ovšem je nutno v požadavcích jejich jim přijiti vstříc a neskrbliti zbytečně 
krejcarem za dobrou práci. Jsou nespočítatelny ty škody, které způsobeny 
jsou ledabylou neb neumělou prací, poněvadž odhadnutí jejich není skoro 
ani možno, any táhnou se celou manipulací výrobní. Stanovití jednotlivé 
ty případy, kde zaviňují malá pochybení v různých pracích celkový 
špatný výsledek, přes to, že všechny podmínky ukazují na nutný zdar, ani 
možno není.
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Neméně důležito, ně-li daleko důležitější je, zaopatřiti si pro vedení 
závodu všestranně zkušeného, věci své znalého dílovedoucího. Osobou tou 
bývá mistr, stojící ve středu mezi zaměstnavatelem a dělnictvem, který 
následkem víceleté zkušenosti v rozličných oborech práce průmyslu cihlář
ského, silnou energií ovládá dělnictvo, suroviny i manipulaci. Tento při 
všech obtížích musí udržeti stejnoměrný běh, jehož vyžaduje úspěšné ve
dení závodu. V každém případě musí míti po ruce prostředek k uvarování 
obtíží, přiložiti ruku k vyrovnání různých protiv. Udržuje dobrý soulad 
mezi kontrasty, zaměstnavatelem a dělníky, čímž i dobrá pověst závodu 
neotřesena zůstává.

Tento nesmí nikdy lpěti na starých tradicích, které z jedněch na 
druhé přecházejí a s opovržením na všechny novoty hleděti. Stane-li se 
náhodou, že nějaká novota přes jeho vůli do závodu se zavede, hledí vý
sledek takovéto, obyčejně zkušební novoty, zničiti a nemožným učiniti. 
Dobrý mistr musí býti přítelem všech novot a vymožeností a celou silou 
tyto podporovati a z theorie do prakse uvádět!.

Nalezneme-li takovéhoto mistra, kterému možno beze strachu svěřiti 
závod, nesmí se hleděti ku spoření na jeho platu, any škody špatným ve
dením povstalé, jsou desetkráte větší toho, co na platu přidáme a pověst 
bývá zkažena, což pomíjení závodu se strany odběratelů za následek má. 
Spatná pověst se velmi snadno udělá, ale dlouho to trvá než se opět 
napraví.

Bohužel má cihlářství u nás v Cechách dosud velmi málo lidí sku
tečně odborně vzdělaných, ano není žádných odborných škol, žádných učeb
ných knih. Co napsáno o jiných oborech lidské práce, co zbytečných slov 
padne každodenně o nutnosti vzdělání v tom neb onom oboru, avšak tak 
důležitý obor, jako je výroba stavebních hmot, po nasycení to nejkardi
nálnější podmínky lidského bytí, o tom jakoby nikdo nevěděl. Každý i nej
podřízenější druh řemesla má u nás svou odbornou literaturu, svou od
bornou školu, jen průmysl cihlářský, nej rozšířenější to a nejstarší průmy
slová práce na světě, zůstává popelkou. Toto vysvětluje také ono veliké 
množství jemnějšího zboží cihlářského do Cech importovaného, po kterém 
se u nás raději sáhne, než po zboží zdejším, které je ve velkém procentu 
jakosti špatnější, ano dokonalých znalostí odborných jen pořídku u nás 
nalézti možno Ona krvavá daň z naší nevědomosti, kterou plníme kapsy 
cizích průmyslníků a pomáháme tím ku šíření a zdokonalování jejich zá
vodů, pro něž namnoze z naší půdy suroviny své čerpají, zaplatila by dávno 
vydržování české odborné školy cihlářské, která vychovala by nám odbor
níky, do vedoucí využitkovat! vzácné dary české půdy ve prospěch našeho 
průmyslu daleko úplněji, než jak se děje dodnes.

Namnoze z dobré suroviny vyrábí se zboží hrubého druhu nebo po
chybné jakosti, a tak kazí se vzácná látka, ze které vyrobiti možno dílo 
velmi cenné. Majitel pak domnívá se, že, získal li něčeho na hrubém zboží, 
využitkoval úplně svého majetku, a tímto je úplně spokojen. Kdyby však 
v opáčném případě mohl vedení svého závodu svěřiti rukám povolaného 
odborníka, těžil by desateronásobně ze suroviny té a český průmysl ci
hlářský stál by na jiné výši, než na které dnes stojí.

Stane-li se však přece, že získán dobrý odborník, nutno mu ponechati 
od majitele volnou ruku, an on sám zajisté zvolí potřebné prostředky ku 
dosažení dobrého výsledku, byť tyto spojeny býti musily někdy i s větší 
výlohou. S nedostatečnými potřebami docíliti se může opět pouze nedo
statečného zboží, a škoda padá vždy pouze na toho, kdo nedostatek zavinil, 
na majitele. Jeť surovina cihlářská a každá hlína vůbec hmotou velmi 
choulostivou, a nedá-li se ji potřebné práce a nevěnuje největší pozornost, 
docílí se zboží jakosti toliko pochybné. Proto nutno před započetím se-
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staviti úplný rozvrh a dle něho pracovati. Kde toho není, tam číslice 
obyčejně ukáží smutný výsledek.

Kde je výroba strojová, tam musí vedoucí rozuměti též dobře svým 
výrobním strojům. Namnoze vládne domněnka, že při strojích obejde se 
závod bez řádného dílovedoucího, any tyto práci samy provedou a že každý 
člověk, obyčejně starší štokař, k obsluze jejich stačí. Toto je však hroznou 
mýlkou. Nikdo nezná lépe vlastnosti suroviny, potíže při výrobě, sušení, 
pálení a t. d. jako dobrý dílovedoucí, a sebe lepší stroje zůstanou předce 
jen mrtvou hmotou, není-li ducha myslícího, který řídí a mění až do de
tailu všechny ty strojové pomůcky, by účeli svému úplně vyhovovaly.

Jsou to překážky zvláštního druhu, kde surovina je těžko vzdělatelná, 
stroje nedostatečné, sušárny a pece namnoze pochybené soustavy, a předce 
vyžaduje se dílo vzhledné a trvanlivé. V takovýchto případech je těžko 
vyhověti odborníku, natož potom tomu, kdo ve věci své si není úplně 
jist. Zvláště v počátcích, kdy suroviny dosud nejsou vyzkoušeny, stroje 
neosvědčeny a celá výroba v plénkách. Zboží prvé doby činí pověst závodu 
a, je-li toto dobré, může býti naděje, že později bude lepší ještě, čímž pověst 
je utvrzena, kterou později ani menší chyba zkaziti nedovede.

Dobrý dílovedoucí nesmí však býti pouze praktikem, nýbrž i theore- 
tikem. Mnohdy několikaleté zkoušky a škody, těmito povstalé, možno oka
mžikem nahraditi, přidržíme-li se vypočtené rady theoretika, kterému znám 
princip oněch otázek, kterými marně lámeme si hlavu, moříce se bezvý
slednými zkouškami.

Přes toto vše je ještě mnoho takých majitelů cihelen, kteří se domní
vají, že dílovedoucí je osobou podřízenou v závodě. Někdy jsou to bohužel 
i páni konstruktérové pecí, kteří radí, by dílovedoucí pro nově zařízenou 
cihelnu angažován nebyl, poradivše majiteli krátce, že může sám si závod 
vésti a tak plat dílovedoucího ušetřiti a na pracích sám se činně súčastniti. 
Pánové tito ovšem zapomínají, že majitel nově zařízené cihelny bývá z pra
vidla laikem v oboru tom a chce-li se sám při vedení súčastniti, musí 
hleděti dlouho na praktické práce a sledovati počínání dobrého dílovedou
cího, než může se sám ve vedení uvázati, což nikdy naučením se několika 
pravidlům docíliti se nemůže. Ostatně zapomínají také, že jejich pece jsou 
mrtvými stavbami, do nichž vliti život a řádně je vésti i ku dobré po
věsti samotného pana konstruktéra, možno toliko dobrému mistru, který 
v mnoha případech musí zatušovati a napravovati chyby, stavbou samou 
zavedené.

Je však třeba varovati se také před takovými mistry, kteří potřebr 
ných odborných zkušeností nemají a kteří ve vedení závodu se uvázati 
nabízejí. Tito rekrutují se obyčejně ze starších štokařů, topičů neb rovnačů, 
kteří v domněnce, že práce mistra zastávati dovedou, vedení se ujmou 
a jakž takž zastávají, dokud na známém jim místě jsou. Jakmile však místo 
změní a novou, jim neznámou surovinu ovládati mají, jsou s vědomostmi 
svými u konce. Tito jsou obyčejně nepřáteli všech novot, poněvadž jim 
nerozumí.

Ku konci připomenouti třeba ještě, že při zakládání nových cihelen, 
kde pro budoucnost na rozšíření počítati se míní, musí již na počátku na 
toto ohled býti vzat. Budovy stavěné na ložisku blíny, která později čer
pána bude, nesmí býti tak nepřenosné, by pozdější přestavování jejich 
s velkým nákladem bylo spojeno.

V každém ohledu nechť před zakládáním na radu vzat je zkušený 
odborník a to nejen konstruktér pece nebo továrník strojů, nýbrž i ten, 
kdo příště závod povede a za výsledek zodpovědným bude.
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III. Původ hliněných ložisek.

Prvé než přijdeme ku hledání a zkoušení hlin, považujeme za dobré 
krátce se zmíniti o jich původu.

Jak známo, byla před mnohými tisíceletími, snad milliony let, naše 
země velikým ohnivým tělesem, otáčejícím se odstředivou silou kolem své 
osy a co část soustavy sluneční, kolem středu této soustavy, to je slunce. 
Během věků ustavila se stálým otáčením ve tvar kulovatý a vlivem okol
ních vzdušných látek povrch její zvolna stydnul, tvoře tak zemskou kůru, 
sestávající z pevných látek, které dnes jsou základními částkami našich 
mineralií. Následkem dalšího chladnutí objem země ovšem se zmenšoval, 
any pevné látky menší rozměř zaujímají než látky tekuté, sestávající ze
vzdušin, vodních par a jiných látek, které tuhnutím vypuzeny byly na
povrch země samotné. Zmenšování rozměru zemského mělo za následek 
trhání již ztuhlé kůry. Otvory, pukáním tím povstalými, vylévaly se na 
povrch opět nové žhavé látky, a tvořily čerstvé zkameněliny t. zv. erup- 
tivní. Dnešní útvary granitové, portýrové a j., jsou výsledky těchto utu- 
hlých žhavých látek. Následkem prudkých výbuchů žhavých látek na mno
hých místech části kůry zemské byly vyzdviženy, otvory po výtoku se 
zalily a výtok utuhl, čímž vysvětliti možno přeměnu původní podoby po
vrchu kůry zemské a utvoření prvých hor. Utvař, způsobem tímto povstalý, 
jmenuje se útvar prahorní. Do které doby tvoření se toho útvaru sahá,
to těžko ovšem s určitostí říci.

Zatím, co toto se dělo na povrchu zemském, chladnula zvolna i atmo
sféra a husté páry, obalující celou kouli zemskou, srážely se a rozdělovaly 
v látky tekuté a vzdušné. Voda následkem své tíže padala na zemi zpět, 
byla však horkým dosud povrchem rychle opět vypařena a postup ten 
opakoval se tak dlouho, až povrch zemský ochladnul tak dalece, že vodu 
na něm se usadivši více nevypařoval.

Proces tento měl však ještě jiný následek, neméně důležitý pro tvar 
povrchu zemského. Zkameněliny následkem stálého styku s vodou a horkou 
párou, počaly na povrchu svém zvolna jeviti trhliny, které střídáním tem- 
peratury dle okolností různě se jevily, větší neb menší. Voda, omývající 
stále povrch takto rozpukaných hornin, přinášela sebou v tehdejších do
bách daleko více kyseliny uhličité než voda dnešní, dešťová. Nalézaloť se 
v atmosféře dob prvotních mnohem více této kyseliny uhličité, která vodou 
jsouc jata, snášena byla na povrch zemský, kdež spojovala se s látkami, tvo
řícími horstvo tehdejší. Jak známo, má kyselina uhličitá, obsahující v sobě 
část kyslíku, rušivou vlastnost na látky kamenité. A právě vlastnost tato 
působila hojnou měrou k tomu, že horniny různého druhu počaly se na 
povrchu svém rozkládati, drobiti. Menší částky takto rozdrobené přijímaly 
pak v míře ještě mnohem větší rušivé ty prvky a rozkládaly se znova a 
znova, až nejmenší částečky byly tak malé a lehké, že příští voda snesla 
je sebou s povrchů horských a vyplňovala jimi poznenáhlu celá údolí.

Na těchto naplaveninách zvolna počaly se usazovati různé rostliny, 
zvířena počala poznenáhlu se vyvíjeti a země odívala se v roucho veselejší, 
než to, které měla od počátku. Veliké množství vodních par ve vzduchu 
jsoucích napomáhalo rychlému a neobyčejnému vzrůstu rostlin značnou 
měrou tak, že byliny tehdejší dosáhly obrovských rozměrů. Na kleslých 
a setlelých rostlinách vyrůstaly nové a nové, tyto opět tlely a tak utvořila 
se na mnohých místech silná vrstva takovýchto dřevnatých, organických 
látek, která časem opět zaplavena byla náplavem zvětralých hornin. Silné 
vrstvy náplavu nepřipouštěly vstup vzduchu ku spodním vrstvám dřevna- 
tým, následkem čehož vrstvy tyto neshnily, nýbrž zuhelnatěly. Nejstarší
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tyto vrstvy jmenují se útvarem kamenouhelným a jsou dnes těžištěm na
šeho černého čili kamenného uhlí. Vrstvy pozdější dodávají nyní uhlí 
hnědé.

Nanesené vrstvy zvětralých hornin následkem tepla, účinkujícího ze 
vnitřku země a silou obrovského tlaku svrchu, měnily se znenáhla v nové 
sloučeniny minerálné, jako pískovec, břidlici, vápenec a j.

Druh nových těchto mineralií určoval se ovšem dle součástek vodou 
nanesených. Kde hrubší zrnka písková snášená tvořila silnou vrstvu, utvořil 
se později pískovec, po jemných naplaveninách, které v tenkých vrstvičkách 
se na sebe nanášely, utvořena t. zv. břidlice hlinitá, již užívá se ku krytí 
střech, na psací tabulky a j. Vápenec tvořily hlavně naplaveniny obrov
ského množství mušlí a jiných vápennitých součástek zvířecích, jichž tvary 
možno dodnes mikroskopem ve vápenci dobře pozorovati. Jednotlivé vrstvy 
těchto látek ovšem co do jakosti se velmi od sebe líší, což vysvětluje se 
nestejností jednotlivých náplavů vzhledem na hrubost, barvu a j.

Naplaveniny pozdější, nejsouce více tak tíženy tlakem vrchním a vy
dány vlivu vnitřního tepla, od té doby poměrně zmenšeného, neměnily 
tvrdost svoji již v té míře jako prvotní; ulehly sice do jisté míry, ale 
tvrdost jejich je značně menší. Tuto zachovaly až na naši dobu.

Zatím co toto se dálo, ochladla země tou měrou, že voda usazená 
v prohloubených nádržích, prorývala si zvolna cestu, unikajíc hlubšími 
místy a tvoříc tak řeky, jezera a j. Stálými dešti opakoval se proces vě
trání hornin, drobné i větší úlomky unášela voda dešťová do řek a tyto 
zanášely je dle tíže jejich do značné dálky, kdež se usazovaly v hlubších 
místech a ve vrstvách, jak za sebou následovaly. Kousky větší zůstávaly 
poblízku svého původu, menší co písek unášeny pak dále a na příhodných 
místech se usazovaly; částky nejmenší, jemné, co prachový písek neb hlína, 
dopraveny následkem své lehkosti co nejdále.

Avšak ani tyto jemné částečky zvětralých hornin nebyly jednoho pů
vodu. Voda přinášela je z různých stran a tím vysvětluje se i různorodost 
jejich. Také všechny horniny nejímaly stejně látky rušivé, vodou přinešené, 
čehož následek, že všechny stejně nevětraly. Horniny, obsahující živce, vě
trají mnohem dříve, než slídy neb křemeny, proto také nejprvé byly od
neseny a části slídové a křemenité buď později, neb v kouskách mnohem 
větších. Písek v hlínách obsažený je patrným dokladem tohoto pochodu. 
Také barva prozrazuje různé složení hlin. Nejjemnější a nejčistší jsou hlíny 
bílé, které obyčejně prosty jsou příměsků znečisťujících. Cím více těchto 
v hlíně se nalézá, tím více mění barvu svou, buď do žlutá, Šeda, modra, 
červena i černá. Na některých místech setkávají se hlíny cestou s látkami 
organickými, slučovaly se s nimi a usazovaly, tak že na pohled není je 
možno rozeznati. Při přehazování takovýchto hlin, zvláště při trochu vyšší 
temperatuře, poznají se tyto látky ústrojné dle zvláštního hnilobného 
zápachu. Také šedá, modravá a černá barva prozrazují ústrojné látky 
v hlínách.

Na mnohých místech nalézají se však také ložiska hlíny, která nepo
vstala naplavením, nýbrž pouhým zvětráním hornin a to hlavně živcových; 
jsou tov obyčejně ložiska kaolinu, která nalézají se na místech svého pů
vodu. Čerpáme-li z ložiska takového, přijdeme v nejspodnější jeho části na 
prvotní horninu, ze které ložisko zvětráním povstalo. Takováto ložiska 
jmenujeme prvotná, ložiska naplavená pak druhotná.

U ložisek hlin naplavených možno zcela zřejmě pozorovati jednotlivé 
vrstvy, jak za sebou následovaly. Dle síly vody, kterou hlína byla připla
vena, podmíněna i síla a složení ložiska. Byl-li proud vody silnější za ně
kterého deštivého počasí, přinesl slabší vrstvu a více hrubších látek obsa
hující, kdežto látky jemnější donesl o něco dále. Ba v některých ložiskách
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vidíme mezi dosti jemnou hlinou vrstvu kamení, až velikosti pěstí, což je 
známkou, že proud vodní, který kamení přinesl, musil býti velmi silný, 
aneb je-li kamení látek jinorodých, byl proud, který toto přinesl z jiné 
strany veden, než ze které přišly látky hlinité. Jednotlivé vrstvy tvoří 
sluje, na které při kopání hlíny nutno míti dobrý pozor, zvláště při pod
kopávání, neboť se velmi často stává, že při dokopání na takovou sluj 
utrhne se náhle podkopaný kus, ztrativ soudržnost s ostatní hlinou.

Ložiska prvotná nemívají pravidla žádných vrstev, a když předce, je 
to spíše ve směru svislém neb šikmém než vodorovném, což vysvětluje 
se pozvolným větráním hornin a padáním zvětralin ve svislém, neb kou
lením se po šikmých stráních skal původních.

Vrstvy vodorovné měnily se časem ve vlnovité, jak často v ložiskách 
druhotných pozorovati možno, různými pohyby zemské kůry, při sopečných 
výbuších a pod. Kde nad ložiskem hlíny usadila se silnější vrstva jiných 
látek, stlačilo se ložisko následkem tlaku a více neb méně utvrdlo, čímž 
povstala při větším tlaku břidlice hlinitá, při menším hlína břidlicovitá.

Ložiska nejpozději plavením usazená vyznamenávají se zvláštní vlhkostí, 
kterou udržely až na naše časy. Na některých místech jsou ložiska hliněná 
tak vlhká, že možno z nich vyráběti různé zboží bez přidání vody. Dle 
složení jednotlivých ložisek stanoví se jejich upotřebitelnost pro výrobu 
toho kterého druhu zboží.

IV. Druhy hlin.

Dle chemického složení dělí prof. Seger hlíny na čtyry skupiny.
Do prvé skupiny patří hlíny, bohaté na kysličník hlinitý a chudé na 

látky železité. Tyto po vypálení dostávají barvu úplně bílou, neb s jemným 
nádechem do žlutává neb růžová a upotřebí se hlavně na výrobu zboží 
ohnivzdorného. Kysličník hlinitý vzdoruje silně ohni a působí na zbar
vení bílé. Kysličník železitý může býti ve hlínách těch jen velmi slabě 
obsažen, jinak by působil nejen ku snadnějšímu tavení ale i ku zbarvení 
po pálení. Více než 2% tohoto nebývá v hlínách těchto nikdy obsaženo, 
kdežto kysličník hlinitý 40—60% hlin těch tvoří. Pro pěknou bílou barvu 
užívá se jich ku výrobě porcelánu a faencí.

Skupinu druhou tvoří hlíny bohaté na kysličník hlinitý, obsahují však 
určitou větší část kysličníku železitého, který často až 10% dosahuje. Barva 
jejich je po vypálení světle žlutá a mění se dle % kysličníku železitého 
do růžová, červenava až červenohněda. Následkem většího množství ky
sličníku hlinitého mají hlíny ty ještě značnou ohnivzdornost, ač barvou 
bývají od skupiny třetí těžko k rozeznání. Užívá se jich ku výrobě jemněj
šího zboží hliněného.

Skupina třetí složena je z hlin chudých na kysličník hlinitý a boha
tých na kysličník železitý. Pálí se do červena až hnědá. Taví obyčejně 
kolem H00°C. Jsou to obyčejné hlíny cihlářské.

Skupina čtvrtá tvoří hlíny chudé na kysličník hlinitý a bohaté na 
látky železité a vápenité. Tyto obsahuji 20—35% uhličitanu vápenatého 
a pálí se do červenava, žlutá, až zelena. Taví velmi lehce a užívá se jich 
také v cihlářství, nutná však veliká opatrnost při pálení, any výrobky při 
vyšších stupních žáru taví a mění svůj tvar, stávajíce se nevzhlednými, 
neb úplně nepotřebnými.

Co do upotřebitelnosti dělíme hlíny na více druhů, o nichž v násle
dujícím pojednáme.

Kaolin . Nejjemnější hlína, prostá všech látek znečišťujících, je kaolin 
čili hlína porcelánová. Barva jeho je čistě bílá. Za sucha nechá se mezi

9*
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prsty dobře rozemnouti, smísena s vodou dává velmi plastické těsto, z něhož 
pro velikou jeho tvárlivost vyrábí se nejrůznější druhy jemného zboží porce
lánového. Ložisko jeho bývá zpravidla na horninách žulových a rulových, 
portýrových a j., které složením svým jsou bohatý na různé druhy živců, 
chudší na slídu a křemen. Při procesu zvětrávání rozložil se nejprvé živec 
v jemnou bílou moučku, která sesypávala se z výšin dolů. Části křemenité 
a slídovité následkem své větší tvrdosti vzdorovaly rychlému zvětrání, déle 
a udržovaly se na svém místě také déle než živec. Sesypáváním tohoto 
však ztrácely oporu a padaly taktéž dolů, avšak v kouscích větších než 
živec. Kousky tyto ♦ přikryly se dole novými vrstvami živcovými, které 
nepřipouštěly další zvětrání křemenitých látek, následkem čehož velikost 
těchto kousků se nezměnila a dodnes v ložiskách kaolinových v původních 
svých rozměrech se nalézají, tvoříce tak ne jemnou, stejnorodou látku, nýbrž 
smíšeninu různé hrubosti.

Při těžení kaolinu plaví se obyčejně smíšenina. Kousky křemene, 
slídy a jiných těžších látek zůstávají následkem své tíže poblíže místa vý
toku z plavírny aneb u dna této, kdežto jemná, bílá moučka kaolinová 
vodním proudem unášena je dále do nádržek, kdež po usazení čistá voda 
odtéká, čistý kaolin buď sušen neb lisován, k vůli odstranění ostatní vody 
v něm obsažené.

Co do složení je kaolin velmi různý. Analysou nalezneme v něm ve
škery látky, ze kterých byl utvořen. Tak bývají to hlavně látky křemičité, 
vápenité, železité a jiné, které dle poměru mají vliv na různé vlastnosti 
kaolinu. Dle vlastností těch určuje se jeho upotřebitelnost pro výrobu růz
ných druhů zboží. Namnoze přidává se mu i některých potřebných vlast
ností cestou umělou, míšením některých látek, které potřebnou vlastnost 
v určité míře mu dodají.

Jsou však i mnohá místa, kde ložisko potřebného kaolinu ani nestává 
a předce nápodobuje se tento uměle, namnoze až k nepoznání. Tak z hornin 
chausseských v Prusku a v Tregoninghillu u Hellstonu v Anglii vyráběn 
umělý kaolin. Z tohoto anglického, nejen že se hotoví výrobky různého 
druhu, které od výrobků z pravého kaolinu k rozeznání nejsou, nýbrž 
surová tato nápodobenina rozesílá se co zboží, jako výrobní surovina pro 
mnohé jiné továrny, vyrábějící nádobí a výrobky podobné.

Na místech těch jsou všechny podmínky k pozdějšímu se vytvoření 
ložisek kaolinových. Továrny však urychlují tisíciletý proces zvětrání tím 
způsobem, že melou k disposici jsoucí horniny na jemný prach, který pře
plaven a vystaven po jeden neb dva roky mrazu, teplu a dešti, dá látku 
kaolinu velmi podobnou. Tato, smísena s určitým množstvím plastické hlíny, 
dá se pohodlně utvářeti v jakoukoliv formu. Ovšem barva této látky není 
nikdy více tak čistě bílá jako skutečný kaolin, nýbrž mění se poněkud 
do Šeda, hnědá, zelenává i žlutá, avšak výrobky z ní jsou rovnocenný 
s pravými.

U nás v Cechách nalézají se ložiska kaolinu u Cedlic u Karlových 
Varů, v Horní Bříze u Plzně, v Línech u Nýřan a jinde. Německo má 
mnohá ložiska vzácného kaolinu, z nichž nejznámější jsou ložiska míšeňská, 
která dodávají kaolin do celé Evropy. Též Francie má ložiska kaolinu 
hlavně u St. Irieix u Limoges. V Rusku jsou ložiska u Blagodatnoje a Da
vidova v gubernii Jekatěrinoslavské. Též Anglie má svá ložiska u St. 
Austle v Cornwallisu. Severní Amerika u Lawrence v Indianě a Perth 
Amboy; Indie u Beruwala na Cejloně.

Nejvíce a nejlepších ložisek má prvotní vlast porcelánu, Japonsko a 
Čína. Jsou to ložiska u Gairome, Shigaraki, Harima, Yumato, Tonoguchi 
a j. Výroba zboží porcelánového byla u nás neznámou až do sedmnáctého 
století. Ač již staří Římané používali porcelánových nádob, tehdy ovšem
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pouze co předmětů přepychových, přece sami výrobu těchto neznali, a vše
chen dovoz zboží toho obstaráván byl pouze z Cíny. Později i k nám do
vážen porcelán co vzácné zboží, které ovšem pro přílišnou jeho drahotu, 
toliko králové a šlechticové mohli sobě zaopatřiti. Dr. Zimmermann ve 
svých dějinách porcelánu uvádí pověst, která svědčí o obrovské drahosti 
těchto výrobků. August, král polský a saský kurfirst, prodal za několik 
tuctů pestrých čínských váz porcelánových, celý pluk vojínů v úplné zbroji, 
z nichž každý musil měřiti vice než šest vstop.

Kdy výroba zboží porcelánového v Cíně počala, to nenechá se ani 
přibližně určiti. Známo, že Číňané tisíciletí před námi stáli na určité kul
turní výši, a mnohé obory průmyslové výroby zůstávaly přes všeliký dovoz 
zboží čínského do Evropy u nás tajemstvím, které vynésti přes hranice 
nebeské říše znamenalo ztratiti život pro toho, kdo by se toho byl odvážil. 
Mezi jinými tajemstvími byla lo výroba hedvábí a porcelánu. Tento až do 
r. 1706. pouze odtamtud se k nám dovážel, v kteréžto době vynález jeho 
u nás se datuje. Vynález porcelánu má co děkovati zběsilé touze po zlatě 
v počátku 18. století, kdy pomocí »černé vědy«, alchimie, hledán byl 
»kámen mudrců«. Tento sice nenašel nikdo, za to však mnohé jiné vyná
lezy mají co děkovati alchimistickým pracím tehdejší doby.

Cenu ložisek kaolinových a jich zužitkování na porcelán objevil vzácný 
tehdy učenec a skutečný vědátor v oboru chemie, svobodný pán z Tschirn- 
hausu v Drážďanech. Tento až do smrti své zabýval se v laboratoři své 
zdokonalováním tehdejšího zboží hrnčířského, což se mu skutečně také 
dařilo. Krátce před smrtí svou docílil poprvé čistého bílého porcelánu. 
Jméno jeho však obyčejně nepojí se k tomuto vynálezu, nýbrž jméno 
švindléře Bottgera, který po vyučení se lékárnictví pustil se jako mnoho 
jiných do dělání zlata a projda několik vězení ve Wirttenberku a Drážďa
nech, stal se později pomocným pracovníkem v laboratoři Tschirnhausově. 
Když tento zemřel, zmocnil se Bottger zápisků jeho a vyráběl potom zboží 
porcelánové sám, vydávaje se za jeho vynálezce. Jména toho mohl ovšem 
snadno docíliti, an bílý porcelán teprvé krátce před smrti Tschirnhausovou 
z pece poprvé vyšel a veřejnosti znám dosud nebyl. Přičiněním Bottgero- 
vým zřízena byla brzy na to velká státní továrna na porcelán na Albrechts- 
burku u Míšně, kde z počátku pouze nečisté, zbarvené zboží se vyrábělo, 
později však zřízeno zvláštní tajné oddělení pro výrobu porcelánu bílého. 
Tajemství toto bylo velmi přísně zachováváno, poněvadž na Bottgera 
i všechny jeho spolupracovníky byl vznesen trest smrti v případě prozra
zení tohoto vynálezu. Za nedlouho na to počalo se sice vyráběti porcelá
nové zboží v Sévres ve Francii, avšak ohnivzdornosfc byla tak nízká, že se 
podobalo spíše bílému sklu než porcelánu. Hrabě Karel Hoym, který byl 
vyslancem německým v Paříži, navštíviv tuto továrnu, slíbil několik beden 
bílé hlíny míšeňské na zkoušku sem zaslati. Byl však, jsa prozrazen, zbaven 
důstojnosti své, zajat a zavřen do žaláře na Konigssteinu, kdež v noci ze 
dne 21. na 22. duben 1734. samo vraždou skončil. Ještě následujících deset 
let bylo přísně zakázáno odvézti bílou hlínu z místa původu a r. 1746. 
trest oběšení na to vyměřen. Domníváno se, že ložisko toto je pro Sasko 
zvláštním darem božím, v čemž zvláště udržovala vládu ta okolnost, že 
do Anglie a Francie dovážena byla hlína z Cíny přes to, že mohutná lo
žiska byla u Bayone Mercus, Mende, Cherbourgu, Limoges. Elos de Madam, 
Chabrol a jinde.

Později Bottger byl usvědčen, že vedl rozsáhlou korrespondenci z če
skými a slezskými kupci, kteří mu velikými sumami platili, z čehož sou
zeno, že tajemství svoje prozrazuje a on, aby ušel trestu, uprchl přes Cechy 
do Krakova, Přes veškeré tajnůstkářství, které s výrobou porcelánu se 
provádělo, rozšířila se známost výroby té poznenáhlu předce po celé
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Evropě a to ponejvíce na základě vlastních zkoušek, prováděných na tom 
kterém nalezišti kaolinu. V brzku povstávaly továrny porcelánové na 
mnoha místech, v r. 1743. ve Furstenburku, 1751. v Berlíně, 1753. ve 
Vídni a t. d.

Hlína plastická. Co do upotřebení, stojí na druhém stupni jakosti 
hlína plastická čili plasticky jíl. Barva její je špinavě bílá, měnící se různě 
do žlutá, zelena i červena; nechá se velmi dobře formovat! pro svou pla- 
stičnost. Je ohnivzdorná a po vypálení dostane barvu buď čistě bílou, neb 
slabě nažloutlou. Co do chemického složení obsahuje látky příbuzné s hlinou 
porcelánovou a součástkami, obsaženými v následující hlíně dýmkářské. 
Užívá se ji na zboží ohnivzdorné, zadní výplň mosaikových dlaždic, zboží 
hrnčířské a jiné druhy jemnějšího zboží, hlavně kamnářského a terrakot- 
tového.

Hlína dýmkářská. Barva hlíny dýmkářské je bílá neb s různobarev
ným nádechem, po vypálení zbělí. Chemické složení je různé, dle poměru 
částek hlinitých a jich příměsků. Kysličníky křemičitý a hlinitý mění se 
v poměru 4:1, 3:1, 2: 1, až ku stejnému poměru obou. Hlína tato mívá 
něco % látek železitých, které dodávají jí slabého zbarvení. Při pálení je 
dosti ohnivzdorná. Užívá se jí ku výrobě různého zboží hrnčířského, hlavně 
bílých dýmek.

Hlína valcháfská. Hlína valchářská je barvy světle žluté neb světle 
šedé. Obsahuje množství látek křemičitých, které ji činí hubenou, méně 
plastickou, avšak dodává jí zvláštní vlastnosti, ssáti do sebe totiž mastné 
látky, což činí ji hledanou v chemických prádelnách, továrnách na sukna, 
kde z látek odstraňuje mastné skvrny a mastnotu z ovčí vlny před jejím 
zpracováním. Hlína valchářská je v ohni dosti trvanlivá a dostává po vy
pálení hnědý nádech.

H lína hrnčířská. Tato co do barvy bývá poněkud různá. Dle množství 
přítomných látek železitých mění se ze šedé až do žlutá i červena, někdy 
i do černá následkem přítomných látek bituminosních, to je zuhelnatělých 
látek rostlinných, což hlavně v krajích hnědouhelných pozorovati možno. 
Obsahuje-li hlína přílišné množství těchto látek, stává se, že v ohni příliš 
vyhoří, pročež nehodí se ku výrobě zboží hrnčířského, ano by propouštělo 
vodu, což ani potahem glasury zameziti možno není. Chemické složení 
mění se velmi. Kysličníky křemičité a hlinité bývají v poměru 5:3, 2 :1 , 
5: 2. Značné procento kysličníků železitých, z pravidla v hlíně této obsa
žených, zbarvuje ji do žlutá i červena. V ohni mění snadno tvar, při 
větším žáru mění se i v látku sklovitou. Užívá se pro hrubší zboží hrn
čířské a jiné.

Hlína cihlářská. Hlína cihlářská je co do čistoty poslední mezi ostat
ními hlínami. Tuto dělíme na dva druhy a sice vápenitou a vápna prostou. 
Hlína vápenitá obsahuje v sobě částky uhličitanu vápenatého, který na
chází se v nich buď nestejnoměrně rozdělen, v kouscích, aneb v nejjem
nějším sloučení, tak že stěží možno jej v hlíně rozeznati. Tato druhá jme
nuje se slin, dle množství buď slin hlinitý neb vápenitý. Barva hlíny té 
je bělavé šedá, žlutavá, po vypálení mění se do červenava, žlutává i běla. 
Hlína vápna prostá je nejrůznějších barev, bělavá, šedá, žlutá, červená, 
hnědá až i černá. Znečištěna bývá látkami ústrojnými, železitými, solnými, 
sádrovitými, písčitými, kameny a j. Pálením mění se do žlutává, červenava, 
tmavočervena, modra, zelena a hnědá. V ohni je velmi málo trvanlivá a 
taví při větším žáru jako hlína kamnářská. V oddíle o zkoušení hlin po
jednáno je zvlášť podrobněji o hlíně cihlářské.

Mimo jmenované jsou některé druhy hlin, které v keramice se jen 
zřídka užívají, hlavně k dekoraci, za to tím více ve sklářství, malířství, 
natěračství a p. Tyto jmenují se obyčejně hlinky.
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Hlinka bílá. Tato bývá více méně čistá a potřebuje se jí na barvení, 
čistění a leštění kovů.

Hlinka červená. Tato látkami železitými do ruda je zbarvena. V lo
žiskách nachází se obyčejně tvrdá a rozřezává se na tyčinky, které co 
červené tužky slouží. Ku zhotovování jemných tužek na papír, mele se, 
plaví, mísí s mýdlem a arabskou gummou, načež tlačí se neb lije do forem. 
Přílišným množstvím gummy stává se tvrdou a nepouští barvu. Umleta 
a smísena s hlinou bílou, namočena a zpracována ku plastičnosti, dává 
červené zboží porcelánové.

Hlinka arménská čili sienská je červenožlutá a užívá se jí v ma
lířství, k výrobě orientálských dýmek, tak zvaných čibuků, k dekorování 
některých druhů hliněných výrobků, hlavně co angoby.

Hlinka žlutá čili okr je barvy špinavě žluté a oranžové, která přivo- 
děna je hydrátem kysličníku železitého. Užívá se v malířství a natěračství 
a ve sklářství k vůli lehčímu roztápění a zelené barvě. Též v barvířství 
se užívá ku barvení suken a koží. V keramice slouží co angoba.

Jak z předešlých dvou kapitol vidno, různí se složení hliněných lo
žisek dle jejich původu a následkem toho i vlastnosti hlin různě se mění, 
čímž stávají se pro různá odvětví průmyslová buď více neb méně upotře
bitelnými. Mimo některé podřízenější vlastnosti, které méně důležitosti 
mají, vyniká několik vlastností velmi důležitých, kterými se hlíny vyzname
návají a které je nutno dobře stanovití, prvé než pomysliti možno na vyrá
bění některého druhu zboží. Jsou to hlavně: plastičnost čili tvárlivost, 
smršťovatelnost, ohnivzdornost, porovitost a barvitost. O jednotlivých těchto 
vlastnostech pojednáno v oddíle o zkoušení surovin.

V. Zkoušení ložisek.

V následujícím oddíle pojednáme o ložiskách výhradně hlin cihlář
ských. Jak již v oddíle o podmínkách pro založení cihelny uvedeno, je 
nejdůležitější podmínkou pro závod podobný, by potřebné množství upo
třebitelné hlíny pro výrobu bylo k disposici. Přesvědčiti se o tomto je 
první prací, kterou nutno předsevzíti na místě projektovaného závodu. Sta
novení toto děje se dvojím způsobem a sice kopáním neb vrtáním.

Prokopávání ložiska doporučuje se jen v tom případě, že hloubka 
jeho není příliš veliká a složení jeho není příliš různorodé. Při tom počí
náme si tím způsobem, že prokopáme tak hluboké příkopy neb jámy ve 
vzdálenosti 20—40 m  od sebe, jak hluboko sahá upotřebitelná hlína ku 
výrobě. Způsobem tím pokračujeme po celém ložisku a dle hlíny z děr 
vykopané seznáme, mnoho-li a jak složené hlíny na kterém místě jest.

Nalézá-li se však ložisko pod silnou vrstvou písku, kamení, ornice 
neb jiných neupotřebitelných látek, neb je-li hloubka jeho tak mocná, že 
vyhazování hlíny lopatou z vykopaného otvoru nahoru více možno není, 
tu užívá se druhého způsobu, to je vrtání. Na některých místech práci 
tuto vykonávají studnaři neb vodní mistři. Není však mnohdy v dalekém 
okolí žádného studnaře, a pak práce jím prováděné bývají někdy trochu 
příliš drahé, někdy i výsledek jejich je nespolehlivý, tak že je vždy dobře, 
by podnikatel toho kterého závodu raději sám práci tu řídil a postup její 
znal. Práci tu nejlépe vykonávati je v zimě, kdy buď mistr neb jiný, 
zkoušek takých znalý, může býti přítomen. Mimo toho doba letní není 
k tomu tak dobře způsobilá, poněvadž vrchní půda bývá někdy příliš 
měkká a při každém vytahování vrtáku sesype se do otvoru a při násle
dujícím spouštění vrtáku do tohoto se nabere, což vzbuzuje domněnku, 
jakoby vrstva hlíny, podobná vrchní, nalézala se v té hloubce, kam po-
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sledně bylo dovrtáno. Pro toto je vždy lépe vrchní měkší hlínu raději od- 
kopati a založiti vrták teprvé na hlíně tvrdší, která se nedrobí, tuto dobře 
upěchovati a položili na otvor prkénko s kulatou dírou poněkud většího 
průměru než je vrták sám.

Vrtáky ku zkouškám těm bývají různého tvaru. Možno však tyto 
velmi levně si i doma u kováře poříditi použitím železných rour, nejlépe 
starých rour plynových neb vodovodových, v průměru as 5 až 8  em. 
Kovář velmi lehce upraví z těchto rour nástroj ku vrtání tímto způso
bem. Vezme rouru as 70 em dlouhou, již rozžhaví a vyseká z ní asi do tří 
čtvrtin její délky as 3 em široký pruh. Na to spodní část roury rozevře, 
usekne šikmo směrem k jednomu rohu, povstalému vyseknutím zmíně
ného pruhu, čímž povstane špičatý konec spodní částí roury, který za 
horka stočen dá tvar závitu. Nejdůležitější část vrtáku je tím hotova. 
K této spodní části přinýtuje se nová, třeba užší roura, která do předešlé 
se vejde. Druhá tato část může býti libovolně dlouhá; přílišná délka se 
však nedoporučuje, poněvadž při častém vytahování překáží; lépe, jsou-li 
kratší kusy rour na konci opatřeny závity, by se nechaly do sebe zašrou- 
bovati a tak dle potřeby nastaviti. Na vrchním konci upevní se delší 
držadlo, k vůli snadnějšímu otáčení. Vrtákem takto zhotoveným pracuje se 
tím způsobem, že nasadí se na určitém místě do země a otáčí se jím 
směrem proti závitům a tlačí co možno dolů. Způsobem tím zarývá se 
vrták stále hlouběji a hlína, spodní části závitu uchopená, stoupá do dutiny 
uvnitř roury v tom složení, v jakém se postupně v ložisku nalézá. Zaryl-li 
se vrták do země tak hluboko, že nekouká více spodní část jeho, vy
táhne se ven, hlína z roury se opatrně vyndá, tak, by jednotlivé vrstvy 
celého sloupce zůstaly v tom pořadu, ve kterém se v rouře nacházely. Na 
to vtlačí se vrták do otvoru znova tak hluboko, by bez otáčení dostala se 
spodní špička až na místo, kde před vztažením se nalézala, načež točí se 
znova tak dlouho, až vrták prostoupí ložisko v novou délku spodní jeho 
části. Způsobem tím pokračuje se dále, nové kusy rour nahoru se na
stavují a vedle otvoru klade se jeden trámec látek uvnitř spodní roury se 
nacházejících, vedle druhého tím způsobem, v jakém za sebou byly čer
pány. Je-li hlína ve spodnějších vrstvách příliš tvrdá, stačí naliti do otvoru 
trochu vody.

Stane-li se náhodou, že v některé vrstvě dole nalézá se sypký písek, 
jest to velmi přitěžující okolností, ana vrstva tato sesejpá se stále do vy
vrtaného otvoru, znečišťujíc tak vrstvy, které mají býti čerpány, což činí 
pozorování hlíny pak neurčitým. V případě tom pomůžeme si tím způ
sobem, že vpravíme do otvoru na místo, kde vrstva písková se nalézá, 
novou plynovou rourou, která zamezí další sesejpávání písku dolů. Roura 
ta musí býti ovšem silnější než vlastní vrták, tak, aby tento mohl se v ní 
pohodlně pohybovati.

Jednotlivé vrstvy je třeba dobře zvlášť uschovat! a zapsati zároveň, 
jak jsou silné a v jaké hloubce se nalézají. S vrtáním pokračuje se tak 
dlouho, až dostaneme se na tvrdou spodní půdu, neb až jsme jisti, že pro
stoupené dosud ložisko stačí pro závod projektovaný.

Mnohdy stane se však také, že při vrtání přijde se na kámen, který 
rozměrem svým je větší, než aby vešel se do roury, a tu třeba jej od
straniti, aby další vrtání nebylo rušeno. K odstranění tomu zhotoví se nej
spodnější část vrtáku v jiném poněkud tvaru než byla prvá. Užije se 
taktéž plynové roury as 2 0  em dlouhé, jejíž spodní konec upraví se po
dobně jako u svrchu popsané části, avšak ne tak táhle a špička povstalá 
stočí se pouze do půlkruhu, do vnitřku vpraví se delší ostrý hrot, nej
lépe čtyřhranný, který asi 3  em z otvoru dolů vyčnívá a připevní se 
v rouře nýty. Nástroj ten připevní se jako prvý na delší rouru a spustí
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až ku kamenu, který dalšímu vrtání překážel, načež se trochu pozvedne 
a vší silou zarazí se hrot do kamene a otočí. Způsob ten opakuje se tak 
dlouho, až kámen je rozdroben. Části jeho vezme potom vrták do roury 
a vynese ven.

Někdy však je kámen překážející příliš velký, než aby mohl býti 
způsobem podobným odstraněn a tu nezbude jiné pomoci, než odstraniti 
jej pomocí nějaké třaskaviny, nejlépe dynamitu. K zaopatření si dynamitu 
zapotřebí je policejního 
povolení a nutno toto 
před kupováním si opa- 
třiti. Upotřebení je velmi 
jednoduché při odstra
ňování kamenů. Zápalná 
šňůra upevní se do zá
palky stisknutím klešti
čkami, rozbalí se na 
jednom konci dynami
tové patrony papír, zá
palka vloží se do vnitř 
a papír opět zaváže se 
kolem šňůry, načež celá 
patrona spustí se vyvr
taným otvorem až ku 
kamenu, který je potřeba rozdrtiti. Přesahující konec šňůry se uřízne, tato 
na konci nožem se rozpoltí a vloží se do ní zápalná hubka, která se sirkou 
zapálí. Počká se, až prach ve šňůře hoří, což je k poznání dle zápachu 
a vyfukování kouře ze šňůry. Po tomto je nutno se vzdáliti a hledati za 
něčím záchranu. Dříve však, než se šňůra zapálí, třeba učiniti opatření, by 
nikdo k místu tomu se nepřiblížil. Jakmile výbuch nastal, vytáhne se šňůra 
ven z otvoru, nalije se dovnitř trochu vody a pokračuje se ve vrtání dále.

Nestačí ovšem zaznamenávati pouze na jednom místě, v jaké hloubce 
jaký druh hlíny je, nýbrž nutno provésti zkoušky ty na celém ložisku a 
dobře je poznamenati. Způsobem tím možno si učiniti snadný přehled, jak 
vypadá ložisko ve svém nitru, kde jak klesá neb stoupá ta neb ona vrstva 
a které látky možno 
těžiti ve větší míře na 
některém místě.

Obrázek 60. ozna
čuje způsob, jakým třeba 
si počínati při určování 
mohutnosti ložiska. Po
zemek A , B , G, D stojí 
k disposici pro zařízení Obr. 61.
cihelny a je třeba určiti,
mnoho-li hlíny pozemek tento obsahuje. Za tou příčinou rozdělí se celý 
pozemek na čtverce, v jichž rozích učiní se zkoušky vrtáním, čísla 1—96 
na obrázku uvedená, znamenají zkušební díry. Pozemek má svah od se
veru k jihu a obr. 61. označuje průřez tohoto svahu a sice v přímé čáře 
mezi dírou 31. a 45. směrem od silnice.

V obrázku 61. nechá se pozorovati dobře, jaký výsledek jeví se po 
zkouškách v dírách 31—45. Tak ku př. v díře 34. je pod vrchní ornici 
ihned vrstva písku 1*60 m silná, v díře 35. jde písek do hloubky 2*50 m; 
před dírou 36. objevuje se pod ornici již žlutá hlína písčitá, která v díře 
37. již hloubky 2*20 m dosahuje. V této díře pozorovati možno také již 
žlutou hlínu mastnou pod ornici, která však teprvé v díře 40. větší hloubky

Kronika práce. Dii IX. 1 0
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dosahuje. V této ku př. vidíme 0*20 m  ornice, 1*60 m  žluté hlíny mastné,
1 *50 m  žluté hlíny písčité, l*70m písku; dálší vrstvu tvoří kamenitý pod
klad. V díře 42. vidíme: 0*20 m  ornice, 2*00 m  mastné hlíny, 2*00 m  písčité 
hlíny a 160m písku. Postupujíce způsobem tímto až k díře 45., nalezneme 
v této 0*20 m  ornice, 1*50 m mastné hlíny, 2*80 m  písčité hlíny, 3*00 m 
písku a kamenitý podklad.

Z obrázku tohoto možno tedy pozorovati, že největší množství hlíny 
je mezi dírou 4 i. až 45. Písek volně přístupný pak nalezneme mezi dírou 
32. a 36. Při vypočítávání mohutnosti celého ložiska dotyčného pozemku, 
usnadňuje velmi práci, nakreslení situačního plánu a pořízení vysvětlivek 
k tomuto, v nichž uvedeny jsou výsledky zkoušek v každé díře zvlášť. 
Velmi prospěsno je, nakresliti si dle těchto výsledků podélné průřezy mezi 
čísly 1 a 15, 16 a 30 až 87 a 96, a průřezy příčné mezi čísly 1 a 46,
2 a 61 až 15 a 96. Z takovéhoto plánu a vysvětlivek můžeme o každém 
místě zmíněného pozemku přesně udati, mnoho-li kterých látek se pod 
jeho povrchem nalézá, což zajisté toliko ku prospěchu závodu sloužit! 
může. Mimo toho z uvedeného možno snadno vypočísti aspoň přibližné 
množství různých surovin, buď potřebných neb nepotřebných pro příští 
výrobu tím způsobem, že stanovíme krychlový obsah různých látek v ka
ždém čtverci zvlášť, načež výsledky sečteme.

Veškeré druhy hlín na zkoušku vrtáním čerpaných uschováme a po 
dokončení vrtání po celém pozemku podrobíme zkouškám různého druhu, 
bychom stanovili, které látky obsahuje a do jaké míry se hodí pro výrobu 
určeného zboží.

VI. Určování a zkoušení surovin.

V následujícím bude pojednáno o surovinách nejen v cihlářství, ale 
i v ostatní stavební keramice užívaných. Část těchto surovin nalézá se 
v přírodě již tak složena, že možno jich ihned použiti k výrobě, část nutno 
teprvé důkladně připravovati a mísiti, by staly se upotřebytelnými.

Hlavní surovinou, která k použití ve stavební keramice přichází, je 
hlína Tato však složením svým není stejnorodá, nýbrž z různých sou
částek složena, které mají důležitý vliv na vlastnosti činící, ji buď plastickou, 
soudržitelnou, porovitou, smršťovatelnou, ohnivzdornou, barevnou a j.

Rozdělení hlin viz v druzích hlin na str. 67. Největší a nejdůležitější 
součástkou hlin je vlastní hmota hlinitá v užším slova smyslu, která činí 
celou směs hliněnou tvořitebnou čili plastickou. Hlíny, obsahující příliš 
mnoho hmoty hlinité, jmenujeme mastné, opáčné ostré nebo hubené. 
Mimo hmoty hlinité jsou v hlíně obsaženy látky neplastické, tak zvané 
ostřící, pak látky zvyšující tavitelnost hlíny v ohni, tak zvaná tavidla, dále 
látky barvící, látky znečišťující a škodlivé. K účelům dekoračním upotřebí 
se ještě různých látek uměle vytvořených, v hlíně se většinou nenalézajících.

Hmota hlinitá je nejjemnější součástí hlíny, tak že zrnka její není 
možno prostým okem pozorovati. Je-li úplně čistá, má barvu bílou, jako 
vidíme u kaolinu. Sama o sobě není prvkem, nýbrž skládá se ze dvou 
hlavních částí a sice hliníku a křemíku. Tyto dva prvky nejsou přímo 
spolu spojeny, nýbrž pomocí vody, obsahující kyslík, a tvoří tudíž slouče
ninu z molekulň: hliníku, křemíku, kyslíku a vody. Atom jmenujeme 
nejmenší pomyslitelnou částku některého prvku, kterou nižádným způsobem 
více rozděliti možno není. Spojením více atomů povstává molekul.

Hlavní dva prvky, totiž hliník a křemík, jsou spojeny vodou, obsa
hující kyslík, který prostoupil oba tyto prvky, což jmenujeme okysličením 
a sloučeninu tu nadále jmenujeme kysličník hlinitý a kysličník křemičitý.
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Hliník jímá více kyslíku do sebe než křemík, čímž okysličení jeho je větší. 
Dle poměru kyslíku, obsaženého v základních dvou prvcích, udáváme jeho 
množství k těmto v číslech. Chemie má zvláštní výrazy pro veškery prvky 
a sice je to pojmenování latinské, které stalo se mezinárodním pojmeno
váním chemickým. K vůli snadnějšímu a kratšímu psaní těchto prvků, 
užívá se pouze začátečního písmene jmen, k čemuž připojuje se číslo, 
mnoho-li dotyčného prvku obsaženo je v té které sloučenině. Tak hliník 
co prvek jmenuje se v řeči chemiků Aluminium a značí se písmeny AI, 
křemík =  Silicium a značí se Si, kyslík Oxygenium a značí se O, vodík 
Hydrogenium a značí se H. Dle toho označuje se tudíž hmota hlinitá co slou
čenina hliníku, křemíku, vodíku a kyslíku v chemické formuli AISiHO. Za 
příčinou určitějšího rozpoznání však, mnoho-li těchto prvků se ve hmotě 
hlinité nalézá, přiděluje se ku značkám těm číslo. Tak AL^S^HjO^ zna
mená, že hmota hlinitá obsahuje 2  atomy hliníku, 2  atomy křemíku, 
5 atomů vodíku a 11 atomů kyslíku. Poněvadž však hlavní dva prvky jsou 
okysličeny určitým množstvím kyslíku, označují se tyto ve formulích che
mických co okysličené takto: A120 3, 2Si02, 2H20, což značí, že hmota hli
nitá obsahuje okysličeného hliníku jeden molekul (na dva atomy hliníku 
tři atomy kyslíku), okysličeného křemíku dva molekuly (na jeden atom 
křemíku dva atomy kyslíku) a 2  molekuly okysličeného vodíku lna dva 
atomy vodíku jeden atom kyslíku). Čísla velká před písmeny postavená 
značí, kolik molekulů dotyčného prvku ve sloučenině se nalézá. Nestává-li 
žádných čísel před písmeny, znamená to, že ve sloučenině složené pouze 
jeden molekul dotyčného prvku se nachází, jako ve sloučenině jmenované 
vidíme u kysličníku hlinitého. Sloučeninou složenou jmenujeme v tomto 
případě hmotu hlinitou, sloučeninou jednoduchou okysličený hliník, okysli- 
čený křemík a okysličený vodík.

Hmota hlinitá nenachází se však skoro nikdy v přírodě úplně včistá, 
nýbrž sloučená s látkami jinými, což vysvětluje se jejím původem. Živce, 
které zvětráním daly hmotu hlinitou, jsou různého složení a obsahují hlavně 
hliníky, křemíky, různé alkalie a alkalické zeminy.

Mimo prvky, v živcích obsažené, má hmota hlinitá ještě jiné přimíse- 
niny, které větráním hornin a plavením smíseny s ní byly. Pouze nejčistší 
(kaolin), poněvadž s jinými zvětralinami plaven nebyl, nýbrž na místě zvě
tralých živců usazen zůstal, obsahuje pouze prvky svrchu jmenované. Kde 
plavením ložisko se usadilo, tam k zvětralinám živcovým přidružily se 
i zvětraliny hornin jiných, které v malinkých částečkách k sobě se pojily 
a spolu usazovaly, čímž různý vliv mají na jich barvu, tvrdost, tavitelnost 
a jiné vlastnosti, a následkem toho, dle složení svého ku výrobě různého 
zboží upotřebitelný jsou. Je možno sice oddělit! hrubší součástky od jem
nějších, aby zboží lepšího druhu vyráběti se mohlo, avšak rozloučiti je tak, 
aby i barva jejich se změnila, možno je pouze chemicky, což pro výrobu 
pro přílišnou práci možno není.

Hmota hlinitá dodává hlíně její plastičnosti, kterou však po vypálení 
ztrácí, zanechávajíc tvar za syrová ji daný, a tvrdne v pevnou kamenitou 
hmotu. Tato také má tu vlastnost, že po silném ohni vzdoruje počasí tak, 
že i po tisíciletí neporušený zůstane předmět, zhotovený z hlíny, obsahující 
mnoho hmoty hlinité. Čistá hmota hlinitá, nesmíšená z různými tavidly, 
činí hlínu velmi ohnivzdornou. Plastičnost docílí se u hmoty hlinité toliko 
přidáním určitého množství vody. Množství toto určiti se musí dle fysi
ckého složení hlíny. Voda, která se k hlíně přidává, musí se sušením z vý
robku opět vypařiti a jmenujeme ji vodou rozdělávací. Suší-li se hlína při 
vyšší temperatuře, ztrácí další čásť vody, kterou suchý vzduch nevysuší. 
Tato voda jmenuje se hygroskopická a vypařuje se úplně teprvé při 120° C. 
Silnějším pálením vysuší se i voda poslední, která v pravěku působila ku

10*
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zvětrání hornin a která sloučila jednotlivé prvky hmoty hlinité, zůstavší 
až do pálení v této. Voda tato jmenuje se chemicky slučující.

Uniknutím této poslední vody tvoří se pevné těleso, které, i kdyby 
bylo na prach rozemleto a s vodou smíseno, není vice plastickým; je to 
pálená hmota hlinitá čili sloučenina kysličníku hlinitého a křemičitého, 
vody prostá.

Látky ostřicí. Druhou součástí, v hlíně obsaženou v míře značnější, 
jsou různé látky ostřící, neplastické. Bez těchto samotná hmota hlinitá ne
byla by upotřebitelná ku výrobě různého zboží hliněného. Tato, aby se 
stala plastickou, musí se k ní přidati potřebná voda, což má za následek, 
že rozměr její se příliš zvětší, načež po dodání potřebného tvaru schnutím 
a pálením se opět silně sráží, kterýžto proces jmenujeme smršťováním. 
Poněvadž však nejprvé silně smršťují se rohy, hrany a povrchní plochy 
zboží hliněného, kdežto vnitřek zůstává následkem vlhkosti své v nezmě
něném rozměru, nastává nestejné smršťování celého předmětu, což má za 
následek nejen ohýbání a křivení téhož, ale i pukání. Že borcení se a pu
kání není kýženou vlastností, rozumí se samo sebou a nutno nějakým 
prostředkem tomu zabrániti. Takovéto příliš mastné hlíny také lepí se na 
tvárnice (formy), což prodlužuje zbytečně práci. Mimo zmíněné vlastnosti 
má takováto hlína ještě obyčejně tu vlastnost, že v ohni příliš brzo taví, 
houstne na povrchu a zamezuje tím unikání plynů, uvnitř během pálení 
se vyvinujících.

Aby se všechny tyto přitěžující vlastnosti zamezily, nutno mísiti do 
hlíny, obsahující příliš mnoho hmoty hlinité, látky ostřící. Ve většině hlin, 
hlavně hrubších, bývají látky tyto již od přírody přimíšeny. Přimíšení 
těchto neplastických, ostřících látek do hlíny má předem umožniti volný 
přístup vody ku všem částkám hlíny, by tato stejnoměrně nasákla a se 
změkčila a rozležela; při sušení a pálení usnadňuje rychlejší vypaření vody 
zevnitř výrobků, čímž zamezí se borcení a pukání; při pálení pak umožňuje 
rychlejší zahřívání a stejnoměrné pálení předmětu hliněného, jak na po
vrchu tak uvnitř.

Avšak i k jiným účelům užívá se látek ostřících. Tam, kde třeba vy- 
robiti předmětů pórovitých, lehkých, přidávají se látky ostřící ku hlíně; 
bývají to hlavně látky ústrojné, které v ohni vyhoří a zanechají na místo 
sebe mnoho malých dutin, čímž jsou dotyčné předměty po vypálení velmi 
lehké. Toto dělá se hlavně při cihlách pro vyšší stavby.

Někdy mají látky ostřící za účel zvýšení bodu tavitelnosti a opáčně 
tento snížiti. V každém případě je třeba látku ostřící dobře voliti, aby 
účelu na ní kladenému vyhovovala.

Má-li zameziti látka ostřící přílišné smršťování výrobků, nutno ji voliti 
tak, by zrna její nebyla příliš jemná, moučná, nýbrž zrnitá; s hrubosti 
zrnek nesmí se však zase jiti tak daleko, by se jimi pukání při sušení 
a pálení ještě více nepodporovalo a stěny tvárnic, hlavně sádrových, nepo
škozovaly. Látky ostřící obyčejně se nesrážejí při sušení a pálení (mimo 
ústrojné), a hlína ji obklopující smršťuje se, puká kolem hrubších zrn, 
čímž povstávají buď větší neb menší trhliny. Stane-li se, že hlína již od 
přírody přimíšeno má více takovýchto větších zrn látek ostřících, je třeha 
je buď odstraniti neb nějakým způsobem rozdrobiti.

Míšení musí se díti na všech místech stejnoměrně, by nevznikly 
shluky látek ostřících v hlíně. Jsou li zrnka stejnoměrně rozdělena, jímá 
smíšenina všude stejně vodu; jedna čásť hmoty hlinité vyplní vždy utvo
řený prostor mezi čtyřmi zrnky písku k sobě přiléhajícími, kdežto čásť 
druhá oddělí vedle sebe jsoucí zrnka a mezi těmito se usadí. Při nastáva
jícím sesíchání zmenšuje se rozměr hmoty hlinité a zrnka písková mohou 
následkem uvolnění blíže k sobě se posunouti. Posunutím tím zmenší se
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sice rozměr předmětu, z hlíny vyrobeného, ale přece ne do té míry, jako 
by se byl zmenšil bez zrnek ostřících, any tyto, jakmile až k sobě se do
staly, a hranami jedno druhého se dotýká, více smršťování nepřipouští. 
Hmota hlinitá, jsoucí mezi čtyřmi zrnky pískovými, schnutím taktéž se 
smrštila a tím utvořila se maličká dutinka. Dle množství a velikosti těchto 
dutinek soudíme na porovitost suchého předmětu. Tedy dle množství ostří
cích zrnek, v určité částce hlíny obsažených, zmenšuje se quantum po
třebné vody k utvoření plastického těsta, omezuje se smršťování, čímž 
zkracování určité délky a šířky předmětu schnoucího, a zkracuje se doba 
k sušení potřebná.

Avšak nejen quantitativní poměry padají na váhu při míšení látek 
ostřících do hlíny, nýbrž i qualita těchto má důležitý vliv na vlastnosti 
výrobků, a to hlavně při pálení.

Toto pozorovati možno již co do tvaru pískových zrnek. Vezmeme-li 
dva stejné druhy hmoty hlinité a přimísíme do jedné písek, jehož zrnka 
mají tvar kulatý, do druhé totéž množství písku tvaru ploského (jako je 
písek slíditý) a z obou stejně dlouhé předměty zhotovíme, poznáme při 
uschnutí, vzdor tomu, že písek i hmota hlinitá v obou případech ve stejném 
poměru smíseny byly, že smrštění jednoho předmětu je větší než druhého. 
Předmět se zrnky kulatými je delší než předmět se zrnky ploskými, poně
vadž zrnka ploská těsně k sobě přilehla při schnutí, nezanechavše mezi 
sebou volné prostory, mezi nimiž hmota hlinitá by se usadila, z čehož vy
svítá, že čím větší množství určitě velkých dutinek je v písku k zostření 
hlíny přimíšeno, tím méně se předměty ze smíšeniny té zhotovené smršťují 
a tím více jsou porovité.

Nejvíce užívaná ostřidla jsou: křemenitý písek, šamot, tuha, moučka 
z pálené hlíny, uměle zhotovený písek z různých kamenin; dále látky 
ústrojné jako: uhlí, kok, dřevěné piliny, rašelina a r. j.

Písek. Nejobyčejnějším ostřidlem bývá křemenitý písek, který po 
většině je již oď přírody hlíně přimíšen. Slovem písek rozumíme úlomky 
a zrnka různých hornin, jichž velikost obyčejně nepřesahuje 1 — 2  

Tvar pískových zrnek je různý. Ten písek, který po zvětrání hornin zůstal 
ležeti na původním svém místě má zrnka hranatá tvaru neurčitého; ten, 
který vodou byl unášen na místo nynějšího svého ložiska, bývá kulatý, 
protože hrany jeho dlouhou cestou a stálým třením se ubrousily; písek 
slíditý pak skládá se z tenkých placiček a t. d. Dle velikosti rozdělujeme 
jej na hrubý, jehož zrnka mají as 2  mm v průměru; písek jemný, zrnka 
as y2— 1 mm; písek prachový, zrnka as yi0—V2 m m '■> písek moučný, zrnka 
as yioo—y i0 mm. Písek křemenitý bývá často smísen ještě s jinými zrnky, 
jako uhličitanu vápenatého, živce, hlíny a pod. Látky hlinité nechají se 
dobře plavením odstraniti, avšak směsi, rovnající se tíži zrnkám křeme- 
nitým, plavením se neodstraní. Chceme-li docíliti čistý křemenitý písek, 
je nejlépe rozemlíti kusový křemen, pískovec, pazourek a j , a tento co 
ostřidlo použiti. Uměle zhotovený písek má tu výhodu, že hrany jeho ne
jsou uhlazeny a zakulaceny jako u písku, který byl vodou plaven. Písek 
kulatý nezachycuje se v hlíně při míšení stejně jako hranatý, nýbrž ná
sledkem kulatosti koulí se do prohlubinek a tvoří shluky, které se pak 
jen stěží nechají rozděliti.

Mimo křemen hodí se ku mletí pazourek a j. Křemen má ještě jednu 
vlastnost a sice že se prudkým žárem zvětšuje.

Šamot. Šamotem jmenujeme rozemleté kusy pálené hlíny. Hlína ta 
však musí býti tak silně vypálena, by dalším pálením se více nesrážela. 
Dle toho, má-li výrobek více či méně býti porovitý, mele se šamot hrubě 
neb jemněji. Pro výrobu zboží, které je vydáno rychlejšímu střídání tepla 
a studená, užívá se také šamotu hrubšího. Ku rozemletí volí se obyčejně
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odpadků tvrdých cihel, starého šamotového zdivá, ohnivzdorných před
mětů a j. Nutno hleděti, by předměty ku mletí určené neměly na sobě 
škvárů, glasuru neb jiné, snadno tavitelné látky, které by při pálení snížily 
bod tavení. V továrnách šamotových pálí se zvlášť za tou příčinou hlína 
až dvakráte, by ohnivzdornost předmětů zhotovených z hlíny plastické a 
hlíny pálené se zvýšila. Velmi ohnivzdorné jsou pálené kameny v černém 
uhlí se nalézající, které se na dobro melou a hlíně přidávají. Mimo šamotu 
mísí se do hlíny také jemná moučka cihelná, která mele se z popukaných 
neb ku prodeji nepotřebných cihel.

Tuha. Tuhy užívá se co ostřidla pro hlínu toho zboží, které podléhá 
střídání teploty a které má býti dobrým vodičem tepla, jako křivule, misky 
a tyglíky pro tavení různých kovů a jiných látek. Tuha je barvy kovově 
šedé, lesklá, je velmi měkká a pouští snadno ze sebe barvu. Obsahuje 
látky vápenité, železité, křemičité, magnesium a různé alkalie. Tato nechá 
se snadno na prach rozetři ti a dobře smísiti s hlinou, dávajíc tak látku 
plastickou, ze které možno různé předměty vyráběti.

Kok. Také koku užívá se ku ostření hlin často. Poněvadž tento při 
pálení snadněji vyhoří, nutná zvláštní opatrnost při pálení hliněných před
mětů, do nichž kok co ostřidlo přidán byl, poněvadž tento vydává sám 
silný žár, který při neopatrnosti může býti i ku škodě.

Uhlí, rašelina a dřevěné piliny. Prostředků těchto užívá se hlavně 
tam, kde mají se docíliti lehké předměty, jako cihly pro zdivo vrchních 
poschodí a j. Při tom přihlížeti dlužno k tomu, by kousky těchto ostřidel 
nebyly příliš velké, poněvadž by po vyhoření zrnek povstaly velké dutiny, 
které činí výrobek nepevný. Také třeba dobře promísiti látky ty s hlinou, 
by nehromadily se na jedno místo. Hlavně dřevěné piliny potřeba přesíti 
tam, kde výroba je strojová, poněvadž často se stává, že větší kousky dříví 
v pilinách se nalézají a tyto ve strojích pak působí zbytečné zdržování 
a hlavně při uřezávání drátem mají vliv na neostré hrany cihel.

Rašelina a kamenné uhlí zanechávají některé neshořitelné látky, které 
jako škvára působí na tavení a proto nutná opatrnost při míšení těchto látek 
ostřících. Při topení třeba míti dobrý zřetel na to, že tyto ústrojné látky 
hořením vydávají žár značné síly, na který nutno počítati. Někdy již sama 
hlína obsahuje množství látek uhelných, které namnoze samy dostačí hlíny 
vypáliti. Je to tak zvaná hlína hnědouhelná.

Látky tavící. Mimo látky ostřící obsahuje hlína ještě jiné látky, 
které mají vlastnosti právě opáčné. Nenapomáhají ku zvýšení bodu tavitel- 
nosti, nýbrž tento snižují; jsou to látky, tak zvané tavící. Již samotný ky
sličník křemičitý, obsažený ve hmotě hlinité, je látkou tavící. Čím více dílů 
křemičitých připadá 11a jeden díl kysličníku hlinitého, tím více je hmota 
hliněná náchylná při silném žáru ku tavení. Avšak v míře mnohem větší 
než kysličník křemičitý, působí na tavení hlin mnohé jiné látky, těmto při
míšené buď od přírody neb uměle. Látky tyto působí tím účinněji, čím 
jemněji jsou v hlíně rozděleny; taví totiž ve velkém žáru, vlévajíce se do 
dutinek po smrštěné hlíně, činíce tak hmotu hustou, v lomu sklovitou, 
nepřijímající vody. Jsou to hlavně látky živcovité, slídité, škváry, sliny, 
uhličitany vápenaté, látky železité, solné a j. Některé z těchto látek jsou-li 
ve větších kouscích v hlíně obsaženy, jsou velmi škodlivé. Jsou to hlavně 
látky železité, vápenité a alkalie, které působí rychlé tavení v ohni, ná
sledkem čehož užívá se jich také ku výrobě glasur.

Látky barvící. Pod těmito rozumíme ony látky, které po vypálení 
výrobkům hliněným dodávají určité barvy. Vlastní hmota hlinitá v nej
čistším svém složení dává po vypálení barvu úplně bílou. Jsou-li v ní však 
obsaženy kysličníky železité neb látky vápenité, mění se barva její dle 
poměru těchto smíšenin. Kysličník železitý dává barvu červenou, látky
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vápenité barvu žlutou až zelenavou. Obsahuje-li hlína méně kysličníku žele
zitého, mění se barva vypálených výrobků z běla nejprve do žlutává, při 
% větším přichází do žlutá, růžová, červena, ano i hnědá a černá. Látky 
vápenité mění bílou barvu do žlutává, žlutá, při větším % do zelena, což 
hlavně se stává při větším žáru a v tom případě, že obě látky v hlíně 
obsaženy jsou.

Avšak nejen množství těchto látek má vliv na určitou barvu výrobků, 
nýbrž i stupeň žáru, kterým tyto jsou páleny. Tak pálí se hlíny, obsahující 
malé procento kysličníku železitého, při nižší temperatuře skoro bíle a žlu
tavá barva nastupuje teprve při temperatuře vysoké. Hlíny, obsahující velké 
% látek vápenitých, pálí se při slabším ohni do růžová, při silnějším do 
žlutá a při vysokém do zelenává. Avšak i plyny, v peci se při pálení vyvo 
zující, mají vliv na barvu výrobku, což bude blíže při pálení vysvětleno.

Mimo přirozené zbarvení barví se výrobky i uměle, buď celou 
hmotou nebo pouze na povrchu dle potřeby, k čemuž užívá se hlavně ky
sličníku chromového a kobaltového a j., které dávají modrou a zelenou 
barvu. Při barvení umělém užívá se hlin bíle se vypalujících, ku kterým 
určité % barvi v se mísí. Ku umělému zbarvení na červeno a černo užívá 
se kysličníků železitých a manganových.

Veškeré tyto barvy, které na syrových výrobcích sotva znatelný jsou, 
vyniknou po vypálení čistě teprve tehdy, když pálení děje se velmi opatrně, 
a hlína ani její přimíseniny neobsahují v sobě různé ve vodě rozpustitelné 
druhy solí.

Látky znečisťující a škodlivé. Některé hlíny, a to hlavně hlíny ci
hlářské, obsahují mimo jmenované látky ještě některé jiné, které buď 
výrobu zboží hliněného stěžují nebo činí výrobky ne-li nepotřebné, tož 
aspoň méně cenné. Jsou-li tyto v hrubších zrnech hlíně přimíšeny, nechají 
se buď úplně odstraniti neb rozdrtiti na neškodné neb méně škodné čá
stečky, avšak jsou-li jemně s hlinou smíseny nenechají se více vyloučiti, 
a nutno škodlivý jejich účinek přidáním některých jiných látek umírnit! 
neb úplně zameziti.

Jsou to v prvé řadě příliš hrubé písky někdy i valouny velikosti 
pěstě, které dle svého složení mají různý účinek na hlínu samotnou. Jsou-li 
tyto co písek křemenité, působí dobře ku zostření hlíny, nepřesahují-li 
určitou míru. Velké kusy mají za následek pukání výrobků, a musí se buď 
rozemlíti neb vyloučiti buď prosíváním neb plavením. Jsou-li přimíseniny 
ty částky ruly, žuly, porfyru, slídy, živce a j., působí při schnutí a slabším 
pálení co ostřidlo, při pálení silnějším co tavidlo. Také tyto třeba dle po
třeby odstraniti neb rozemlíti, by účinek jejich se zmenšil. Jsou-li konečně 
slínité, totiž obsahují-li uhličitan vápenatý a nacházejí se ve větších kou
skách, mají vliv přímo zhoubný. Při pálení promění se uhličitan vápenatý 
ve vápno, které velmi rychle jímá vodu. Mají-li výrobky takové ležeti na 
vzduchu, což hlavně u cihel bývá, nasákne do sebe vápno ve vzduchu 
obsaženou neb dešťovou vodu, zhasí se, čímž zaujme mnohem větší místo 
než mělo před tím, následkem čehož tlačí na obklopující jej hlínu, která 
obyčejně povolí tlaku tomuto a puká. Je-li kousků těch mnoho, zničí za 
nedlouho celý výrobek, který jinak po vypálení zdál se úplně dobrým.

Podobnou vlastnost jako látky vápenité mají různé kyzy. Ty však 
nejen že odlupují a trhají výrobky hliněné, nýbrž ještě různě je zbarvují, 
což činí hlínu, kyzy obsahující, nepotřebnou pro výrobu jemnějšího zboží. 
Jsou zpravidla sloučeninou látek sirnatých a železitých, rozkládají se v ohni, 
zanechávajíce černé a červené skvrny.

Ještě jiné škodlivé látky jsou v hlíně často obsaženy, totiž látky 
ústrojné. Tyto jsou, jak již svrchu vysvětleno, zbytky látek rostlinných, 
které zuhelnatěly. Avšak i nezuhelnatělé látky rostlinné, také čerstvé rost-
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liny, které mají mnoho dlouhých kořenů, jako líčko a pod., jsou výrobě 
ku škodě, a třeba je odstraniti, poněvadž stěžuji hlavně míšení a formování, 
ve strojích a po vyhoření zanechávají značné dutiny ve zboží.

Látky, až dosud vytčené co škodlivé, nejsou ve vodě rozpustný. Jsou 
však také některé ve vodě rozpustné látky škodlivý, jsou-li buď v hlíně 
promíšený neb ve vodě obsaženy, která ku rozdělování hlíny se upotřebí.

Toto jsou hlavně různé druhy soli ve vodě rozpustitelné. Škodlivá 
jejich vlastnost záleží v tom, že obsaženy jsouce ve vodě neb hlíně, při 
schnutí výrobků na povrch vyrážejí, tam krystalisují a krystaly ty, v ohni 
se vypálivše, zbělí, nepěkné zbarvení na výrobcích zanechavše. Také pukání 
zboží mohou přivoditi. Nacházejíce se uvnitř výrobků, ztrácejí v ohni vodu 
krystalisační a jsou smršťující se hmotou hlinitou stlačeny, čímž na rozměru 
svém tratí. Když pak po vypálení leží předměty buď na vzduchu neb jsou 
zazděny, jímají do sebe vodu, ve vzduchu obsaženou, krystalují znova, zvět
šujíce tím svůj dosavádní rozměr, čímž přivoděno bývá odlupování neb 
i pukání. Odlupování a pukání stupňuje se tím více, čím větší množství 
solí voda neb hlína v sobě obsahovala, a čím méně výrobky byly páleny.

Různá přítomnost uvedených látek činí hlínu více méně upotřebitelnou 
pro různé druhy výrobků, následkem jich vlastnosti, které podmíněny jsou 
nejen chemickým, ale i fysickým jich složením. Prve tudíž než možno 
přistoupiti ku výrobě některého druhu zboží hliněného, nutno dobře pře
svědčiti se o vlastnostech surovin, k výrobě potřebných.

O vlastnostech těch možno se přesvědčiti dvojím způsobem, a sice 
v ohledu chemickém a v ohledu mechanickém. Zkoušením chemickým 
přesvědčíme se, mnoho-li a jakých látek suroviny obsahují; zkoušením me
chanickém poznáváme fysické složení těchto surovin, velikost jednotlivých 
zrn a jich vlastnosti, jako plastičnost, smršťovatelnost, ohnivzdornost a t. d.

V následujícím pojednáme o pořadu prací při zkoušení mechanickém. 
Nejprve nutno zkoušeti hlíny v ohledu na jich složení fysické, totiž určiti 
velikost její součástek, zrn.

Při stanovení tom počínáme si následovně: Vezmeme asi 300 gramů 
hlíny na vzduchu usušené, rozděláme ve větší nádobě na řiďounkou ka- 
šičku, kterou prolijeme sýtem, majícím 400 otvorů na 1 em1. Hlína musí 
býti průměrné jakosti z celého ložiska. To, co zůstane na sýtě, promyjeme 
čistou vodou tak, aby na kouscích nezůstala přilepena jemnější hlína. Toto 
nechá se provésti omýváním zrnek jemným štětcem při prolívání vody tak 
dlouho, až jsou úplně čistá. To, co sýtem proteklo, prošijeme ještě dvakrát 
tímtéž způsobem, a sice poprvé sýtem, které má 900 otvorů na 1 em2 a po 
druhé sýtem, majícím 4.908 otvorů na 1 em2. K účeli tomu je lépe užívati 
sýt drátěných než plechových. Vodu, která posledním sýtem prošla, ne
cháme ustáti, vrchní čistou vodu slijeme, čistou usazeninu spodní vysu
šíme; čistá, suchá zrnka písková zvážíme a odečteme od váhy ku zkoušce 
vzaté hlíny, načež stanovíme % látek různozrně písčitých a hlinitých. Jemné 
částečky hlinité možno dále roztříditi přístrojem k tomu zvlášť zhotoveným, 
který Schone sestavil. Obr. 62.

Přístroj tento má tři hlavní součástky. Prvou je skleněná, nálevkovitá 
nádoba plavící S, jejíž spodní část a—b měří na výši as 50 em; část ho
řejší 6 —c měří 1 0  em a má tvar válcovitý; následující část c—d uží se 
rychle a končí v hrdlo jako láhev. Spodní část pod a—6 , totiž část a—e 
je taktéž válcovitá jako b—c, má však mnohem menší průměr a tvoří 
oblouk v podobě U, prodlužujíc se v rourku e—f.

Druhá část přístroje je vodní nádržka A  as na 10 litrů vody, která 
nachází se as P30m nad nádobou plavící. Tato opatřena je dole vytékací 
rouru B , spojenou s prodlouženým koncem nádoby plavící. Blíže tohoto 
spojení nalézá se kohoutek (7, jimž určuje se síla vodního proudu.



Určování a  zkoušení su rov in . 81

D
B

Třetí části je tak zvaný piezometr D. Je to skleněná rourka, as 1 m 
dlouhá, na spodním svém konci v podobě N ohnutá a opatřená výtokovým 
otvorem E. Tento piezometr kratším svým koncem zapuštěn je do hrdla 
nádoby plavící neprodyšně. K neprodyšnému zapuštění užije se nejlépe 
kousku gumové rourky, jdoucí těsně do hrdla nádoby plavící, do které se 
vpraví konec piezometru, Nad výtokovým otvorem E  rozdělena je dlouhá 
roura piezometru na milimetry. Pod otvorem tím nalézá se skleněná nádoba 
_F, do které zachycuje se vodní odtok s obsaženými v něm látkami.

Při zkoušení počínáme si následovně: Vezmeme 20—40 gramů hlíny, 
na vzduchu usušené, přilijeme do ní tolik vody, až obdržíme po dobrém 
míchání jemný kal, který dobře povaříme. Po vystydnutí necháme kal 
projiti sýtem o 900 otvorech na 1 em2, zbytek promyjeme cistou vodou, 
pohybujíce jim na sýtě jemným štětcem, načež kal, sýtem 
prošlý, necháme ustáti po několik hodin, čistou vrchní 
vodu slijeme a ostatní do plavící nádoby £  vlejeme.
Množství kalu nesmí sahati v nádobě nad bod 6 , to jest 
ono místo, kde začíná nádoba míti podobu válce. Nyni 
vsuneme piezometr neprodyšně do hrdla nádoby a oto
číme něco málo kohoutkem if, nechavše tak zvolna ply- 
nouti vodu z nádržky A  rourou do spodní části nádoby 
plavící. Voda stoupá zvolna do kalu a vystupuje do části 
válcovité až k hrdlu, načež rourkou piezometru vystu
puje vzhůru, projdouc kolínkem až k určitému bodu, 
který označen je na rouře v millimetrech.

Při prvním plavení je třeba proud, procházející celým 
přístrojem, udržeti co nejslabší, aby nevynášel hrubší 
součástky hlíny do piezometru, a to stále stejný, což po
známe na kalné vodě, vystouplé v piezometru až k urči
tému bodu, na kterém je nutno ji stejně udržeti. Poprvé ne
cháme ji vystoupiti as 2 0  mm, což značí proud asi 0 * 2  mm 
za vteřinu. Voda odtéká do nádoby F \ proud ten necháme 
působiti tak dlouho, až odtéká ne kal, ale čistá voda.
Při plavení druhém proud sesílíme, při třetím ještě více 
a t. d., až není více žádného kalu v nádobě plavící, 
nýbrž čistá voda. Výsledek každého proudu necháme 
ustáti ve zvláštní skleněné nádobě, načež čistou vodu 
slijeme a kal vysušíme.

Kal z plavení prvého jen velmi zvolna se usazuje, 
a chceme-li toto uspíšiti, přidáme trochu uhličitanu amo- 
natého. Výsledek tohoto prvého plavení je vlastní hmota 
hlinitá v užším slova smyslu, jejíž zrnka měří as 0  0 1  mm.
Výsledky druhých plavení jsou jemnější nebo hrubší písky, 
které třeba blíže určiti. Tyto rozeznáme dle jejich lesku, 
tvrdosti a vzdorování kyselinám. Ku pomoci třeba vzíti lupu, poněvadž pro
stým okem určiti se nedají.

Vlastnosti jednotlivých zrn, dle kterých soudíme na jich původ, vy
jmenujeme zde postupně.

Křemen pozná se obyčejně dle zrnek kulatých, někdy i krystalisuje; 
barva je průsvitávě čistá, někdy mírně žlutavá nebo červenavá; je velmi 
tvrdý, křehký, ocel nezanechá v něm rýhy při rýpání.

Pazourek bývá v kouscích neurčitého tvaru, vzhled jeho je jako u ro
hoviny, hrany a rohy průsvitavé.

Slída je barvy perleťově lesklé, tvaru lístkovitého, někdy mění se do 
hnědá nebo zelena.

Obr. 62.
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Vápenec bývá krystalovaný, tvrdost je nízká, takže se nechá nožem 
rýpati; polije-li se kyselinou solnou, šumí.

Sádrovec krystaluje jehlovitě, je měkčí než vápenec, rozpouští se v roz
ředěné kyselině solné, ale nešumí.

Živec obyčejně červenavě zbarven, jinak jasný, tvrdost nízká; nechá 
se štípati a na plochách jeví slabý nádech perleťový.

Kysličník železitý neprůsvitný, barvy tmavé, tvar kuličkovatý jako 
u hroznu, polit kyselinou šumí při zahřívání; někdy je barvy zemité. Plyn 
při zahřívání nevyvinuje.

Kyz sirný  je barvy zlatě lesknavé, krystaluje obyčejně, na platinovém 
plechu rozpálen dává silný zápach sirný; někdy bývá vzezření jeho zemité.

Slin , tvrdosti velmi nízké, v kyselině šumí; barva zemitá.
Magnesit a dolomit rozpouští se v rozředěné, zahřáté kyselině solné, 

barva je zemitá.
Zkameněliny obsahují látky obyčejně vápenité, sirnaté a j. a poznají 

se politím kyselinou solnou nebo zahřátím.
Látky ústrojné poznají se po snadné spalitelnosti.
Přesvědčivše se takto o velikosti zrn, v hlíně obsažených, a seznavše 

mineralogickou jich hodnotu, zkoušíme dále mechanicky její vlastnosti, t, j. 
plastičnost, smršťování, ohnivzdornost a p. Seznání těchto vlastností je pro 
výrobu zboží velmi důležito.

Plastičnost. Plastičností nebo tvořitelností jmenujeme onu vlastnost 
hlíny, která působí, že hlína, smísena s určitým množstvím vody, dá měkké 
těsto, které nechá se bez odporu nebo s malým pouze odporem do různých 
tvarů upraviti, a po uschnutí a vypálení tvary ty udrží.

By vlastnost tuto hlína doslala, je třeba přimísiti jí určité množství 
vody. Přimísí-li se příliš málo vody, nechá se hlína těžko utvářeti, je-li 
vody mnoho, takže hlína tvoří těsto příliš měkké, mění se tvar její po 
vyndání z tvárnice. By vlastní účel plastičnosti byl dosažen, by totiž tvar 
hiíny, který za vlhka jí byl dodán, trvale se udržel, je třeba přidanou vodu 
zase odníti, což docílíme tím způsobem, že hotový výrobek z počátku zvolna 
sušíme na vzduchu, později nízkým teplem, až konečně prudkým žárem 
pálíme. Uniknutím této vody nejen výrobek ztratí na své váze, ale i roz
měry jeho se zmenší.

Ž toho zmenšení obyčejně se soudí na sílu plastičnosti té které hlíny. 
Úsudek tento je však velmi mylný, ano smrštění závisí mimo plastičnost, 
hlavně na množství vody, která byla hlíně přidána. O tom snadno se pře
svědčíme, když z jedné a téže hlíny zhotovíme dvé stejně velké cihly. Na 
jednu rozděláme těsto tuhé přidáním málo vody, na druhou měkké, vodou 
silně nasáknuté. Usušíme-li dobře obě cihly na vzduchu, seznáme, že cihla 
z těsta měkkého je mnohem menší, než cihla z těsta tuhého, ač hlína na 
obě byla stejně plastická. Z uvedeného vidno, že ani z úbytku váhv ani 
rozměrů není možno souditi na plastičnost hlíny.

Nejjednodušším způsobem možno se o plastičnosti přesvědčiti takto: 
Na dřevěné tabuli uválíme rukou as metr dlouhou a 1 em silnou šišku 
z tuze rozdělané hlíny. Tuto vezmeme za jeden konec, vyzvedneme vzhůru 
a druhý konec na tabuli stáčíme spirálovitě. Cím menší kroužky možno 
ze šišky té stočiti, aniž by se zlomila nebo na zevnější straně pukala, tím 
je hlína plastičtější. Tímto způsobem také poznáme, mnoho-li ostřicích látek 
možno do hlíny přidati ku výrobě toho kterého zboží, jehož výroba pod
míněna je určitou plastičností hlíny.

Smrštovcitelnost. Určili-li jsme plastičnost, která podmiňuje dodání 
jistého tvaru hlíně, nutno určiti též, do jaké míry rozměr výrobku se mění
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Obr. 63.

při schnutí a pálení. Vlastnost ta jmenuje se smršťování a je neméně důle
žitou pro výrobu, zvláště tam, kde záleží na přesném rozměru hotového, 
vypáleného výrobku. Máme-li vlastnost tuto zkoušeti, je nutno nej prvé by 
hlína, ku zkoušce vzatá, byla ne
jen všude stejně promísena, nýbrž 
i stejně tuze rozdělána a uhně
tena, jinak se také na jednotli
vých místech nestejně sráží, a 
celkové smršťování není možno 
přesně stanovití.

K určení tomuto zhotovíme 
různě silné dlaždice čtyřhranné, 
jichž hrany jsou ostré, načež změ
říme přesně jednotlivé jich roz
měry, které dobře zaznamenáme. Nyní dlaždice zvolna sušíme na vzduchu, 
později při 120° C. Jakmile doschly, změříme znova jejich rozměry a ode
čtením rozměrů druhých od prvých poznáme smrštění při schnutí. Smr
štění toto jmenujeme linealné. Smrštění krychlové, které neméně je důle- 
žito, poznáme na úbytku váhy mezi předmětem 
mokrým a suchým.

Čím mastnější je hlína, tím pomaleji schne 
a více se smršťuje. Ku snazšímu schnutí a men
šímu smršťování působí přidání látek ostřicích.
Stejnoměrné smršťování však také podmíněno je 
volným přístupem vzduchu ku všem částím vyro
beného předmětu. Přístup tento však zamezen bývá 
hlavně na spodních částech výrobků, na kterých 
tyto při schnutí leží neb stojí. O tomto stejnoměr
ném schnutí pojednáme v kapitole o sušení zboží.

Vzdorování na větru. U hlin cihlářských bývá 
nutno též přesvědčiti se o tom, jaký vliv na tvar vý
robků má při schnutí na různě prudkém větru. Prak
ticky toto vyzkoušeti nenechá se vždy, poněvadž na 
prudký vítr musili bychom někdy hodně dlouho 
čekati. K umělému větru pomůžeme si použitím 
silného tahu komínového. Obr. 63. K cíli tomu ne
cháme si zhotoviti plechovou krabici A v podobě 
čtyřhranné roury, jejíž přední čelo je úplně ote
vřeno, druhé opatřeno rourou spojující krabici s ko
mínem. Do krabice té vložíme menší cihly neb 
jiné hliněné výrobky. Na to otevřeme zásuvku B , 
která uzavírá tah vzduchu, proudícího zvenčí skrze 
krabici rourou do komína. Vydrží-li předměty v kra
bici po celý den, aniž by se bortily nebo pukaly, 
možno výrobek z hlíny takové sušili na vzduchu, 
jak z pravidla v cihelnách s ruční výrobou se děje.

K určitějšímu měření tahu vzduchového po
užívá se tak zvaného atmometru, obr. 64. Je to skle
něná roura S na jednom konci uzavřená, na ote
vřeném konci opatřena je pérem iT, které je tak 
upraveno, že tiskne ku otvoru roury kolečko pija- 
vého papíru P, poněkud většího rozměru než je
otvor roury. Do roury této nalije se voda, na otvor přiloží se papír, 
přitiskne péro, a roura obrátí otvorem dolů a zavěsí do krabice, v níž na
lézají se zkoušky tak, by před těmito se nalézala. Na rozdělení, kterým
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Obr. 64.
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roura je opatřena, poznáme, mnoho-li vody za určitou dobu ubylo. Čím více 
ji v rouře ubývá, tím větší je tah vzduchový, krabicí procházející.

Porovitost. Jednou z důležitých vlastností hlíny je porovitost. Cím 
méně porovitou je hlína, tím více výrobek vypálený odporuje počasí, poně
vadž voda ani vzduch vodou nasycený, nemůže do mnoha porů tak snadno 
nasáknouti a zde rušivě působiti. Jak již z předu vysvětleno, podmíněna 
je porovitost suché hlíny sblížením se zrnek ostřicích látek, v hlíně obsa
žených, tvořících malé dutinky vždy mezi čtyřmi zrnky, mezi nimiž smrštila 
se hmota hlinitá. Máme-li určiti porovitost suché hlíny, vezmeme nějaký 
výrobek, ponoříme jej na 24 hodin do petroleje, napřed jej přesně zváživše. 
Nasákl-li dobře, vytáhneme jej a vložíme rychle do hermeticky uzavřené 
nádoby skleněné, načež tuto i s výrobkem opět přesně zvážíme. Nyní vyn
dáme výrobek, zvážíme nádobu samotnou a tíži její odečteme od oné, 
kterou jsme seznali vážením obého, čímž obdržíme tíži předmětu, nasák
lého petrolejem. Odečtením prvé tíže výrobku od druhé dostaneme vlastní 
jeho porovitost. Po vytažení výrobku z petroleje nutno rychle tento na 
povrchu osušiti.

Ještě jedna důležitá okolnost podmíněna je porovitostí hlíny, a sice 
přijímání, vody před rozděláním. Možno dobře pozorovati, že dva různé 
druhy hlin nejímají stejné množství vody a stejně rychle, při namáčení. 
Hlína více pórovitá přijímá vodu rychleji a v menší míře, a tato rozděluje 
se po všech jejich částech stejnoměrně, kdežto hlína méně pórovitá, mastná, 
sákne vodu jen velmi pomalu, množství její musí býti větší, a rozděluje 
se nestejnoměrně, zůstavujíc na některých místech t. zv. »žmolkyc(, které 
důkladně rozmočiti nechají se jen velmi těžko, zvláště je-li hlína poněkud 
vlhká. V případě tomto stává se, že při ruční ani strojové výrobě hlína 
taková dobře se nepřipraví, byť stroje přípravné byly sebe lepší soustavy, 
často má to za následek, že vina špatného zboží svalována bývá na špatné, 
nedostatečné stroje, neopatrné sušení nebo pálení a j. Bližší o tomto je 
v oddíle o míšení a přípravě hlíny.

Také při pálení má porovitost důležitý vliv, zvláště tam, kde vyrobili 
se má zboží co možno hustého, sklovitého lomu. Ve chvíli, kdy začínají 
některé, v hlíně obsažené látky se taviti, zalívají se tyto do porů, stejno
měrně rozdělených, utvořivše tak celou hmotu hustou, vodu nepřijímající.

OhnivsdornosL Dálší důležitou vlastností hlíny je vytrvalost její v ohni 
čili ohnivzdornost. Pálení hliněných výrobků je jaksi dalším postupem su
šení při stupňovaném teple. Účelem pálení je, dodati výrobku větší tvrdosti, 
soudržnosti. Již při sušení možno pozorovati, že čím více vody, která k vůli 
plastičnosti hlíny této přidána byla, se vysušilo, tím větší tvrdost u vý
robku se jeví. Je li tento již úplně vysušen na vzduchu, má tvrdost dosti 
značnou, takže možno s ním pohodlně zacházeti, aniž by se nějak po
mačkal neb tvar změnil. Vysušili-li jsme z něho ostatní, t. zv. hygrosko- 
pickou vodu při 120° C, možno pozorovati. že na tvrdosti jeho značně při
bylo, takže i dosti silnému nárazu vzdoruje. Odstraněním poslední vody, 
která působila ku chemickému sloučení jednotlivých prvků, docílíme již 
tak značné tvrdosti, že mnohé druhy zboží dále se již nepálí. Pokud ne
unikla hygroskopická voda z hlíny, možno ji novým přidáním vody dodati 
znova plastičnosti. Čím více však uniká poslední zbytek vody chemicky 
slučující, tím nesnadněji možno vlastnost tuto znova v hlíně vzkřísiti. Je-li 
výrobek pak již při vysokém stupni tepla vypálen, není možno více pla
stičnosti navrátiti ani umletím na jemný prach a přidáním vody. Měla-li 
by pálená hlína znova nabýti plastičnosti, musila by ještě jednou znova 
prodělati týž proces, který odehrál se s ní od prvé doby jejího původu. 
Pálením zničena v několika hodinách umělou cestou tisíce ne-li milionuletá 
práce přírody.
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Poněvadž hlína co do součástek je velice různorodá, obsahujíc nejen 
vlastní hmotu hlinitou, ale i různé druhy písku, a poněvadž látky tyto mají 
důležitý vliv nejen na schnutí, barvu, tvrdost a t. d., ale i na změnu vlast
ního tvaru výrobku při .prudkém pálení, nutno prve než některý druh 
zboží hliněného k vyrábění se předsevzal, dobře o tom se přesvědčiti, do 
jaké míry možno očekávati, že hlína bude vzdorovati prudkému žáru, to 
je stanovití onen bod tepla, při kterém hlína více nevzdoruje, nýbrž mění 
dosavádní tvar, houstne a se taví.

Odporuje-li písek, hlinám přimíšený, více ohni než ostatní hmota hli
nitá, jak velmi často bývá, zvláště u hlin cihlářských, a žár v peci se stále 
stupňuje, taví se dříve hmota hlinitá, vyplňujíc dříve jednotlivé pory, utvořené 
mezi zrnky písku. Rozbijeme-li cihlu nebo jiný předmět, takto vypálený, 
možno pomocí lupy, někdy však i prostým okem dobře pozorovati jedno
tlivá zrnka písku, která svou ohnivzdorností a následkem sesunutí se jedno
tlivých těchto zrn, těsně k sobě sblížených, udržela tvar výrobku neporu
šený, ač hmota hlinitá dávno již se tavila. Někdy však může býti i obrá
cený případ, že totiž vlastní hmota hlinitá vzdoruje více ohni než obsa
žený písek, a pak tento dříve se taví, vyplňujíc jednotlivé pory. Výsledek 
je jeden a týž.

Může se však také státi, že látek ohnivzdorných je v některé hlíně 
méně než tavících, a tu tyto prvnější pro malé své procento nemohou 
udržeti více tvar výrobku, když druhá část, v procentu větším obsažená, 
taví. Vzdor tomu, že tvar výrobku utrpěl a namnoze i celý se změnil, 
rozliv se v beztvárnou hmotu, není tavení přece úplné, poněvadž pouze 
jedna část v hlíně obsažených látek tavila, kdežto druhá neporušena zů
stala. Takovéto neúplné tavení jmenujeme zdánlivým. Tavením skutečným 
jmenujeme teprve onen proces, při kterém veškery látky, v hlíně obsa
žené se taví.

Ze zmíněného vidno, má-li se určiti přesně bod tavitelnosti, že nutno 
si při tom velmi opatrně počínati a stanovití chemicky nejen kvalitativní 
hodnotu obou látek, hlíny i příměsků, ale i kvantitativní jich poměr. Toto 
hlavně zapotřebí je při výrobě některého jemnějšího zboží a při výrobě 
zvonivek. Kde však jedná se pouze o zdánlivé tavení, jako při výrobě oby
čejného zboží cihlářského, stačí dobrý rozbor mechanický. Zde bývá to 
z pravidla hlína, která se taví a písek, který udržuje svou ohnivzdorností 
tvar výrobků. Lom vypáleného předmětu přesvědčí nás obyčejně o hustotě 
hmoty, díváme-li se naň prostým okem nebo pomocí lupy. Také změřením 
porovitosti přesvědčíme se, do jaké míry roztavila se látka hlinitá, vyplníc 
jednotlivé dutinky více nebo méně.

Zkoušením možno se přesvědčiti, při kterém stupni teploty počíná 
hlína poprvé se taviti a sledovati dále, jak tavení postupuje až do té míry, 
kdy předmět hliněný mění svůj tvar. Zhotovíme as 20—30 stejně velikých 
a silných pyramidek z jedné a téže hlíny a necháme je dobře na vzduchu 
usušiti, načež tyto při různých stupních teploty pálíme a zkoušíme na nich 
porovitost. Při nižších stupních u žádné pyramidy není k pozorování, že 
by porovitost byla menší. Teprve při stupních vyšších poznáme, že porovi
tost jejich se menší, což je důkazem, že, látka hlinitá počíná se taviti. Stupeň 
tento nutno dobře poznamenati a na další zkoušky dáti dobrý pozor. Od 
stupně, kdy poprvé začalo na porovitosti ubývati, houstne zvolna tavící se 
látka, podobajíc se těstu; při vyšších stupních měkne těsto, měníc se 
v řídkou kaši, a konečně tavení dostoupí takového stupně, že řídkost látek 
tavících přemůže látky ostřící, a tvar pyramidky počíná se měniti. Ohýbá 
se zvolna, sklání stále více a více, až vrchní špičkou dotkne se půdy a ko
nečně promění v nízkou, úplně roztavenou hromádku. Také onen stupeň 
teploty, kdy pyramidka počala se zvolna nakláněti, nutno dobře zazname-
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nati, neboť je to nejvyšší bod, do kterého možno příští výrobky páliti, aniž 
je třeba se obávati, že tvar jejich bude ohněm porušen. Ovšem je nutná 
potřeba, by hlína na příští výrobky byla táž a stejným způsobem míšena 
a připravena jako při těchto zkouškách.

Bývají to hlíny, obsahující množství látek vápenitých, které náchylný 
jsou ku rychlému tavení, a na tyto je třeba dáti zvláštní pozor. Ne však 
pouze jejich chemické složení, ale i jejich připravení má větší neb menší 
vliv na tavení při nižším neb vyšším stupni tepla. Tak známo, že cihla, 
ručně udělaná z vápenité hlíny, pro svou porovitost vyšší stupeň tepla 
v peci snese, aniž by tvar svůj změnila, než cihla druhá, která s téže hlíny 
avšak pomoci silného tlaku lisu zhotovena byla. Tato poslednější ná

sledkem silného tlaku, účinkujícího na hlínu při 
výrobě, má mnohem méně porů než cihla ruční, 
pory bohatá.

Ku zkouškám možno použiti jakékoli pece, ve 
které se nechá stupňovati teplo, a kde možno pozo- 
rovati dobře, co se zkouškami děje. Ku snadnějšímu 
zkoušení, než které bylo výše popsáno, užívá se t. zv. 
pyroskopň obr. 65. Tyto za účelem měření různě 
vysokého žáru sestavil Dr. Seger, prof. v chemické 
laboratoři keramické v Berlíně. Jsou to jehlance, 
mající trojúhelníkovou základnu o 1 i/2 em zdélí, 6  em 
vysoké. Zhotoveny jsou z různých látek, jemně mle
tých a v různém poměru míšených. Dle směsi taví 
se tyto při určitém stupni tepla, což čísly na nich 
označeno jest. Sestaveny jsou od čísla 022, které 
se taví při 590° C, až do čísla 36, tavícím se při 

1850° C. Následující tabulka označuje jednotlivá čísla jehlanců, a stupeň 
žáru při kterém se taví.

Jehlance prvé, od čísla 022 až do 010, rozděleny jsou po 30° tepla, 
od 010 až do 36 po 20 } C. Máme-li dle těchto pyroskopů zkoušeti některý 
druh hlíny, nutno z této zhotoviti jehlance stejné velikosti a tvaru jako 
jsou pyroskopy a nechati je dobře uschnouti.

Obr. 65.
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0 2 2 590 0 1 2 890 0 2 1110 9 1310 19 1510 29 1710
0 2 1 620 0 1 1 920 0 1 1130 10 1330 2 0 1530 30 1730
0 2 0 650 0 1 0 950 1 1150 11 1350 2 1 1550 31 1750
019 680 09 970 2 1170 12 1370 2 2 1570 32 1770
018 710 08 990 3 1190 13 1390 23 1590 33 i 1790
017 740 07 1 0 1 0 4 1210 14 1410 24 1610 34 1810
016 770 06 : 1030 5 1230 15 1430 25 1630 35 1830
015 800 05 1050 6 1250 16 1450 26 ! 1650 36 I 1850
014 830 04 1070 7 1270 17 1470 27 ; 1670
013 860 03 1090 1 8 1290 18 1490 28 1690

Není-li po ruce skutečná nějaká pec, ve které možno zkoušky ty pro- 
vésti, jak často při zakládání cihelen případ ten bývá, je nejlépe užíti k tomu 
pecí, zvlášť za tím účelem zhotovených. Nejsnadněji pořídíme si pec, jejíž 
průřez naznačen je na obrázku 6 6 . Je to šamotová roura A, k vrchu ko
nicky se sužující, která končí úzkým otvorem v podobě komína. Průměr 
světlosti roury může měřiti as 30—40 em, délka as 1 m. Uvnitř roury asi
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v polovici její vyčnívá asi 6 — 8  výstupků B, na nichž umístěna je menší 
tenkostěnná nádoba C v podobě hrnce, která nahoře i dole je úplně uza
vřena a má toliko na straně otvor D. Těsně do tohoto otvoru jde deska E, 
v jejíž středu nachází se malá, konická roura _F. Tato nádoba G nechá se 
do velké roury A  vložiti otvorem G. Spodní část roury A upravena je 
v podobě železných sporáků, opatřena jsouc topným 
otvorem H, otvorem pro přístup vzduchu K  a roš
tem L  Mimo zmíněné části má pec tato šamo
tovou zásuvku nahoře v komínku M, kterou možno 
buď zmírniti nebo zvýšiti tah do komína a silnou 
desku šamotovou JV, již uzavírá se pec po vsunutí 
nádoby C. Deska tato má uprostřed otvor, jimž 
těsně prochází konec roury F . Tato roura F  opa
třena je na vnějším svém konci silnou skleněnou 
čočkou, která dovoluje pozorování zkoušek uvnitř 
nádoby C a zamezuje přístup studenému vzduchu.

Při zkoušení počínáme si takto: Vezmeme 
2 —3 jehlance, z hlíny ku zkoušení určené, dobře 
suché a vložíme je do nádoby G. Vedle těchto po
stavíme několik pyroskopů Segrových, tavících v při
bližném stupni s "hlínou. Hlíny cihlářské, obsahující 
množství látek železitých a vápenitých, taví se při
bližně od 800°—1130° C ; hlíny, na látky železité 
nebo vápenité chudé, taví se od 1150°—1330° C; 
nutno tudíž, má-li se zkoušeti hlína prvnější, vložiti 
s jehlanci s této hlíny zhotovenými, pyroskopy číslo 
015—01, při hlínách druhých pyroskopy číslo 1 —
10. Pyroskopy i jehlance z hlíny postavíme uvnitř 
tak, by snadno všechny se nechaly dobře přehléd- 
nouti rourou F\ pyroskopy čísly ku otvoru, bychom 
při tavení dobře viděti mohli, které číslo klesá. Nyní uzavřeme otvor D
deskou E  tak, by nezůstala žádná čára mezi oběma. Zůstane li přece, uma
žeme ji ostrou hlinou. Roura F  obrácena je ven. Na to uzavřeme pec 
silnou šamotovou deskou JV, a tuto jak kolem vyčnívající roury tak kolem 
hran dobře ostrou hlinou zamažeme, by vzduch zvenčí do vnitř pece vni- 
kati nemohl. Jsouce tímto s pracemi přípravnými hotovi, rozděláme na 
roštu L  slabý oheň, by se celá pec zvolna zahřála. Později tento sesílíme 
a čím dále tím více stupňujeme.
Zatopení stane se vložením ně
kolika kousky žhavého dřevě
ného uhlí, kterým pak i dále to
píme. Při silnějším ohni zavřeme 
dvířka a tyto až do ukončení již 
uzavřeny necháme.

Dostoupil-li žár již značnější 
výše, zastrčíme poněkud zásuvku 
M, by tah v peci se zmírnil, a 
dáváme dobrý pozor na jehlance, 
uvnitř se nalézající, Ve chvíli kdy žár dostoupil k onomu bodu, který 
označen jehlancem nejmenšího čísla, pozorujeme, že tento začíná se zvolna 
nakláněti. Za nedlouho po něm druhý, kdežto prvý již je úplně položen, 
na to třetí a t. d. Dokud takto sklánějí se a taví se pyroskopy, nutno stále 
žár zvyšovati. Jakmile však začíná se nakláněti jehlanec hliněný, nutno se 
zvyšováním žáru ustati a zaznamenati si dobře číslo pyroskopů, který zá
roveň s hliněným jehlancem, neb chvilku před ním nebo po něm se tavil.

Obr. 66.
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Bod tento označí se jako nejvyšší, ku kterému možno zboží z hlíny, ze které 
byly jehlance zhotoveny, páliti, aniž je třeba se obávati, že tvar zboží toho 
utrpí. Dobře je však z opatrnosti při skutečném pálení raději o jedno číslo 
pyroskopů méně žár nechati stoupnou ti. Pyroskopů těchto musí se napotom 
při pálení přesně dbáti. Po provedení malých zkoušek s jehlanci, dobře je 
provésti zkoušky s většími předměty pomocí pyroskopů. Nejlépe zhotoviti 
malé cihličky as 1 0  X 5 X 2‘3 em a s těmito udělati zkoušky.

Způsobem tímto možno se také přesvědčiti mnoho-li ostřicích látek 
možno do hlíny přidati. 1 barvu možno v takovéto peci vyzkoušeti, ne sice 
přesně, avšak aspoň přibližně. Při pravidelném pálení jeví se barvy vždy 
poněkud živěji. V takovýchto zkušebních pecích možno zkoušeti dobře tvrdost 
glasur a sklovin. Obr. 67. představuje, jak taví se pyroskopy rozdílných 
čísel při 1 1 1 0 °C.

Pyroskopy objednati je možno buď přímo z Berlína*), nebo prostřed
nictvím zástupitelství ve Vídni**), kde platí se za 100 kusů 6  korun.

Popsáním a vyzkoušením vyznačených svrchu vlastností hlin ukončen 
mechanický rozbor.

Tam, kde třeba je určitějšího stanovení jednotlivých součástek, v hlíně 
obsažených, buď kvalitativně nebo kvantitativně, nutno použiti rozboru che
mického. O tomto pojednává 9. sešit chemické knihovny: »Cementářsťví, 
keramika a sklářství« od prof. Ant. Haškovce a A. Svobody.

VII. Těžení surovin.

Jak z předešlého vidno, je hlavní a nejdůležitější surovinou cihlářskou 
hlína. Nalezli-li jsme ložisko dosti mohutné, aby pro projektovaný závod 
na určitou dobu stačilo, a shledali-li jsme po vyzkoušení, že tato hodí se 
k výrobě zboží, přikročíme k těžení. Dle okolností dělíme těžení na trojí 
způsob.

Nalézá-li se hlína na povrchu buď úplně nebo je-li přikryta toliko 
slabší vrstvou jiných látek, což při hlinách cihlářských ponejvíce bývá, na
zýváme způsob tohoto těžení vrchní. Je-li však hlína přikryta velmi silnými 
vrstvami jiných látek, takže nalézá se ve velké hloubce, nutno těžiti ji po 
způsobu hornickém; způsob ten nazývá se spodní, bývá však prováděn 
velmi zřídka, poněvadž výrobu velmi zdraží. Těžení toto bývá pouze tam, 
kde jedná se o hlíny drahé, jichž cena vyváží toto zdražení. V cihlářství 
způsobu toho takořka nikdy nestává, a proto o něm úplně pomlčíme. Třetí 
je tak zvané těžení vodní. Děje se týmž způsobem jako vrchní, vyžaduje 
však odstraňování vody, která nad ložiskem nebo v ložisku se nachází. Pří
pad tento stává se v cihlářství velmi často, hlavně v nížinách, kde voda 
dostupuje až ku povrchu půdy.

Před těžením, jak již podotknuto, nutno dobře ložisko prozkoumati 
a hlínu vyzkoušeti, poněvadž složení ložiska není takořka nikdy ve všech 
svých částech úplně stejné. Různé vrstvy hlinité a pískovité převládají co 
do poměru někdy tak různě, že po vyzkoušení poznáme, že nutno ně
kterou vrstvu při těžení vůbec odstraniti a pod. Někdy stává se, že v lo
žisku je buď, vrchní nebo spodní vrstva písku příliš mohutná, takže smísiti 
všechen s hlinou možno není, a zde, je-li písek nahoře, odvážíme tento 
zvlášť, upotřebíce jej potom při výrobě a pod., je-li dole, nechá se přeby
tečný ležeti.

*) Chemisches Laboratorium fiir Thonindustrie, Berlin N. W. 5. Krupp- 
strasse 6.

**) Oesterreichisches Thonindustrie-Verein, Wien IX./2. Borschkegasse 6.
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Prvou práci při těžení je odkrývka. Bývá nad ložiskem z pravidla 
vrstva prstě, písku, kamení a j., a tuto nutno předem odstraniti, než s tě
žením vlastní hlíny se započne. Odkrývku tu odvážíme co možno nejdále, 
by při práci nepřekážela a do hlíny nepadala a tuto neznečišťovala. Při 
tom ovšem dbáno budiž toho, by odkrývka nebyla odvážena na místo, kde 
v příštích letech hlína těžiti se může, čímž povstalo by zbytečné převážení 
z místa na místo. Je-li odkrývkou prsť, odváží se obyčejně hned na pole, 
kde v hospodářství má svůj důležitý účel. Namnoze užívá se ji ihned ku 
znovuzúrodňování na těch místech, kde hlína cihlářská byla již vyčerpána. 
Je-li odkrývkou písek, užívá se jej k vytváření, míšení do hlíny a j.; ka
mením opravují se cesty, vyplňují různé prohlubně a p.

Než počneme s kopáním vlastní hlíny, důležito postarati se o dobré 
odtoky vody dešťové, která později při těžení práci ztěžuje, zaplavujíc místa 
kde se pracuje náplavem, který nejen znečišťuje hlínu, ale překáží i pohodl
nější práci, tuto zdržujíc. Kopá-li se hlína z kopce, tak že dno ložiska na
lézá se buď výše neb ve stejné výši s okolním terrainem, nechá se voda 
snadno odvésti stokami vykopanými kolem ložiska, které zabrání stok vody 
do vlastního těžiště; stoky uvnitř těžiště vykopané odvedou snadno vodu 
z tohoto ven. Kde však dno ložiska nalézá se pod okolním terrainem, nutno 
vykopati v ložisku samém hlubší jámu, do které voda stéká. Je-li vody té 
tak málo, že nepřekáží práci, aneb je-li prohlubina, do které voda stéká, 
tak velká, že netřeba se obávati vystoupení vody a zatopení ložiska, možno 
vodu tu ponechati na místě stoku a použiti ji později ku výrobě, aneb 
k něčemu jinému. Je-li vody však značnější množství, které by mohlo býti 
nepohodlným při pozdějším přítoku, nutno tuto odstraniti pomocí čerpadla. 
Dle množství vody a hloubky nádržky nutno voliti druh čerpadla, nejlépe 
pro práci tuto se hodící. Voliti dřevěné pumpy starých soustav, není radno, 
any tyto snadno se porouchají, trpí velmi změnami počasí, deštěm, teplem, 
mrazem. Výkonnost jejich nebývá z pravidla velká a kupní cena neliší se 
příliš od cen čerpadel železných, která jsou velmi trvanlivá, netrpí vlivem 
změn počasí, výkonnost je obyčejně několikanásobná než při dřevěných. 
Hlavní jejich předností je ovšem trvanlivost a nesnadné polámání. Kdo zažil 
jednou porouchání čerpadla, ten jedině dovede oceniti pravou cenu do
brých přístrojů čerpacích. Ono hrozné zdržování práce, které nastane po
roucháním těchto, působí takovou škodu, která vypočítána v penězích činí 
sumy desetkráte větší než ty, které jsme při nakupování přidali na čerpadlo 
soustavy osvědčené. O čerpadlech v cihlářství užívaných viz »Čerpadla a 
prostředky odvodňovacía.

Postaravše se dobře o odvedení dešťové vody a odklidivše odkrývku, 
počneme s vlastním těžením hlíny. Nejlehčeji těží se hlína z oněch ložisek, 
které co do hloubky nepřesahuji 2 —3 m. V tom případě, že hlína ložiska 
takového hodí se ku vvrobě, aniž třeba některou vrstvu z něho odstraňo-

V I

vati, odkopá se jedna strana tak, aby tvořila strmou stěnu, načež hlínu 
buď ryjeme, je-li dosti měkká, neb kopáme tím způsobem, že všechny 
vrstvy v ložisku složené při odhazování mezi sebou dobře se promísí. Je-li 
místo vedle strmé stěny suché a leží-li blízko místa ku přípravě hlíny 
určeného, možno hlínu prostě přehazovati tím způsobem, že různě rozdě
lení dělníci přehazují současně vrstvu vrchní, prostřední i spodní na jednu 
hromadu, čímž důkladně se mezi sebou promísí. Není-li však místo vedle 
strmé stěny dosti suché, nalezá-li se dno ložiska hlouběji než 1—V /2 m  
pod okolním terrainem, aneb je-li místo přípravy a výroby vzdálenější 
50 w, nepřehazuje se více hlína, nýbrž odváží na místo suché, vyvýšené 
a bližší přípravě a výrobě. V tomto případě nakládá se na vozíky buď 
tím způsobem, v jakém se přehazovala, čímž provádí se míšení ihned na 
místě kopání, neb nakládá se dle vrstev a vozí na vyznačená místa, kde

Kronika práce. Díl IX. 1 2
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rozprostírá se na široká prostranství ve vrstvách na sebe, as i/2m  sil
ných. Tímto provede se taktéž dobré promísení. Obsahuje-li ložisko vrstvu 
látek nepotřebných, musí se tato dobře při kopání odstraniti. Je-li však 
vrstva škodlivá uprostřed ložiska, přehazujeme neb odvážíme nejprvé vrstvu 
vrchní, načež odstraníme vrstvu škodlivou a na konec odbíráme vrstvu 
spodní.

Poněkud obtížnější je těžení hlíny z ložisek hlubokých. Zde zapotřebí 
je nejen dobrý pozor míti na potřebné míšení hned při kopání, nýbrž dbáti 
i opatrnosti při práci, by nepřihodily se možné úrazy zaměstnaných dělníků. 
Je-li takové ložisko pod terrainem okolním, zvýšuje se značně náklad na 
těžení, pověvadž musí se hlína do určité výše buď vyvážeti neb zdvihati, 
což práci značně ztěžuje. Takováto mohutná ložiska nesmí se odkopávati 
v celé své síle, nýbrž stupňovitě odbírati. Stupně ty jsou nejvýše 2 m 
vysoké a tak široké, by vozík mohl volně po nich jezditi a vedle to
hoto se ještě pohodlně pracovati mohlo, tedy as 2y2 wi- Je třeba, by celé 
ložisko najednou v celé své šířce i hloubce neb výšce bylo takto stupňo
vitě odbíráno, by veškery vrstvy míšeny býti mohly dobře dle potřebných 
poměrů.

Stává se velmi často, že vrstvy spodní neb vrchní jsou příliš mastný, 
kdežto vrstvy druhé jsou příliš ostré a toliko prostřední mají potřebnou

Obr. 68. Obr. 69.

kvalitu pro výrobu. Neobdrží-li se potřebná kvalita smísením vrstvy písčité 
s vrstvou mastnou ve stejném poměru, nutno míšení provésti v poměru 
jiném, což docílíme tím, že ku př. ze stupně sestávajícího z písku odvážíme 
2 vozíky a ze stupně mastné hlíny 1 vozík na prostranství určené. Cesty 
se všech stupňů ústíti musí na jedné společné cestě širší. Jde-li ložisko do 
výše nad okolní terrain, je ústřední tato cesta zařízena ve způsobu šikmo 
nakloněné roviny, po které sváží se hlína dolů. Nalézá-li se ložisko pod 
terrainem, je ústřední cesta zařízena někdy taktéž jako šikmo nakloněná 
rovina, po které vozíky pomocí lana vzhůru vytahovány jsou, někdy však 
tvoří cestu tuto vytahovadlo, které zdvihá vozíky do určité výše, odkud 
odjíždějí na místo určené. K vytahování vozíku po rovině šikmo nakloněné, 
užíváno bývá válců parní silou hnaných, na něž navinuje se buď lano 
táhnoucí vozíky vzhůru, aneb použije ze dvou válců, jednoho nahoře, dru
hého dole, kolem nichž obíhá lano bez konce, na které se vytahující a spou
štějící vozíky zavěšují.

Při kopání stupňů je třeba dbáti toho, by stěny nešly kolmo vzhůru, 
nýbrž by byly vždy poněkud šikmo skopány, poněvadž vlivem vody de
šťové mohlo by se snadno státi, že by se utrhl některý stupeň, vezma
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sebou na něm ležící koleje, vozíky, lidí a vše sřítilo by se na stupeň spod
nější, kde by pracující lidé lehko mohli přijiti k úrazu.

Mimo zmíněného stupňovitého způsobu, možno i jiným způsobem 
ještě těžiti hlínu z mohutných ložisek. Způsob ten užívá se s výhodou 
tam, kde hlína všech vrstev smíchaná, nechá se upotřebiti k výrobě. Děje 
se to tím způsobem, že šikmo utvořený svah ořeme pluhem od zdola na
horu a zpět a hlínu zoranou odvážíme dolů na vozících neb kolečkách.
K tomu orání, zhotoveny jsou zvláštní pluhy, které ryjí hlinu v drobných

Obr. 70. Obr. 71.

kouscích, což hlavně pro lisování na sucho má velkou výhodu a nejvíce 
též v Americe se provádí.

K odvážení hlíny používá se nejrůznějších prostředků, o kterých je 
pojednáno v kapitole »o prostředcích dopravních«.

Dle tvrdosti hlíny užívá se ku kopání různých nástrojů a prostředků. 
Při hlinách měkkých, buď vlhkých v ložisku neb hodně písčitých, užíti 
možno namnoze i obyčejného rýče neb lopaty. Tyto hlíny nechají se snadno 
rýpati a přehazovati, aniž třeba použiti silnějšíchfnějakých nástrojů. Tvar 
rýče nejobyčejněji užíva
ného je na obr. 6 8 ., lopaty 
na hlínu obr. 69. Poněvadž 
lopatou zdvihá še obyčejně 
větší tíže, nutno by v ohybu 
a krku byla tato co možno 
silná, ku snadnému vnikání 
do hlíny na konci tenká a 
vždy ostrá.

Při hlinách tvrdších 
nutno užíti větší síly k uvol
nění a užívá se motyk buď 
plochých neb špičatých obr.
70. a 71. U hlin hodně tvr
dých užívá se ještě těžších Obr. 72.
nástrojů a tu spojují se oby
čejně motyky plochá a špičatá v jedno, Jmotyku dvojitou obr. 72. Tam, 
kde možný jsou menší podkopávky as ve výši 1—1 V2 m, nechá se toto 
s výhodou použiti. Ač nejlépe je hlínu při nakopávání co možno rozdrobiti, 
což rytím neb kopáním nejlépe se docílí, přece i při podkopávkách toto 
vyloučeno není, byť i utržený kus spadl v celku. Z pravidla již pádem 
rozláme se na menší kusy, mimo toho pak přehazováním neb nakládáním 
se ještě zdrobňuje.

Při podkopávkách nutná je velká opatrnost. Nedoporučuje se u hlin
12*
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pískovitých a slujovitých, které mimo nadání se odlupují a odpadávají, což 
může snadno míti za následek těžké úrazy dělníků dole pracujících, za což 
zodpovědnost nese dohlížitel. Snese-li hlína menší podkopávky, možno tyto 

hlavně v době zimní provésti, kdy zmrzlá hlína více vydrží 
než v době letní. Při podkopávání dbáti třeba toho, by 
kolem místa, odkud podkopáváno je, bylo volné prostranství, 
by v případě potřebného rychlého vzdálení se, dělník měl 
volnou cestu na všechny strany. Kolmá stěna podkopává se 
vždy dvěma dělníky proti sobě stojícími a to od středu ku 
krajům. Dělníci obráceni jsou obličeji proti sobě ku středu, 
takže těly nacházejí se vždy před části dosud nepodkopanou. 
Při možném snad spadnutí podkopaného středu stěny, Učiní-li 
krok nazpět, jsou chráněni stranami stěny dosud nepodko- 
panými. Je-li stěna v celé své délce podkopána, vykopají se 
po stranách t. zv. »trasky«, to je úzké průkopy v kolmém 
směru, čímž oddělí se podkopaná stěna od vedlejší hlíny. 
Trasky tyto musí se velmi opatrně prokopávati, pokud možno 
raději větší část shora než zdola. Při kopání těchto nesmí 
nikdo státi dole před podkopanou stěnou. Po dokopání trasek 
trhá se stěna dřevěnými klíny obr. 73. Prokopá se nahoře 
as V2— 1 m  rovnoběžně s vrchním okrajem stěny as 1 0 — 2 0  em 
hluboká rýha, do které pomocí těžké, želelezné palice obr. 
74. ve vzdálenosti as 2 m  od sebe vrazí se klíny a na tyto 
tak dlouho tluče, až povstane po celé délce stěny trhlina, 
která dalším vrážením klínu se rozšiřuje, až konečně celá 
stěna se odloupne a spadne, načež dole se hlína rozkope a 
odveze nebo přehází. Klíny dřevěné jsou nejvhodnější k trhání 
porážek, musí však na spodním svém konci opatřeny býti klí- 
novitou železnou »botou« a na vrchním silnou zdířkou, by 
se dřevo neštípalo a netřepilo. Palice bývá 10—15 kg těžká.

Je-li hlína příliš tvrdá neb chceme-li rychleji tuto těžiti 
než kopáním, užíváme různých látek trhacích, jako prachu, 
dynamitu a pod. S látkami těmito nutno ovšem zacházeti 
se všemožnou opatrností. Při práci té počínáme si skoro 

tímtéž způsobem, jako při vrtání ložisek, kterýžto způsob v předu byl vy
světlen. Podél vrchního okraje kolmé stěny asi ve vzdálenosti 2 m  vyvrtáme 

několik děr as 2 —2 % m  hlubokých, do kterých známým 
již způsobem vloží se patrony, načež celou díru až po
vrch zasypeme suchým pískem a nahoře silně upěchu- 
jeme. Nyní současně zapálí se všechny doutnáky a 
rychle se odstraníme. V případě, že současně 4—5 lidí 
zapaluje doutnáky a jednomu neb dvěma tento ještě 
nehoří, když ostatní chytily, nutno od dalšího jich zapalo
vání již upustiti, an by výbuch z patron již zapálených 
mohl snadno zapalujícího neb vzdalujícího se dělníka 
zasáhnouti. Někdy ku zapálení patron užívá se elektrické 
jiskry. Dobře je vždy více patron najednou zapáliti, poně
vadž hromadný výbuch má vždy větší účinek, než stejné
množství výbuchů osamocených.

Dle založení patron mění se ovšem výkonnost vý
buchu. Při výbuchu hromadném trhá 1 kg střelného 
prachu 10—15 m 3 hlíny; 1 kg dynamitu až 40 m3, z čehož

z pravidla jeden díl odpadává úplně stranou, kdežto dva díly jsou uvol
něny trhlinami, takže možno hlínu rozvalití a nakládati.

S výhodou použiti možno k uvolnění hlíny tímtéž způsobem jako třa-

Obr. 73.

Obr. 74.
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skavin, obyčejného páleného vápna, kterýžto prostředek je mnohem méně 
nebezpečný než třaskaviny. Vyvrtá se podél stěny větší množství širších 
děr, do nichž nasype se nehašeného vápna, toto pokropí se vodou a rychle 
díry zasypou vlhkým pískem a upěchují. Hašením vápna vyvinuje se 
množství plynů, které nemohouce v uzavřeném prostoru volně se rozpínati, 
trhají okolní hlínu.

Druhou prací při těžení je nakládání hlíny. Ve většině závodu, jak 
malých tak i velkých nakládá se hlína na vozíky obyčejnou lopatou, větší 
a tvrdé kusy nakládají se rukama neb špicemi do nich zaraženými.

Kde jedná se každodenně o naložení velikého množství hlíny, užívá 
se strojů a nářadí k cíli tomu zvlášť zhotovených. Tyto hlavně v Americe 
docházejí použití, kdežto u nás v Cechách jen velmi zřídka s nimi se shle
dáváme, v cihelnách pak skoro nikdy. Stroje ty zařízeny jsou buď na na
kládání s přestávkami neb bez nich, tedy nakládající nepřetržitě. Také 
zařízeny bývají stroje ty tím způsobem, že nakládají a dopravu vykonávají 
společně. Tyto druhy strojů popisovati nebudeme, jelikož při cihlářství 
u nás užívány nejsou. Kdo by se o ně zajímal, udáme mu prameny k jich 
studiu.

Někdy nalézají se ložiska pod okolním terrainem a vysoko stojící voda 
zamezuje těžení tak pohodlným způsobem, jaký je možný v ložiskách su
chých. V případě takovémto odděluje se určitá část ložiska od ostatní vody 
as V4—V2 m  silnou hrázkou, která při kopání se nechá státi a tato zame
zuje přitékání vody do části vybírané. Voda z té části, ve které se pra
cuje, musí se čerpadlem stále vybírati, by v práci nepřekážela. Hrázky od- 
bírají se teprvé když nové oddělení bylo uzavřeno.

Vlil. Příprava surovin.

Jen ve velmi řídkých případech se stává, že hlína v přírodě nalézá 
se již tak upravena, by bez další přípravy bylo ji možno použiti ku výrobě 
zboží. Výroba každého zboží, byť to byly i jen obyčejné cihly, vyžaduje 
důkladné předběžné přípravy všech surovin k výrobě potřebných, hlavně 
však hlíny. Jak předem již poukázáno, sestává hlína z vlastní hmoty hli
nité, písku, různých barviv, látek škodlivých a p., a nutno po dobrém vy
zkoušení hlíny přesně stanovití, k výrobě jakého druhu hliněného zboží se 
tato hodí a co s ní činiti je zapotřebí, by zboží z ní zhotovené odpovídalo 
požadavkům naň kladeným.

Dle složení jednotlivých vrstev v ložisku přesvědčíme se, že toto není 
na všech svých místech stejnorodé a že ku př. písek z pravidla usazen je 
ve vrstvách spodnějších a hlína mastná ve vrstvách vrchních. Kdybychom 
dle okolnosti a potřeby nemísili jednotlivé vrstvy mezi sebou a vyráběli 
zboží z hlíny jak v ložisku se nalézá, seznali bychom, že každá vrstva 
jinakou změnu béře při schnutí a pálení a že sama o sobě žádná úplně 
vhodná ku výrobě není. Nutno tedy vždy předem zhotoviti určité množství 
zkoušek, vyrobením různého druhu zboží a jich změny pozorovati a tak 
se přesvědčiti, jakým způsobem počínati si třeba při přípravě a výrobě. 
Má-li býti výroba zboží strojová, nutno zkoušky též strojem provésti, při 
ruční výrobě zkoušky ruční; schnutí třeba též zkoušeti v tom směru, 
v jakém projektováno sušení budoucí; též pálení zkoušeti nutno v pecích 
stejné soustavy s projektovanými.

Vyzkouševše tedy předem dobře, jakým způsobem nutno se surovinou 
zacházeti, zařídíme potom dle toho veškeré přípravné práce, které ovšem 
různí se dle suroviny samé a dle zboží, které vyráběti se má. Přesných,
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určitých pravidel pro každou hlínu zvlášť udati možno není a proto popí
šeme nejširší postup, jakým práce se konají.

Do přípravy surovin náleží: zdrobňování, třídění, čištění, míšení, na
máčení a hnětení.

A) Zdrobňování.

Prvou práci přípravnou je zdrobnění surovin. Jak hlína, tak i ostatní 
suroviny, musí býti nejprvé zdrobněny, než možno jich ku výrobě užíti. 
Hlína nachází se v ložisku obyčejně jako jedna veliká hmota, kterou dle po
třeby nutno do určité míry dříve rozdrobiti, by nechala se lépe močiti, 
mísiti a t. d. Jiný účel zdrobnění je, zmenšiti kousky škodlivých látek 
v hlíně obsažených, které ku př. rozemlety nemají již tak škodlivý účinek 
jako kusy větší. Toto zdrobňování je jednou z nejdůležitějších prací pří
pravných a provádí se na nejrůznější způsoby, dle tvrdosti látek a dle
toho, k čemu se jich upotřebiti má.

Prvé zdrobnění surovin děje se při jich trhání, kopání, nakládání 
a pod. Cím větší pozornost věnuje se surovinám již při těchto pracích

prvých, to je při jich těžení se vzhledem 
na zdrobnění a míšení, tím více práce 
se uspoří při manipulaci následující 
a není nikdy ku škodě poněkud více 
váhy přiložiti na práce tyto, než se oby
čejně klade, v domněnce, že prvá tato
práce je nejpodřízenější. Zvláště při ci
helnách s ruční výrobou nehledí se někdy 
na přesné její vykonávání, jakoby zále
želo pouze na tom, množství hlíny za 
nejlacinější peníz co možno rychle odko- 
pati neb odvézti, bez ohledu na to, v ja
kých kusech tato na hromadu přichází. 
Na mnohých místech vidíme i, že vysoké 
a silné porážky zůstávají ležeti na místě 
kam padly, toliko při nové stěně odhází 
se ulička, by další porážka podkopána 
býti mohla. Při dalších pracích pozná se 

teprvé, jaký výsledek má takováto ledabylá práce a čas promeškaný s ko
páním při namáčení, převýšuje obyčejně onen, který uspořil se při špatném 
těžení. Avšak případ tento není ještě nejhorší, je-li dělník dosti svědomitý, 
by před namáčením hlínu důkladně rozkopal. Mnohem horší je to, nevě- 
nuje-li se dostatečná pozornost a píle práci této, která nahraditi musí 
prvnější a hlína špatně rozdrobená namáčí se a dále zpracuje. Z hlíny 
takovéto nemůže nikdy býti dobré zboží, byť by se vlastní výrobě věnovala 
sebe větší péče.

K dalšímu zdrobňování přichází hlína při t. zv. přezimování. Přezimo
váním jmenujeme nakopání hlíny v době zimní, kdy hlína je umrzla, pře
vezení nebo přeházení na hromady co možno široké a nízké, by dobře 
promrznouti mohly. Toto přezimování nechá se obejiti toliko u některých 
druhů hlin a to ještě při strojové výrobě, kde pomocí strojů možno hlínu 
dokonale zdrobniti. Při přezimování rozdrobí se dobře hlavně hlíny vlhké. 
Voda uvnitř obsažená zmrznutím roztáhne částečky hlíny, které později 
při rozmrznutí se více nesestoupí, čímž značně zdrobnění se podporuje. 
Kde neúčinkuje voda ku zdrobnění při přezimování, napomáhá k tomu 
vzduch a jeho rychlé neb volnější změny, teplo, zima, vlhkost a j.

K dalšímu zdrobnění používá se buď strojů, nebo různých nástrojů při

Obr. 75.
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výrobě ruční. Pojednáme nej prvé o zdrobnění ručním. Totořídí se dle druhu 
zboží, které se vyráběti má. Pro obyčejné cihly přeseká se přezimovaná hlína 
za sucha zvlášť k tomu zhotovenou motyčkou t. zv. »kraclí« obr. 7 5 . co nej
více na drobno, při čemž zároveň rukou vybírají se kameny, kořeny a jiné 
předměty, které by později škodily. Připomenouti nutno, že toto přesekání 
při výrobě ruční je práci velmi důležitou. Není-li hlína úplně drobně pře- 
sekána, nejímá při polévání stejnoměrně vodu, což má za následek špatné 
rozležení a později pukání cihel. Po přesekání zdrobní se hlína do jisté 
míry též politím vodou, která rozloží tuto ku plastickému těstu. Některé 
hlíny nutno delší dobu ve vodě močiti, než se úplně rozloží, což hlavně 
u výroby tašek a některého jemnějšího zboží nutno bývá a nikdy ku škodě 
býti nemůže. K močení takovému zřízeny bývají vyzděné jámy, kamž dobře 
přesekána hlína se sype a vodou polévá. V moku takovém ponechána 
bývá hlína po celý týden, načež se vybírá a dále připravuje. K účelu tomu 
jsou jámy mokové vždy po šesti vedle sebe a pokračuje se v plnění jam 
tím způsobem, že jáma první, která se v pondělí vyprázdnila, týž den se 
naplnila a polila, přijde na řadu k vyprázdnění opět až příští pondělí. Jáma 
druhá přijde týmž způsobem na řadu v úterý a t. d.

Po důkladném namočení a rozložení hlíny přeseká se tato znovu co 
možno drobně motyčkou. Někde užívá se pro druhé toto sekání též ocelo
vých šavlí neb srpů, zvláště při výrobě tašek neb jiného jemnějšího zboží. 
Tímto by ruční zdrobňování bylo u konce. Namnoze užívá se i jiných po
můcek, které dle krajů a zvyků různě se mění. Nechť toto však děje se 
jakýmkoli způsobem, třeba vždy přihlížeti k tomu, by zdrobnění bylo co 
nejúplnější.

Stroje zdrobňovací. Ve většině případů, i při ruční výrobě, užívá se 
ku zdrobňování různých strojů, které co do soustavy mění se dle účele 
výsledku, tvrdosti látek ku zdrobnění určených, dle velikosti kusů, které 
do stroje přicházejí.

Stroje zdrobňovací dělíme dle hrubosti kusů neb zrn, které tyto do
dávají, na několik tříd, které mají opět podřízené druhy, přizpůsobené dle 
tvrdosti látek ku zdrobnění určených. Do prvé třídy náleží stroje, mající 
za účel připraviti látky pro ostatní třídy strojů, rozdrtiti totiž látku na 
kusy menší, které teprvé v jiných strojích úplně dle potřeby zdrobněny 
býti mohou. Tyto jmenují se zdrobňovací stroje pomocné. Slouží ku pří
pravě látek tvrdých i měkčích. Ku strojům těm čítáme drtiče kamenů, 
stoupy, ozubené a hladké válce. Třídu druhou tvoří stroje pro dodávání 
meliva zrnitého čili drtivá. Třída tato dělí se na dvě skupiny, z nichž prvá 
tvoří stroje pro látky velmi tvrdé, druhá, stroje pro látky měkčí. Do prvé 
patří mlýny kulové a j., do druhé běhouny stojaté, hladké válce, desinte- 
gratory a j. Třídu třetí tvoří stroje dodávající moučné melivo různé jem
nosti. K těmto patří opět mlýny kulové, jinak upravené, běhouny ležaté 
a r. j. Třída čtvrtá skládá se ze strojů, jichž účelem je hnísti různé látky, 
hlavně hlínu. Poněvadž pak hnětení na jiné místo náleží, pojednáme o stro
jích těchto později. Co do cesty jakou zdrobnění se děje, dělíme stroje na 
tři druhy a sice první, které zdrobňují látky suché, druhý látky polosuché, 
plastické, třetí cestou vodní. K těmto posledním patří plavírny, jichž účelem 
je však více tříditi a čistiti hlíny a proto též v jiném oddíle o nich po
jednáno bude. Některé ze strojů zdrobňovacích pracují tím způsobem, že 
drtí suroviny silným tlakem dvou strojových částí k sobě (drtiče), druhé 
padáním strojových částí na suroviny, tyto rozbíjí (mlýny kulové stoupy), 
jiné otáčením se různých částí strojových kolem částí druhých, běhouny, 
válce a j.), a t. d.

Y následujícím pojednáme o jednotlivých strojích zvlášť a vysvětlíme 
princip, na kterém se zdrobňování děje. Nepopíšeme veškeré soustavy
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strojů zdrobňovacích, poněvadž každá továrna na stroje má své zvlášt
nosti u těchto, takže by mnoho místa bylo zapotřebí, kdybychom všechny 
popisovati měli.

Zdrobňovací stroje pomocné.

Drtič kamenů. Drtiče užívá se v cihlářství hlavně k předběžnému 
rozdrcení kamení ku výrobě písku a různých látek ostřících, šamotu, cihel 
a pod. Jinak užívá se tohoto pro výrobu silničního štěrku, zdrobňování 
uhlí, koku a j.

Princip drcení zakládá se na tlaku silné ocelové desky šikmo posta-

Obr. 76.

vené proti druhé desce kolmé. Obr. 76. a 77. představují pohled na drtič 
a průřez jeho po délce.

A  je pevná drtící dáseň, A 1 dáseň pohyblivá. Tato upevněna je vrchní 
svou částí na ramenu táhla i?, jehož druhý konec souvisí se setrvačním 
kolem C. Spodní čásť dásně A 1 je pohyblivá na ose D . Obě drticí dásně 
tvoří mezi sebou prostor jE, tak zvaná drticí ústa klínovitého tvaru, která 
končí dole otvorem í 7, který dle potřeby možno libovolně buď rozšířiti neb 
súžiti. Vnitřní stěny obou dásní jsou obloženy tvrdými a trvanlivými de
skami čr, které jsou buď hladké neb rýhované. Otáčením setrvačního kola 
C pohybuje se táhlo B  ku předu a nazpět, kterýmžto způsobem i drticí
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dáseň A 1 se pohybuje, drtíc do úst E  vhozené kameny. Jakmile drtivo 
dosáhlo velikosti rovnající se spodnímu otvoru F , propadává tímto dolů 
do nádržky H , odkud pomocí některého stroje dopravního přenášeno je 
do dalších strojů zdrobňovacích. Drtič tento ponejvíce umístěn bývá nad 
stroji druhými, takže drtivo, opustíc ústa, padá přímo do kulových mlýnů 
nebo podobného stroje. Otvor F  dle potřeby buď se rozšíří nebo zúží. 
K drcení štěrku bývá otvor široký, pro přípravu strojům jiným zužuje se 
dle potřeby až k veli
kosti lískových ořechů.
Časem, když se desky 
G ubrousí nebo náho
dou přelomí, možno tyto 
velmi rychle za jiné za- 
měniti. Drtiče bez vlo
žek těchto nejsou prak
tické. Velikost kusů, 
které do drtiče přichá
zejí, může býti velmi 
různá a mění se dle 
vrchní šířky drtících 
úst. Drtivo, které ze 
stroje vychází, může 
býti velikosti až lísko
vých ořechů. Ovšem, 
čím menší kousky, tím 
menší je i výkonnost stroje. Pro materialie příliš tvrdé, zkrátí se obyčejně 
táhlo poněkud, čímž se náraz dásní zmírní. Drtiče nechají se zaříditi na 
pohon ruční a parní. Z pravidla užívá se pohonu parního.

Výkonnost drtičů je veliká a různí se dle tvrdosti látek, dle velikosti 
úst drtících, jemnosti drtivá a dle pohonu. Dle okolnosti drtí za hodinu 
100—12000 kg, co do rozměru l/2—10 m3. Následující tabulka označuje při
bližnou výkonnost při pohonu ručním, parním pomocí řemenu a parním 
přímým, při různých velikostech, které označeny jsou nahoře pořadovými 
čísly. Výkon udán je za 8  hod. denní práce jak v kilogramech tak 
i v krychlovém obsahu.

Velikost 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11

Rozměr, síla, výkon Pohon 
1 ruční Pohon parní pomocí řem enů Přímý pohon parní

Šířka úst drtí . . . " i

cích v em . . 15 2 0 25 32 40 50 65 32 40 50 65
Délka úst drtí

cích v em . . 1 0 1 2 15 2 0 25 32 40 2 0 25 32 40
Otočení setrvač.
kola za 1 min. 250x 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Průměr řeme
nice v em . . 31 40 47 55 63 ---- ---- -- ----

Kolik koňských
sil k pohonu . 1 2 4 6 9 1 2 4 6 9 1 2

Výkon v m 3 za
8  hod. . . . 4 8 16 32-40 48—60 60-80 16 32—40 48-60 60-80

Výkon v kg za 
8  hod. . . . 800 4.800 10.000 i20.000

40.000
až

60.000
až

80.000
až 20.000

40.000
až

60.000
až

80.000
až

1 1 48.000 80.000 100.000 48.000 80.000 100.000
Kronika práce. Díl IX. • 13
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Poslední dvě položky této tabulky udány jsou pouze přibližně, ana 
výkonnost drtičů mění se dle tvrdosti látek. Z tabulky vidno, že drtiče co 
do výkonu dodávají veliké množství hotového drtivá. V cihelnách užívá se 
z pravidla drtičů rozměrů menších od čísla 2 —4, ostatní velikosti užívá 
se ku drcení skalin pro silniční štěrk, vápenec, pro sůl a j. Jak již po
dotčeno, mohou se ochranné desky úst vyměniti; někdy jsou tyto tak zaří
zeny, že možno desku po upotřebení, které dříve u spodu než vrchu bývá, 
obrátiti vrchním, méně upotřebeným koncem dolů, čímž upotřebitelnost 
desk se značně prodlužuje. Drtiče této soustavy jsou vynálezem Amerikána 
Blake-ho.

Stoupa. Druhým pomocným strojem je stoupa. Tato skládá se z ně
kolika těžkých, železných palic, které upevněny jsou na silných tyčích a 
zdvihají se a klesají točením příčné osy, ku které tyče zvláštním způsobem 
palcovitým připevněny jsou. Spodní část tohoto stroje tvoří stupně, které 
ku straně, ze které kusy vhozené přicházejí, jsou vždy vyšší a vyšší. Obě

Obr. 78. Ozubené válce J. Raubitschka Praha-Bubny.

části jsou lehce vyměnitelný po upotřebení. Palice u strojů těchto váží dle 
potřeby 10—100 kg. Na pohled zdá se, že pohyb tohoto stroje vyžaduje 
veliké síly, což ovšem ve skutečnosti není, poněvadž padáním jedné palice 
pomáhá se současně ku zvedání druhé. Dle toho, jak hrubého drtivá je 
zapotřebí, je stroj ten opatřen více nebo méně palicemi. U poslední, která 
tluče již výsledkový výrobek, nalézá se otvor, kterým drtivo padá do 
schránky, odkud dopraveno do strojů následujících. U některého druhu 
těchto strojů bývá spodní část upravena jinak než stupňovitě a sice tím 
způsobem, že nalézají se pod palicemi silné rošty s různými mezerami, 
skrze které rozdrcené kousky propadávají. Při tomto druhu hleděti třeba, 
by rošty nezůstávaly nikdy prázdné, dokud stroj je v chodu, čímž by tyto 
značně trpěly. Při soustavě prvé nutno hleděti na to, by stroj upraven byl 
tak, že jedna palice padá dříve, než druhá se zvedá, takže teprvé rozbité 
kusy pod vedlejší se dostati mohou. Pohon těchto strojů je též ruční neb 
parní, dle čehož řídí se i jejich výkonnost. Hrubost drtivá je i zde dosti 
značná, takže pro jemnější drtivo stroje toho užiti možno není. Užívá se
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ho obyčejně k drcení cihel pro šamot, musí se však drtivo na druhovadle 
rozděliti a kusy větší znova drtiti. Výkonnost je dle okolností 100—500 kg 
za hodinu.

Ozubené válce. Jedním z důležitých a v cihlářství skoro vždy užíva
ných strojů jsou ozubené válce. Tyto slouží hlavně ku předběžnému zdrob- 
nění tvrdých a žmolkovitých hlin, které bez přípravy do strojů druhých 
přijiti mají.

Hlavně pro hlíny žmolkovité, které hladkými válci zachyceny býti ne
mohou, užívá se s výhodou válců ozubených. Tyto dle vlastností té které 
hlíny různým způsobem jsou zařízeny. Válce jednoho druhu opatřeny jsou 
silnými železnými ostny buď ostrými neb otupenými, které při otáčení za
padají do prohlubin válců druhých. Jiný druh válců opatřen je místo ostny, 
zubovitými rýhami, jdoucími těsně do prohlubin druhého válce a podobně. 
Přednost dáti třeba oněm soustavám, jichž válce zařízeny jsou tím způso
bem, že nechají se snadno vyměniti za válce jinak ozubené, což v případě 
změny druhu suroviny rychle provésti se dá. Někdy ne celé válce, ale 
pouze zuby různým způsobem jsou změnitelny, což také má zvláštní vý
hody. Jiný druh válců zařízen ještě výhodněji. Kdežto při navlékání kruhů

Obr. 79. Ozubené válce R. Raupacha ve Zhorelci.

opatřených zuby, musí se válec z ložiska vysaditi, ušetří se tato, se značnou 
námahou a zdržováním spojená práce tím způsobem, že vrchní plášť válců 
rozdělen je na 4 — 6  částí po délce tohoto, z nichž každá dá se snadno 
odejmouti a jinou zaměniti. Tímto způsobem upravíme válce dle potřeby, 
aniž třeba ložisky pohnouti neb pevné strany stroje nějak uvolňovati. Ve
škery soustavy musí býti zařízeny tak, aby válce daly se rychle, na
mnoze i v běhu posunovati buď více nebo méně k sobě a od sebe.

Obr. 78. a 79. představuje ozubené válce. Tyto jsou velmi zřídka, 
a to toliko na zakázku hotoveny na pohon ruční. Častěji vidíme pohon 
žentourový, nejčastěji parní. Stroje tyto upevňovány jsou z pravidla nad 
válce hladké, které přijímají výrobek prvnějších ku dalšímu zdrobnění. 
Yýkonnost jejich je veliká, takže jedny válce ozubené stačí dodávati suro
vinu pro dvoje až troje válce hladké. Tabulka následující umožňuje při
bližný přehled výkonnosti těchto strojů (viz na str. 1 0 0 .).

V některých případech staví se různě ozubené válce nad sebe, by 
těžko zpracovatelná hlína se snadněji rozdrobila. Bližší viz o válcích 
hladkých.

13*
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Velikost 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Průměr válců v em 
Délka válců v em 
Průměr řemenice 

v em . . . .  
Otoček téže za mi

nutu . . . .  
Pohon v koňských 

silách (HP) . . 
Výkon za 1 hod. v

26
35

60

1 0 0

2

3.200

26
50

70

1 0 0

2 7 ,
4.000

32
40

1 0 0

1 0 0

4
8 . 0 0 0

40
40

1 0 0

80

5
11 2 . 0 0 0

41
55

1 0 0

70

57,
16.000

45
45

1 0 0

50

6

2 0 . 0 0 0

45
55

1 0 0

50

67,
24.000

53
50

1 2 0

50

8

32.000

56
75

1 2 0

50

9
40.000

Stroje pro výrobu drtivá zrnitého.

Běhoun stojatý. Jeden stroj, který v cihlárstvi velmi často použití do
chází, je běhoun stojatý, vertikální, také kolerový zvaný. Tento hodí se na

Obr. 80. Běhoun stojatý.

látky tvrdé i měkké, ba často i na látky vlhké se upotřebí. Běhouny dělí 
se na dva druhy.

Prvé točí se ve směru ležatém, vodorovném, od leva v právo neb 
opáčně, druhé točí se ve směru stojatém, svislém. Dle polohy jejich jme-
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nujeme je tedy ležaté (horizontální) a stojaté (vertikální). V cihlářství užívá 
se hlavně běhounů stojatých; běhouny ležaté slouží pro melivo moučné, 
a užívá se jich pro mletí glasur, barev a j. a pak hlavně v mlynářství.

Běhouny stojaté obr. 80., 81. (tov. Jak. Raubitschek, Praha-Bubny) a 
obr. 82. (továrny Dorstenské) jsou nejrůznějších soustav. Tyto sestávají ze 
dvou kamenných nebo železných krátkých válců, spíše těžkých kol, které 
zavěšeny jsou na vodorovné ose a pobíhají nebo stojí, otáčejíce se ve velkém 
kamenném nebo železném talíři. Surovina, ku mletí resp. drcení určená, 
vpraví se pomocí nálevkovitého otvoru zhora na talíř, a kola běhounu

Obr. 81. Běhoun stojatý.

svou tiží ji rozdrtí, načež drtivo padá otvorem, uprostřed nebo na straně 
umístěným, do sýt, které ji roztřidůjí.

Rozeznáváme:
a) běhouny, u nichž talíř pevně stojí, a kola se točí, obíhajíce v talíři; 

tyto jednostranně v ložisku zavěšené.
b) běhouny, u nichž talíř pevně stojí, a kola se točí, obíhajíce v talíři; 

tyto dvoustranně v ložisku zavěšené.
c) běhouny, u nichž talíř se točí, a kola otáčejí se jen kolem své osy;

neobíhají tudíž v talíři ku předu a zpět.
d) běhouny, u nichž talíř se točí, a jediné kolo v podobě koule koulí

se na svém místě.
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Většinou bývá celý stroj uzavřen v plechovém chránidle, poněvadž 
veliké množství prachu vyvinujícího se při mletí, naplnilo by celou místnost, 
ve které se stroj nalézá. Hlavní dvě části, totiž dno talíře i povrch kol, 
musí býti buď z velmi tvrdé ocele nebo kamene, by opotřebování těchto 
nebylo tak snadné. Části tyto musí býti snadno měnitelný. Zavěšení kol 
musí býti volné, by při větších kusech kola mohla na tyto vyjeti pozved
nutím se v ložisku. Osa, na níž kola jsou zavěšena, pohybuje se nebo stojí 
v poloze vodorovné od středu jednoho kola ku druhému, je však upro
střed rozdělena, takže tvoří vlastně dvě osy, z nichž každá libovolně vzhůru 
i dolů pohybovati se může, nezávislá jsouc na ose druhé. Obě kola pohy
bují se samostatně, tedy nezávisle jedno od druhého. Veškerá ložiska 
u stroje toho musí býti velmi dobře uzavřena, by vyvinující se prach do 
nich nevnikal. Kola nepohyhují se však vždy pouze ve smyslu točném, 
ale i vlečném, což má za následek, že suroviny nejen se pod nimi drtí,

ale i roztírají.
Drtivo, na 

dně talíře se na
lézající, shrabo- 
váno a smetáno 
bývá zvláštním 
přístrojem vždy 
pod drtící kola. 
Po docílení určité 
jemnosti odstra
ňováno je ku ot
voru, jímž padá 
do různých syt. 
U některých sou
stav nalézají se 
sýta vedle dráhy 
běhounů na dně
talíře. Sýta tato
točí se zároveň 
s talířem. Na sýta 
ta padá drtivo 
následkem jejich 

Obr. 82. Běhoun stojatý. sklonu od vodo
rovné dráhy dr

tící. Zrna menší propadnou sýty dolů, kdežto větší plechovým shrabovákem 
znova pod kola dopravena jsou. Jinde opět nalézají se uprostřed dráhy 
drtící. Případ tento je u strojů s pevným talířem a pohyblivými koly. Zde
jedno kolo, pohybující se kolem své osy a i s touto kolem stěn talíře, drtí
látky, ku mletí určené, druhé kolo tvoří naběračkový elevator, který jímá 
melivo, vynáší do šikmého korýtka, kterým padá na šikmá sýta uprostřed 
talíře, kudy drobné propadne, kdežto hrubší znova padá na drtící dráhu, 
kdež znova k určité velikosti se drtí. Sýta ta možno vyměniti za řidší 
nebo hustší.

Mimo zmíněné soustavy je ještě mnoho jiných, které více méně svým 
zařízením od sebe se liší. Stroje tyto, poněvadž drtí i větší kusy různých 
látek, používány bývají mnohdy jako pomocné, někdy však také jako stroje 
pro výrobu meliva moučného, kterého se při drcení mnoho vyrábí. Jak 
již podotčeno, hodí se též pro látky vlhké, což činí je hlavně upotřebi
telnými pro zdrobňování vlhké hlíny, která v ložisku se často ve stavu 
tom nalézá, ba nechají se i tím způsobem upraviti, že pracují i ve vodě, 
jsouce pomocnými stroji pro plavírny. Tam, kde ku zdrobnění je hlína
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vlhká, ponejvíce žmolkovitá, která jinak jen velmi těžko některým strojem 
připraviti se dá, používá se též těchto běhounů zařízených tím způsobem, 
že kola chodí po talíři, jehož dno není plné jako u druhů jmenovaných, 
nýbrž tvoří je hustý rošt, jímž protlačuje se hlína dolů, a tak rozdělují se 
žmolky na drobné kousky, které se více ve žmolek nespojí. Má-li se zdrob- 
niti běhounem s plným dnem hlína poněkud vlhká, musí býti kola pouze 
tak těžká, by hlínu jen rozdrtila a nerozmačkala, čímž by se snadno mohlo 
státi, že nadělá se z hlíny pod koly placek, které pak velmi těžko dají se 
rozdrobiti. Při běhounech možno použiti různého pohonu. Tento nebývá 
v cihelnách z pravidla nikdy ruční. Výkonnost jeho je tak veliká, že mnohdy 
stačí jeden stroj pro velkou cihelnu. Tato ovšem mění se tak příliš, že ani 
přibližně určiti se nedá, ana závisí na velikosti stroje, na tíži kol, na 
tvrdosti látek, ku mletí určených, na jemnosti konečného drtivá nebo me- 
liva a t. d. Tíže strojů těch bývá 800—20.000 kg, kola váží 50—5.000 kg 
jednotlivě, a výkon od 100—15.000 kg za hodinu.

Kulový m lýn  Stroj tento je pro výrobu zrn a mouky z látek suchých 
nejvýhodnější, ač výkonnost jeho je o mnoho menší než běhounu. Tento 
hodí se výhradně pro látky suché. Pracuje bez přestání, nepotřebuje skoro 
žádné obsluhy, dodává výrobek jakékoli 
jemnosti, netrpí opotřebováním, hnací 
síla jeho je velmi malá, nepotřebuje žád
ných pomocných strojů a spotřebuje 
velmi málo místa. Hodí se ku mletí 
hmot tvrdých i měkčích, hlavně k umělé 
výrobě písku, šamotu, ku mletí suché 
hlíny a j.

Co do soustavy dělí se tyto na ob
časné a s výrobou nepřetržitou. Občasné 
plní se hmotou, ku mletí určenou, teprvé 
po vyprázdnění výsledku mletí přede
šlého, kdežto mlýny s výrobou nepře
tržitou plní se stále a samy se vypra
zdňují.

Prvnějšího užívá se pouze tam, kde 
jedná se o menší výrobu. Sestávají ze 
železného bubnu, v němž nalézá se určité množství různě velkých ocelo
vých koulí. Do tohoto vloží se otvorem, v plášti se nalézajícím, látka, ku 
ftůetí určená, načež otvor se uzavře. Nyní otáčí se buben na ose, která 
však vnitřkem bubnu neprochází. Otáčením rozbíjí ocelové koule látku 
vloženou, načež tato po docílení určité jemnosti se vysype, a znova plnění 
počíti může. Mlýny tyto hodí se i pro vlhčí látky, ano melou i látky s při
dáním vody, čímž používají se hlavně ku mletí a míšení barev a glasur.

Mlýny s výrobou nepřetržitou zakládají se na tomtéž principu, jen že 
soustava jejich je trochu složitější. Obr. 83. a 84. znázorňují pohled na 
kulový mlýn, pracující nepřetržitě, obr. 85. a 87. řez podélný, obr. 8 6 . a 8 8 . 
rez příčný. Soustava jeho je následující: Mlecí buben A složen je z ocelo
vých, pancéřových desek B , které jsou poněkud ohnuté a opatřeny dírkami. 
Celné strany bubnu G upevněny jsou ku hlavní ose D. Kolem mlecího 
bubnu upevněny jsou rovnoběžně s tímto tři sýta 25, F  a G. Prvé slouží 
jako chránidlo dvěma sýtům druhým, jemnějším. Uvnitř bubnu nalézá se 
určité množství ocelových koulí K , které hmotu, nálevkovitým otvorem H  
do bubnu přicházející, drtí a melou. Otáčením se mlecího bubnu A směrem, 
šipkou S  naznačeným na obr. 8 6 ., pohybují se ocelové koule i s melivem 
ve stejném směru s bubnem tak vysoko, až, ztrácejíce své těžiště, padají 
z jedné pancéřové desky na druhou, čímž rozbíjejí a melou látky, do bubnu

Obr. 83. Kulový mlýn (pohléd) 
F. Hoffmanna ve Finsterwaldě.
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přicházející. Jakmile zrnka dosáhla velikosti otvoru, v deskách se nacháze
jícího, propadnou těmito na první sýto E, ze kterého dalším otočením bubnu 
i sýta vniknou otvory n , pod schůdky pancéřových desk se nalézají
cích, znova do bubnu, a zde melou se jemněji. Dosáhla-li zrnka jemnosti 
větší, propadnou sýtem E  na sýto F  a konečně na sýto 6r, kterýmž propa
dávají do druhého bubnu i ,  který obklopuje buben vnitřní za příčinou 
zamezení prachu, z meliva vycházejícího. Buben tento se netočí, nýbrž 
stojí pevně. Spodní čásť jeho má tvar nálevkovitý, do něhož hotové melivo

Obr. 84. Kulový mlýn (pohled) R. Raupacha ve Zhořelci.

se soustřeďuje a otvorem M  vypouští do pytlů neb připravených nádob, 
po případě elevatoru neb šneku, které dopravují jej dále. Zbytky, na sýtechí 
se nacházející, přicházejí znova do vnitřního bubnu buď otvory n, pod 
schůdky pancéřových desk, nebo sýta jsou konicky upravena a dopravují 
zbytky do plechové roury, která znova do bubnu zbytky ty zanášejí. Záměnou 
posledního sýta různé jemnosti možno docíliti melivo (resp. drtivo) velikosti 
hrachového zrna až jemné mouky. Otvor H , kolem osy D jdoucí, upraven 
je tím způsobem, že zamezuje vylítnutí koulí neb drtivá zevnitř bubnu 
a vpouští pouze tolik látek dovnitř, co se jich stačí umlíti. Velký okolní
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Obr. 85. Kulový mlýn (řez podélný). Obr. 87. Kulový mlýn (řez příčný).

vého, odstraní se jemné síto zevnější, a drtivo padá pouze síty hrubšími.
Síta jsou buď z drátěného pletiva nebo dírkovaného plechu. Také tato 
musí býti vyměnitelná. U některých mlýnů zařízena jsou zvláštní klepátka, 
která během chodu opětují malé nárazy na rámy sít, čímž odstraní se 
prach, usazený v otvorech jejich. Rámy jsou buď dřevěné neb železné. 
Tyto jsou výhodnější, any netrpí borcením při vlhčí surovině nebo vlhkém 
vzduchu. Při mletí nutno hleděti k tomu, by nepřicházelo více látek do 
bubnu, než vychází hotového meliva ven, jinak se buben přeplní, což má 
za následek menší výkonnost, poněvadž padání koulí děje se v zabaleném 
množství drtivá a toto nemá takového účinku, jako když koule volně na 
drtivo padají. V případě, že nastane náhodou toto přeplnění, nutno tak

Kronika práce. Díl IX . j  £

buben L opatřen je nahoře rourou J, která odvádí prach. Roura ta pro
dlužuje se obyčejně nad střechu budovy, v níž kulový mlýn se nachází, 
čímž vzniká slabý tah. Vzduch, vnikající otvorem 11 do vnitř, táhne rourou 
(resp. komínem) J. odvádějíc prach i vlhké výpary, které spojeny s pra
chem, snadno by mohly ucpati otvory sít, čímž zmenšila by se výkonnost 
mlýna^ neb i přesívání se úplně přerušilo. K regulování tahu zřízena je 
v rouře J  zásuvka O, pomocí které možno tah buď zvýšiti nebo zmírniti. 
V některých případech sesiluje se tah pomocí exhaustoru, a prach odvádí 
se do zvláštních komor t. zv. prachových, kde se usazuje a sbírá jako nej
jemnější moučka.

Součástky trpící nárazy musí býti co možno tvrdé, pevné a vyměni
telné. Má-li se docíliti meliva zrnitého na př. do ohnivzdorného zboží samoto-

EfgĚgl
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dlouho s dalším dodáváním ustati, až buben vyprázdnil se na normální 
kvantum. Toto ovšem platí pouze pro ony soustavy, které nemají nálevko- 
vitý otvor H, upravený tím způsobem, že vpraví pouze tolik látek dovnitř, 
co jich mlýn umlíti stačí.

Avšak nejen přeplnění, ale i menší plnění, než je třeba, je mlýnu

MHU

škodlivo. Nejen že výkonnosti jeho se úplně nevyužitkuje, nýbrž poškodí 
se i vnitřní jeho části, poněvadž ocelové koule padají přímo na pancéřové 
desky, které nejsou dostatek drtivém chráněny, čímž nastává zbytečné opo-

žes
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třebení těchto, někdy i poškození; proto nesmí se mlýn nikdy nechati jiti 
na prázdno. Ze v mlýnu málo meliva se nachází, poznáme dle zvláštního 
rachotu, z něhož dle kovového zvuku poznáme, že padá ocel na ocel a ne 
na melivo, což vydává jinak zvuk dusivý. Nutno hleděti k tomu, by buben 
rychleji ani pomaleji se neotáčel, než je třeba, poněvadž výkonost mlýnů tím 
se menší. Továrna, mlýn dodávající, určí obyčejně počet otoček za minutu, 
kteréžto číslo odpovídá největší výkonnosti. Koule musí býti vždy v udané 
váze udržovány.

F. Hoffmann ve Finsterwaldě zavedl co novinku do průmyslu kera
mického kulové mlýny, jejichž středem neprochází osa jako u mlýnů jiných, 
a které opatřeny jsou pancéřovými deskami zvláštního druhu. Obr. 88. a 
89. Jak z prvnějšího obrázku je vidno, spočívá mlýn na pravé straně na 
ose, která pouze čelnou stěnu bubnu prochází a nejde tudíž středem celé 
vnitřní prostory tohoto, na druhé straně pak tvoří osu silná roura, která 
slouží zároveň co otvor, kterým vpravují se látky dovnitř bubnu. Na po
délném řezu tohoto mlýna zřetelně možno zařízení toto rozpoznati; v právo 
osa slabší, v levo silná roura, která, položena jsouc na dvou válečkách (řez
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Obr. 89. Pancéřové desky.

příčný) volně otáčeti se může. Do roury této ústí nálevkovitý koš (vidno 
na vyobrazeném řezu podélném), který spojen je obyčejně s elevátorem, 
dopravujícím do tohoto látku, k drcení určenou. Zavěšení bubnu tímto 
způsobem má tu výhodu, že vnitřní prostora jeho je úplně prázdná, takže 
koule, které při mlýnech této soustavy velmi vysoko zdvihány jsou, při 
pádu na osu nenaráží. Zvětšená výkonnost strojů těchto vysvětlena je 
hlavně tím, že koule neválí se pouze mezi drtivém, ani nepadají z malé 
výše jako u strojů jiných, kde přímému pádu osa v tom zabraňuje, nýbrž 
dosáhnuvše teprvé takořka nejvyššího bodu, na drtivo padají. Také u strojů 
těchto, šnek v rouře umístěný, připouští do bubnu pouze tolik látek, kolik 
jich mlýn drtiti stačí. Opatřování kulí je u strojů těchto sice větší, poně
vadž s výše padají, ale výkonnost opět úplně opotřebení toto nahradí. Pan
céřové desky obr. 89. skládají se ze dvou částí a sice z vlastní desky 6 
a ochranných desek c, mezi kterými zůstávají mezery d. Zařízení toto má 
tu výhodu, že vlastní deska při nárazech kulí netrpí tak, jako v případě 
jiném, nýbrž pouze desky ochranné, které po opotřebování lehko nahra
ditelný jsou novými. Také ohýbání desek vlastních následkem nárazů 
kulí se zamezí, a nastane-li nějaké ohnutí, tož je to pouze na deskách 
ochranných.

Ku mletí glasur a barev užívá se mlýnů, uvnitř vyložených porcelá
novými deskami. Koule jsou z kamenů pazourkového nebo též porcelánové.

14*
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Zařízení tohoto tížívá se proto, by čistota barev a glasur neutrpěla sou
částkami žélezitými, které možným opotřebováním desek a koulí do těchto 
se dostanou. Takovéto mlýny jsou obyčejně menší, občasné. Mletí v těchto 
trvá obyčejně 10—20 hodin, než melivo dosáhne určité jemnosti.

Mlýny kulové spotřebují poměrně malou sílu hybnou a dají se zaříditi 
na pohon ruční, koňský, parní a j. Výkonnost mění se dle pohonu, dle 
velikosti stroje, tvrdosti látek, jemnosti potřebného meliva. Následující 
tabulka podává přibližnou výkonnost různě velkých mlýnů při různé tvrdosti 
surovin a jemnosti meliva.

Velikost 1 2 3 4 5 6 7

Průměr bubnu mlecího v . 66 105 133 183 226 270 270
Délka téhož v e m .................... 32 72 95 99 118 118 138
Průměr řemenice v em . . . 60 100 80 120 120 135 150
Otoček její za minutu . . . . 45 35 100 108 150 125 125
Otoček bubnu za minutu . . 45 35 33 27 25 21 21
Koňských sil k pohonu . . . 0-25 1-5 4 12 18 26 28
Tíže vložených kulí . . . 60 150 300 700 1100 1600 2000

V ý k o n vi z t a b u 1 k
I

u n á s 1 e id u j  í c í

V následující tabulce na str. 109. uvedena je výkonnost mlýnů nor
málních velikosti pro látky, v keramice užívané dle jemnosti meliva.

V tabulkách těchto a dvou následujících viděti možno výkonnost kulo
vých mlýnů prvých čtyř velikosti. Snadno možno poznati, že čím měkší 
látka, tím více ji stačí mlýn zpracovati. Na výkonnost má vliv i jemnost 
výrobků, což také možno z tabulek pozorovati. Jakých strojů ku kterým 
látkám se používá nejvíce, je také vidno.

Takto na př. hlína suchá (míní se hlína cihlářská) mele se v mlýně 
čtvrté velikoti asi 2000 %  za hodinu, prohází-li sítem, které má na 1 dél
kový dm  20 otvorů (na 1 dm2 400 otvorů). Toto znamená, že nasadíme-li 
do kulového mlýna velikosti čís. 4., jehož mlecí buben má průměr 183 em 
a délku 99 em, točí se za minutu 27krát a potřebuje pro svůj pohon 12 HP, 
výsledkové síto se 400 otvory na 1 dm2, obdržíme při osmihodinné denní 
pracovní době 16.000 %  hlíny tak zdrobněné, že zrnka její mají přibližný 
průměr 1/2 em, kteréžto velikost snadno úplně zdrobní se projitím hladkými 
válci, takže bez dalšího zdrobnění může přijiti k močení a vpravení do 
stroje výrobního; 16.000% stačí pro výrobu as 3.000 cihel, 9.000 tašek 
obyč. a t. d., což mění se dle velikosti výrobků, která není na všech mí
stech stejná.

Potřebujeme-li z kulového mlýna obdržeti hlínu jemnější, která ne
musí procházeti více hladkými válci, nasadíme síto, mající na 1 drn2 25.600 
otvorů (na 1 dm  160), a 8 hodinách 9.600% hliněné mouky, z níž vyro
bíme as 1.900 cihel cihel, 5.500 tašek a t. d.

Vodorovným čárkám v tabulkách rozuměti dlužno tak, že látka udaná 
nemele se obyčejně tak na jemno nebo hrubo, jak sloupec, v němž se 
vodorovná čárka nalézá, udává. Na př. hlína mele se sýtem, majícím na 
1 dm 20 otvorů, na kulovém mlýně jako přípravném stroji pro válce. Pro 
přímé namáčení vložíme síto hustší (na 1 dm v 40 otvorů), pro výrobky 
jemné ještě hustší (na 1 dm  160—280 otvorů). Šamot z pravidla mele se 
hrubě (na 1 dm  40—80 otvorů), an slouží jako ostřidlo do hlin. Křemen 
jako ostřidlo hruběji (na 1 dm 40 otvorů), jako písek pro vytváření jemněji 
na 1 dm 320—360 otvorů), což z tabulek viděti možno. Kde není žádného
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V e l i k o s t  I.

Síta, u něhož na 1 délkový dm jd e  otvoru:

20 í 40 | 80 í160128013201360j5201800

Surovina Výkon v kg za 1 hodinu

V e l i k o s t  2.

Síto, u něhož na 1 dělkový dm jde 
o tv o rů :

20 ! 40 I 80 | 160 i 280 |320| 360 |520!800

Výkon v kg za 1 hodinu

Hlína s u c h á .
— pálená
— břidlicovitá
— porcelánová 
Zbytky cihel 
Šamot . . . 
Křemen . .

Písek . . .

T u h a  . . . 
Vápenec . . 
Leštěnec olovn 
Sklo . . .  
Borax . . . 
Magnesium . 
Email . . . 
Ruda chromová
— kobaltová
— měděná .

75 50

” U=
i I 

-  -  85

60 -

110 70 I —
— ; — 30

60 - 20
30

200

 !300! 200
750 400 250

— 50 -

18

15 10

— i 10
— 35

5

-  -  175

Krivulová

— — | 150 
225 — -

Hrubý

500
Mastný

-  450 I -

—  20 i —

94

-  60 
— I 80

V e l i k o s t 3. V e l i k o s t 4.

Kolik otvorů v sítě na 1 dm Kolik otvorů v sítě na 1 dm

|20| 40 i801160!200 240 280 320,3601 - 20 | 40 i 80 | 160 1200 240Í 280 ! 320 |360 —

Látka Výkon v kg za 1 hodinu Výkon v kg za 1 hodinu

Hlína suchá _ _ | i _ _
1

20001500 1200 1000
— pálená . . — — — — -- — — 900 -- 800 — — — — ii
-  břidlicovitá . _: __ — — _ I --- — — — 950( — — — 500
— porcelánová — — — — -- — — — --- — j — — — 1000 | :
Úlomky cihel . — 600 — 350 300 — — — — ! — --- — — — — — —
Šamot . . . . — 1500 1250

1 Křemen . . . — 550 — — —  ̂ — 260 — 1 — — — — 500 — 2901 —
Písek . . . . —' — — — — 800 — - — ; — — — — — — —
Tuha . . . . i — ! — -  350 _ !_ — — -  1500 — 1000 — — — ! —
Vápenec . . .
Leštěnec olovn.
Sklo . . . . — — — ! — _ _ i — i — — , — — — — — — — — —
Borax . . . . — —
Magnesium . .
Email . . . . — — — --  ' -- — : — — — — — — 335 — — — — —
Ruda kobaltová —: — -  200 —  — — — — — — — — — — —
— měděná . . —i — — I — — : -- ! — 1 — i 1200 — ! — — — — — I—

čísla ve všech sloupcíc/ř, tam nemele se obyčejně látka udaná na mlýnu 
označené velikosti, nýbrž na mlýnu buď větším nebo menším. Tak na př. 
hlína cihlářská nemele se na mlýnech malých, a proto označena je pouze 
na mlýnu č. 4. Leštěnec olověný, borax, sklo, magnesium, ruda chromová 
a různé jiné melou se obyčejně'v malých dávkách jako přísady do barev 
a glasur, a nejsou tudíž označeny na tabulkách mlýnů velkých.
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Desintegrator. Jedním z dalších strojů zdrobňovacích je t. zv. desin
tegrator. Tento sestává ze čtyř až osmi bubnů, mezi sebou se točících. 
Postranní stěny těchto bubnů sestávají ze železných tyčí, které točením 
tlukou do látek, dovnitř vhozených. Celý stroj uzavřen je v plechovém 
bubnu, který opatřen je nahoře nálevkovitým otvorem, kterým vpravují 
se látky dovnitř. Tyto po vpravení dovnitř uchopeny jsou tyčemi bubnu 
prvého, největšího, který točí se v právo neb v levo, čímž rozdrceny na 
menší kousky, které vrženy ku tyčím bubnu druhého, opáčným směrem 
se otáčejícího. Tyto opět nárazem látku rozdrtí a hodí bubnu dalšímu. 
Způsobem tím postupuje látka rozdrobující se tak dlouho, až spodem jako 
zrna nebo mouka vypadává. Stroje ty hodi se pouze pro zdrobnění látek 
měkčích, hlavně hlíny.

Sestavení stroje toho bývá následující: Na dvou čelných stranách 
bubnu upevněny jsou 2—3 řadami kruhovitě sestavené tyče ocelové v po
době bubnů. Bubny strany jedné jdou do mezer mezi bubny strany druhé. 
Obě čelné strany upevněny jsou na osách, na sobě nezávislých, ze kterýchž 
každá jiným směrem se otáčí, následkem čehož totéž děje se i s tyčemi 
bubnů. Prvý, zevnější točí se v právo, druhý v levo, třetí opět v právo 
a t. d. Rychlost otáčení je zde veliká, čímž i výkonnost stroje je podmí
něna. Zdrobňování ve strojích těchto děje se tedy nárazem tyčí na látky, 
ku zdrobnění určené. Stroje ty hodí se velmi dobře ku míšení hlíny 
s látkami ostřícími nebo jinými, které společně s hlinou do nálevky vpra
veny jsou. I vlhčí hlína může se dobře ve stroji tomto zdrobniti, poněvadž 
neucpává děr jako u strojů jiných. Poněvadž řemenice musí se každá 
jiným směrem otáčeti, musí jeden řemen otevřeně, druhý křížem z hlavní 
transmisse na kola stroje vhozen býti. Tyto stroje z pravidla upraveny jsou 
pouze na pohon parní. Sesílením rychlosti běhu zvýšuje se výkonnost 
a jemnost meliva, je však třeba větší síly k pohonu. Výkonnost jejich je 
dosti veliká a říd í. se tvrdostí látek, rychlostí otáčení bubnů a velikostí 
stroje. Tabulka ukazuje přibližný výkon.

V e l i k o s t 1 2 3 4 5 6 7

Průměr zevn. bubnu
v e m ................... 50 650 80 100 110 125 150

Délka zevn. bubnu
v e m ................... 12-5 16 20 25 32 40 50

Průměr řemenice v
e m ........................ 20 26 32 40 50 65 80

Otoček za minutu . 1250 1000 800 640 500 400 320
Kolik HP k pohonu 1 2—3 3 - 4 5—8 8—12 14—20 ■20—25 28—35
Výkon v kg za 8 hod. |16.000 28.000 48.000 88.000 160.000|256.000384.000

Válce hladké. Skutečně nejvíce užívaným strojem zdrobňovacím jsou 
hladké válce. Účelem těchto je zdrobniti a zhustiti hlínu naposled před 
vpravením do stroje výrobního. Tyto nalézají se obyčejně nad strojem 
hnětoucím hlínu. Válce založeny jsou v ložiskách tím způsobem, že aspoň 
jeden z nich musí býti pohyblivým, by při vsunutí nějakého tvrdého před
mětu mezi ně, jeden mohl ustoupiti a předmět propustiti. Jinak by trpěly 
nebo se zastavily.

Cím menší je průměr válců, tím tupější úhel povstává mezi nimi, 
a tím nesnadněji jímají větší kusy látek, ku mletí určených. Takovéto kusy 
pobíhají mezi válci, aniž by zachyceny jimi byly, a překáží nově vhoze
nému materiálu. Opáčně pak, čím větší průměr válců, tím ostřejší úhel

M
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mezi nimi, a tím snadněji zachycují kusy, mezi ně vhozené. Máme-li válce 
menšího průměru a hlínu, která obsahuje větší kusy a je vlhká, zůstává 
tato mezi válci, aniž by se mlela; pomáháme si tím způsobem, že posej- 
páme válce pískem, který k zachycení kusů napomáhá. Obr. 90.—91. zná
zorňuje válce na pohon parní, jež vyrábí továrna Jak. Raubitschka, Praha- 
Bubny.

Tyto, nemají-li snadnému opotřebení podlehati, musí míti povrch 
z velmi tvrdé litiny a musí býti lehko vyměnitelný. Poněvadž se vždy upro
střed více opotřebují než na koncích, je dobře, když tyto zhotoveny jsou 
tím způsobem, že prostředek jejich má poněkud větší průměr než kraje. 
Byť pak upotřebení bylo uprostřed větší, tož přece déle budou takovéto 
válce rovny, než ony, které mají průměr všude stejně velký. Ovšem s tímto 
zvětšením nesmí se jiti tak daleko, by vadilo to příliš přiblížení válců 
k sobě. Ložiska válců musí býti co nejlépe uzavřena, by hlína nemohla se 
do nich dostati. Veškery druhy válců zařízeny jsou tak, že dají se libovolně

Obr. 90. Válce hladké.

k sobě a od sebe posunovati, čímž mění se i hrubost neb jemnost meliva, 
Ovšem rozumí se samo sebou, že při súžení nemohou dodati tolik meliva, 
jako při vzdálenosti větší. Továrna p. Raupacha ve Zhořelci vyrábí válce, 
opatřené zvláštním přístrojem k posunování válců k sobě a od sebe. Aby 
totiž oba dva konce válců byly vždy stejnoměrně posunovány k sobě a od 
sebe, opatřeno zařízení posunovací na obou stranách ozubenými kolečky, 
které převodním řetězem jsou spojeny. Otáčí-li se na jedné straně klíčem, 
pohybují se pomocí ozubených koleček a převodního řetězu obě strany 
válce stejně buď v před neb zpět. Zařízení toto je výhodno nejen vzhledem 
k rovnoběžné vždy poloze obou válců, nýbrž i k úspoře času k sestavování 
válců potřebného Obr. 92. znázorňuje válce Raupachovy s praecisním po
sunovačem. Válce tyto zřízeny jsou také tím způsobem, že se nechají 
z podstavce stranou rozebírati, takže není třeba vrchní části podstavce 
hýbati.

Starší válce, které jsou uprostřed vychozeny a nejsou zařízeny tím 
způsobem, že povrch jejich za nový vyměniti se dá, což hlavně u válců 
masívních bývá, dají se buď osoustruhováním na menší změniti nebo dá
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se užíti jich jako válců pomocných. Někdy po soustruhování navlékají se 
na ně nové kruhy, čímž průměr jejich se opět zvětší. Je-li hlína, těžko 
zpracovatelná, používá se více párů válců, které staví se nad sebe, takže 
hlína padá z jedněch do druhých. Vrchním ponechávají se mezery vol
nější, kdežto u spodnějších se stále zúžují, takže hlína, projdouc všechny,

má potřebnou kvalitu ku přijití do stroje výrobního. Poněvadž se velmi 
často stává,, že válce jsou jediným přípravným strojem, a přicházejí mezi 
ně i větší kameny, které jimi rozemlety býti nemohou, zhotovují se tyto 
ne ve tvaru válcovitém, nýbrž kůželovitém, a osy jejich ne rovnoběžně, 
nýbrž šikmo k sobě postaveny jsou. Zde následkem nestejně dlouhého
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povrchu užší konce válců, menší rychlost vyvozují, shání také kameny, 
mezi těmito se nalézající, ku koncům širším, kudy z těchto vypadávají. 
Válcům kuželovitým říkáme konické.

Velmi často se stává, že nespomáhá ani sypání písku na válce, což 
ostatně i značně obtížno jest, a větší kusy hlíny, zvláště žmolkovité, zůstá
vají mezi válci netknuty. Tu obyčejně dělník, hlínu do válců házející nebo 
dozor nad nimi mající, vezme lopatu a rozseká kus mezi válci se nalézající, 
načež tento teprve těmito uchopen je a rozemlet. Někdy však bývá jimi 
uchopena i lopata a do nich vtažena, což nejen poškození válců za následek 
míti může, ale i dělníku nebezpečno jest. Za účelem tím zhotoveny jsou 
zvláštní přístroje, které rozsekávají větší kusy mezi válci. Jsou to zvláštní 
sekáčky, upevněné na tyči, která pomocí kolečka a kolenovitého táhla po
hybuje se nahoru a dolů, čímž sekáček krájí kusy mezi válci. Kolenovité 
táhlo spouští tyč se sekáčkem pouze tak dlouho mezi válce, by tyto se
káček zachytiti nemohly. Přístroj tento jmenuje se krmičem válců, a na
pomáhá značně ku výkonnosti jejich, poněvadž vpraví všechnu hlínu do

Obr. 92. Válce hladké.

válců, ušetří se jim obyčejně jeden dělník, který jinak musí stále dohlížeti 
na válce, by nešly na prázdno, ač hlíny je plný koš. Někdy užívá se 
i ručního čtyřsečného rýčku, který pro křížové své ostří nemůže býti válci 
uchopen.

Válce dodávají melivo buď hrubozrné, jsou-li vzdáleny více od sebe, 
neb hrubší mouku při těsnějším sblížení. Dají se zaříditi na libovolný pohon, 
ruční, žentourový nebo parní. V cihelnách málo se setkáváme s válci 
ručními. Tyto vídati možno hlavně u kamnářů, hrnčířů a pod. V menších 
cihelnách užívá se jich pouze pro přípravu tašek neb pod. do výše 1—2 
tisíc. Průměr takovýchto ručních válců nesmí přesahovati 30 em, délka 
30—50 em, mají-li býti jedním člověkem utaženy. Výkonnost jejich kolísá 
mezi 100—150 kg za hodinu. Pro větší výrobu zřizuji se válce na pohon 
koňský, jichž průměr měří dle síly pohonu 26—50 em, délka táž.

Výkonnost jejich je 1.500—4.000 kg za hodinu, tedy na 300—800 cihel, 
neb na 900—2.4Ó0 tašek, a je k tažení jejich zapotřebí 1—3 koňů.

Výkonnost válců, parní silou hnaných, vidná je z následující tabulky.
Kronika práce. Díl IX. 1 5
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V e l i k o s t 1 2 3 4 5 6 7

Prům ěr válců v em • • 31 47 51 55 61 67 87
Délka válců v em . • • 33 35 40 45 45 60 60
HP ku pohonu . . • 1 1—2 1 CO 3—4 4—5 5—6 6—8

cihel 3.000 — 6— 8— 12— 15— 20— 30-
Za hodinu připraví » 5.000 8.000 12.000 18.000 24.000 30.000 45.000

hlínu na . . . /
i tašek 9.000 —

15.000
18—

24.000
24—

36.000
— — —

Válce hladké hodí se pro všechny druhy hlín, hlavně pro hlíny slínité, 
kde je třeba, by větší vápenité kousky co možno nejdrobněji se rozmačkaly, 
any jinak, jak již předem vysvětleno, působí po vypálení na trhání zboží. 
Nejsou však hladké válce pouze ku zdrobňování surovin, nýbrž i ku hnětení 
a zhušťování hlin, o čemž pojednáno bude ve stati »hnětení«.

Stroje pro výrobu meliva moučného. Strojů těch užívá se v cihlářství 
hlavně ku mletí barev a glasur. Tyto mají sice konstrukci železnou, avšak 
mlecí jich části jsou buď kamenné nebo porcelánové, any by jinak opotře
bené části železné do látek se dostaly a tyto znečistily. Stroje ty bývají 
většinou menšího druhu, poněvadž látek ku barvení a glasování mnohem 
méně je zapotřebí než látek výrobních. Jsou některé případy, kdy užívá se 
ku mletí barev a glasur také strojů s mlecími součástkami železnými, toto 
však je přípustno pouze při mletí barev a glasur hnědých a černých, kterým 
látky železité neuškodí.

Behoun ležatý. Jedním z nejvíce užívaných strojů je běhoun s kameny 
ležatě se pohybujícími. Jsou to dva kulaté kameny, na sobě ležící, z nichž 
jeden na svislé ose upevněn do kola se točí. Dle toho, který z obou ka
menů se točí, rozdělujeme běhouny na vrchní a spodní. Běhounů vrchních 
užívá se hlavně ku mletí barev a glasur a sice cestou vodní; běhouny 
spodní používají se více ku mletí různých látek kamenitých, které v kera
mice velmi často upotřebení docházejí.

Běhouny spodní bývají obyčejně ze spoda osou do běhu poháněny. 
Drtivo musí předem na pomocných strojích tak připraveno býti, by kousky 
byly as ve velikosti hrachového zrna. Běhouny ty bývají buď plechovým 
nebo dřevěným pláštěm uzavřeny, by zamezilo se prášení po místnosti, 
v níž se nacházejí. Zařízeny jsou skoro výhradně na pohon parní nebo 
vodní. Výkonnost jejich kolísá mezi 100—1.200 kg za hodinu.

Běhouny vrchní vedeny jsou buď svrchu neb ze spodu a užívá se jich 
ku mletí látek na velmi jemnou moučku, hlavně pomocí vody. Za tou pří
činou stavěny bývají buď do dřevěných kádí, neb obklopeny jsou plášti, 
které brání vytékání vody ven. Látky mají přístup středem vrchních ka
menů; tyto jsou tak zařízeny, by mohly se na určitou vzdálenost k sobě 
přiblížiti neb vzdáliti, čímž i jemnost meliva se určuje. Pro barvy a glasury 
nejsou mlýny ty obyčejně zařízeny na práci nepřetržitou, nýbrž plní se 
vždy znova po vyprázdnění a nazývají se periodické.

Při mletí glasur používá se obyčejně tolik vody, mnoho-li je jí zapo
třebí ku glasování, a tyto melou se tak dlouho, dokud nedosáhly potřebné 
jemnosti. Toto pozná se obyčejně, třeme-li kapku glasury mezi nehty. Ne
cítíme-li pocitu, který je známkou písečnatosti, je glasura neb barva dosta
tečně umleta. Z pravidla čím více vody ku mletí se používá, tím jemnější 
melivo se docílí. Mele-li se více barevných neb průhledných glasur na 
jednom stroji, nutno vždy po domletí stroj dobře vyčistiti, by zbytky prvých 
neměly vliv na čistotu druhých. Mlýny pro barvy a glasury musí se na-
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cházeti v místnostech čistých, kde ani stroje ani látky, ku mletí určené, 
netrpí prachem z místnosti vedlejších, který by čistotu choulostivých těchto 
látek poškoditi mohl. Mlýny pro barvy a glasury následkem malých svých 
rozměrů mají velmi malou výkonnost Obyčejně jedno plnění potřebuje 
12—36 hodin než melivo dosáhne potřebné jemnosti.

Kulové m lýny hrncové. V mnoha případech užívá se ku mletí barev 
a glasur kulových mlýnů občasných, které zařízeny jsou tím způsobem, 
že v podobě porcelánových hrnců se silnými stěnami vkládány jsou do 
plechových rour, které pomocí ozubených kol nebo řemenů s velkým pře
vodem se točí. Uvnitř hrnců nacházejí se porcelánové koule, které známým 
již způsobem melou látky, dovnitř vložené. Mlýny tyto výhodný jsou hlavně 
tam, kde více barev nebo různobarevné glasury mlíti se mají, aniž k dis
posici stojí více mlýnů jiných, pro každou barvu zvlášť.

Při mletí v mlýnech těchto dbáti třeba toho, by přesné množství 
látek i vody do hrnců přišlo. Málo látky působí značnější opotřebení kulí 
i hrnců, mnoho přivodí menší výkonnost, any koule nemají takový účinek 
na látky, když se nemohou v nich volně pohybovati. Též počet otoček padá 
značně na váhu. Točí-li se hrnce příliš rychle, mají kule málo času pravi
delně padati, neb obíhají dokonce kolem, aniž by vůbec padaly, čímž vý
konnost se zmenší, a melivo nedosahuje takové jemnosti, jaká je žádoucna. 
Také při volném otáčení nevyvinují koule takový účinek, jako při nor
málním.

Stroji těmito končíme poslední ze strojů zdrobňovacích. Stává ovšem 
ještě mnoho jiných, lišících se od jmenovaných více nebo méně, avšak 
popisování jejich vyžadovalo by mnoho místa. Druhy popsané jsou jedny 
z nej výhodnějších a v cihlářství a keramice vůbec nejvíce užívané.

B) Tř ídění .

Po potřebném zdrobnění látek, v cihlářství a v keramice vůbec užíva
ných, nastává práce další, třídění, to je rozdělení drtivá nebo meliva dle 
velikosti jeho zrn, což je práci často neméně důležitou, než zdrobňování. 
Třídění toto děje se z pravidla pomocí různých sít cestou suchou, a pla
vením cestou vodní.

Třídění ruční děje se jen velmi zřídka; u hlín z pravidla nikdy. Toliko 
písek třídí se na hrubší a jemnější, neb odstraňují se z něho kameny, což 
děje se obyčejně pomocí ručních sít nebo prohazovaěek.

Síto rotační. Třídění pomocí strojů děje se z pravidla ve velkém, 
a sice síty rourovitými, tvaru kulatého neb hranatého, u nichž prosívání 
děje se rychlým točením roury; někdy pomocí vzduchového proudu různé 
síly. Způsobu druhého užívá se pouze tam, kde jedná se pouze o nejem- 
nější prach. Síta rourovitá jsou ponejvíce soustavy železné a dělí se vál
covitá a kůželovitá. Účelem prosívání je zadržeti a odstraniti zrnka určité 
velikosti, kdežto zrnka větší jiným směrem než prvá vésti a na určeném 
místě soustřediti. Určitá velikost potřebných zrn docílí se záměnou různě 
hustých sít, která zrna ta propouštějí. Odstranění zrn hrubších docílí se na
kloněním síta, což má za následek koulení zrn těch směrem po svahu. 
Aby osa síta nemusila býti k jedné straně nakloněna, užívá se sít koni
ckých. Celé síto nachází se obyčejně v dřevěném plášti k vůli zamezení 
prachu v místnosti. Spodní část pláště sestavena v podobě truhlíku se 
stěnami šikmo položenými, kamž propadlé melivo se soustřeďuje. V nej
spodnější části truhlíku nachází se dopravní šnek, který dopravuje melivo 
do roury, šikmo položené, kterou padá do připravených nádob. O do
pravním šneku viz ^prostředky dopravník. Má-li se prosívati drtivo hrubší

15*
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užívá se válce dvojitého; prvý je řidší a silný a slouží za ochranu sítu 
válce druhého, jehož pletivo je obyčejně velmi jemné. Prvé síto je z dírko
vaného plechu.

Rourovitá síta tvaru hranatého mívají rámy dřevěné, které velmi 
snadno vyměnitelný jsou. Ku mletí a prosívání látek vlhčích doporučují se 
síta s rámci železnými, které se tak snadno nebortí jako dřevěné. Sít 
těchto užívá se hlavně pro melivo jemné, a zhotoveny jsou z pletiva drátě
ného, žíněného neb hedbávného. Někdy síta ta zhotovena jsou tím způ
sobem, že jedna část, obyčejně prvá u příchodu drtivá, opatřena je nej
hustším pletivem, střed řidším, konec nejřidším. Pod každým oddělením 
nalézá se nálevkovitý truhlík, do něhož různě jemné melivo padá. Obr. 93. 
znázorňuje takto rozdělené síto, do něhož drtivo přiváděno je naběračkovým 
elevatořem z válců.

Pohon k sítům těm může býti ruční, parní neb jiný. Výkonnost různí 
se dle velikosti stroje a dle jemnosti meliva.

Obr. 93. Síto rotační.

Větrník. Ku vyloučení jemného prachu z některého meliva používá 
se mlýnků podobných, jako při hospodářství ku vyvátí plev a prachu 
z obilí. Tyto v keramice užívané soustřeďují však prach v určitých prosto
rách, k tomu ustanovených.

Plavírny. Třídění surovin pomocí vody děje se plavením. Bývá to 
hlavně hlína, která procesu tomuto podrobena jest. Plavením nejen se hlína 
roztřídí dle velikostí jejich zrnek, nýbrž ona se i vyčistí od různých při- 
míšenin. Pojednávajíce na tomto místě o plavení hlíny, vynecháme jej ve 
stati o čištění.

Plavením nazýváme rozmočení hlíny do té míry, až tato stejnoměrně 
zředěna je v kal, jehož součástky dle tíže usazují se ku dnu nádržek, k účelu 
tomu zvlášť zřízených. Proces plavení je velmi jednoduchý a při použití 
vhodných strojů velmi levný. Výkonnost dle velikosti a druhu stroje 
se mění, je však v poměru ku mnohým strojům zdrobňovacím veliká. Pla
vení hlín děje se z pravidla tím způsobem, že ve zvláštní nádržce mícháme
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hlínu s vodou, načež tato jako kal nádržku opouští a pomocí korýtek od
chází do nádrží velkých, kde se usazuje. Jak již předem uvedeno, prová
díme plavením nejen třídění, ale i čištění, a proto pojednání toto probráno 
se vzhledem na obojí proces, jak třídění tak čištění.

Jeden z nejstarších a nejprimitivnějších strojů plavících sestrojen je 
takto: Středem velké dřevěné vany (někdy koryta, pro nějž i starý sud 
dobře se hodí) prochází silná dřevěná tyč, v níž upevněny jsou menší lo
patky, které ovšem až ku dnu a stranám nádoby sahati musí. Oba konce 
tyče opatřeny jsou železnými hřídely, procházejícími středem čelných stran 
koryta tak, by voda kolem hřídelů unikati nemohla. Ku prodlouženému 
jednomu konci hřídele připevněno je velké dřevěné nebo železné setrvačné 
kolo s klikou. Na druhé čelné straně koryta připevněn je žlábek něco málo 
nad dnem téhož. Přístroj tento staví se pod otvor pumpové trubky. Hlína
přiváží se na kolečkách nebo vozících nebo béře se lopatou z hromady,
poblízku se nacházející, a hází se do velkého koryta při čemž se pilně do 
něho pumpuje voda a otáčí zároveň klikou. Otáčením kola točí se i dře
věná tyč uvnitř koryta, a lopatky, na této upevněné, míchají hlínou ve 
vodě, do koryta stále přitékající, čímž hlína stále více a více řídne, až ko
nečně jako kal uniká korytem dolním do hlubší nádržky, pod tímto se na
cházející, kdež usadí se kusy těžké, jako kamení, velký písek a pod., ostatní 
pak do dalších nádržek teče. Žlábek nesmí se nacházeti příliš vysoko nad 
dnem koryta velkého, jinak by jím unikal pouze jemný kal, a větší kusy 
by zůstávaly u dna, a koryto by se rychle těmito naplnilo, čímž zamezeno 
by bylo další otáčení lopatek.

Velice primitivní tato plavírna dá se snadno zaříditi bez velkých ná
kladů pro menší cihelny, kde drobnější zboží nedá se vyráběti z hlíny tak
upravené jako na cihly.

Během času zdokonalovaly se plavírny čím dále více a více. Místo 
truhlíku, ve kterém vodorovná osa se otáčela, používáno nádob stojatých 
s osou svislou, později nádržek vyzděných, až zřízeny moderní plavírny 
s velikou výkonností. Než přijdeme ku vlastnímu popisu jednotlivých sou
stav, promluvíme o tom, čeho pro všechny plavírny je zapotřebí.

Prvou potřebou, na kterou třeba pomýšleti před založením plavírny, 
je voda. Máme-li dostatečné množství vody, nutno přesvědčiti se, zda 
hlína, jak v ložisku se nalézá, dá se dobře plaviti, zda totiž ve vodě lehce 
a rychle se rozmáčí. Je ovšem jen velmi málo hlín, které vlastnost tuto 
mají, a proto nutno hlínu tak připraviti, by vlastnost tu dostala. Prvé čím 
se u hlín ku snadnějšímu rozmáčení napomáhá, je dobré jich přezimování. 
Někdy však ani toto nepomáhá, zvláště v tom případě, že je žmolkovitá. 
Je známo, že hlína v ložisku vlhká, velmi nesnadno se rozmáčí, byť by se 
i se sebe větším množstvím vody smísila. Též však známo, že, postřikne-li 
se vodou nejprvé málo a nechá delší dobu takto státi, potom velmi dobře 
se rozmáčí, ana částka vody, poprvé hlíně přidaná, dobře do ní nasákne 
a ji rozevře, načež voda druhá snadno ji prostoupí a rozmělní. Proto po
máhá značně k dobrému plavení, před tímto hlínu močiti, což v jámách 
velkého prostoru a malé hloubky dobře se provádí. Vlastní plavení tu děje 
se nejlépe tím způsobem, když do rozmočené hlíny přilévá se voda tak 
dlouho, až tato jako hustá kaše teče žlabem do plavírny plné vody, kde 
mícháním velmi snadno se mění v kal, aniž by žmolky zůstávaly neroz- 
močeny. Z pravidla protéká kaše, z moku vytékající, řidkým sítem, by 
žádné žmolky ani kameny do plavírny se nedostaly, nebo vede se dříve 
do hlubší jámy, kde se usadí její těžší kusy, kdežto vrchní kaše stéká do 
plavírny.

Nádržky na usazování náplavu musí býti co možno velkých rozměrů 
a kopají se do země v podobě mělkých rybníčků, anižby se nějak ohra-
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žovaly. Velmi dobře je, je-li dno těchto nádržek písčité, což značně napo
máhá ku prosáknutí vody pískem do spodních vrstev. Kde tyto vroubí se 
buď dřívím neb zdivém, musí se po stranách v různých výškách udělati 
otvory, kterými se po usazení hlíny ke dnu vrchní čistá voda pouští. Ry
chlejší unikání vody docílí se, vysype-li se dno nádržek silnou vrstvou 
písku, v jehož spodní vrstvě nalézají se buď drenážní roury, škvára, va
louny a pod. Poněvadž usazený náplav jen velmi ztěžka schne, a z pra
vidla jen vrchní kůra se tvoří, která schnutí vrstev spodních zamezuje, 
rozryje se obyčejně povrch holí, čímž usnadní se přístup vzduchu k vrstvám 
spodním. Je-li třeba rychlejší vysušení náplavu, pomáháme si obyčejně tím 
způsobem že přimísíme do něho určité množství suché, plavené a umleté 
hlíny. Plavená hlína bývá snadno k umletí, poněvadž tvrdost její není 
velká, a stačí z pravidla po vypuštění vody z nádržky přidati 75—-XL suché 
hlíny do řídké kaše, bychom obdrželi těsto ku výrobě dosti tuhé. Nádržky 
zařízeny buďtež tím způsobem, by každá stačila na celodenní výrobu.

Pokud se vlastních plavíren týče, rozdělujeme tyto na periodické a 
s výrobou nepřetržitou. Prvnější pracují tak dlouho, až žmolky, kamení, 
hrubý písek a jiné těžké látky na dně plavírny tak vysoko se usadí, že 
dálší míchání stává se obtížným a konečně nemožným, načež nutno práci 
zastaviti, usazeninu odstraniti a znova teprvé s práci započíti. Plavírny ne
přetržité zařízeny jsou tak, žé během práce možno usazeninu odstraniti, 
neb zvláštní přístroj toto vykonává.

Co po polohy, jakou plavírny zaujímají, dělíme tyto na ležaté a stojaté. 
Prvnější hodi se hlavně na hlíny těžké, nesnadno rozmočitelné. Zde na 
vodorovné ose točí se buď těžké lopatky, které hlínu nejen míchají, ale 
i rozbíjejí, nebo sestaveny jsou v podobě výše zmíněných desintegratorů, kde 
železné tyče točících se bubnů ku zdrobnění pomáhají. Plavírny stojaté 
slouží hlavně pro hlíny lehké, písčité. Tyto, jak známo, dobře jímají vodu, 
následkem čehož snadno se rozmáčí a proto stačí, když byly v plavírně 
pouze dobře rozmíchány.

Plavírny ležaté skládají se obyčejně z dlouhého válcovitého bubnu, 
v němž velikou rychlostí otáčí se osa, opatřena buď těžkými lopatkami nebo 
ostrými noži, které hlínu sekají. Buben je ve spodní své části z plného plechu, 
kdežto vrchní as od polovice opatřena je otvory v podobě síta. Jakmile 
kal dosáhne výšo oněch otvorů, uniká těmito a stéká korytem do nádržek. 
Někdy bývá spodní část válcovitého bubnu zhotovena z cementu. V ně
kterých případech stačí, je-li pouze jedna čelná strana bubnu dírkovaná ku 
odtékání kalu. Nože v bubnu jsou tak upraveny, že buď uprostřed neb 
na některém konci tvoří menší mezeru. Pod touto mezerou nachází se 
prohlubina ve spodní části bubnu, do které se usazují těžší látky. Ve 
vrchní části bubnu nalézají se nad touto mezerou v nožích dvířka, kterými 
se pomocí hustých hrábí nebo dírkované naběračky odstraňují usazeniny. 
Mezera v nožích je proto, by tyto nezachytily naběračky. Do plavírny 
přitéká stále voda. Na druhé straně bubnu vedle roury nalézá se koš, 
kterým sype se hlína do bubnu. V přední čelné části bubnu nachází se 
sítem opatřený otvor, kterým kal uniká do koryta a z tohoto do nádržek, 
kde usazuje se těžký písek ke dnu, načež lehký kal dalšími koryty odtéká 
do velkých nádržek, kde se usazuje.

Kde nestačí ku rozmělnění hlíny nože na ose upevněné, zhotovují se 
uvnitř velkého bubnu zevního, bubny menší, sestavené z tyčí buď kulatých 
neb různě zaostřených, které ku dokonalému zdrobnění a rozmělnění hlíny 
velmi dobře napomáhají, otáčí-li se rychle protivným směrem s osou.

Pro plavení hlín písčitých a vůbec těch, které snadno rozmočiti se 
dají, používá se plavíren stojatých. Starší druh stojatých plavíren se
strojen je následovně: Je to vyzděná nádržka, jejímž středem prochází
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kolmá osa, která nahoře opatřena je větším ozubeným ležatým kolem, spo
jeným s malým stojatým ozubeným kolem, upevněným na železné tyči 
na jejíž druhém konci je hnací kolo, spojené řemenem s transmissí. Ku kolmé 
ose upevněna jsou obyčejně v pravém úhlu 4 silná ramena, ze kterýchž až 
ku dnu nádržky sáhají velkým hrábím podobné měchačky, které při točení 
se osy krouží nádržkou, míchajíce hlínou do kola. Mimo zmíněný nachá
zejí se ve stěnách nádržky ještě dva otvory; prvým přitéká stále voda do 
nádržky, druhým odtéká kal. Tento opatřen je sítem. Hlína vhazuje se 
do nádržky buď lopatami, nebo vysejpá přímo z vozíků, které po kolejích 
až k samému kraji nádržky jezdí. Toto je plavírna občasná, poněvadž 
občas je nutno práci zastaviti a usazeninu odstraniti.

Jedním z nejnovějších a nejlepších vynálezů v oboru plavíren je samo
činná, nepřetržitě pracující plavírna p. Jul. Lúdicke-ho ve Werdru nad Ha-

Obr. 95. Vlečka v klidu. Obr. 96. Vlečka v chodu.

velou. Tato sama pomocí naběračkového elevatoru odstraňuje usazeninu 
z nádržky plavební. Obr. 94. představuje tuto plavírnu v průřezu. Pí- 
smenám rozuměti následovně: A jsou stěny nádržky plavící, B  je vodo
rovné dno této, jehož prostřední část v podobě nálevky C upraven jest. 
Vlastní střed, totiž nejnižší část této nálevky tvoří kulatě prohloubený 
důlek D, nad tímto důlkem je dutá plechová roura E  tím způsobem, 
že mezi jejím spodním koncem a dnem nálevkovité prohlubně G zůstává 
mezera F. V rouře E  pohybuje se nabéračkový elevator (?, pohybující se 
pomocí koleček H  a H1. Kolem roury E  otáčí se druhá silná železná roura 
CH, tvořící vlastní osu plavírny, na kteréž upevněna jsou ramena J, na 
nichž visí míchací vlečky 7, řetězy K  upevněné. Tyto vlečky znázorňují 
obr. 95. a 96. Nad celou střední nálevkovitou části dna upevněn je silný 
železný buben L , do kterého soustřeďuje se usazenina otvory M, které
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kolem celé spodní části bubnu se nacházejí. Vrchní část plavírny tvoří 
hnací kola N  a žlábek O, do kterého padá usazenina. Tímto hrne se do 
připraveného vozíku P.

Plavení děje se následovně: Nádržka A naplní se vodou přitékající 
z otvoru ve stěně nádržky se nalézajícího a vlečky míchací uvedou se 
v pohyb, načež hlína z vozíku sype se přímo do nádržky. Vlečky postu
pujíce kruhovitě v nádržce ku předu, míchají hlínu, rozmělňujíce ji na 
řídký kal, který druhým otvorem, u vrchu nádržky se nalézajícím, skrze 
vložené síto uniká. Usazenina, sestávající ze žmolků, kamení, hrubého písku 
a j., pohybuje se zároveň s vlečkami. Tyto jsou upraveny tím způsobem, 
že shrnují větší kusy u dna usazené stále ku středu a poslední vlečka, 
která se u bubnu nachází a je dole poněkud širší, shrnuje je do otvorů, 
načež tyto po nakloněném dnu koulí se do důlku, odkud pomocí naběračko- 
vého elevatoru vytaženy jsou nahoru, kdež vsypány do žlábku, kterým 
padají do vozíku.

Tato plavírna je jedním z nejdokonalejších strojů plavících nové doby. 
Nejen že třídí, ale čistí i hlínu od kamení, shnitých kusů a pod. Ušetří se 
mnohých sil pracovních při jiných strojích potřebných, jakož i času pro
meškaného občasným vybíráním usazeniny z plavírny. Tato staví se oby
čejně v rozměru 4, 5 až 6 m  v průměru nádrže a vyplaví denně 100, 200 
až 300 m3 hlíny úplně čistě. Ku hnaní tohoto stroje je zapotřebí 6, 10 až 
16 koňských sil (HP). Výlohy s plavením spojené mění se dle složení hlíny 
a vynálezce vypočítává je na 1.000 kusů cihel na 60 kr. při hlíně neobsa
hující žádných nečistot, na 62 kr. při 5% nečistot, na 65 kr. při 10% ne
čistot, na 72 kr. při 20%, na 81 kr. při 30%, na 91 kr. při 40%, a na 
109 zl. při 50% látek nečistých, počítaje v to nakopání hlíny, naložení na 
vozíky, odvezení a vysypání do plavírny, topivo parního stroje, plat topiče, 
olej na mazání, odvezení usazeniny elevatorem vyhozené, nakládání ná- 
plavu a odvezení až do stroje vyráběcího. Toto byly by ovšem výdaje, 
které by nezvýšily ani výrobní cenu obyčejných cihel.

Ku plavení hlin porcelánových užívá se plavíren, jichž součástky jsou 
dřevěné, by se hlína neznečistila opotřebovaným železem. Kde je zapotřebí 
obdržeti nejjemnější moučky hliněné, vede se kal obyčejně dlouhými ce
stami a ssází se do různých nádob, z nichž poslední zachycují teprvé jemný 
náplav. Pravidelně čím menší je proud, tím jemnější kal sebou unáší, kdežto 
částky hrubší snázeji se usazují.

Při plavení usazují se nejprvé hrubší zrna písku, později jemnější, až 
konečně nejjemnější prachový písek. Po písku usazují se jemné částky 
hlíny. Jak již z předu vysvětleno, nehodí se samotná hmota hlinitá ku vý
robě různého druhu zboží, ana se příliš smršťuje, a proto po usazení je 
zapotřebí mísiti tuto s jemným, neb dle potřeby hrubším pískem, z ná
držek plavírně bližších. Někdy, a to hlavně v tom případě, že při hlínách 
cihlářských usazují se tyto v jedné velké nádržce, stává se, že písčité látky 
usazují se při vtoku, kdežto látky hlinité teprvé ve větší vzdálenosti od 
tohoto se usazují, což má za následek, že po uschnutí náplavu obě tyto 
hlavní součástky hlíny jsou od sebe odděleny a za sucha špatněji se mísí. 
V tom případě míchá se náplavem ještě, dokud voda v nádržce se nalézá, 
čímž tento stejnoměrně se mísí.

Čištění. Rozdělivše dle potřeby hlínu neb jiné látky v cihlářství uží
vané buď síty neb plavením, staráme se o to, by veškeré látky, které by 
zboží buď při schnutí neb pálení škoditi mohly jakýmkoliv způsobem, byly 
odstraněny. Odstraňování těchto látek jmenujeme čištěním. Hlínu čistíme 
trojím způsobem a sice za sucha, za vlhka a pomoci vody. O tomto po
sledním druhu čištění pojednali jsme částečně již při plavení.
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Ručně čistíme hlínu při kopání (těžení) hlíny již částečně vybíráním 
kamenů, kořenů a r. j. Podruhé děje se totéž při překopávání hlíny před 
namáčením.

Hlínu vlhkou, plastickou čistíme tím způsobem, že ji šlapeme bosýma 
nohama na dřevěné podložce, při čemž kamínky a j., které pod nohama 
ucítíme, vylučujeme. Pro jemnější zboží šlape se plastická hlína na vyvý
šeném, silném drátěném sítě, kterým čistá hlína projde, kdežto kameny a j. 
na sítě zůstanou.

Stroji čistíme hlínu částečně již při zdrobňování a prosívání. Plastická 
hlína čistí se tím způsobem, že tlačí se proti různě hustým sítům, která 
velkozrnný písek, kameny, kořeny a j. zadržují. Způsobu toho užívá se 
v cihlářství hlavně u oněch hlín, které obsahují látky rostlinné, kořínky, 
snetvičky a pod., které na závadu jsou hlavně při uřezávání drátem. Při 
výrobě drenážových trubek a tašek tažených způsobují tyto zdržování, any

Obr. 97. Čistící stroj továrny H. Bolze v Brunšviku.

se postaví napříč přes otvor, kterým hlína vychází, a trubku neb tašku po 
délce rozříznou.

K odstranění takovýchto látek vkládá se obyčejně drátěné síto neb 
železný rošt, do otvoru mísícího stroje, kde hlína sítem tím prochází. Poně
vadž však síto toto se brzy kořeny neb jiným ucpe, musí býti vždy ně
kolik takových sít v záloze, by se rychle vyměniti daly. Poněvadž během 
práce nedá se síto vyměniti, musí se vždy na chvíli stroj zastaviti, by vy
měnění bylo možné. Čištění těchto sít děje se nejlépe tím způsobem, když 
jej na chvíli vložíme do ohně, kde hlína i s kořeny oschne a uhozením 
kladívka odpadne.

Jelikož zastavování stroje práci velmi zdržuje, zvláště v tom pří
padě, že hlína kořeny je silně prostoupena, při čemž každých 5—10 minut 
síto je ucpáno, zařízeny jsou novější přístroje ku čištění hlíny tím způso
bem, že místo jednoho síta u úst mísícího stroje zasadí se dvě vedle sebe, 
takže může se druhé čistiti a opáčně, prochází-li hlína sítem jedním. Síta

Kronika práce. Díl IX.
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ta tvoří jaksi dvojí dvířka u otvoru stroje, takže není potřeba je vysazovati, 
nýbrž pouze otevřití. By hlína neprocházela oběma síty najednou, zařízeny 
v určité vzdálenosti za síty železné zásuvky, které průchod sítem zamezí. 
Zásuvky ty zařízeny jsou tak, že druhá se vytahuje vzhůru, když jedna se 
spouští. Dle hustoty drátěného pletiva nebo železného roštu, zachycuje 
čistící přístroj kořeny, kameny, písek a r. j. Ovšem čím hustší síto nebo 
rošt, tím menší výkonnost má mísící stroj s přístrojem čistícím. Hlína, 
která má procházeti takovýmto přístrojem čistícím, musí býti dobře na
močena a rozležena, by žmolky příliš síta neznečišťovaly. Mísící stroj, 
jehož ústa jsou opatřena takovým čističem, musí býti velmi silně stavěn 
a potřebuje mnohem větší síly k pohonu než stroj obyčejný, an tlak hlíny 
proti ústům je příliš veliký, než aby jej vydržeti mohly nože nebo válce 
mísíče normálního. Dvojí sítová dvířka upevněna jsou vždy na ústech tak, 
že strany jejich s uzávěrkami se k jednomu společnému rámu ve středu 
sbíhají.

Nestačí však někdy odstraniti z hlíny pouze hrubší látky, jako kamení, 
kořeny, slin, kyz sirný a r. j.; často nutno zameziti i účinek některých 
škodlivých látek, které v hlíně tak jemně rozloženy jsou, že odstraniti je 
nějakým způsobem možno není. Poněvadž pak hlavně při výrobě jemněj
šího druhu zboží látky takové působí na nepěkné zbarvení výrobků po 
vypálení, musí se tyto učiniti neškodnými, ne-li odstraněním, tož aspoň 
spojením s jinými látkami, čímž škodlivý účinek jejich se zamezí.

Jednou z takovýchto látek škodlivých jsou různé soli ve vodě roz- 
pustitelné. Tyto hlavně působí ku nepěknému zbarvení povrchu hliněného 
zboží, jako tašek, licovek, ozdob fasádních a j. Při výrobě tohoto zboží má 
se v prvé řadě hleděti k tomu, by hlína, z niž zboží vyráběti se má, soli 
ty v sobě neobsahovala.

Látka, která hlíně hlavně přimíšena bývá, je síran vápenatý čili sádra. 
Tento má tu vlastnost, že při namáčení hlíny se ve vodě rozpustí, při 
schnuti výrobku pak na povrch vyráží, kde, pevně se usadiv, krystalisuje, 
což často v podobě bělavé neb šedé vyrážky pozorovati možno. Pálením 
zbělí krystaly tyto ještě více, takže výrobek pak vypadá jakoby potažen 
byl bělavou sítí, což vzhledu jeho jest velmi na škodu, zvláště v tom pří
padě, že barva výrobku je tmavší a zbarvení toto je nestejnoměrné, což ve 
většině případů bývá. Síran vápenatý tím ostřeji na povrch výrobků vyráží, 
čím. volněji tyto schnou. Aby se vyrážení toto aspoň částečně zamezilo, 
přidává se hlíně co možno nejvíce látek ostřících, by výrobky z této zhoto
vené rychle schnuly. Také vyráběním zboží z hlíny co možno tuhé zmenší 
se účinek síranu vápenatého. Vytvářením z hlíny úplně suché zamezují se 
vyrážky úplně, an se síran vápenatý nemůže ve vodě rozpustiti. O výrobě 
na sucho viz zvláštní pojednání. Bohužel zamezí-li se ošklivá tato vyrážka 
při schnutí, nezamezí se později po vypálení, kdy lícovky jsou zazděny, 
tašky na střeše a fasádní ozdoby na zdích upevněny. Vlhký vzduch, který 
po upotřebení výrobky tyto jímají, působí ku rozpuštění síranu vápenatého, 
a tento v krystalech vyráží se na povrch třeba po měsících i létech. Za
mezení těchto pozdějších vyrážek je možno pouze tím, když vypálíme před
měty ty tak silně, že povrch jejich i lom je úplně zhuštěn, čímž zamezí 
se přístup vody neb vodních par dovnitř výrobků. Je-li tedy výrobek po 
vypálení porovitý, propouští vlhko dovnitř, a síran vápenatý vyráží se na 
povrch. Přístup vlhka do výrobků zamezuje se z pravidla glasurou, poně
vadž každou hlínu není možno tak vypáliti, by úplně zhoustla.

Má-li se úplně zameziti škodlivý vliv síranu vápenatého, je třeba před 
výrobou neškodným jej učiniti a sice pomocí uhličitanu barnatého, který 
jemně umlet a hlíně přimíšen spojí se se síranem vápenatým, čímž po
vstane síran barnatý a uhličitan vápenatý, kteréžto látky ve vodě rozpustí-
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telny nejsou. Uhličitanu barnatého je lépe radéji více hlíně přidati, by spo
jení se síranem vápenatým bylo úplné.

Ku míšení užívá se z pravidla jemně mletého vitheritu, který množství 
uhličitanu barnatého v sobě chová. Jiný prostředek ku zamezení ošklivých 
vyrážek síranu vápenatého je chlorid barnatý.

c) Míšení. Míšením různých látek, v cihlářství a v keramice vůbec uží
vaných, provádíme jednu z nejdůležitějších prací přípravných. Na přesném 
složení hmoty, ze které zboží se vyrábí i které ku vzhledu jeho slouží, 
záleží žádoucí jakost jeho.

Prvé než připravíme vlastní hmotu výrobní pro některý druh zboží, 
je třeba si dobře uvědomiti jaké vlastnosti musí míti výrobek tento, a jakým 
složením jakých látek vlastnosti ty docílíme. Praktickými zkouškami v malém 
přesvědčíme se nejprve ku kterému druhu zboží hodí se hlína, k disposici 
jsoucí. Přidáváním různých látek zkoušíme, zda jakost hlíny té nedala by 
se zlepšiti. Látky, kterými toto zkoušíme, jsou v předu jmenovaná ostřidla, 
tavidla a barviva. Avšak nejen přidáváním různých látek, ale i ubíráním 
těchto z hlíny, můžeme potřebné vlastnosti jí dodati, což čištěním docí
líme. Přesvědčivše se v malém, v jakém poměru nutno které látky mísiti, 
bychom určitou vlastnost výrobku docílili, musíme způsob tohoto míšení 
jednou pro vždy zachovati i ve velkém, máme-li obdržeti výrobek té ja
kosti, jaké byl onen na zkoušku zhotovený. Při zkouškách počínáme si tím 
způsobem, že zjistíme nejprvé, jak drží se výrobek určitého druhu při 
schnutí; zda se buď málo či mnoho smršťuje, zda se křiví nebo puká; zda 
a jak se smršťuje při pálení, bortí nebo puká; do jaké míry snese stupňo
vání žáru a jak se zbarvuje; po vypálení, zda může rychle neb jen zvolna 
stydnouti, jak je porovitý, jak obstojí vůči vlhku, mrazu kyselinám a pod. 
Veškery práce jakož i způsob, jakým jsme si počínali při zkoušení, vý
sledky, jakých jsme při tom neb onom počínání docíliti, dobře si po
znamenáme a po uspokojivém výsledku konečném znova porovnáme, na
čež způsob z výsledku dobrého dobře si poznamenáme a jej dále zacho
váváme.

Tím ovšem není řečeno, že po docílení dobrého výsledku možno zalo- 
žiti ruce v klín a těžiti z prvé práce. Nutno dále zkoušeti a zdokonalovati, 
co zdokonaliti se dá. Přesvědčili-li jsme se jednou o správném poměru 
míšení různých látek pro upravení výrobní hmoty toho neb onoho druhu 
zboží, považujeme jej za nutný pouze do té doby, kdy dalšími zkouškami 
se přesvědčíme o lepším, po případě snadnějším neb levnějším způsobu, 
který se docíliti nechá. V každém případě záleží na tom, by smíšení bylo 
co nejúplnější, aby totiž všechny látky pro hmotu výrobní potřebné byly co 
nejúžeji mezi sebou spojeny, by každé místečko budoucího výrobku mělo 
jednu a tutéž vlastnost, kterou musí míti celek. Nesmí se totiž nikdy státi, 
by následkem špatného smíšení výrobek v jedné své části více vzdoroval 
vzduchu neb ohni než v části druhé, by na jednom místě jinak se zbarvil 
než na druhém. Toto poslední ovšem platí pouze pro lepší zboží.

Míšení prováděti možno za sucha, za vlhka a cestou vodní. Za sucha 
mísíme hlínu částečně již při kopání a odvážení z ložisek. Kopání, jak již 
z předu podotknuto, děje se tím způsobem, že snažíme se různé vrstvy 
v potřebném poměru tak odkopávati, by míšení tímto se již částečně někdy 
i úplně provedlo. Nejsou-li vrstvy v ložisku tak složeny, že možno míšení 
tímto způsobem provésti, činíme toto při svážení hlíny na hromadu tím, 
že vrstvy hlíny střídáme s vrstvami písku nebo hlíny ostřejší. Síla jedno
tlivých vrstev mění se dle poměru, v jakém látka hlinitá s látkami ostří
cími státi má. Další míšení ruční děje se při připravování hlíny, kdy sko- 
pává se tato z hromady, čímž jednotlivé vrstvy do sebe se sesejpají, načež 
rozsekáním na drobno promísí se hlína s pískem dále.

16*
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Míšení suchých látek pomocí strojů děje se nejvíce ve strojích zdrob- 
ňovacích, vyjma drtiče a válce. Mimo tyto zřízeny jsou různé stroje mísící, 
z nichž nejobyčejnější a nejjednodušší je mísidlo korýtkové. Toto skládá 
se, z plechového koryta, v němž točí se osa, opatřená noži, které hlínu 
s pískem nebo jinými látkami mísí a hrnou (obr. 98.) zároveň ku předu, 
kdež nalézá se dole otvor, jímž smíšenina padá ven. Mísidlo toto hodí se 
též ku míšení látek suchých s vlhkými. Výkonnost takovéhoto mísidla viz

Obr. 98. Mísidlo otevřené na hlínu továrny Dorstenské.

v následující tabulce. Míšení provádí se ponejvíce cestou vlhkou a je po
slední prací přípravnou, kterou je hlíně podstoupiti před vytvářením, spo
jeno jsouc s hnětením.

Tabulka o výkonu otevřeného stroje mísícího.

Velikost Výkon za 8  hod. na 
cihel 2 9 0  X 140 X 6 5

K pohonu 
HP

K obsluze 
t řeba  osob Váha

1 4.800— 6.400 3— 4 1 1000
2 7.200— 9.600 4— 6 1 1500 «
3 i 1.200— 14.400 6— 8 1 2000 «
4 16 .0 0 0 -2 4 .0 0 0 11— 16 1 3200 «
5 28.000— 42.000 18— 23 1 4200 «

Před tímto je třeba hlíně přimísiti tolik vody, by vnikla do všech 
části této, důkladně ji prostoupila a uvolnila; jedním slovem učinila ji 
plastickou. Někdy močíme hlínu delší čas ve vodě, by se dobře roz- 
ležela. Poněvadž míšení cestou vlhkou spojené s hnětením je poslední 
prací před vytvářením, pojednáme nejprvé o míšení pomocí vody a mo
čení hlíny.

Míšení pomocí vody provádí se hlavně v plavírnách a sice tak, že 
jemně zdrobněné látky v plavírně na kal smísíme a do nádržek vpustíme, 
kdež tyto se usadí. By těžší částečky nemohly se dříve než hlína usaditi 
a tak opět od sebe rozděliti, mícháme těžší náplavem tak dlouho, až voda 
dnem nádržky se vytratí. Jakým způsobem nádržky ty zařízeny jsou, by 
voda rychle se vytratila, vysvětleno při plavení.

d) Močení. Pokud močení hlíny se týče, provádí se toto při ruční 
i strojové výrobě ponejvíce ručně tím, že kropíme skopanou a přesekanou 
hlínu vodou pomocí kropících konví nebo putynek, někdy děje se to 
pomocí stroje, který je zařízen v podobě korytového mísidla. Do tohoto 
s jedné strany přichází hlína dobře zdrobněná, která kropí se rourou, 
jdoucí nad korytem po celé jeho délce. Tato opatřena je otvory, kterými 
možno buď více nebo méně vody pustiti. Nože v korytě se točící mísí 
hlínu s vodou, a tato otvorem, na druhé straně se nacházejícím, padá do
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stroje výrobního. Výkon je týž jako u mísidla. Mnoho-li vody do hlíny je 
zapotřebí, určiti třeba dle povahy hlíny a dle druhu výroby. Při ruční je 
třeba vody více, při strojové méně. Při namáčení hlíny konvemi je třeba 
po prvém pokropení vodou hlínu motyčkou obrátiti a rozkopati, by voda 
stejnoměrně do celé hromady, na tenčí vrstvu rozprostřené, vnikla. Ná- 
máčení toto dějiž se nejméně na 24 hodiny před vytvářením. Někdy nutno 
ovšem hlínu močiti déle, namnoze i celý týden před výrobou. Také před 
přijitím do válců močí se někdy hlína umístěnou nad těmito kropicí.

Močení hlíny delší dobu před výrobou děje se takto: zhotoví se 6 ná
držek, obr. 99. tak velkých, by každá z nich pro celodenní výrobu stačila. 
Tyto postaví se tak vedle sebe A, A\ A\ J.3, A \ Ab, by mezi každou na
cházela se volná cesta ku chození, 5, B \ B 2, B 3, i?4. Cesty J5, B 2 a BA 
jsou tak široké, by koleje pro vozíky na nich mohly býti umístěny. Od 
ložiska neb z hromady přezimované hlíny přiváží se tato vozíky a sype do 
nádržek tím způsobem, že vždy jednu vrstvu hlíny a jednu látek ostřících 
na sebe klademe, až nádržka je plna. Ovšem pouze v tom případě, že 
látek ostřících je třeba. Každá vrstva se v nádržce dobře zdrobní, oby
čejně roztlučením neb rozsekáním, urovná před nasypáním vrstvy násle
dující tak, by nebylo žádných prohlubin nebo kopečků, a každá zvlášť 
pokropí se dobře vodou, načež teprve vrstva druhá se sype. Ostřící vrstvy 
musí býti všem ve vyzkoušeném poměru 
silné k vrstvám hlíny. Ku kropení je nejlépe 
použiti vodovodu, který do místnosti, kde 
se hlína močí, je veden. Hlína v každé z ná
držek musí po celý týden ležeti, a vyprázdňo- 
vání a plnění děje se tak, že na př. nádržka 
A vyprázdní se v pondělí, nádržka A 1 v úterý, 
a včera vyprázdněná opět se naplní, ve středu 
vyprázdní se A 2 a A 1 se naplní a t. d. Vy- 
prázdnování děje rýčem co možno dlouhým, 
který proryje aspoň 5—6 vrstev najednou. ^br. 99. Močení hlíny. 
Hlína z nádržek nesmí vyjiti dříve, dokud se
úplně nerozložila. Obsahuje-li žmolky, nemůže z ní býti nikdy dobré zboží, 
ani kdyby sebe více strojů prošla.

V kruzích majitelů cihelen setkáváme se často s domněnkou, že do
brým válcováním za každou cenu docílí se potřebná jakost hlíny pro vý
robu toho neb onoho zboží, zvláště jemnějšího. Mínění toto je naprosto 
mylné. Není-li hlína před močením dokonale zdrobněna a močení co nej
důkladněji provedeno, nenahradí práce tyto žádný stroj. Hlavně dokonalé 
rozmočení hlíny je co nejvíce nutno, neboť žmolky, které špatně jsou roz- 
močeny, ani ve válcích ani ve stroji k hnětení určeném, úplně neodstra
níme. Hlavně ve válcích zůstávají státi, aniž by jimi uchopeny býti mohly, 
čímž zamezuji využitkování stroje, poněvadž ostatní hlína pro žmolky pří
stup do válců nemá.

c) Hnětení. Hnětení a míšení cestou vlhkou děje se ručně hlavně pře
hazováním mokré hlíny lopatou s hromady na hromada, tlučením motykou, 
palicí, šlapáním a j. Při tom je třeba hleděti, by toto dělo se co nejpečli
věji. Před tlučením nutno rozestříti mokrou hlínu na širší místo a tlouci 
tuto po řádkách tak, by po každé ráně tenká šlupka se oddělila od hro
mady a plesknutím se přilepila ku ostatní přetlučené hlíně. Toto třeba tak 
dlouho prováděti, až hlína je hustá, bez dutin nebo suchých hrudek, látky 
ostřící nesmí v ní býti k pozorování. Slape-li se hlína bosýma nohama, 
musí se toto díti též řádkovitě jako tlučení, by se žádné místo nevyne
chalo. Pro šlapání hlíny užívá se prkenných podlah, na kterých se hlína 
tenkou vrstvou rozestře. Po dokonalém uhnětení shází se hlína lopatou na
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hromadu, kteráž se buď pískem neb suchou hlínou posype a prknem trochu 
urovná, by slunce a vítr k okorání tak působiti nemohly. Někdy přikrývá 
se hromada i vlhkou plachtou. Práci tuto nutno konati svědomitě, ana je 
nejdůležitější podmínkou dobrého zboží.

Míšení a hnětení děje se ve většině závodů, hlavně větších, pomocí 
strojů. Jeden ze strojů, který velmi často ku hnětení užíván bývá, je valič. 
Stroj tento podoben je stojatému běhounu. Je sestaven tímže způsobem 
jako tento, jen že kola jeho jsou širší. Jiný valiě zařízen je v podobě válců 
silničních. Tyto pohybují se obyčejně ve zděných nádržích. Zařízení to je 
následující: Vyzdí se kulatá nádržka, as V2 m  hluboká, kolem níž se nechá 
široká volná cesta pro koňský nebo volský potah. Uprostřed nádržky stojí 
dřevěný, otáčející se sloup, k němuž připevněna je dlouhá voj, jdoucí až 
do středu cesty; za tuto tahá kůň kolem nádržky chodící. K voji zavěšen 
je široký kamenný nebo železný válec, který plní se obyčejně vodou, nebo 
vozík s těžkými širokými koly. Točením voje pobíhá zároveň válec kolem 
v nádrži a drtí a tře hlínu, na dno vysypanou. Zařízení toto je velmi jedno
duché a levné a dá se snadno pro menší cihelny zaříditi. Někdy místo 
válce zavěšena je jednoduchá nebo dvojitá řada těžkých menších kol ka
menných, v podobě mlýnských kamenů, které navléknuty jsou na jedné 
společné ose. Za řadou kol nachází se obyčejně přístroj podobný hospo
dářským branám, který hlínu obrací a rozrývá.

Během času nahraženo toto staré zařízení novějšími. Jedním z nejvíce 
užívaných strojů jsou válce. Tyto neslouží ku míšení, nýbrž pouze ku zdrob- 
nění a hnětení. Hodí se hlavně ku hnětení hlíny poněkud žmolkovité, která 
někdy neúplně se rozležela. Žmolky mezi válci se rozmačkají a spojí s ostatní 
hlínou stejnoměrně. Tyto působí značně ku zhuštění hlíny tím, že stlačí 
částky její dohromady, čímž i vodu v hlíně obsaženou stejnoměrně rozdělí. 
Menší kameny, které hlína obsahuje, rozdrtí se mezi válci a tyto pak působí 
co ostřidlo, jsou-li křemenité, žulovité, rulovité a j. Jsou-li vápenité v podobě 
slinu, rozmačkány jsou válci na jemný písek, který nemá tak zhoubný 
účinek jako kousky větší. Pro výrobu zboží jemnějšího užívá se válců 
s rýhovaným povrchem. Rýhy ty tvoří na válcích prohlubeň šnekovitě 
kolem těchto se táhnoucí; do této soustřeďují se menší kaménky a otáčením 
se válců pošinovány jsou tak dlouho rýhou, až dopraveny jsou ku konci 
válce, kdež stranou vypadnou. Hlína, která má býti takovýmito válci zpraco
vána, musí býti dobře močena a rozležena, by suché kousky nebyly s ka
ménky vyloučeny. Za příčinou lepšího hnětení jsou válce tak sestaveny, 
že jeden z nich rychleji, jeden pomaleji se otáčí, čímž hlína válci těmito 
procházející se tře. Tohoto docílí se též u válců konických, tak sestave
ných, že užší konce jednoho stojí proti širšímu konci válce druhého. Ná
sledkem různě velkého objemu válců docílí se také tření hlíny v té míře 
jako při různě rychlém otáčení.

Dobře provádí se též míšení a hnětení pomocí dopravního šneku, 
který pro dopravu drtivá, meliva i plastických látek slouží. O tomto viz 
»prostředky dopravní«.

Dalším a skutečně nejdůležitějším strojem pro hnětení je mísící stroj 
uzavřený čili šnekový lis také řezač zvaný. Tento skládá se ze silného 
železného, někdy i dřevěného dutého válce, jehož středem prochází osa, 
opatřená noži, které hlínu řezají. Co do polohy, kterou řezače zaujímají, 
dělíme tyto na stojaté (vertikální) a ležaté (horizontální); zřídka užívá se 
řezačů šikmých.

Hlína, do řezačů přicházející, musí býti dobře močena a musí pro
jiti hladkými válci, by neobsahovala žmolků, an neslouží tento více ku 
zdrobnění nebo rozetření, nýbrž pouze ku důkladnému smíšení a uhnětení 
hlíny a látek ostřících mezi sebou. Na místě tomto promluvíme o řezači
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pouze jako o stroji přípravném. Použití téhož jako stroje výrobního viz 
ve )>vytváření<(.

Řezač stojatý má tu výhodu, že nepotřebuje tak silného pohonu 
jako ležatý, ana tíže hlíny značně působí ku snadnějšímu otáčení osy s noži. 
Musí se však hlína výše dopravovati, by dosáhla otvoru stroje, což spojeno 
je s větší námahou než u strojů ležatých. Na sestavení nožů a rychlosti, 
jakou se osa otáčí, záleží výkonnost stroje a jakost hlíny, která stroj opouští. 
Proto není nikdy radno, kdo v soustavě tohoto stroje dobře se nevyzná, 
měniti polohu jednotlivých nožů, je-li osa dle toho, by nože lehko vyměniti 
se daly. Není-li vjkonnost jeho dosti veliká, nutno raději zvýšiti rychlost 
jeho. V nutném měnění nožů dobře je vždy odborníka si vzíti na radu, 
nemá-li jakost hlíny utrpěti. Stojatý řezač dá se zaříditi na přímý koňský 
pohon. V případě, že je zřízen na pohon parní, nacházejí se všechny ře
meny buď nad místnosti výrobní nebo pod ní, čímž nebezpečí možného

Obr. 100. Mísidlo na hlínu tov. R. Raupacha ve Zhořelci.

úrazu je značně sníženo. Stojaté řezače dají se zaříditi tak, že hlína
dvěmi stranami najednou vycházet] může.

Vzdor některým těmto výhodám pracuje se ponejvíce stroji ležatými, 
zvláště při větší výrobě. Soustavu obou strojů je téměř jedna a tatáž.
Ležatý řezač jmenujeme také lisem šnekovým nebo trámcovým; šneko
vým pro způsob, jakým hlína ku předu je v něm hnána, trámcovým pro 
způsob, jakým tato z něho vychází totiž v podobě trámce. Obr. 100. a 101. 
představují takovýto ležatý lis. Tento skládá se z mísícího, ležatého válce, 
z osy, opatřené noži, vedení, lisovací hlavy a ústí. Mísící válec je ze silného 
plechu, někdy lité železné roury, která tvoří vložku ve válci plechovém. 
Litá tato vložka je v každém stroji důležitá a nedoporučuje se koupiti 
stroj bez ní. Válec mísící súžuje se někdy k otvoru, kudy hlína vychází, 
čímž hustota hlíny před vyjitím značně se zvyšuje. Některé stroje opatřeny 
jsou tak zvaným krmícím válcem, který zamezuje jímání hlíny pouze jednou 
stranou nožů a unikání její zpět. Mísící válec, také buben zvaný, skládá se 
obyčejně ze dvou částí, z nichž vrchní se snadno může odejmouti, by byl 
volný přístup k ose a nožům, které někdy vyměniti je třeba.
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Osa opatřena je noži, které mají za účel řezati hlínu, mísiti ji a hnístí 
a hnáti zároveň k ústí, kterým hotová hlína vychází. Nože musí na růz
ných místech osy býti různým způsobem sestaveny, mají různou velikost 
i tvar, kterýmžto zařízením zvyšuje se hustota hlíny stále více a více, 
čím blíže tato k ústí přichází. Nože musí až na malou mezeru jiti až ku 
stěnám válce, by řezaly a hrnuly všechnu hlínu, která se ve válci nalézá. 
Nepřiléhají-li nože ku stěnám, zůstává hlína u těchto netknuta, čímž i vý
konnost stroje se zmenšuje. Je tedy třeba, by po opotřebení těchto nožů 
byly vždy nové v záloze, které se dají zaměniti za opotřebené. Nože sklá
dají se obyčejně ze dvou částí; spodnější je silná, zasazena do osy, vrchní 
zasazena do částí spodní a je tenčí. Tato vrchní je snadno vyměnitelná 
a dá se po opotřebení zasaditi blíže ku předu, kdež jsou nože stále menší 
a menší, čím více se buben úží. Osa je ocelová, by opotřebení bylo co 
nejmenší. K zamezení takovéhoto opotřebení obložena bývá ocelovými 
pancéři na oněch místech, kde nože zasazeny nejsou. Tyto pancéře musí 
býti též vyměnitelný a vždy v čas novými nahraženy, by osa neutrpěla. 
Osa prochází středem válce mísícího a zadní částí tohoto vychází ven,

Obr. 101. Ležatý lis Zeitzerovi akc. továrny na stroje v Kolíně n. R.

kdež v ložisku je zapuštěna. Zevnější část osy musí býti hodně dlouhá, 
by poloha její byla jistá. Vedení osy, je zařízeno různým způsobem, a sice 
buď s jedním nebo dvojitým převodem nebo bez převodu. Bez převodu na 
přímý pohon nezařizují se stroje tyto obyčejně, poněvadž musilo by se 
užiti velikých kol, by osa otáčela se tak volně, jak je toho zapotřebí, ana 
hlavní transmisse obyčejně velmi rychle se otáčí. Dvojí převod také 
velmi málo je užíván, an působí lomoz a potřebuje větší síly, než převod 
jednoduchý.

Lisovací hlava tvoří poslední část lisu a slouží ku soustřeďování a zhu
šťování hlíny, noži ku předu hnané. Hlava lisovací je dvojího druhu a sice, 
na plné cihly a na jiné různé zboží jemnější, tak zvaná universální. Tato je 
silně konická, by zhuštění hlíny bylo co největší, ana hlína, plným válcem 
jdoucí, musí se do užšího otvoru vtěsnati, kterým prochází. Ku otvoru 
tomuto přišroubují se buď vytvářecí ústa nebo přístroj ku čištění hlíny, 
který napřed popsán byl. V tomto posledním případě není lisovací hlava 
konická, by hlína, sítem procházející, nebyla příliš hustá, což by vyžadovalo 
mnohem větší síly k pohonu. Při výrobě jemného zboží užívá se oby



čejně dvou lisů, z nichž jeden opatřen je čistícím přístrojem, druhý ústy 
s tvárnici.

Výkonnost lisů těchto různí se dle jejich velikosti a dle hlíny, která 
ku hnětení je určena viz tabulka.
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Velikost
P rům ěr
bubnu

mm

Délka
bubnu

mm

Prům ěr
řem enice

mm

Šířka
řemenice

mm

O toček
převodu

za
minutu

Váha
v

Výkon za 
8 hod. na kusů 

cihel

I. 380 1250 900 150 120 1700 4.800- 8.000
II. 500 1600 1000 200 120 2600 9.600 -16.000

III. 575 1800 1000 200 110 3500 16.000-24.000
IV. 650 2000 1100 200 90 4000 18.000-32.000

IX. Vytváření.

Vytvářením jmenujeme onu práci, kterou připravené hlíně dodáváme 
určitého tvaru. Dle stavu hlíny, v jakém tato při vytváření se nachází, 
dělíme toto na vytváření cestou plastickou, cestou polosuchou a suchou. 
Jakýmsi podřízeným druhem je cesta vodní t. j. lití tvaru. Dnes nejvíce 
ještě užívá se prvého druhu, cestou plastickou, která snad ještě velmi dlouho 
se udrží než vytlačena bude vytvářením na sucho, poněvadž v některých 
případech cesty suché ku vytváření ani použiti možno není.

V dalším promluvíme o jednotlivých druzích vytváření, zvlášť upozor
nivše na jich dobré i špatné stránky.

Prvé než k vlastnímu vytváření cestou plastickou přijdeme, je nutno 
znova si připomenouti, co je plastičnost, a jakým způsobem se nám jeví.

Jak již z předu uvedeno, je plastičnost ona vlastnost, která činí hlínu, 
smíšenou s určitým množstvím vody, tak podajnou, že možno jí jakýkoli 
tvar dodati, aniž by tato kladla značnějšího odporu. Plastičnost vysvětluje 
se seslabenou soudržností. Skupení malinkých tělísek hliněných drží 
určitou pevností při sobě, dokud jest úplně suché, takže tvar, který ve 
spojení svém tvoří, toliko pomocí značnější síly možno jest zrušiti. Jakmile 
jsme však tělískům těm přidali jistou část vody, kterou ony následkem své 
porovitosti resp. vzlínavosti do sebe nasákly, pozorujeme, že není již za
potřebí tak značné síly ku změnění tvaru tohoto skupení. Z toho pozoro- 
vati možno, že soudržnost, kterou mělo skupení hliněných tělísek ve stavu 
suchém ve značné míře, přidáním vody, značně se seslabila. Toto vysvětliti 
možno tím, že voda, pory do skupiny hliněných tělísek nasáknouc, obklopí 
každé malinké tělísko zvlášť, utvoří tak mezi jednotlivými tělísky vrstvu 
vodní, která tělíska, dosud k sobě lnoucí, od sebe oddělí, což soudržnosti 
celé skupiny je značně na újmu. Potažení se tělísek pokožkou vodní vy
světluje též značné zvětšení a samovolné změnění tvaru celé skupiny. 
Jednotlivá tělíska, ztrativše onu sílu soudržnosti, kterou za sucha měla, se
souvají se následkem své tíže stále níže a níže. Přidáním další vody po
táhnou se tělíska silnější vrstvou vodní, soudržnost seslabí se ještě více, 
oddělování a sesouvání tělísek je značnější, až konečně soudržnost tělísek 
je tak seslabena, že přemožena je tekutostí, vlastností to vody.

Plastičnost hlíny jeví se nejvíce v oné době, kdy soudržnost tělísek 
je do jisté míry seslabena, ne však tak dalece, by tekutostí vody soudržnost 
byla přemožena. Cím dále přidáváme vody do hlíny, tím menší plastičnost 
tato vykazuje.

Dle způsobu, jakým se výroba děje a dle zboží, jaké se má vvráběti,
Kronika práce. Díl IX. 17



130 Cihlářství.

seslabuje se soudržnost hlíny buď vice nebo méně čili, jak se obecně říká, 
dělá se hlína řidší, měkčí nebo tužší, tvrdší.

Mimo lití nesmí žádná hlídá býti pro vytváření tak řídká, by tato po 
vyndání z tvárnice mohla tvar svůj změniti, aby totiž tíže jejich součástek 
byla větší, než jejich soudržnost. Tuhost hlíny ovšem nesmí též určité hra
nice překroěiti, ana pak jen s námahou v určitý tvar upravili se dá, často 
tento pouze částečně přijímá, kdežto jemnější rysy do sebe neotiskne, činíc 
tak výrobek nepotřebným nebo méně cenným. Vady tyto z pravidla po
zorovati možno při ruční výrobě cihel, kde příliš tuhá nebo nedostatečně 
namočená a zpracovaná hlína, do tvárnice vpravená a jako cihla vyklo
pená, nemá ostrých hran a rohů, což činí ji velmi nevzhlednou.

Při výrobě jemnějšího zboží otiskují se pouze hlavní rysy, kdežto 
rysy jemné na výrobku pozorovati nejsou, což činí výrobek neupotřebitelný.

Jak vidno, musí tuhost hlíny míti přesné své hranice. Příliš tuhá je 
těžko tvořitelná, příliš měkká mění tvar pro vyndání z tvárnice a smrštuje 
se mnoho při schnutí. Toto hlavně je na závadu tam, kde výrobek hotový 
musí míti určité rozměry.

Nestejné namočení, promíšení a uhnětení má za následek nestejné 
smršťování, čehož další následek je pukání výrobků. Část výrobku sráží se 
rychleji a více než část druhá, při čemž musí nastati puknutí na onom 
místě, kde rozdíl ten se jeví. Suché hrudky v hlíně nesráží se při schnutí 
a pálení, kdežto okolní navlhčená hlína více méně se smršťuje, následek 
čehož je opět puknutí. Z tohoto vidno, jaká pozornost musí býti při na
máčení, míšení, a hnětení, by výrobek vyhovoval požadavkům naň kladeným.

Tuhost hliněného těsta, jak již podotčeno, řídí se dle způsobu vytvá
ření. Pro vytváření ruční připravuje se těsto mnohem řidší než pro stro
jové, ano řídké těsto vpotřebuje mnohem menší síly k utvoření určitého 
tvaru než těsto tuhé. čím větší, resp. vyšší předměty mají býti zhotoveny, 
tím tužší musí býti těsto, nemá-li se výrobek ssedati. Vytváření z hlíny 
plastické má tu výhodu, že pomocí malé síly možno docíliti výrobků ostře 
vyhraněných, s jemnými rysy. Slabý odpor, který plastická hlína klade při 
vpravování do tvárnice, byť tato i sebe složitější a nejrůznějšími obrazci 
opatřena byla, činí vytváření z hlíny takovéto snadným. Toto jest ovšem 
jediná výhoda, kterou tento druh vytváření má. Za to spojena je s ně
kterými obtížemi, ku kterým je třeba též přihlédnouti.

Prvé co uvážiti je nutno, je ono množství vody, které tento druh vy
tváření míti musí. Množství vody, kterého při tomto je zapotřebí, kolísá 
dle jakosti hlíny a druhu výroby mezi 15—30 procenty vlastní hlíny.

Jest sice pravdou, že v některých závodech o vodu nouze není, pohře
šují této však mnohé z nich tou měrou, že doprava její na místo výrobní 
činí někdy značné procento výrobní ceny vlastního zboží.

Mimo zmíněné obtíže má vytváření toto i jinou, daleko důležitější, 
a to jest nutné odejmutí vody hotovému výrobku do té míry, by se s tímto 
volně zacházeti mohlo, jak toho další práce vyžaduje, než výrobek, úplně 
suchý k pálení přichází. Odejmutí vody, která činí hlínu plastickou, stojí 
obyčejně nejen mnoho času, ale i mnoho práce a opatrnosti, čímž i vydání 
se značně zvyšuje. Ono veliké množství vody, které ve výrobcích z pla
stické hlíny se nachází, spotřebuje též značné množství tepla, které vodu 
proměniti musí z tekutiny ve vzdušinu, která výrobek opouští. Nemá-li 
odejmutí této vody přivoděno býti uměle, nýbrž přirozeně, vzduchem, kte
rému zboží je vystaveno, zvyšuje se náklad někdy do tisíců sahající tím, 
že stavětí třeba k sušení zvláštní rozsáhlé místnosti, které dovolují sice 
přístup sušícímu vzduchu, ale chrání zboží před vlivem nepohod a pohrom 
živelních. Náklady na stavby tyto činí největší část základního kapitálu 
našich závodů cihlářských, kdež s okolností touto nejvíce mezi ostatním
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průmyslem keramickým počítati se musí. Obejití tohoto, někdy přílišného 
nákladu, je možno pouze tím, že provede se sušení výrobků cestou umělou, 
ěímž náklad stavební se značně sníží, ana jedna, poměrně dle množství 
výroby velká budova úplně stačí ku vysušení takového množství výrobků, 
jaké se denně vyrobí a vypálí. V tomto případě však opět zvyšuje se ná
klad na umělé sušení, který sice v poměru k nákladu stavebnímu při sušení 
přirozeném, je menší, avšak přece jen značně na váhu padá.

Výše nákladu na umělé sušení se ovšem poněkud nahradí tím, že 
úspora topiva v peci je v tomto případě značná, any cihly z umělé sušárny 
vycházejí nejen úplně suché, nýbrž značně zahřáté. Kromě zmíněného 
uspoří se také různé překládání, rovnání a převážení cihel a jiného zboží 
během sušení, což samo o sobě vyžaduje značné výdaje a vzhledu zboží 
valně neslouží.

Vytváření z hlíny polosuché má tu východu, že možno použiti k němu 
hlíny tak vlhké, jak se obyčejně v ložisku nalézá, je-li tato dosti čistá, by 
se přímo k vytváření uptřebiti mohla. K vytváření tomuto zapotřebí 
je značné síly a proto nemožno práci tuto ručně prováděti, nýbrž toliko 
pomocí strojů. Je-li hlína v ložisku poněkud vlhčí, stačí ku vytváření šneko- 
vitý lis, byla-li hlína dříve ve válcích dostatečně zdrobněna. Soustava tohoto 
stroje musí býti ovšem velmi silná. Při hlíně hodně také užívá se lisů ra
zících, jako při vytváření na sucho. Tohoto způsobu však neužívá se 
nikdy při výrobě zvlášť kombinovaných tvarů, jako fasádních ozdob a p. 
Totéž platí o vytváření na sucho. Zde stlačuje se jemný hliněný prach 
velikou, obyčejně hydraulickou silou do určitých tvarů.

Vytváření na sucho má svoje zvláštní výhody. První a hlavní je ta, 
že uspoří se veliké náklady na stavbu rozsáhlých sušáren ať přirozených, 
ať umělých; nákladu na topivo při umělém sušení, několikeré přenášení, 
převážení, přerovnávání a pod. Cihly jdou od stroje přímo do pece.

Jednou a to neméně důležitou výhodou je ona okolnost, že vytváření 
toto díti se může bez ohledu na kteroukoli roční dobu, na jakékoliv počasí.. 
Okolnost tato je velmi výhodná tím způsobem, že celoroční, nepřetržitá vý
roba značné úspory na výlohách sebou přináší, poněvadž ono množství cihel, 
které se každodenně vyrobí, týž den se vypálí, takže žádných zásob syro
vého zboží nestává, kteréž žádnému závodu k užitku nejsou. Tímto druhem 
vytváření zamezí se též poškození tvaru zboží, které jinak velmi často 
nadchází přerovnáváním tohoto za mokra. Také nepěkné zbarvení, které 
při vytváření z těsta plastického, hlavně u licovek bývá, částečně se zamezí 
vytvářením na sucho, any ve vodě rozpustné soli jako jemné krystaly po 
uschnutí a vypálení na povrch nevystoupí. Síla, která ku pohonu lisu na 
sucho potřebná jest, není v poměru na úspory docílené o mnoho větší než 
u jiných strojů výtvarných.

Má však vytváření na sucho nejen své výhody,v ale i své tmavé stránky. 
Jednu z hlavních vysvětluje následující pravidlo: Cím řidčeji je hlína roz
dělána, tím menší síly je zapotřebí k připravení jí do určitého tvaru, avšak 
tím těsnější spojení jednotlivých součástek nastane, čímž soudržnost vý
robků se značně zvýší; čím tužší hlína k vytváření určená, tím větší síly 
je zapotřebí k připravení jí do určitého tvaru, tím méně těsné spojení je
jich součástek nastane, čímž soudržnost se značně sníží.

Jak vidno, vysvítá ze smyslu tohoto pravidla, že vytváření na sucho 
vyžaduje nejen značnější síly, ale výsledek jeho není v ohledu na kvalitu 
výrobku taký, jako jeví se při vytváření cestou plastickou.

Zastancové vytváření na sucho tvrdí, že spočteme-li onu sílu, která 
při vytváření cestou plastickou zapotřebí je ku zdrobňování, močení, hně
tení a p., shledáme, že číslo, sílu tuto udávající, je větší, než ono, které 
označuje zvýšení síly potřebné při vytváření na sucho Připouštějí ovšem,
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že příprava hlíny pro vytváření na sucho vyžaduje také značné síly, ana 
je vlastně důležitější prací než vytváření samo, avšak práce, která s pří
pravou touto je spojená, nemůže se ani zdaleka rovnati oněm pracím, s kte
rými spojeno je sušení, nehledíce ani ku značným někdy škodám, které 
s nímv spojeny jsou.

Ze pak méně těsné spojení všech součástek hlíny při vytváření na 
sucho někdy se jeví, což za následek má menší pevnost výrobku, vysvě
tluji tím, že v poměru na tuhost hlíny nevěnuje se ku vytváření dosta
tečné síly. Praví: Obdržíme-li z hlíny, jejíž tuhost označíme číslem 5, při 
tlaku 30 kg cihlu, jejíž pevnost označiti možno číslem 1, obdržíme taktéž 
pevnou cihlu z dvojnásob tuhé hlíny, užijeme-li ku vytváření jejimu dvoj
násob většího tlaku, tedy 60 kg. Je-li tedy úplně suchá hlína dvacateroná- 
sobně tak tuhá jako hlína, jejíž tuhost označili jsme číslem 5 a máme-li 
docíliti cihly, jejíž pevnost rovnala by se číslu 1, musíme použiti dvacatero- 
násobného tlaku k jejímu vytvoření, tudíž 600 kg.

Nechť však odpůrcové vytváření na sucho jakýmkoliv způsobem po
ukazují na vady a obtíže s tímto spojené, ujímá se toto stále více a více, 
a výsledky jeví se tak uspokojivé, že výroba plnotvárných předmětů za 
nedlouho obrátí se úplně směrem tímto.

V dalším pojednáno bude o jednotlivých druzích vytváření, a jakých 
způsobů se při nich užívá.

Co do způsobu, jakým vytváření se děje, rozeznáváme: Tlačení hlíny 
do určených tvárnic, kterýžto způsob jak při plastické, tak polosuché i suché 
hlíně užití možno; tlačení hlíny otvory určitého tvaru; způsob tento pro- 
váděti možno toliko u plastické hlíny; konečně obrábění hlíny; tento způsob 
prováděti možno u plastické neb úplně suché hlíny. K tomuto poslednímu 
způsobu čítáme modelování z hlíny plastické nebo suchého kusu.

Jinak rozděliti možno vytváření na ono, kde tvárnice stojí, a hlína 
ku vytváření určená se pohybuje nebo kde hlína stojí a tvárnice se po
hybuje.

My projdeme nejprve onen způsob vytváření, kde hlína do určitých 
tvárnic se vtlačuje. Způsob tento prováděti možno buď ručně nebo pomocí 
stroje

Projdeme tento způsob vytváření od nejhrubšího zboží ku nejjem
nějšímu, od obyčejných cihel, ku jemným ozdobám facádním, a sice nej
prvé ručně, pak pomocí strojů. V každém případě je nutno počítati na 
smrštění hlíny, a proto tvárnice vždy o tolik musí býti větší, o mnoho-li 
se hlína smršťuje. Hlínu plastickou, dobře připravenou, neobsahující ni 
žmolků, ni suchých hrůdek, kamení, kořenů a p., dobře uhnětenou, ne
obsahující vzduchových bublin, odvážíme z místa přípravy na místo vytvá
ření. Toto vytváření při ruční výrobě děje se z pravidla na velkých stolech, na 
které hlína kolečkem se dováží, a na hromadu nanáší. Tam, kde pro ruční 
vytváření připravuje se hlína ve stroji, bývá stůl opatřen kolečky a po 
kolejích doveze se ku stroji, kdež potřebnou hlínu nabéře a zpět se vrátí 
k místu, kde cihly k sušení se vyklápí. Hromada nesmí po celém stole se 
prostírati, nýbrž musí zbýti místo, kde vytváření se provádí. Toto děje se 
dvojím způsobem a siGe buď na vodu nebo na písek. Nejvíce užíváno je 
písku. Ku vytváření zapotřebí je lidí zběhlých v této práci, má-li cihla od- 
povídati požadavku na ní kladenému.

Ve většině případů užívá se dřevěných tvárnic, opatřených dnem, 
obr. 102. Tyto jsou buď jednoduché nebo dvojité. Vytváření děje se takto: 
Tvárnice, nechť dřevěná nebo plechová, namočí se do vody, by povrch její 
zvlhl, načež vysype se uvnitř dobře pískem. Namočení nesmí se díti tak, 
by snad uvnitř tvárnice zůstala voda státi, což má za následek, že tato 
hlavně do rohů se usadí a při vysypání pískem, tento v takovém množství
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zachytí, že vyplní rohy a hlína do tvárnice vtlačená do rohů těchto 
zapadnouti nemůže. Cihla z tvárnice pak vyklopená je bezrohá a s tupými 
hranami.

Tvárnice dobře vysypaná položí se na stůl před dělníka, který cihly 
dělá, načež tento rukama ukrojí z hromady kus hlíny, sbalí jej v kulatý 
tvar na písku po stole rozhrnutém a vhodí co možno prudce do tvárnice. 
Měkká hlína nárazem vyplní tvárnici, vniknouc do všech rohů a koutů. 
Nyní odřízne se buď drátem neb nožem hlína, nad tvárnicí přebývající, 
a odhodí na hromadu tak, by popískovaná strana obrácena byla ven, 
neb položí se popískovanou stranou na stůl na místo, kde hlína se sbaluje. 
Při krájení i sbalování hlíny třeba dobře toho dbáti, by písek na stole se 
nacházející nevbalil se dovnitř koule, poněvadž při schnutí rozdělil by od 
sebe částky pískem oddělené a cihla by buď objevila trhlinu neb úplně 
pukla. Obalení hliněné koule v písku budiž co nejúplnější, jinak by se 
hlína na tvárnici přilepila, a při vyklopení známky tohoto přilepení na sobě 
zanechala nebo z tvárnice těžko se vyklopiti dala. Po odříznutí odnáší se 
tvárnice na místo sušení, které jest buď venku nebo pod kolnou, kdež se 
vyklopí cihla s tvárnice na zem. V každém případě je dobře tvárnicí jednou 
až 2krát silně uhoditi, by hlína do všech koutů řádně zalehla. Vyklopení 
se musí státi tak, by cihla celou svojí rubovou plochou stranou (stranou 
řezu) najednou 
na zemi se po
ložila, jinak vy
běhne tato jed
nou stranou dříve 
než druhou, což 
má za následek 
sražení její, takže 
tvar se změní.
Vyklopení toto 
nesmí se díti pří
liš z vysoka, ana Obr. 102. Dřevěná tvárnice na cihly,
se cihla na spodní
své straně roztáhne. Místo ku vyklápění musí býti úplně rovné, nemají-li se 
vyvýšeniny a prohlubiny do cihly otisknouti a musí býti dobře pískem 
posypáno, by tato při sesíchání volně stahovati se mohla. Není-li místo 
dobře posypáno, přilepí se cihla odříznutou stranu na zemi a nemohouc 
se volně stahovati, při schnutí puká. Odříznutí přebývající hlíny nad tvár
nicí děje se nejlépe t. zv. smyčcem, to je drátem napnutým na dřevěném 
obloučku.

Nemají-li se cihly vyklápěti, nýbrž stavěti na místo k sušení určené, 
užívá se těchže tvárnic jen že bezedných. Místo dna položí se pod tvárnici 
prkénko, na kterém po naražení, odříznutí a vytažení tvárnice, odnáší se 
cihla na místo sušení. Toto děje se tím způsobem, že na cihlu, na prkénku 
spodním ležící, položí se druhé tenké prkénko, s oběma se tato odnese 
a na určené místo postaví na úzkou, dlouhou stranu, při čemž se tenkým 
prkenkem vrchním zlehka přidrží, by dříve se ze spodního nesmekla, dokud 
na zemi nestojí. Avšak i z tvárnice dnem opatřených možno cihly stavěti, 
vyklopí-li se hned na stole na prkénko, na kterém se známým již způ
sobem odnáší. Pro cihly, které mají se stavěti, musí býti hlína tužší než 
pro vyklápěné, nemají-li se tyto po postavení ssázeti. Písek ku vysejpání 
tvárnic a obalování hlíny nesmí býti příliš hrubý, poněvadž cihla po vy
klopení je nevzhledná, a musí býti vždy suchý, nemá-li se hlína na tvár
nici i stůl lepiti. Kus hlíny, který na druhou a každou další cihlu uříznut 
byl, vhodí se řezem na řez kusu, který od poslední cihly zbyl, je-li tento
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na stole, nebo byl-li vhozen na hromadu, uřízne se s tímto tak, by žádný 
písek do závitku se nedostal. Tvárnice po každé cihle musí se dobře vy- 
čistiti a pískem vysypati.

Někde užívá se místo písku také vody. Cihly na vodu vytvářené jsou 
hladké, skoro lesklé. I zde užívá se tvárnic dřevěných i železných obr. 
103. jen že beze dna. Cihly na vodu dělané staví se obyčejně na prkénka, 
kdež ponechají se tak dlouho, až tak dalece oschnou, že mohou se rovnati 
do sloh.

Práce při vytváření tohoto způsobu rozděluje se tak, že jeden dělník 
stále připravuje a vozí hlínu na stůl, druhý vytváří a starší chlapec oby
čejně odnáší a vyklápí, čistí tvárnice a vysejpá pískem. Výkon takovýchto 
tří dělníků není vždy stejný a kolísá mezi 1000—2500 cihel denně dle 
zručnosti dělníků a dle tíže, s jakou se hlína zpracuje. Dlaždice a jiné 
hrubší zboží vytváří se podobně.

Pro cihly profilové, které ostatně velmi málo způsobem tímto se vy
tváří, mají obyčejně tvárnice dno oddělitelné. Toto má libovolný tvar profi
lové cihly a dá se pomocí háčků k tvárnici upevniti. Po vymačkání resp. 
vyražení poklopí se cihla na zemi nebo na prkénko, háčky se rozepnou, dno 
vyzvedne, načež teprvé tvárnice odejme. Kde tvar cihly toho vyžaduje, by

Obr. 103. Železná tvárnice na cihly.

tvárnice nejen nahoru, ale i na různé strany se odnímala, nutno tuto tak
sestaviti, by jednotlivé její části různými směry odejmouti se daly.

Tašky, lepší dlaždice a jiné předměty, při kterých aspoň jedna strana 
hlazena býti musí, vytváří se takto: tvárnici tvoří železný rámec, který 
dnem opatřen není. Tento položí se na dřevěnou podložku, kterou kryje 
režné plátno, jednou dlouhou stranou k podložce přibité, druhou k dřevě
nému tenkému válečku připevněné. Uříznutý a sbalený kus hlíny narazí 
se do rámce, přebývající čásť odřízne a odloží, a řez 
nacházející dobře pískem posype.

U tašek, které na straně řezu opatřeny musí býti závěsem, odří
znutí stane se od strany závěsu, která vždy směrem k dělníku obrá
cena jest, takže vynechá se kousek asi 2—3 em od konce tvárnice pro 
závěs, načež se smyčcem řízne nejprvé kolmo dolů až k rámu tvárnice a 
pak teprvé vodorovně od sebe podél rámu. Uříznutá hlína se odloží a palci 
obou rukou odřízne hlína kolem závěsu. Nyní vezme se prkénko, na němž 
taška sehnouti má, nasadí vyříznutým otvorem na závěs, přitiskne pevně 
a odsadí poněkud zpět, by závěs ku stranám otvoru prkénka se nepřilepil, 
což by při schnuti tašky mělo za následek odtržení závěsu od této.

Po odsazení přitiskne se jednou rukou prkénko k rámci tvárnice, 
druhou uchopí se váleček na straně plátna upevněný, a plátno silně proti 
prkénku se tlačí, toto i s tvárnici obrátí na ruce prkénko tisknoucí, čímž 
spodní plocha tašky na vrchu se objeví.

Nyní položí se taška i s prkénkem na podložku, postřikne trochu

hlíny v tvárnici se
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vodou a ohladí plochým tenkým prkénkem nebo železným hladítkem, 
načež se odnese do sušárny.

Opatrnost, by se písek nezabalil do závitku, musí při tenkostěnném 
zboží býti mnohem většínež u cihel, poněvadž každé puknutí výrobek úplně 
ničí. Obr. 104. představuje tvárnici na tašky. Starší tašky, které vrchem 
hlazeny nebyly, naráženy do tvárnic položených na prkénku, opatřeném 
prohlubní pro závěs a i s tímto obracely se na druhé prkénko, takže leží 
na licové straně. Závěsy musí býti vždy z jednoho kusu s taškou, jinak 
se při schnutí nebo pálení snadno odloupnou.

Veliké předměty nedají se ovšem vyraziti najednou, vražením jednoho 
kusu hlíny do tvárnice, a proto nutno je vytvářeti z více malých kusů. 
Toto díti se musí tak, by mezi jednotlivými kusy hlíny nepovstaly dutině 
vzduchové, a aby nedostal se mezi ně písek, což oboje by snadno mohly 
přivoditi pukání při schnutí. Hlína na velké předměty musí býti značně 
tuhá, by tyto se nesesouvaly po odstranění tvárnic.

Kde jedná se o zhotovení předmětů okrasných, s jemnými rysy, není 
možno použiti tvárnic dřevěných nebo železných, 
any by jemné rysy pískem se zadělaly; a tu po
mýšleno na nějakou jinou látku, kterou by nebylo 
třeba vysejpati. Zkoušeny různé látky, tlačena hlína 
do teplých tvárnic železných, avšak ohřívání tvárnic 
dá tolik práce, a je jich zapotřebí takové množství, 
že od způsobu tohoto brzy upuštěno.

Různými zkouškami dospělo se až ku tvárnicím 
sádrovým, které úplně účelu tomuto vyhovují. Ná
sledkem silné své porovitosti vytáhne sádra rychle 
vodu s povrchu hlíny, která do sádrové tvárnice 
natlačena byla, načež tato malým smrštěním od 
tvárnice se odlepí a snadno vyklopí. Vlastnost tato 
činí sádru pro výrobu jemnějšího zboží hliněného 
velmi cennou, ano úplně nezbytnou. Sádry užívá 
se dnes všude, kde jedná se o zboží ornamentální, 
byť tato podléhala značnému opotřebení. Hlína do 
tvárnic sádrových nesmí obsahovati žádných hrub
ších zrn pískových, které by tvárnici poškodit! 
mohly.

Poněvadž tvárnic sádrových bývá značné množ
ství zapotřebí, zhotovují se tyto obyčejně doma, obr. 104. Tvárnice na 
a proto zmíníme se o nich podrobněji. tašky.

Tvárnic sádrových užívá se pro výrobu drá
žkových tašek, fasádních ozdob, předmětů okrasných různého druhu a p.

Máme-li zhotoviti sádrovou tvárnici pro nějaký předmět, musíme nej
prvé jeden kus tohoto předmětu udělati a dle něho teprvé tvárnici odliti.

Poněvadž tvoření těchto prvých kusů, to je modelů, právě v rámec 
tento spadá, ač jinak k obrábění hlíny náleží, pojednáme o něm nyní, vyne
chavše jej-na místě, kam vlastně patřilo.

Modely jsou buď přímočárné, kulaté, eliptičné nebo jinak pestře reli- 
fované a dle toho, jakého druhu jsou, užíváme k jich zhotovení různých 
pomůcek.

Nejsnadněji zhotoví se modely přímočárné, jako řimsy, rámce a pod.
K modelování musí býti hlína velmi pečlivě upravena, nesmí býti ani 

příliš měkká ani příliš tuhá, vždy však raději poněkud tužší; nesmí obsa
hovati hrubších zrnek písku, která by se vylupovala při modelování. Proto 
je vždy lépe hlínu k modelování vyplaviti po případě tak, že rozředí se 
v nádobě na řidší kal, načež tento procedí se hustým sítkem do nádoby



136 Cihlářství.

druhé, ve kteréž se voda odvařiti dá. Ku hlíně přidá se tolik vody, by 
tvořila tuhé těsto. Má-li modelování déle trvati, je-li totiž model složitý, 
nutno chrániti nehotový model přikrytím vlhkým plátnem, které se čas

od času skropí vodou. Také přidáním glyce
rinu neb oleje do hlíny zachová se tato dlouhý 
čas vláčnou.

Mají-li býti zhotoveny předměty přímo- 
čárné, tak zvané profilové, používá se ku zhoto
vení jich šablon buď plechových nebo dřevě
ných. Tyto zhotovíme tím způsobem, že na 
slabší dubové prkénko nebo silnější plech oce
lový nakreslíme vzor profilu, načež tento po 
mocí lupenkv a pilníku vyřízneme a Vyči
stíme. Obr. 105. Jednu hranu takto vyříznuté 
šablony seřízneme as v 60° šikmo ku hraně 
druhé,v tak že vyříznutá šablona je ostrá.

Šablony takovéto použiti možno k vy
tváření modelů přímočárných, kulatých i elip
tických. Máme-li zhotoviti předmět přímočárný, 
opatříme šálonu dvěma trojúhelníky ze silněj
šího dřeva obr. 106., do kterých ji zapustíme 
tak, by plochy trojúhelníků dotýkaly se konců 
vyříznutého profilu. Obr. 107. Mimo šablonu 
potřebujeme dvou čtverhraných dřev, t. zv. 
»vodičů«, po kterých šablona s trojúhelníky 
se ku předu a nazpět pohybuje. »Vodiče« 
tyto položíme rovnoběžně v takové vzdálenosti 
vedle sebe, jak široký předmět má býti zho
toven, načež je hřebíkem nebo šroubkem ze 

strany upevníme, by se pohnouti nemohly. Nyní prostoru mezi oběma vy
plníme hlinou, svrchu popsaným způsobem připravenou, v takové výši, 
by šablona, trojúhelníky na »vodiče« přitisknutá, měla na všech místech 
co ubírati, táhne li se ku předu. Prvým tažením odstraní šablona zhruba 
vrchní hlínu, načež tažením zpět a zase v před uhladí se tvar řimsv, jak 
z obrázku 108. je vidno. Tímto je výrobek hotov, a možno dle něho zlioto-

viti tvárnici ze sádry. Potřebujeme-li roh 
pravoúhelný nebo jinoúhelný, seřízneme 
takovéto hotové dvě řimsy do určitého 
stupně, načež řezy je k sobě přiložíme 
a tvárnici od rohu takto upraveného od
lijeme.

Jedná-li se o kruhový nebo polo
kruhový tvar, jaké často nad okny neb 
dveřmi vídati možno, upevníme šablonu 
na dřevěné nebo železné rameno libo
volné délky, jehož druhý konec kolem 
pevné osy točiti se může, načež tímtéž 
způsobem si počínáme jako při zhotovo
vání řimsy rovné, Způsobu tomuto říká 
se »tažení«.

Předměty kulaté, jako vásy, hlavice sloupů, ozdoby středové a p. še 
soustruhují. V případě tomto šablona stojí, kdežto hlína k soustruhování 
určená se točí kolem své osy. Toto díti se může dvojím způsobem a sice, 
že osa buď ve vodorovné nebo kolmé poloze se točí.

Ležatý soustruh sestává ze stolu, jehož čelnou stranu tvoří dvě vvční-

Obr. 105. Šablona na řimsy.

Obr. 106. Trojúhelník k opore 
šablony.
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vající »kozy«, na jichž koncích přišroubovány jsou ložiska, která snadno 
otevřití se nechají. V ložiskách těchto točí se železná osa, u jednoho konce 
poněkud slabší, u druhého opatřená klikou. Po stole volně posunuje se 
rám mezi postranními drážkami, na němž upevní se šablona. Posunováním 
rámu na před a na zad, přibližuje se šablona k ose dle potřeby. Na sou
struhu takovémto pracuje se skoro výhradně se sádrou, poněvadž musí

Obr. 107. Postavení šablony na vodičích.

hmota pevně k ose lnouti, by se při točení dřením šablony od osy neod- 
trhla a nezůstala státi.

Soustruhování děje se takto: rozdělaná tuhá sádra za stálého točení 
osou se na tuto rukama nanáší stejnoměrně po délce a nechává se tuhnout. 
Pod celou osou je dlouhá nádoba, do které sádra, která se nemůže na ose 
udržeti, stéká. Když první vrstva sádrového obalu osy (as 2—3 em silná) 
úplně utuhla, rozděláme novou sádru a nabalujeme ji na prvou tímtéž 
způsobem jako vrstvu prvou na osu. Chceme-li ušetřiti sádry, lepíme na 
prvou vrstvu kusy rozbitých sádrových tvárnic a obalujeme tyto teprve 
sádrou čerstvou. Stálým nanášením sádry na sebe při otáčení osou, obdr
žíme po chvíli 
hrubý tvar žá
daného před
mětu, neboť 
přisunutá ša
blona osou- 
struhuje měk
kou sádru dle 
svého výřezu.
Je-li již před
mět tak velký, 
že šablona do
týká se sádro
vého sloupce, 
není možno

žádné kousky více nalepovati, poněvadž by je při příštím otočení šablona 
vylomila. Proto lepením kusů tvoříme jen vlastní jádro předmětu, kdežto 
povrch jeho musí býti ze sádry čerstvé. Cím blíží se více předmět ke 
konečnému svému tvaru, tím rozděláváme sádru řidčeji. Po nanesení ko
nečných vrstviček otočíme osou vždy jen as 2 až 3krát, načež na chvíli 
točení zastavíme. Toto děje se proto, že sádra tuhnoucí by se dřením 
šablony vylupovala, tvořily by se t. zv. »dráčí zuby«. Šablona během sou-

Kronika práce. Díl IX. j g

Obr. 108. Tažení římsy.
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struhování pevně stojí, dle potřebného rozměru předmětu od osy na míru 
vzdálena. Po ukončeném soustruhování necháme předmět úplně utuhnout, 
načež o něco málo šablonu posuneme ku předu a přesoustruhujeme za 
sucha předmět znovu, čímž docílíme úplně hladký povrch jeho. Máme-li 
předmět úplně hotový, vyjmeme jej i s osou ven z ložisek, uhodíme ně
kolikrát kladívkem na slabší konec osy, čímž tato se v předmětu uvolní 
a vytáhne.

Tímtéž způsobem soustruhuje se model na ose kolmé. Stolem pro
chází silná dřevěná osa, opatřená dole železným hrotem, který stojí a otáčí 
se v železném ložisku. Kus nad hrotem jest těžká, dřevěná, kulatá deska. 
V tabuli stolu je druhé ložisko osy, která nad stůl vybíhá a čím výše, tím 
více se tenčí. Asi 5 em nad deskou stolu nasazena a upevněna menší kulatá 
deska, na kterou staví se sloupec hlíny k ose pevně přimačkaný, by se 
kolem ní otáěeti nemohl. Ze strany této osy přisunouti možno rámec, na 
kterém upevněna je šablona. Otáčením se hliněného válce a přibližo
váním šablony vysoustruhuje se potřebný tvar k odlití. Točení osy děje se 
obyčejně nohou, spodní těžkou desku v pohyb uvádějící. Někdy točí se 
osa pomocí setrvačního kola.

Jedná-li se o vytočení předmětů nízkých, jako různých ozdob středo
vých a p., používá se soustruhu bez nástavku nad vrchní deskou.

Máme-li míti model, který se způsobem výše popsaným zhotoviti 
nedá, tedy předmět s pestrými relify, ornamenty, nutno práci tuto provésti 
ručně pomocí modelovacích dřívek. Nakreslíme si předmět na uhlazenou 
plochu hlíny co možná tuhé, načež dřívkem dle kresby hlínu vybíráme 
a hladíme. Nejprve vybéřeme celý obraz z hrubá dle kontur, načež část 
po části přesně na čisto upravujeme, retušujeme. Ku práci této zapotřebí 
je určité dovednosti, takže ve větších závodech provádějí ji modelérové, 
v práci té dokonale sběhlí.

Umělecká práce tato dá se však obejiti někdy tím způsobem, že hlavní 
tvar předmětu, na př. růžice, )>vytáhneme« nebo vysoustruhujeme a na 
tento sesadíme otisky různých ornamentů již hotových, které jsme odlili 
buď z předmětů hliněných, sádrových, železných, dřevěných, papírových 
nebo různých jiných. Jak odlívání toto se děje, viz další. Chceme-li míti 
ve středu růžice na př. hlavu lví a máme-li takovouto hlavu po ruce v ně
jakém ozdobném předmětu, odlijeme tuto do sádry, vytlačíme sádrový 
odlitek hlínou poněkud měkší, by se nepoškodila a necháme ji v něm tak 
dlouho, až je viděti že od sádry odlehla, načež ji kusem měkké hlíny na 
všech místech poněkud povytáhneme tak opatrně, by se tvar nepoškodil 
a hlavici vyklopíme. Ořízneme ji pak dle potřeby, rozryjeme na zadní 
straně, navlhčíme řídkou kašičku hliněnou, což učiníme i v místě růžice, 
kam hlavu přilepíme; vedle hlavy upevníme tímtéž způsobem jiné před
měty, na př. ornamenty, načež modelovacím dřívkem vše dobře očistíme 
a ohladíme. Hlazení toto provádí se nejlépe namočeným jemným štětečkem. 
Je-li vše dobře sestaveno, uhlazeno, všechny čáry mezi jednotlivými ná
lepky vyplněny, můžeme započíti s litím tvárnice.

Slepíme-li více různých kousků dohromady, složíme je vždy tak, by 
kraje jejich ladně k sobě se hodily; není-li některý předmět takový, by 
k druhému se hodil, odsadíme jej raději poněkud dále, vložíme mezi ně 
kousek jiný nebo vymodelujeme scházející kousek z čerstvé hlíny.

Prvé než přijdeme ku vlastnímu lití sádrových tvárnic, nutno zmíniti 
se všeobecně o některých pracích, s litím spojeným.

Před litím tvárnic nutno se postarati o dobrou sádru. Se špatnou by 
se potázal ten, kdo by se domníval, že možno použiti sádry jakékoliv, nebo 
kdo by snad mínil, že něco uspoří, koupí-li sádru lacinější. Cím dražší, 
tedy lepší sádra, tím je výroba tvárnic levnější, což poznati možno teprvé
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tehdy, kdy tvárnice ze sádry dobré předrží tři tvárnice ze sádry špatné, 
kde při každém silnějším přitlačení ulamují se jemnější rysy, což viděti při 
vyklopení každého kusu, any kousky sádry z tvárnice na výrobku zůstávají; 
toto činí ji po několikerém upotřebení nepotřebnou. Mimo to špatná sádra 
snadno se rozpouští při styku s vlhkou hlinou a zůstavuje na výrobku 
nepěkné stopy, které po vypálení ještě znatelněji se jeví. Sádra musí 
býti vždy čerstvá a nejlépe ji použiti za krátký čas po pálení, poněvadž tato 
delším ležením vyvětrá. Baiení sádry musí se díti buď do uzavřených sudů 
nebo papírových pytlů. Jinak balená sádra je méně cenná. Nejlepší dosud 
sádru dodává Francie a hlavně světová firma Manufacture de Plátres Fins 
et Albátres pour le Moulagě á Paris.

Je-li tvar předmětu k odlití určeného plochý, to je, nemá-li žádných 
vysokých a podříznutých výstupků, možno liti celou tvárnici z jednoho 
kusu. Položíme předmět na rovnou tabuli, umažeme a uhladíme měkkou 
hlinou povstalou snad čáru mezi tabulí a předmětem, a obložíme tento 
čtyřmi prkénky o potřebnou sílu tvárnice vyššími, než je nejvyší bod mo
delu. Prkénka upevní se lehce několika kusy vlhké hlíny, které se na 
zevní straně prkének přitlačí tak, by při nalití sádry, tyto ustoupiti ne
mohly. Prkénka ta musí býti vzdálena též o sílu tvárnice od krajů modelu. 
Síla ta mění se 
dle velikosti tvár
nice. Obr. 109.
Stojí-li model 

takto ohraničen, 
pomažeme de
sku, na které 
model stojí, vnitř
ní stranu prké
nek i model celý, 
resp. jeho viditel
nou část vrchní, 
jemným štětcem, 
namočeným v ro
zetřeném oleji a 
mýdle. Též roz
ředěným steari- 
nem v petroleji.
Vymazání toto nesmí se díti tak, by olej v jemnějších rysech se usazoval 
a tyto vyplnil, což by mělo za následek neurčité otisknutí těchto rysů 
do tvárnice. Před samým litím nutno dobře ještě jednou pomazané plochy 
přehlédnouti, by žádné místo nebylo suché, jinak by se tvárnice na model 
přilípla a při vyndávání vytrhla. Ssaje-li sádrový model příliš olej do sebe 
tak, že není možno tento před litím mastný udržeti, pomůžeme si tím, 
že jej před mazáním natřeme šelakem, v líhu rozpuštěným. Toto stává 
se obyčejně jen při odlívání předmětů sádrových.

Je-li model takto připraven, možno započíti s rozděláváním sádry. 
Nejlépe ovšem je, vykonávají-li práci tuto dva, z nichž jeden vymazuje 
a druhý rozdělává sádru.

Nádoba na rozdělání sádry musí býti tak velká, by jedno rozdělání 
stačilo na celou tvárnici. Lití tvárnice na dvakrát má za následek rozlíp- 
nutí této po krátké době upotřebení, což tím spíše se stane, je-li první 
nalití již tuhé, když druhé následuje. Rozdělávání sádry děje se takto: 
Nádobu naplníme dle potřeby vodou, v každém případě lépe měkkou, a do 
této dobře přessátou sádru, by neobsahovala hrubších zrn pískových a p., 
sypeme skrze prsty ruky, kterými tuto drobíme, by nepřišla do vody na

18*

Obr. 109. Lití tvárnice sádrové.
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jednou. Každá částka musí se zvlášť rozmočiti. Sypání toto děje se tak 
dlouho, až přestane se sádra potápěti. Nyní vezme se lžíce nebo jiný této 
podobný předmět a zamíchá se kaší tou dobře od spodu, by se vařila, 
načež nalije se do ohrady, v níž se model nalézá. Sádra ve tvrdé vodě 
rozdělaná není tak porovitá po ztuhnutí a odtahuje jen zvolna vodu z po
vrchu vtlačené hlíny. V měkké vodě rozdělaná sádra roztahuje se poněkud 
při tuhnutí. Toto mívá za následek ulomení některých částí modelu. Aby 
se tomu zabránilo, rozdělá se sádra ve vápenném mléku. By se zamezilo 
tvoření vzduchových bublin na povrchu modelů, což by zničilo jemné rysy 
tvárnice, nutno, dokud je sádra ještě řidká, sáhnouti opatrně buď rukou 
nebo jemným štětcem do této, a model přetříti, čímž se bubliny odstraní. 
Také je dobře politi povrch modelu nejprve sádrou řidčí, která obyčejně 
na vrchu v nádobě se nachází a při lití slabě kladívkem tlouci na desku, 
na níž model leží, čímž tvoření bublin se zamezí. Je-li sádra dobrá, 
pozorujeme, že za malou chvíli tuhne a hřeje, položíme-li na ni ruku. 
Zkoušku se sádrou dobře učiniti je předem, než lijeme z ní tvárnice. Od
měříme část sádry, kterou sypeme do 2 7 2násobné částky vody, rozmícháme 
a nalijeme do nějaké mělké nádoby. Utvrdne-li sádra za dvě minuty, možno 
ji ku výrobě tvárnic dobře použiti.

Tvárnice takto zhotovená nesmí se pod půl hodiny odejmuti. Nemá- 
me-li nádobu na rozdělávání sádry dobře vyměřenou, je dobře voliti raději 
větší a zbylou kaši vliti na menší model, který může vedle býti připraven. 
Při rozdělávání a lití sádry nutno si velmi rychle počínati, by tato nebyla 
při lití příliš tuhá, ana neurčitě otiskuje jemnější rysy. Má-li se z jednoho 
modelu vícekrát tvárnice odlívati, je nutno tento zhotoviti ze sádry, an 
hliněný model se seschne a pozdější odlitky jsou značně menší.

Leč vždy se nestává, že model je plochý, nemající žádných podříznu
tých částí. V tomto případě nesmí tvárnice býti z jednoho kusu, poněvadž 
by se podříznuté části modelu vytahováním ulámaly.

Olámání toto zamezíme^ zhotovíme-li tvárnici z tolika kusů, kolik pod
říznutých částí model má. Účel však možno dosáhnouti též, vyplníme-li 
podříznuté části měkkou hlinou tak, že tvárnice odlije se bez podříznutí 
(ovšem menších). V tomto případě musí se pak při každém kuse, který 
z tvárnice vyšel, podříznutí modelovacím dřívkem znova provésti, což je 
práce velmi nepříjemná a zdržující. Proto věnujeme raději trochu více práce 
na zhotovení tvárnice vícedílné, kterážto nahradí desateronásobně zdržování, 
spojené s podřezáváním každého výrobku zvlášť.

Při práci té počínáme si takto: Každé podříznuté místo ohraničíme 
zídkou z tužší hlíny, která je o něco vyšší, než nejvyšší bod podříznuté 
části. Místo uvnitř zídky vyčistíme dobře modelovacím dřívkem, by ne- 
otiskly se do sádry kousky hlíny, které přilepováním zídky se kolem při- 
lípnou. Nyní prostoru mezi zídkou vylijeme sádrou, zídku po utuhnutí od
straníme a čásť tvárnice takto utvořené tenkým nožem seřízneme tak, by 
vedlejší čásť hladce k této přilehnouti mohla. Kouskům těmto říkáme 
»jádra«. Zevnější tvar těchto musí býti tak seříznut, by při vytahování 
podříznutou část neulomil, aniž druhému jádru ve volném vytažení bránil. 
Nesmí ovšem býti tak seříznut, by ve vytahování mohla mu některá část 
modelu překážeti.

Máme-li jedno jádro hotovo, lijeme druhé tímtéž způsobem, až všechna 
jádra jsou hotova. Jsou-li jádra těsně vedle sebe, ohraničuje se jedna strana 
hlinou, druhou tvoří seříznutá a uhlazená zevnější plocha jádra druhého. 
Každou, s druhým jádrem hraničící stranu, nutno před litím olejem dobře 
přetříti. Toto státi se musí ovšem i s částí modelu, která se odlívá. Jsou-li 
všechna jádra hotova, vyřízneme do každého jeden nebo dva trojúhelné 
řezy, aniž bychom je z modelu odňali.
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Nyní obložíme model prkénky svrchu popsaným způsobem, přetřeme 
všechna jádra, jakož i všechny části modelu, jádry nezakryté olejem, a obli
jeme celý model i s jádry silnou vrstvou sádry, by tato vedle i nad obojím 
tvořila silný plášť. Po utvrdnutí odejmeme nejprvé plášť, pak jádra, která 
do pláště vložíme vedle sebe tak, jak jsme je z modelu vyndali, což snadno 
poznáme dle výřezů, v jádrech utvořených a v plášti odlitých.

Jak již předem podotknuto, mají-li modely několikrát k odlívání slou- 
žiti, nutno tyto ze sádry zhotoviti, má-li míti tvárnice vždy stejné, rozměry.

Poněvadž modely sádrové obtížněji zhotoviti se dají než hliněné, se
stavení jejich z více kousků je velmi obtížné, zhotovíme nejprve model 
hliněný, načež tento odlijeme do sádry a měkkou hlínu, ze které byl model 
zhotoven, z utuhlé tvárnice po kouscích odstraníme. Při odstraňování tom 
zůstanou obyčejně v záhybech tvárnice kousky hlíny, které se odstraní 
vlitím vody a třením jemným štětcem. Na to se tvárnice osuší a vymaže 
olejem, načež se vyplní novou sádrou, pro kterouž byla voda obarvena 
silným nějakým barvivém. Nejlépe použiti špetku anilinu. Jakmile vlitá 
sádra utuhla, odsekáváme po kousku tvárnici dlátkem, což díti se musí 
velmi opatrně, by se kousky modelu neulámaly; toto snadno se docílí, 
sledujeme-li dobře hranici mezi bílou sádrou tvárnice a berevnou sádrou 
modelu.

Při odlívání předmětů kulatých, jako vásy, sloupce, hlavice a p., je 
třeba tvárnici odliti z více částí, by každá jiným směrem odstraniti se dala. 
Tu obyčejné rozdělíme tužkou předmět na 3—4 díly po ploše zevní a na 
tužkové čáry umačkáme pevně do záhybů slabý měkký drát, jehož oba 
konce, spodní i vrchního možno dlouze přečnívati necháme, načež předmět 
hliněnou zídkou ohraničíme a odlijeme. Jakmile sádra slabě utuhla, ucho
píme oba konce každého drátu a rozřízneme jimi sádru i hliněnou zídku, 
což se všemi 3—4 dráty učiníme, rozdělivše tak tvárnici na několik dílů, 
z nichž každý jiným směrem odejmouti možno. Aniž bychom díly ty od 
modelu odejmuli, odstraníme hliněnou zídku, tvárnici nožem ořežeme a 
ohladíme, uděláme do ní několik výřezů, pomažeme olejem, utvoříme novou 
zídku a oblijeme pláštěm, který týmž způsobem na dva díly rozřízneme. 
Tvárnic takto zhotovených možno užiti ku tlačení neb lití hliněných vý
robků. Tyto musí dříve dobře uschnouti na mírném teple. Sušením 
v prudkém teple stávají se tvárnice křehkými.

Jak již předem uvedeno, musí hlína ku tlačení do sádrových tvárnic 
určená, býti velmi dobře zpracována, nesmí žádného hrubšího písku obsa- 
hovati, nemá-li tvárnice příliš trpěti. Pro toto tlačení je lépe hlínu plaviti 
a nejjemnější přidati jemný písek. Úspory docílí se tím, že celá tvárnice 
vytlačí se nejprve slabou vrstvou jemné hlíny, načež teprve, když sádra 
touto je chráněna, tlačí se hlína neplavená, hrubší. Třeba ovšem dbáti, by 
obě hlíny při schnutí a pálení stejně se smršťovaly, jinak rozlípnou se od 
sebe. Spojení obou hlin musí býti co nejužší. Před tlačením nutno tvárnici 
dobře prohlédnouti, by nebyla znečištěna kousky hlíny od posledního tla
čení; též prach nutno z ní štětcem odstraniti. Hlínu buď sbalíme rukou do 
kuličky neb delšího smotku, přitiskneme ji pevně do tvárnice načež prsty 
ji vtlačujeme do všech prohlubin, roztírajíce ji zároveň na strany. Při kla
dení druhého smotku hledíme, by hranice, kde se hlína obou stýká, co 
možno spojeny byly, by při schnutí v místech těchto předmět nepukal. 
Nanesše vrstvu as 1—2 em silnou po celé ploše tvárnice, nanášíme druhou 
vrstvu z hlíny neplavené. U větších předmětů musí se na přič utvořiti 
hliněné podpory, které udržují tvar předmětu před shroucením po vyklo
pení, kdy ztrácí oporu v tvárnici.

Vyndání předmětu z tvárnice děje se dvojím způsobem. Bud ponechá 
se tento ve tvárnici, až sádra vytáhne vodu z jeho povrchu, což pozná se



142 Cihlářství.

dle odlípnutí okrajů, nebo pomůže se tomuto odlípnutí tím, že vezme se 
kus vlhké hlíny, uválí v kouli, kterou tlačí se na různá místa předmětu 
na straně rubu; hlína předmětu přilepí se na kouli, načež mírným zve
dáním této odlepí se hlína od tvárnice. Způsobem tímto počínáme si tak 
dlouho, až celý předmět je od tvárnice odlepen. Nyní přiloží se prkénko, 
na kterém má předmět schnouti, tvárnice i s tímto obrátí a vyzvedne. 
Drží-li předmět ještě ve tvárnici, podloží se tato na všech stranách špa
líčky asi 2 em vysokými, načež se na dno několikrát uhodí kusem tužší 
hlíny. Po odstranění tvárnice odstraňují se pozorně jádra, by tvaru před
mětu se neublížilo, a vkládají na své místo do pláště. Je-li více tvárnic 
s různými jádry, nutno tyto vždy v plášti k nim náležejícím uschovati, by 
se s ostatními nesmíchaly. Po odstranění všech jader opraví se modelo
vacím dřívkem místa, kde se kousek hlíny vytrhlo, načež se předmět k su
šení odloží.

Kde rysy ve tvárnici jsou příliš jemné, potáhne se tato nejprvé slabým 
plátkem plavené hlíny, která ne rukou, ale navlhčenou houbou do všech

míst se natlačí, načež 
teprvé rukou další 
vrstva se mačká. Toto 
děje se proto, by 
tlakem ruky jemné 
rysy tvárnic se ne
poškodily.

Tlačení hlíny do 
tvárnic pomocí strojů 
děje se z pravidla jen 
z hlíny polosuché a 
suché. Tak v prvé 
řadě je to přelisování 
čili dotlačování. Úče
lem přelisování je, 
dodati ručně neb 
strojově vyrobeným 
předmětům přesněj
šího tvaru, ostrých 
hran, neb vtisknuti 
jím určité prohlub
ně. K tomuto posled
nímu patří výroba 
drážkových tašek a 

relifovaných dlaždic. Stroje ku přelisování mohou býti zařízeny na ruční 
nebo parní pohon.

Předměty, ku přelisování určené, musí býti značně tuhé, by se na 
tvárnici při tlaku nelepily; nesmí však tuhost tato přesahovati určitou míru, 
jinak silným tlakem se rozmáčknou a kolem stran popraskají. Tvárnice 
musí býti jen o málo větší než výrobek k přelisování určený, by tento 
nemusil se příliš roztáhnouti, což taktéž působí pukliny.

Stroje přelisovací dělí se dle pohybu nebo klidu tvárnic na tři 
druhy.

Prvý tvoří ony stroje, kde tvárnice pevně stojí a razící deska se po
hybuje, druhý, kde razící deska stojí a tvárnice se pohybuje, třetí, kde 
razící deska i tvárnice se pohybují.

Přelisy, zařízené na pohon ruční, bývají obyčejně přenosné, kolečky 
opatřené, takže možno na libovolném místě s nimi pracovati.

Obr. 110. představuje takovýto pojízdný přelis, u něhož tvárnice stojí,

Obr. 110. Pojízdný přelis pákový.



a razící deska pomocí kolenové páky vykonává tlak. Jiný stroj přelisovací 
znázorňují obr. 111.

Tento je též pojízdný, zařízen na náraz vrchní desky. Stolek, na němž 
tvárnice umístěny jsou, točí se kolem středu svého a možno jim pohybovali 
pomocí držadel, které možno na obrázku pozorovati. Na stolku nacházejí
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Obr. 111. Přelis s otáčecím stolkem, továrny J. Raubitschka Praha-Bubny.

se tři tvárnice. Prvá se plní, resp. klade se do ní cihla neb dlaždice 
k lisování určená, načež se stolek otočí, tak že se tvárnice dostane pod 
razící desku; nyní provede se přelisování sražením horního ramene, opa
třeného dvěma závažími. Dalším otočením stolu posune se tvárnice 
s hotovým předmětem nad přístroj vysunovací, načež šlápnutím na umí
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stěnou dole páku přístroj vysune dno tvárnice, které je pohyblivo, vzhůru, 
tak že hotový předmět možno volně sejmouti a na prkénko k sušení 
uložiti.

Pojízdné přelisy nacházejí v cihelnách velkého upotřebení, poněvadž 
možno jimi přejížděti od jednoho šteláže ke druhému, tak že nošení pře- 
lisovaných výrobků do vzdálených šteláží se uspoří. Výkonnost těchto závisí 
na zručnosti dělníků i na tvaru a velikosti předmětů lisovaných a kolísá

mezi 1000— 
3200 kusy za 
8 hodin.

Tam, kde 
docíliti třeba 
velkého tlaku, 
užívá se vel
kých lisů sta
bilních, buď 
ručních neb 

parních. Je
den z tako
výchto před
stavuje obraz 
112. Týž mon
tuje se na 
zděný podsta
vec. Tlak vy
konává se 

dlouho (2V2— 
3 m) pákou, 
pomocí kteréž 
kolenovitými 

převody razící 
deska s hora 
velikou silou 
je tlačena do 
tvárnice. Na 
dlouhém stole 
posunuji se 
dvě tvárnice
pod desku li
sovací a zpět 
na vystrko- 
vací přístroj, 
který taktéž 
pomoci páky

Obr. -112. Stabilní prelis pákový, továrny Ed. Tatzla v Opavě, y činnost se
uvádí. Tato za

řizuje se na pohyb rukou neb nohou. Stojan u lisů těchto smontován je 
buď z několika částí, jak na obrázku vidno, neb za příčinou větší bezpeč
nosti z jednoho celku sestává, čímž možné uvolnění šroubů stojanových, neb 
lom je vyloučen. Vedení lisovací desky mezi oběma stranami stojanu musí 
býti precisně provedeno a v ploše co možno největší, by nějaké posunutí 
desky stranou bylo nemožno. U prostých lisů pákových neb vřetenových 
stává se, že při ledabylé práci dělníků, vycházejí z těchto předměty nedo- 
tlačené, totiž tloušťka jejich je nestejná. Kolenové vedení vylučuje něco 
takovéhoto, poněvadž ohnutím kolena a přeskočením na druhou stranu
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dolehne deska razící vždy úplně až k určitému místu, tak že přelisované 
předměty musí míti jednu a tutéž tloušťku, což na jakost má značný vliv,

Obr. 113. Cihla obyčejná lícová. Obr. 114. Cihla komínová (zv. »fislovkaa>

zvláště při dlaždicích, které při kladení na pevnou půdu musí býti úplně 
stejně silné, nemá-li dlažba býti hrbatá. Použitím parního pohonu docílí se

Obr. 115. a 116. Cihly fasádní.

větší výkonnost lisu, poněvadž možno lisovati předmět při pohybu kolena 
v právo i v levo, kdežto u lisů ručních pouze při pohybu kolena na jednu

Obr. 117.—119. Cihly na rovné klenutí.
Kronika práce. Díl IX.

Obr. 122. 
Cihly fagonové.

19



a tutéž stranu se lisuje, tak že pohybu zpátečního se nevyužitkuje. Odstra
něním páky a zavedením setrvačního kola k pohybu, tedy jako u pohonu 
parního, docílí se však taktéž lisování dvoustranného. Při přelisování natírají
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se obyčejně tvárnice i razící deska 
olejem, aby přelisovaný výrobek se ne
lepil na tyto. Lisují-li se dlaždice, které 
mají na licové straně vtlačený určitý 
relief, na lisech u kterých tlačí lisovací 
deska, s hora dolů, nese obraz reliefu 
tato. Kde lisovací deska (resp. dno tvár
nice) tlačí s dola vzhůru, tam nese obraz 
reliefu dno tvárnice. Toto opatření je 

Obr. 123.—127. Cihly fagonové. z fá příčiny, poněvadž tvrdost vý
robku přelisováného je vždy větší na 

straně, od které tlak působí. K této straně obrací se také vždy líc před
mětu, který větší tvrdosti potřebí má, než rub. Při strojích přelisovacích 
vidíme jen zřídka, by dno tvárnice tlačilo a když přece pak bývá, je razící

Obr. 128. Dlaždice hladké 4—Shranné. Obr. 129. Dlaždice hladká 6hranná.

deska vrchní ještě pohyblivá, by touto podruhé dotlačení mohlo se vykonati. 
Při dlaždicích reliéfovaných je relief takořka vždy obrácen při dotlačování 
vzhůru, poněvadž po vysunutí razící desky možno ihned přehlédnouti, je-li
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relief čistý či ne, a pak při odnímání se tento nepoškodí tak, jako kdyby 
byl obrácen dolů.

Pomocí přelisů nechá se vyráběti nejrůznější zboží. Jsou to v prvé 
řadě hladké lícové cihly různých tvarů viz obr. 113.—116.; různé cihly 
na rovná klenutí obr. 117.—119.; cihly fagonové obr. 120.—127.; dla
ždice hladké obr. 128.—129., různě reliéfované obr. 130.—137.; plotov-

nice obr. 138.; lemy zahradní k záhonům obr. 139. a 140. vyjma veliké 
množství jiných předmětů, které pro nedostatek místa uváděti možno 
nám není.

Vedle přelisů zaujímají v tomto druhu výroby hlavní místo, lisy na 
drážkové tašky. Poně
vadž výroba těchto je 
velmi rozšířena, tak že 
drážková taška vytlačila 
již skoro úplně všechny 
ostatní druhy krytin ji
ných, zmíníme se o vy
tváření těchto poněkud 
podrobněji.

Hlína na drážkové 
tašky musí býti co možno
mastná, by po vypálení 136.-137. Dlaždice reliéfované,
povrch i lom výrobku
byl co nejhustší, čímž
trvanlivosti jeho značně přibude. Také vzhled tašky z mastné hlíny je 
o mnoho lepší, poněvadž povrch je hladký, málo pórovitý. Je-li hlína pís
čitá, pouští sice lépe od sádrové výplně tvárnic, avšak má značnou poro- 
vitost, což má ten nepěkný následek, že tašky za rok neb dva na střeše

19*

Obr. 130.—135. Dlaždice reliéfované.
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černají a tak nepěkný vzhled této dodávají. Také trvanlivost jejich není 
taková, jako z hlíny mastné.

Prach usazuje se v pórech tašek a deštěm k těmto úplně přilne, tak že

Obr. 138. Plotovnice. Obr. 139.—140. Lemy do zahrad k záhonům.

rychle černají a voda do pórů usazená trhá při mrazech povrch tašky, tak 
že tento oprýská. Hlína pro tašky musí býti dobře před močením zdrob- 
něna, po namočení 
dobře rozležena (viz 
močení) hladkými 
válci uválena a co 
nejdůkladněji pro- 
mísena a uhnětena; 
kde není strojů na 
míšení, tam po vál
cování nechť je co 
nejlépe přetlučena 
motykou, nanesena 
na hromadu a tuze 
ušlapána, tak že ne
smí v řezu hromady 
ani jedna vzducho
vá bublina býti vi- 
děti, ani znatelné 
stopy látek ostří
cích. Jakmile možno 
okem pozorovati ne
stejné zbarvení na 
řezu hlíny, což v po
době světlejších a 
tmavších žílek se 
jeví, není smísení 
a uhnětení hlíny 
dostatečné, a tašky 
z takovéto hlíny 
zhotovené mají pak 
s vrchu uvedené 
špatné vlastnosti, 
nehledě k tomu, že 
při schnutí a pá
lení pukají. Také ne
čisté zbarvení hned 
po vypálení možno 
pozorovati. Poně
vadž drážkové tašky

Obr. 141. Vřetenový lis na drážkové tašky Zeitzské akc. 
továrny na stroje v Kolíně n. R.
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hotoví se z placek strojem napřed formovaných, poukazujeme u výroby 
placek těchto na další pojednání o tažených předmětech. Vlastní stroje na 
drážkové tašky jsou co do soustavy velmi podobny přelisům, nemají však 
přístroj vysunovací, nýbrž zařízení ku překlápění. Jeden ze starších lisů 
a nyní již dosti zřídka užívaných, je lis vřetenový, obr. 141. V prvých 
dobách výroby této užíváno lisů vřetenových takořka výhradně a to dosti 
dlouho, až teprvé nové, lepší soustavy vytlačily tyto takořka úplně. Hlavní 
vadou lisů vřetenových je způsob, jakým tlak na hliněnou placku se děje. 
Prudký náraz razící desky nedovoluje uniknutí vzduchu mezi touto a hlínou 
se nacházejícího, tak že malé vzduchové bubliny, při tlačení otisknou od středu 
tašky ku krajům docela znatelnou hvězdici, která jen paterým až šesterým 
přetlačením úplně se ztrácí. Zdržování, které tímto dotlačováním nastává, je 
velmi nepří
jemné a una
vující.

Lis tento 
skládá se ze 
silného litého 
stojanu při
montovaného 
na stole, neb 
z jednoho cel
ku s tímto 
jsoucího, v je
hož vrchní čá
sti točí se silný 
šroub, opatře 
ný na vrchním 
konci těžkým 

setrvačním 
kolem s něko
lika rukojetí- 
mi, kterými 
se kolo v po
hyb uvádí. Ku 
spodní části 
šroubu upev
něna je tvárni
ce vrchní, resp.
razící deska s Obr. 142. Ruční a parní kolenový lis na drážkové tašky továrny 
tvárnicí, opa- H- Bolze a spol. v Brunšviku.
třenou sádro
vou výplni. Deska opatřena je po stranách prismatickým vedením, spojeným 
s oběma sloupy podstavce. Po stole, posunuji se dvě tvárnice, které taktéž 
jsou sádrovou výplní opatřeny. Na tvárnici spodní položí se placka dobře 
do středu, načež posune se tato do prostřed pod tvárnici vrchní. Rychlým 
roztočením setrvačníku otáčí se šroub dolů, tak že tvárnice vrchní narazí 
na placku na spodní se nalézající, a rozmáčkne tuto po celé ploše sádrové 
výplně, otisknouc vrchní obraz do hlíny. Taška tím je hotova, avšak tvar 
je" nečistý, neúplný; několikerým spuštěním a zvednutím razidla dotlačí se 
teprvé taška úplně. Po úplném vylisování vysune se tvárnice s taškou ku 
kraji stolu, kdež navlhčenou rukou neb houbou opraví se malé chyby, 
načež přiloží se na tašku prkénko, přitiskne slabě k ní, tvárnice i s taškou 
překlopí, při čemž malým ťuknutím tvárnici na stojan odtrhne se taška, 
a položí na prkénko a odnese do šteláže k sušení.
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Lepší poněkud jsou stroje, kde tlak účinkuje pomocí kolenové osy, 
na jejíž nej prohnutější části, t. j. ve středu jejím, upevněna je razící deska. 
Viz obr. 142. Tyto jsou zařízeny na pohyb ruční i parní. Jak na obrázku 
pozorovati možno, tlačí razící deska s hora jen úplně volně, totiž tak, jak 
koleno, na němž je upevněna zvolna dolů se ohýbá. U těchto strojů má 
vzduch volného času k uniknutí, tak že neotiskuje prohlubně a trhliny do 
povrchu tašky. Také tlak na všechny tašky je stejný, největší ve chvíli, 
kdy obrátilo se koleno úplně dolů. Tlak tento potrvá nějaký okamžik, než

Obr. 143. Parní kolenový lis na drážkové tašky továrny Ullrich a Hinrichs
v Diisseldorfě.

počne se obraceti koleno opět vzhůru, čímž docílí se zvláštní čistoty na 
taškách. Stroje tyto došly v poslední době značné obliby, tak že po většině 
při ruční výrobě se jich užívá. Tyto nechají se zaříditi i na pohyb parní.

Jiný kolenový lis, takořka výhradně na parní pohyb stavěný předsta
vuje obr. 143. Konstrukce těchto lisů bývá velmi silná, poněvadž stojan je 
pouze na jedné straně razící desky umístněn. Osa na zadní části lisu se



Obr. i44. Revolverový lis bez tvárnic továrny E. Fritsch a spol. v Halle n. S.

nalézající ohnuta je taktéž ve tvar kolena, které spojeno je s táhlem, spou
štějícím a zvédajícím silnou páku, na níž razící deska je upevněna.

I
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Výkonnost lisu takovýchto kolísá při ručním pohonu dle zručnosti 
dělníku mezi 800—1500 kusy, při pohonu parním až 4000 kusů.

Soustavy strojů pro výrobu drážkových tašek, během svého vývoje
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Obr. 145. Revolverový lis na drážkové tašky Zeitzské akc. továrny 'na stroje
v Kolíně n. R. *

měnily se stále, poněvadž velikou spotřebou tašek vzrůstaly požadavky na 
výkonnost strojů kladené, a každá takořka továrna, zabývající se výrobou
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cihlářských strojů, snažila se novými vynálezy předčiti stroje druhé. Veliké 
cihelny, kde stoupla výroba drážkových tašek ročně až k milionům, byly 
by musily opatřiti se značným množstvím strojů, aby vyhověly zákazníkům.

Bratřím Gilardonim, vynálezcům drážkových tašek, podařilo se sesta- 
viti na velkovýrobu těchto stroj, který co do výkonnosti předčil všechny 
ostatní. Vyrobit denně i přes 5000 kusů tašek. Je 
to lis revolverový. Obr. 144. znázorňuje tento bez 
tvárnic obr. 145. s tvárnicemi.

V mohutných postranních stojanech nalézají 
se ložiska tří os. Vrchní (viz obr. 144.) spojena 
s hlavní transmisí opatřena je na pravé vnější straně 
malým ozubeným kolem, které otáčením uvádí 
v pohyb velké ozubené kolo, taktéž na vnější straně 
stojanu se nalézající, které spojeno je se střední osou 
kolenovitě ohnutou, na níž upevněna je razící deska 
s vrchní tvárnici. Otáčením se velkého kola zdvihá 
a spouští se razící deska nahoru a dolu. Rovno
běžně se zuby velkého kola, jde vyčnívající hladké 
kolo menší, uvnitř velkého upevněné. Kolo toto 
není úplné, nýbrž je na jedné straně vyseknuto, tak 
že povstává dosti velká mezera, v jejíž středu na
lézá se vyčnívající hrot, který po každém otočení 
kola uchopí jeden zářez pěticípé hvězdy a otočí 
ji o jednu pětinu kruhu ku předu. Hvězda tato 
spojena je s osou třetí, spodní, která nese uvnitř 
stojanu pětihranný buben, na který upevňují se 
tvárnice spodní. Na obr. 144. vidíme, kterak hrot na 
ozubeném kole se nalézající zapadá do zářezu hvězdy, 
aby ji otočil a na druhé straně opět ze zářezu vy
stoupil; na obr. 145. nalézá se hrot právě nahoře.

Vytváření drážkových tašek děje se takto: Plát vlhké hlíny položí se 
na onu spodní tvárnici, která šikmo dolů vedle vrchní vodorovné je a zde 
se tak dlouho přidrží, až razící tvárnice vrchní vzhůru se zvedá, při čemž
šikmá tvárnice spodní, na kterou jsme plát hlíny přiložili, obrací se s bubnem
do vodorovné polohy pod desku ra
zící. V té chvíli, kdy spodní zaujme 
polohu vodorovnou, pustíme plát, an 
tento se již smeknouti dolů nemůže.
Nyní spouští se opět vrchní tvárnice 
razící dolů a stlačí plát do tvaru 
drážkové tašky. Při dalším zvednutí 
razící tvárnice otáčí se buben dále, 
a taška hotová na druhé straně béře 
se do polohy šikmé. V té chvíli po
loží se na tašku sušící prkénko, které 
se na této tak dlouho přidrží, až 
dalším otočením bubnu taška se vy
klopí na prkénko, načež se toto ode
vzdá ku čištění. Toto opakuje se při 
každém otočení bubnu; ku kladení 
plátu a odbírání tašek musí býti dva

Obr. 146. Rámeček na 
sušení dráž. tašek.

Obr. 147. Odbírání drážkových desek.

lidé, z nichž každý stojí na jedné straně lisu. Každým otočením ozubeného 
kola zachytí hrot jeden zářez hvězdice, čímž otočí tuto o V5 kruhu ku 
předu. Otočením hvězdice točí se zároveň buben, Současně s otáčením bubnu 
klesá i vrchní razící tvárnice. Lisování neděje se nárazem, nýbrž tlakem.

Kronika práce. Díl IX. 2 0



154 Cihlářství.

Při stavbě revolverových lisů je nutno, by obé tvárnice, spodní 
i vrchní, přesně na sebe šly, jinak trpí tvar tašky někdy i tak, že tato je 
nepotřebná. Při montování nutno montéra tak dlouho podržeti, až stroj 
úplně je vyzkoušen. Měnění tvárnic lidmi, kteří dokonale se strojem obe
známeni nejsou, nechť se nepřipustí nikdy.

Výkonnost závisí na jakosti sádry, kterou jsou železné tvárnice vy
plněny, od jakosti hlíny, ze 
které se tašky vyrábějí, a 
od tvaru tašky. Domněnka, 
že větší výkonnosti se do
cílí, když stroj rychleji jde, 
je mylná. Z pravidla nene
chá se tento rychleji jiti než 
tak, by za minutu 10 tašek 

se zhotovilo. Jde-li rychleji, nezbývá obyčejně odbírači času, by s po
třebnou opatrností tašku s tvárnice sňal, což obyčejně má za následek 
pohmoždění její.

K odbírání tašek je nutná veliká opatrnost, a proto vyžaduje to 
značnou zručnost u dělníka, který práci tuto vykonává, zvláště v tom pří
padě, že hlína nesnadno od sádrových tvárnic pouští. Obr. 146. znázorňuje

Obr.|,148.fgSmyčec na odřezávání výtlačků.

□ — a
3 3 B

Obr. 149.—150. Čisticí stolek, pohled ze strany a řez příčný.

rámeček na sušení drážkových tašek, obr. 147. odbírání těchto z tvárnic 
spodních. A  je buben, na němž spodní tvárnice jsou upevněny, B  strana, 
kde se přikládá plát na tvárnici, C je strana vrchní, kde se děje právě
lisování, D strana šikmá vrchní, kde se přikládá rámeček na tašku, E  strana
šikmá spodní, kde se odnímá taška. Šipka naznačuje směr, kterým se točí

buben. Drážka tašky, která na vrchní 
stranu je otevřena, musí se nalézat! 
na vrchním konci šikmé strany bubnu, 
který na obrázku naznačen je písme- 
nou F , čímž vložení výstupku rá
mečku do drážky značně se usnadní,
an dělník na stranu tuto lépe vidí,
než na stranu spodní. Rámečky na

J-----JL— B-W1—1-----z----------------------

,  ... ....i _r M\°1 * Hfl r

Obr. 151. Čisticí stolek (pohled s hora).

tašku nemají býti nikdy plny, nýbrž z latěk sbity, any tašky na prvnějších 
velmi volně schnou.

Po odejmutí tašky z tvárnice má tato na všech čtyřech stranách vý- 
tlačky, které nutno před uschnutím odříznouti, by vzhledu tašky na újmu 
nebyly a při krytí nepřekážely. Výtlačky tyto povstanou vymáčknutím hlíny, 
o kterou je placka větší než taška. Uřezávání toto jmenujeme čištěním.

Čištění díti se musí přesně a rychle; tak rychle, jak tašky se hotoví.
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Práci tuto konají obyčejně ženy nebo děti, ^ děje se ihned po vy
lisování tašky.

K tomu nejlépe se hodí malý smyčec s rukovětí, obr. 148. Odříznutí 
výtlaček takovýmto smyčcem jde velmi rychle. Je-li hlína, z níž drážková 
taška zhotovena jest, smíšena s hrubší nějakou látkou ostřící, nutno tašku 
po očištění mokrou mycí houbou po stranách několikrát přejeti, by hrubý 
řez se uhladil.

Odřezávání výtlačků děje se obyčejně na stole, u jehož každé strany 
je jedna dělnice. Každá odřízne 2 strany a sice jedna přední a postranní, 
druhá postranní a zadní. By práce tato mohla díti se rychleji, a odřezky 
pohybu tašky nepřekážely, bývá nad deskou stolu upevněna z latí zhoto
vená stolička, po které se rámeček s taškou ku předu pošinuje. Obr. 149. 
znázorňuje takovýto stolek s lavičkou se strany, obr. 150. průřez a obr. 
151. pohled s hora. A je deska stolu, která někdy slabou vrstvou sádry 
bývá polita, by se odřezky na ní tak nelípaly, B  jsou nohy lavičky, G latě 
lavičky, po kterých se rámečky posunují, D je rámeček, na němž taška 
spočívá. Výška lavičky i se stolem musí býti taková, by dělník nemusil se 
buď příliš shýbati nebo vzhůru ruce natahovati. Při větší výrobě výhodno 
je upotřebiti dvou revolverových lisů. Ležatý lis trámcový stačí pro oba 
dodávati pláty. Obr. 152. znázorňuje sestavení strojů 
a nářadí pro takovouto výrobu. A je ležatý lis trám
cový, B  stůl, na který se pláty kladou na dvě místa,
O a i  jsou revolverové lisy, E  a F  čistící stoly, H je 
elevátor, který vynáší tašky na rámečcích do sušáren, 
obyčejně ve vyšších poschodích se nalézajících. Čísla 
značí, kolik osob je k obsluze takovéhoto zařízení za
potřebí. L je dělník, který odřezává pláty a na stůl 
klade, 2. a 3. jsou dělníci, kteří pláty kladou na tvár
nice, 4. a 5. odbírači, 6. 7. 8. a 9. jsou čističi, 10. a 11. 
kladeči tašek na elavator nebo vozíky.

V poslední době zařizují se lisy revolverové za 
příčinou větší stability s vedením ve spodní části Obr. 152. Sestavení 
umístěným, viz obr. 153. Stojan u takovéhoto lisu strojů  pro výrobu 
nepotřebuje pak té mohutností, jako když všechna těžká (raz v0V>ch tasek- 
kola umístěna jsou ve vrchní jeho části. Zde také
vrchní osa není kolenovitě ohnuta, nýbrž úplně rovna a tvárnice přímo 
na této našroubována. Vrchní osa se vůbec netočí, nýbrž posunuje nahoru 
á dolů, vedena jsouc kolenem, umístěným na obou koncích osy spodní, 
nesoucí zároveň velké ozubené kolo. Přeložením vedení do spodní části 
stojanu, odpadne výška tohoto, tak že lis tento i v nižší místnosti může 
býti umístěn.

Při stavbě revolverových lisů nutno bráti ohled na hlínu, ze které 
se tašky vyráběti mají. Nehodí se každý lis pro každou hlínu. Již vzhledem 
na lehko neb těžko zpracovatelnou hlínu nutno stavěti lis buď silnější neb
slabší. Také počet otoček bubnu padá velmi na váhu. Některé, hlavně
ostré hlíny, velmi lehko pouštějí od sádrové výplně tvárnic, tak že možno 
rychleji pracovati než u hlin příliš mastných, které těžko jdou od tvárnic. 
Cím mastnější hlína, tím volněji třeba pracovati, n em aj í-1 i tašky na sádru 
se příliš lepiti, což má ten nepěkný následek, že kousky hlíny z povrchu
tašky se vytrhávají, zůstávajíce na sádře lpěti. Zachycené tyto kousky oti
skuji se pak do každé příští tašky, tak že vzhled její jest příliš nečistý. 
U některých hlin záleží mnoho na tom, aby tvárnice v okamžiku, kdy do
cílen největší tlak, nějakou chvíli na sobě v tak zvaném mrtvém bodu 
zůstaly, jinak nedocílí se ani čistý otisk tašky, ani pouštění této od tvárnice.

20*
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Kde toto hlína vyžaduje, tam koleno, na němž je vrchní tvárnice upevněna, 
musí dle toho býti upraveno.

Při hlinách mastných nutno voliti sádru co nejlepší jakosti, kteráv nejen 
že je trvanlivější, ale ssaje rychleji do sebe vodu z povrchu tašek. Spatná 
sádra ssaje volně, lepí na sebe hlínu a velmi málo drží, tak že je třeba 2 až 
3krát denně tvárnice vyměňovati, což není zajisté nic příjemného, jak 
vzhledem k zdržování práce, vtak i k množství sádry, která při častém mě
nění tvárnic se spotřebuje. Železná kostra tvárnice, do které se sádrová 
výplň lije, musí míti dostatečné množství zářezů, by sádru dobře držela. 
Kde toho není, tam loupe se snadno výplň od železa, čímž stane se další 
lisování nemožným.

Vyplňování tvárnic sádrou děje se dvojím způsobem a sice litím a liso
váním. Oba 
dva způsoby 
jsou u užívání 
a těžko věru 
některý z nich 
zvlášť doporu 
čiti. Závisí to 
od jakosti hlí
ny, sádry a 
způsobu prá
ce, by ten neb 
onen způsob 
více méně se 
lépe osvědčil. 
V každém pří
padě je potře
ba, by práce 
byla provede
na s největší 

pozorností, 
aby po odej
mutí mateční 
tvárnice byl 
otisk této v 
sádře úplně 
čistý. Ku ka
ždému lisu je 
třeba tvárnic

Obr. 153. Revolverový lis na drážkové tašky s vedením dole pracovních a
umístněným, továrny Ullrich a Hinrichs v Diisseldorfě. matečních a

nárazů (vyjma
lisů revolverových, při nichž nárazů třeba není). Nárazy slouží co podklad 
pro vlastní tvárnici spodní, který i s touto po vodičích t. zv. »saních« se 
posunuje. Tvárnice pracovní jsou spodní a vrchní. Je výhodno míti vždy do
statečný počet těchto po ruce, by sádrovou výplní opatřeny, dobře pro- 
schnouti mohly. Při práci na lisech ručních potřebují se dvě pracovní tvár
nice spodní a jedna vrchní, při lisech revolverových pět spodních a jedna 
vrchní. Tvárnice mateční slouží k otiskování tvaru tašky po rubu i po líci 
této. S těmito na stroji se nepracuje.

Lití výplně sádrové děje se takto: Tvárnice pracovní a mateční se- 
šroubují se pevně k sobě, když dříve mateční jsme dobře natřeli nějakou 
mastnotou; nejlépe stearinem v petroleji rozpuštěným. Prostor, který mezi 
oběma zůstane, vylije se řídce a jemně rozdělanou sádrou, při čemž na



povrch obou tvárnic slabě ťukáme kladívkem, aby vzduchové bubliny ze 
sádry se odstranily. Také je dobře drátem, lícím otvorem dovnitř vpraveným, 
několikrát řídkou sádrou zamíchat!. Dobrá sádra ve dvou minutách utvrdne. 
Tvárnice však nesmí se pod */2 hodiny od sebe odděliti. Po rozšroubování 
oddělí se od sebe, pracovní dobře prohlédne není-li na výplni žádného
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Obr. 154. Lis na sádrovou výplň do tvárnic pro drážkové tašky a prejzy, továrny
E. Eritsch a spol. v Halle n. S.

kazu a nasadí k lisu, mateční dobře očistí a namaže, by nechytila rez. 
K lisování je třeba menších ručních lisů viz obr. 154., kde lisuje se výplň 
tvárnice na drážkové prejzy. Počínáme si takto: Na stolek lisu položíme 
mateční tvárnici dobře namazanou, na kterou rukama nanese sádru rozdě
lanou co možno tuze, tak, aby celá plocha byla úplně pokryta, načež při-
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tiskneme tvárnici pracovní a šroubem dobře k sobě přitiskneme. Po 
% hodině sejmeme tvárnice od sebe, načež počínáme si jako u prvnějšího. 
Před každým litím nutno z pracovních tvárnic starou výplň dobře osekati 
a vyěistiti, má-li nová pevně k tvárnici přilnouti.

Tímtéž způsobem zhotovují se výplně tvárnic na prejzy. Tyto zhoto-

Obr. 155. Lis na drážkové prejzy, továrny E. Fritsch a spol. v Halle n. S.

vují se taktéž na lisech pro drážkové tašky, nebo bývá ve větších závodech 
zvláštní lis pro prejzy, obr. 155. Při tvaru prejzů hleděti třeba k tomu, 
by hrany nebyly příliš ostře a tence ukončeny, jinak při rovnání tyto se 
ulamují, čímž prejzy na vzhledu tratí.
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Tam, kde drážkové tašky ve větším množství se vyrábí, je výhodno 
postaviti zvláštní větší budovu, která co možno nejblíže pece se nachází, 
aby vožením syrových tašek z daleka tyto se nepoškodily. Výhodno je,

Obr. 157.—163. Příčné řezy spojením drážek u tašek.

Obr. 164. Taška 
srdéčková fran

couzská.

mohou-li sušárny býti řízeny ve vyšších poschodích, kamž tašky od lisu 
pomocí tak zv. transporteuru se dopravují, obr. 156.

Drážkové tašky od prvního počátku do dnešního dne velice měnily 
svůj tvar. Dnes stává takové veliké množství tvarů tašek, 
že popsati je všechny možno zde není, poněvadž každým 
dnem nové a nové se objevují, částečně továrnami kon
struovány, částečně v cihelnách samotných. My chceme 
se zmíniti toliko o některých, nejvíce užívaných tvarech. 
V prvých dobách hotoveny tašky pouze s jednoduchou 
drážkou postranní a hlavní (vrchní a spodní), později viděti 
drážku dvojitou někdy trojnásobnou. Že by přidávání zá
hybů mělo nějakých zvláštních výhod, je otázkou. V prvé 
řadě záleží na tom, by tašky bylj rovné, ani za syrová ani 
při pálení neskroucené a pak přilehnou na sebe tak těsně, 
že ani voda ani sníh nemůže skrz střechu zaháněti.

V následujících obrazcích podáváme průřezy drážek po
stranních levých, spojených s drážkami pravými. Nejjedno
dušší drážku znázorňuje obr. 157. Jednoduché, složitější 

drážky jsou na obr. 158.—161.; dvojité drážky obr. 162. a 163. Jedny 
z nejkombinovanějších drážek jsou patentované drážky Bolze-ovy. Prvé než

by těmito vítr neb sníh pronikl, musil by 
osmkrát v drážce zahnouti kolem rohů této.

Tvar drážek hlavových bývá méně mě
něn a na některých drážkách bude možno 
způsob jeho pozorovati. Pokud se facony 
tašek týče, je nejvíce známá t. zv. taška 
» srdéčko vá« čili francouzská, obr. 164. U nás 
takořka výhradně setkáváme se s těmito 
taškami, které na různých místech všelijak 

líc Obr. 165.-166. rub jsou pozměněny sice poněkud leč v celku 
Změněný tvar srdéčkových tašek takořka stejný. Mapjednoduchou drazku 

francouzských. postranní a dvojitou hlavni. Tyto ve lorme
poněkud pozměněné vyrábí také největší 

česká továrna na drážkové tašky JUC. Tomášek ve Vys. Mytě. Drážky 
jejich jsou dvojité a střední srdéčko je prodlouženo a spojeno s polovicí
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srdéčka spodního. Obr. 165. a 166. znázorňují jiný pozměněný druh tašek 
srdéčkových na líci a rubu. Mají jednoduchou drážku postranní i hlavní.

V Itálii a jižní Francii velice rozšířeny jsou tašky zvané Marseillské, 
s jednoduchou drážkou hlavní a postranní, která je na obr. 159. Tyto mají 
nad drážkou dva malé žlábky pro stok vody. Pěkným tvarem a kombino
vanou drážkou postranní známy a hlavně v Německu rozšířeny jsou tašky 
Ludovici.

V krajích rýnských docházejí největší obliby tašky zvané květinové
(systém Boulet) obr. 167. Tašky tyto hodí se hlavně pro vily, pavilony a j.
Jsou značně menší než ostatní a střecha z nich přijde tedy poněkud dráže. 
Ve Virtenberku a Badensku viděti je hlavně tašky badenské. S vrchu 
zmíněnou drážkou Bolzeovou opatřeny jsou patentní tašky Bolzeovy. Ně
které druhy tašek Muldenských vidíme na obr. 168.—173., zlepšený druh 
tašek Ludovici obr. 174., tašky Rennerovy hodí se zvláště pro kraje, kde 
není s dostatek rovně řezaných latí, poněvadž drážka hlavní dovoluje po
sunování tašky nahoru a dolů. Z tašek věžových a pro vily obr. 175.— 
177. Mimo toto rozšířeny jsou hojně tašky hollandské, prejzové, Hůse- 
rovy. Tyto poslední mají tvar desek břidlicových a jsouce břidlicovitě bar
veny, dodávají střeše skutečně vzhledu střechy břidlicové. Pokud se týče 
způsobu, jakým se tašky drážkové kryjí, rozezná
váme krytí rovnoběžné (kde tašky jdou v řadě nad 
sebou) obr. 169. a 173., a krytí vazmo obr. 171., 172.,
177.). Laťování na tašky drážkové je na 73 m, a je
jich obyčejně 15 na 1 m2; jen věžových jde 20—60 
na 1 m2.

Velikého rozšíření, jakého tašky drážkové na
byly, dlužno přičísti skutečným výhodám, které sebou 
nesou, jak vzhledem na trvanlivost a vzhled střeclw, 
tak na úsporu, která se na ceně krytiny docílí. Ze 
v ohledu na trvanlivost taška drážková, která silným 
tlakem stroje lisována byla, daleko předčí tašku oby
čejnou, ručně dělanou, o tom není sporu; vydržíť až Obr. 167. Taška květi- 
50 let na střeše. Totéž možno říci i o vzhledu stře- nová (systém Boulet). 
chy. Pokud se úspory týče, uvedeme následující: 1000 
kusů tašek obyčejných stojí průměrně 32 koruny, 1000 kusů tašek drážko
vých 80 korun". Jsou-li oboje normálních velikostí, jde obyčejných 42 kusů 
na 1 m2, drážkových 15 kusů. Stojí tedy 1 m2 střechy z obyčejných tašek 
1*34 K a 1 m2 střechy z tašek drážkových 1*20 K. Druhá úspora docílí se 
na latích, poněvadž na tašky obyčejné musíme laťovati na 14 em, na 
tašky drážkové na 33 em, z čehož vidno, že se více než polovina latí 
uspoří. Také na síle krovů se uspoří, poněvadž krytina drážková je lehčí 
než krytina obyčejná; vážíť jedna obyčejná taška kolem 1*70 A$r, jedna 
drážková 2*50 kg, následkem čehož váží 1 m2 krytiny obyčejné 71*40 kg, 
1 m2 krytiny z tašek drážkových 37*50 kg, tedy skoro o 34 kg méně. V době 
dešťů, kdy obyčejné tašky značně vodou nasáknou je střecha ještě těžší.

Tvary prejzů vidíme na obr. 178.—182.
Další stroje, kde hlína tlačena do tvárnic, jsou lisy na suchou hlínu. 

Při lisování na sucho záleží hlavně na tom, by hlína byla velmi dobře 
připravena. Tato má býti co možno nejvíce zdrobněna a tak smíšena, by 
větší zrnka důkladně obklopena byla malými, aby obsahovala hlína co 
možno nejméně vzduchových dutin. Plnění tvárnic ovšem díti se musí tak, 
by sypáním nepadla hrubší zrna ku dnu, kdežto prach u vrchu se usadil. 
Za tou příčinou děje se sypání to zvláštním způsobem. Dno pevné tvárnice 
musí býti pohyblivo a musí se před plněním vysunouti až na pokraj tvár
nice, kde se zastaví. Nyní nasejpací nalévka, která dolejší svou částí je tak

Kronika práce. Oři IX.
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sestavena, by tato pod razící desku se vešla, vsune se na dno tvárnice. 
Volným klesáním dna plní se tvárnice suchou hlínou tak, jak tato se na
lézá v nálevce. Jakmile dno zastavilo se na výstupku, v tvárnici se naléza

jícím, je tato plna hlíny a nyní nálevka šine se zpět na své místo, čímž 
přebývající hlínu nad tvárnicí seřízne a vezme sebou, načež razící deska 
jde dolů. Takovým plněním tvárnice zamezí se prášení a padání hrubších
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zrnek hliněných dříve než zrn jemnějších a prachu. Obr. 183. znázorňuje 
tvárnici se sypací nálevkou. A  je tvárnice, B  dno její, C razící deska, 
D nálevka se spodní 
části E.

Avšak nejen sy
pání, ale i lisování je 
velmi důležité.

Toto díti se musí 
tak, by tlak razící de
sky byl jen pozvolný 
a ne jako náhlý náraz.
Pozvolným tlakem u- 
možní se, by vzduch 
v hlíně obsažený mohl 
snáze uniknouti, a aby 
zrnka hlíny mohla se 
mezi sebou tak urov
nat i, by co nej užší 
spojení mezi nimi na
stalo. U cihel stačí 
úplně čáry mezi stra
nami tvárnice a ra
zící deskou k unik
nutí vzduchu. U před
mětů větších má tvár
nice, vlastně její dno 
a razící deska malé 
dírky do sebe, kudy 
vzduch uniká. By tento 
lépe mohl uniknouti, 
jsou některé lisy tak 
zařízeny, že 2—3 krátě 
opětuje razící deska 
svůj tlak.

Jeden z velmi 
dobrých strojů je tak 
zařízen, že každý před
mět dvakráte se tlačí.
Obr. 184. znázorňuje 
řez takovéhoto zaří
zení. A  a B  jsou tvár
nice, za sebou se na
lézající, C a D jsou 
razící desky do tvár
nic. E  je nálevka, 
kterou se hlína sype,
F  je široký řemen, 
který hotový výrobek 
do pece dopraví, H  je 
cihla, která v první 
tvárnici se vylisovala 
a nyní na dně tvárnice druhé se nachází. Posunutím nálevka E  a klesnu
tím dna tvárnice A, naplní se tato suchou hlinou; zpátečním posunutím 
seřízne se přebývající hlína a nyní následuje tlak. Zdvižením dna tvárnice 
A  dopraví se cihla na povrch, druhým posunutím nálevky E  odstrčí se tato
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na dno tvárnice jB, načež obě dna klesají dolů. První v tvárnici A  plní se 
hlinou, druhé snáší dolu cihlu jednou lisovanou. Nyní sune se nálevka 
zpět a na tlak obou razících desk C a í  najednou, čímž vylisuje se v i  
cihla, kdežto v B  se přelisuje. Dalším posunutím nálevky sestrčí cihla 
poprvé lisovaná cihlu podruhé lisovanou na řemen F ' který, otáčeje se na 
kolečkách, tuto dopraví do pece.

Lisy na výrobu zboží ze suché hlíny dělí se na dva druhy a sice, 
na ony, kde toliko razící deska a dno tvárnice se pohybuje, jedno na 
druhém nezávisle, a ony, kde mimo zmíněné i tvárnice se pohybuje.

Druhý druh lisů je více užíván vzdor tomu, že soustava jeho je 
složitější.

K těmto náleží i lisy vodní, hydraulické, kterých nejvíce k lisování 
na sucho se užívá. Princip hydraulického lisu znázorněn na obr. 185.

Obr. 171. Tašky Muldenské. Obr. 172.

Tento skládá se ze dvou částí, které rourou spolu spojeny jsou. Skle
něný válec A  ponořen je do nádržky F, tato naplněna je vodou, která 
pomocí pístu c do skleněného válce se vtahuje. Tažením jh'stu c vzhůru 
naplní se válec A vodou, tlačením pístu dolů uzavře se záklopka s, na
lézající se ve spodní ssací části válce, a voda, ve válci se nalézající, 
uniká rourou bb do druhého velkého válce K , kdež se soustřeďuje tak 
dlouho, až se válec ten naplní. Následujícím tažením pístu e naplní se 
znova válec A  vodou, která tlakem pístu dolů znova rourou b do válce K  
se tlačí, Poněvadž však tento již je naplněn, a druhá záklopka u  tlačení 
vody zpět nepřipustí, vytlačuje přebytečná voda druhý velký píst D, který 
ve válci K  se nalézá, vzhůru. Na pístu D je obyčejně stolek s tvárnicí, 
která proti nějakému pevnému předmětu tímto tlačena jest. Obr. 186. zná
zorňuje skutečný hydraulický lis, na principu tomto založený. Tento opatřen 
je kohoutkem na vypouštění vody n  a ochranným ventilem m. Velký
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píst D opatřen je stolkem (7, ku kterému tvárnice je upevněna; tento 
zdvihá se proti razící desce, která upevněna je na části P, spojující oba 
stojany & Stolek tento bývá kulatý, kolem jedné strany stojanu se otá
čející a umístěno bývá 
na něm více tvárnic, 
které střídavě nad píst 
D přicházejí, který dna 
jejich zvédá. Hydraulické 
lisy zařízeny jsou buď na 
ruční nebo parní pohon.
U lisů ručních je pra
covní páka E.

Jeden z velmi roz
šířených druhů lisů na 
sucho, je lis Dorstenský.
Název jeho pochází od 
města Dorstenu, kde ta- 
mnější akciová strojovna 
a slévárna lisy tyto vy
rábí co specialitu.

Princip lisu tohoto 
záleží na volném pádu 
těžké razící desky na 
hmotu k lisování urče
nou. Kdežto jiné lisy za
řízeny jsou na tlak desky 
razící na hmotu, u lisu 
dorstenského účinkuje 
pád desky. Obr. 187.—189.
(příl. I. a II. na str. 55. a 56.) 
a obr. 190. představují 
dorstenský lis. Pohled na 
lis se čtyřmi razícími de
skami je na obr. 187., 
podélný řez s dvěmi razí
cími deskami na obr. 188., 
řez příčný na obr. 189. 
obr. 190. lis s nálevkou 
plnící tvárnici.

Na pohledu možno 
snadno rozpovznati způ
sob lisování. Čtyry těžká 
razidla pohybují se v sil
ném hořejším rámci na
horu a dolů. Na hlavní 
ose upevněny jsou t. zv.
»palce« s třemi zuby, 
které otáčením se osy 
zdvihají razidla nahoru.
Když jsou tyto v nejvyš
ším místě, tak že razidlo 
výběžkem ve vrchní části 
jeho se nalézajícím stojí na špičce »palce«, spadne po malém otočení osy 
razidlo s »palce« dolů a klesne celou svou velikou tíží do tvárnice, která 
již ie naplněna suchou hlínou. Při pádu spočívá dno tvárnice, tvořící
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zároveň vystrkovadlo, na dole umístěném výstupku v podobě kovadliny. 
Zvýšením tohoto výstupku, po případě snížením, určuje se hloubka tvár
nice, resp. tloušťka cihly. Náraz na každou cihlu opakuje se po třikrát

a to z různé výše.
Poprvé padá razi
dlo následkem zdvi
žení kratším »pal- 
cem«, z menší výše 
než po třetí, kdy
bylo zdviženo »pal-
cem<c nejdelším do 
výše mnohem větší. 
Po třetím nárazu 
vysune vystrkova- 
dlo dno tvárnice
cihlu vzhůru, načež
trychtýř, který tvár
nici znovu plní, od
strčí tuto na desku, 
ze které se odbírá 
a hned do pece 
rovná. Vrchní část 
razidla upravena je 
tak, že možno při
šroubováním záva
ží razidlo libovolně 
dle potřeby zatížiti, 
což ovšem dle dru
hu suroviny se řídí. 
Normální tíže jed
noho razidla bývá 
400 kg a pád 155 
mm. Výkonnost lisu 
toho je značná. Při 
normálním pohybu 
otáčí se vrchní osa 
třináctkrát za mi
nutu, tak že razidlo, 
jsouc při každém 
otočení třikrát zdvi
ženo, 39krát padá, 
čímž razí 13 kusů 
cihel, což činí za ho
dinu 780 kusů. Po- 
čítáme-li osmihodin- 
nou dobu pracovní, 
vyrábí dorstenský 
lis se čtyřmi razidly 
24.960 kusů cihel.

Dorstenská to
várna staví lisy tyto

ve dvou velikostech a sice se dvěma a se čtyřmi razidly. Výkonnost lisu 
prvnějšího je ovšem poloviční. Poněvadž při lisech těchto možno bez ohledu 
na zimu, nepřetržitě po celý rok pracovati, stačí tento menší lis, se dvěma 
razidly, pro cihelnu s dosti velkou výrobou, an samotných cihel přes půl 
čtvrtá milionů vyrobí.



Výhody s lisem tímto spojené jsou společný s jinými lisy na sucho. 
Pokud se týče síly k pohonu tohoto lisu potřebné, je tato daleko menší 
než u lisů jiných, poněvadž síla zde působící, potřebná je toliko ku zdvi-
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Obr. 175—176. Tašky věžové a pro vily.

bání razidel a ne k velikému tlaku na hmotu k lisování určenou. Obr. 
191. představuje disposici dvou dorstenských lisů v podélném a obr. 192. 
v příčném řezu. Na obrázku druhém možno manipulaci zcela dobře pozo
rovati. V právo mimo budovu stojí 
drtič, který břidlicovitou hlínu drtí 
na kusy ve velikosti pěstí. Tato 
padá po šikmé ploše na talíř bě- 
hounu kolerového, kde drtí se na 
zrna 6 mm  velká, která síťovitým 
dnem talíře propadávají a shro
mažďují se v nádržce, níž prochází 
kapsový elevátor, který vynáší drtivo 
do výše 9 m  (viz řez příčný), a sype 
toto do válcovitého síta, rozdělují
cího drtivo na zrna menší než 3 mm, 
a zrna větší; hrubší zrna padají zpět 
na koler, jemnější do stroje mísí
cího (viz řez podélný), který na obě 
strany od ústí koryta sítového se 
táhne. Drtivo promísivši se důklad
ně, hnáno je k otvorům na konci 
koryt mísících se nalézajícím, kudy 
padá do nálevek plnících tvárnice
obou lisů. Po vylisování svrchu po- ^ V1 *. , o  ̂ ^
psaném, odbírá se cihla a klade na- 0br' 177' Tasky vez0ve a Pr0 Vlly‘ 
vozík (viz řez příčný), kterým přímo
do pece se dopravuje. Ve spodní částí koryta, v němž uzavřeno je válco
vité síto, je menší mísidlo, v němž drtivo se něco málo navlhčuje, aby 
spojení při lisování bylo co nejúplnější. Poněvadž cihly z lisů těchto vychá
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zející přece čásť vody v sobě chovají, vypařuje se tato před pálením v kru- 
hovce teplým vzduchem z páleného zboží vycházejícím.

Jednoduché zařízení těchto lisů umožňuje, že mohou být dobře i oby
čejnými dělníky obsluhovány. Stůl, v němž nalézá se tvárnice je zařízen 
tak, * že stěny tvárnice horkou párou přímo zahřívány býti mohou, tak že 
cihla od teplých stěn lehko pouští. Pro případ, že by náhodou snad pořou-

Obr. 178.—182. Prejzy.

cháním mechanismu nenaplnila se tvárnice, padá razidlo, aby do prázdné 
tvárnice neuhodilo, na gumové polštáře ve vrchním rámci umístěné.

Lisy tyto hodi se hlavně pro tvrdé suché hlíny, hlavně břidlicovité 
a slinité a hubené hlíny písčité. Hlína, která v těchto lisech na cihly zpraco
vána býti má, nesmí míti více než 8—12% vody.

Třetí druh vytváření je onen, kde hlína tlačena je skrze tvárnici. 
Toto děje se toliko pomocí strojů a z hlíny plastické. Stroje tohoto druhu

Obr. 183. Plnění tvárnice na sucho. Obr. 184. Dvojí lisování.

jsou nejrozšířenější a v cihelnách nejvíce užívané. Vytváření děje se tím 
způsobem, že plastickou hlínu dobře připravenou tlačíme otvory různých 
tvarů, buď střídané nebo bez přestávky. Poněvadž hlína z otvorů těch 
v podobě trámce vychází, jmenujeme stroje tyto lisy trámcovité. Dle za
řízení, jakým hlína skrze otvory hnána je, dělíme lisy ty na pístové, válcové 
a šnekové. Lisy pístové zařizovány jsou z pravidla na menší výrobu, poně* 
vadž práce jejich je střídavá, a užívá se jich nejvíce pro výrobu drenáž
ních rour, placek pro drážkové tašky a jiných menších předmětů. Je to
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buď kulatý válec nebo čtyřmi stěnami ohraničená nádoba, na jejímž jednom 
konci upevněna jsou t. zv. »ústa«, kterými hlína prochází, kdežto z kbnce 
druhého tlačí píst, na táhlu upevněný.

Plnění nádoby děje se vrchem, zvláštními dvířky, která při tlačení 
pevně uzavřena býti musí. Obr. 193. znázorňuje princip všech lisů trám
cových. A  je dutý válec, ve kterém je pla
stická hlína, B  píst, který tuto ku předu 
tlačí, G ústa, kterými hlína prochází, D trá
mec hlíny z úst vyšlý. Lisy pístové plní se 
čili nabijí hlínou vždy po vyprázdnění ná
boje prvého. Zařízeny jsou nejvíce na pohon 
ruční. Píst, na táhlu upevněný, hnán je ku 
předu nejčastěji přímo pomocí šroubu upev
něného na setrvačném kole, neb ozubeným 
kolem, tlačícím ozubené táhlo pístu. Ústa, 
jimiž hlína vychází, jsou u tohoto druhu 
lisů trámcových velmi jednoduchá. Skládají 
se obyčejně ze silné železné desky, v níž 
nalézá se jeden, dva až pět kulatých nebo 
jinotvárných otvorů různé velikosti, v jichž 
středu je t. zv. »hruška«, upevněná na 
rámci, vybíhajícím dovnitř válce. Hrušky
tyto jsou však pouze v oněch otvorech, které určeny jsou pro výrobu 
předmětů dutých. Obr. 194. (viz příloha III.) znázorňuje malý trámcový lis 
pístový, jakého se užívá ponejvíce pro výrobu drenážních rour, obyčejných 
i drážkových tašek, dutých licovek a p. Tento je dvoustranný.

Obr. 185. Princip lisu hydrau
lického.

Obr. 186. Lis hydraulický.

•. * f . * • * .*-*■>.• i. l i  1 ’ i '
Veškeré plochy úst, jimiž hlína prochází, musí býti co možno hlazené, 

by povrch výrobků nebyl hrubý, a abý hlína lehčeji vycházela. Obr. 195.--196. 
znázorňuje ústa na obyčejné a drážkové tašky tážené. Výkonnost takovýchto

K r o n i k a  práce. Díl IX. 2 2
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rudních lisu kolísá mezi 500—2000 rour drenážních, a 200—600 lícových 
cihel, Tato mění se dle jakosti hlíny a dle velikosti výrobků. Vetší před-

é měty jen stěží dají se takovýmito ručními
lisy vyráběti. Pro zboží tenkostěnné ne
smí hlína prostoupena býti kameny nebo 
příliš hrubým pískem, any kousky ty 
v otvorech zůstávají a trámec po celé délce 
rozřízuou.

Kde jedná se o větší výkonnost tako
výchto ručních lisů pístových, zařízeny 
jsou dva válce vedle sebe, z nichž jeden 
se plní v té době, kdy nalézá se druhý 
v pohybu obr. 194. (v. příl. III.) Kde je hlína 
smíšena s hrubými kousky písku, užívá se 
jednoho ku čištění, druhého ku výrobě.

Při plnění čili nabíjení nutno hlínu 
co možno natlouci, by neobsahovala vzdu
chových bublin, které při tlačení jeví se 
slabým praskáním, čímž povstávají kulaté 
otvory ve výrobcích, které činí tyto buď 
nevzhlednými neb úplně nepotřebnými. 
Také kořínky nesmí hlína obsahovati, 
které jako kameny, výrobek po délce roz
říznou. Hlína pro předměty větší, hlavně 
duté, které neleží na širokých svých plo
chách, musí býti tak tvrdá, by výrobek 
se nehroutil.

Složení takovýchto dvojitých lisů, zvaných trubkovek nebo lisů schrán- 
kových je následující: ve dlouhé čtyřhranné lité schránce prochází na přič

Obr. 190. Dorstenský lis s nálev 
kou plnícím tvárnici.

i 1 l .* l

Obr. 191. Disposice dorstenského lisu v řezu podélném.

středem osa s ozubeným kolečkem, která tlačí, delší ozubené táhlo, na 
jehož koncích upevněny jsou písty, tlačící hlínu ku koncům schránky, opa-
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třeným ústy různých tvarů. Točením klikou na vnější straně schránky se 
nalézající, otáčí se pomocí dvojího převodu malé ozubené kolečko uvnitř 
schránky a tlačí táhlo s pístem pravým ku předu, druhý konec táhla 
s pístem levým zpět. Došel-li pravý píst až k ústům, čímž všechna hlína 
v tomto konci schránky se nalézající ústy byla vytlačena, ustoupil levý 
píst až k nejzazšímu místu levé části schránky tak, že tlitó možno znovu 
nabiti. Jakmi
le je schránka 
levá plna, za
vře se příklop, 
otevře pravý 
a točí zpět, 
čímž vyprázd
ní se opět 
schránka levá 
a pravou mož
no znovu na- 
bíjeti. Poně
vadž ozubená 
kola i táhlo 
trpí silně tla
kem, nutno by 
byly z tvrdé 
litiny, která 

opotřebení 
nejméně pod
léhá. Takéoba 
písty podlé
hají silně opo
třebení a nut
no je často 
prohlédnouti, 
není-li mezi 
nimi a stěnami 
schránky me
zera, kterou
by při tlačení hlína nazpět se tlačila. Aby tlačením, pístů příliš daleko 
ku konci nepoškodily se držadla hrušek úst, upevněn je na zadní část 
táhla malý výstupek, který ve chvíli, kdy píst k držadlům dochází, uvede 
v činnost zvonek, který jako signál slouží, že dále ku předu se tlačiti 
nemá. Chtějí-li dělníci vytlačiti poslední zbytek hlíny ze schránky k vůli 
úspoře, ulomí se obyčejně držadlo

I I J - l
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Obr. 192. Disposice dorstenského lisu v řezu příčném.

hrušek
Hliněná roura vytlačí se na 

uřezávací stolek, kde na kusy určité 
délky se rozřeže. Je to rámec, 
v němž točí se malé válečky, po 
kterých běží roura ku předu. Vá
lečky jsou dřevěné, se železnými 
osičkami, buď filcem neb sádrovou
pokožkou potažené. Jakmile dospěla roura ku konci stolku, otočí se tře
menem od hora dolů, tak že dráty na tomto napnuté rozříznou rouru 
v určitých vzdálenostech na několik kusů. Potažení válečků má tu výhodu, 
že čerstvé trubky se na tyto nelepí. Roury drenážní uřezávají se oby
čejně v délce 31-4 em (12 palců).
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. V následující tabulce viděti rozměry nejvíce vyráběných trubek.

1-7^ Cihlářství.

.. t ' ťj_ :
P ro  roury P rů m ě r  hrušky 

v m
Vnější průměr

v mm
Sila s těn

v mm

.
1 V4" 38 58 10
iy s" 44 66 11
2 ' 58 84 13

Li 3 " 88 116 14
4" 116 146 15
5" 144 180 18

Ústa pro trubky jsou většinou železná, toliko pro méně plastické 
hlíny jsou opatřena vložkou bronzovou neb mosaznou. Obr. 197. znázor
ňuje takováto ústa na 4 trubky vedle sebe vystupující.

Dle velikosti rour nechají se tyto vystupovati z úst ve více neb méně 
proudech. Tak trubky 11/4// v pěti proudech, D/2"  ve 4 proudech, 2" ve

Obr. 195. Ústa na obyčejné tašky tažené. Obr. 196. Ústa na drážkové tašky tažené,

tří proudech, 3" ve dvou proudech, 4" a 5" v jednom proudu. Větší roury 
než 8" nenechají se tlačiti na těchto lisech, a vyrábějí se na lisech stoja
tých. K odbírání trubek ze stolku slouží válečky s rukojetí, kterými se 
trubky odnášejí a staví k sušení. Roury do 2" kladou se na podstavečky 
s půlkulatou prohlubní, ostatní se stavějí. Po částečném zatuhnutí neb po 
sejmutí ze stolku, vytočí se válečkem znovu, by otvory nebyly pokřiveny.

Obr. 197. Ústa na drenážní trubky. Obr. 198. Ústa na plné cihly.

Tímtéž způsobem tlačí se licové plné i duté cihly, ku kterým nasa
zují se různá ústa díě tvaru těchže, obr. 198.—200. a cihly radialní na 
stavbu továrních komínů obr. 201. Obyčejné a drážkové tašky na lisech 
takovýchto možno, tímtéž způsobem tlačiti; řiká se jim tažené. Uřezávání 
tášek a závěsů děje se takto: Válečky stolku uřezávacího jsou ve středu 
rozděleny tak, že zůstává v nich mezera pro závěs, který, vycházídi dva
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proudy nad sebou, nahoru i dolu obrácen je. U konce stolku nalézá se 
přístroj na uřezávání tašky i závěsu. Když dostoupil trámec ku konci stolku, 
zatáhne se rukou rychle za držadlo na obrázku viditelné, čímž jeden drát 
uřízne hlavu tašky rovně napříč, druhý seřízne půlkruhovite druhý konec 
tašky a dva dráty vodorovně napjaté odříznou vrchní i spodní závěs as 
2 em od hlavy až ku konci tašky, načež proud z úst vystupující vytlačí 
hotové takto tašky na druhou část stolku, kde se na vrch přiklopí prkénko,

Obr. 199. Ústa na lícové cihly. Obr. 200. Ústa na licovky.

se stolkem obrátí a k sušení odnese. Obě tašky zůstanou pohromadě až do 
vypálení. Tím, že těsně k sobě přiléhají a že nemůže oheň přímo na lí
covou jejich stranu působiti, dostanou při pálení pěknou čistou barvu.

K obsluze takovýchto ručních lisů pístových zapotřebí je čtyř lidí. 
Dva nabíjejí, točí, a odřezávají, jeden čistí a točí, jeden odnáší.

K lisům pístovým náleží též stojatý lis na hotovení komínových a stoko 
vých rour, který na obr. 202. (viz příloha IV.) je znázorněn. Usta tohoto lisu jsou 
na různě veliké roury upravena 
a obrácena směrem dolů. Kolem 
těchto upevněn je širší kruh, pod 
který jde stolek, spočívající na 
plošině, která prismaticky vedena, 
je zavěšena na drátek, na jichž 
druhém konci zavěšena jsou zá
važí a podepřena ozubenou opo
rou, kterou pomocí ozubeného 
kolečka možno nahoru a dolů 
posunovati. Výroba rour děje se 
takto: Stojatou schránku naplní
me hlinou, když jsme napřed 
stolek vtlačili do prostory mezi 
ústy a širší kruh kolem těchto.

Stolek musí býti pevně pode
přen, by při prvním tlaku hlíny
dolů se neposunul, což stane se ozubenou oporou, která otáčením kliky vzhůru 
posunuta, stolek i s plošinou nahoru tlačí. Nyní točí se setrvačním kolem, 
čímž píst tlačí hlínu ve schránce se nalézající dolů, až tato dosáhne stolku, 
který otvor úst pevně uzavírá. Prvním tímto tlačením utvoří se širší spodní 
okraj roury, načež spustí se podpora dolů a otáčí se zvolna dále kolem; 
hlína v podobě roury vystupuje z úst a tlačí na stolek, který i s plošinou 
zvolna dolů se snáší, nesouc zároveň rouru s sebou. Dosáhl-li stolek nej-

Obr. 201. Ústa na |radialní cihlyí(komínové).
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nižšího svého místa, přestaneme otáceti a hotovou takto rouru odřízneme 
a na podložce k sušení odneseme. Výkonnost takovéhoto lisu kolísá mezi 
150—1000 kusů stokových rour, jichž průměr 5—100 em obnášeti může.

Pro větší výrobu zboží cihlářského užívá se trámcových Usů válcových 
nebo šnekových, o kterých podrobněji pojednáme.

Lisy válcové liší se od pístových pouze tím, že hlína není pístem, 
nýbrž dvěma válci do úst stroje hnána. Lisy tyto hodí se hlavně pro hlíny 
těžké, mastné. Hlína pro lisy válcové musí býti dobře vyčištěna, by ne
obsahovala kameny větší, než je vzdálenost válců od sebe. Tyto projitím 
válců se sice rozmačkají, ale drtivo z kamene povstalé nesmísí se více 
mezi hlínu, nýbrž zůstane na jednom místě a působí později při schnutí 
a pálení trhliny. Válce tlačící hlínu ku předu jsou stejně velké a otáčí se 
taktéž stejnou rychlostí obr. 203. a 204. (viz na příloze V.). Tento poslednější 
je zařízen na výrobu hollandských tašek.

Nejobvyklejší druh lisů trámcových, které v cihelnách nejvíce upotře
bení docházejí, jsou lisy šnekové. Jako u prvých píst a u druhých válce 
hlínu ku předu tlačí, tak u těchto vykonává šnek, ve válci se otáčející, 
tuto práci. Tyto lisy, jakož i válcové patří ku strojům, pracujícím ne
přetržitě.

Složení lisu šnekového je takořka stejné jako u zavřeného stroje mísí
cího. Dutým válcem, jehož vrchní čásť nechá se při čištění otevříti, pro-
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Obr. 208. Ústa na plné cihly.

chází silná osa, opatřená různě sestavenými noži, které hlínu řezající, mísí 
a tlačí ku předu. U některých strojů prochází osa válcem od jednoho 
konce až ke druhému, jsouc na obou koncích v ložiskách zapuštěna, u jiných 
jde toliko do polovice neb tří čtvrtin válce, tak že místo mezi koncem 
osy a lisovací hlavou je prázdné. U těchto strojů musí osa mimo válec býti 
co" možno dlouhá, poněvadž konec ve válci jsoucí, není v žádném ložisku 
zapuštěn, tak že jen volně trčí. Válec bývá konický, směrem k vistům 
súžený, obr. 205. (na příloze VI.), nebo na všech místech stejně široký obr. 
206. a 207. (na příl. VII.). V tomto druhém případě je na konci válce menší 
konický válec, t. zv. lisovací hlava. Zařízení toto je za tou příčinou, aby 
hlína válcem procházející prvé než projde ústy ven, co možno se zhustila. 
Hlava lisovací je k hlavnímu válci našroubována a nechá se snadno ode- 
jmouti. Mimo hlavního válce a lisovací hlavy, opatřen je šnekový lis ústy, 
to je otvorem, kterým hlína v různém tvaru ze stroje vychází.

Ústa jsou velmi důležitou částí lisů trámcových, an na nich závisí 
čistý vzhled a určitý tvar výrobků. Je to kulatá, čtyřhranná nebo jinotvárná 
roura, která jedním, širším koncem k lisovací hlavě je upevněna, kdežto 
druhý, užší konec směrem ku odřezávacímu stolku je obrácen. Ústa jsou 
vlastní tvárnicí, kterou hlína, ve stroji řezacím připravená, prochází, berouc 
na sebe tvar úzkého otvoru úst.
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Ústa nejstaršího druhu bývala uvnitř hladká, rovná. Toto mělo za 
následek, že stálým třením vycházejícího trámce hlíny stěny uvnitř se opo
třebovaly, staly se hrubými a propouštěly dále trámec s taktéž hrubým 
povrchem, an otisk stěn těchto na plochách trámce znatelným zůstával. 
Při tužších hlínách zadrhovaly se hlavně hrany výrobku, což taktéž vzhledu 
jeho značně bylo ku škodě. K zamezení takovýchto trhlin a otisků napí
nány později dráty, které hrany i plochy měly rovně seříznouti, což však 
také jen velmi málo prospělo, an řez po drátu nebyl taktéž čistým.

V nejnovější době opatřena ústa uvnitř plechovými šupinami, které 
tak upevněny, že prvá řada, která je u východu tvárnice z list, kryta čá
stečně řadou druhou, tato třetí atd. Nad ústy zavěšena nádržka na vodu, 
ze které tato stále za šupiny zatéká a povrch trámce svlažuje, tak že tento 
velmi lehce z úst vychází. Svlažování toto činí povrch trámce hladkým

Obr. 209. Zavlhčování hlíny v lisovací hlavě.

a hrany ostré. Aby šupiny, které opotřebováním velmi trpí, snadno vyměni
telný byly, jsou ústa tak sestavena, že dají se snadno rozložití na několik 
částí, z nichž každá jednu šupinu nese. Obr. 208. znázorňuje takováto roz
ložitelná ústa na plné cihly.

Ústa tato jsou zařízena pro různé druhy hlín tak, že nechají se v ně
kolika minutách buď zkrátiti neb prodloužiti. Aby napomáhati se mohlo za
vlhčování trámce hliněného než vyjde z úst, zavedeno u některých lisů 
zavlhčování již v lisovací hlavě, kamž přímo z čerpadla voda je tlačena, 
obr. 209. Zařízení toto patentováno je továrně F. Hoffmannově ve Finster- 
valdě. Spojení mezi lisovací hlavou a ústy musí býti takové, by nepovstala 
žádná t. zv. mrtvá místa, to je kouty, kde by se hlína zastavovala a usazo
vala. Z obr. 210. vidíme, že náhlým přechodem z lisovací hlavy a, která 
je tvaru kulatého, do úst, tvaru čtyřhranného 6, místa taková povstanou. 
Zde pak zastavují se hrubší částky hlíny, jako malé kamínky, hrubý písek
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a pod., dřou trámec z úst vycházející, což hlavně na hranách tohoto pozo- 
rovati možno v podobě t. zv. »dracích zubů«.

Fritschova továrna v Dobrosoli, spojila ústa s lisovací hlavou velmi 
pěkným způsobem, tak že přechod z kulatého tvaru lisovací hlavy a do 
úst b je tak pozvolný, že trámec takořka v jedné čáře jde (viz obr. 211.

a 212.). Při takovémto zařízení je tvo
ření »dračích zubů« nemožným a i vy
stupování trámce z tvárnice je lehčí.

Jak již předem podotknuto u vý
roby rour, jsou ústa pro duté před
měty opatřena t. zv. »hruškami« tvaru 
kulatého, ellipsového, vejčitého nebo 
různě hranatého, které tvoří vnitřní 
dutiny výrobků. Hrušky ty upevněny 
jsou na třemenu, který na vnitřní 
stranu úst je přišroubován. Hrušky 
obyčejně jsou pouze hlazené a ne šu
pinami opatřené, poněvadž na čistotě 
ploch dutin tak příliš nezáleží. U těchto 
však nebývají také stěny úst zavlhčo- 
vány, by tření trámce na obou stra
nách bylo stejné,. a ne na povrchu 
menší než uvnitř, což by mělo za ná
sledek pukání.

Neméně důležitým přístrojem, kterým každý lis trámcový opatřen 
býti musí, je odřezávací stolek, který trámec, z úst lisu vycházející roz
řezává na stejně dlouhé kusy.

Jeden z nejvíce užívaných stolků je universální válečkový, který na obr. 
213. (na příl. Vili.) jest zobrazen. Tento skládá se ze železného podstavce, na 
jehož zadní části, k ústům lisu obrácené, je vystupující lavička, opatřená 2—4

Obr. 210.

Obr. 211. Obr. 212.

válečky. Přední části podstavce tvoři koleje, na nichž pohybuje se vozíček, 
který lehce sem a tam posunovati se dá. Tento vozíček taktéž opatřen je 
válečky, které lehko v ložiskách se otáčeti musí. Mimo válečky opatřen 
je vozíček třemenem, na němž napjaty jsou dráty, kterými trámec se řeže 
na určitě dlouhé kusy. Třemen je ve spodní své části pohyblivý a dá se 
jím pomocí rukojeti volně nahoru a dolů pohybovati. Jakmile trámec počne 
z otvoru úst vystupovati, přisune se vozíček těsně až k lavičce. Trámec
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která na ocelové osy se lije, nebo ze dřeva, sádrou potaženého. Kde na 
čistotě plochy po válcích se sunoucí záleží, potahují se válečky flanelovou 
látkou tak, že vždy jich několik v jednom obalu se nalézá. Obal ten roz
dělen je dle drátů, které volně mezi potahem procházeti musí.

Dráty na třemenu posunouti se mohou v libovolné vzdálenosti od 
sebe, čímž možno cihly po šířce, výšce i tloušťce řezati, jak toho kdy po
třeba vyžaduje. Dráty musí míti mezi sebou takové mezery, jak dlouhé 
kusy mají býti z trámce řezány, a nutno proto dobře vzdálenost tuto od-

Obr. 215. Uřezávací stolek vertikální Zeitzské akc. továrny na stroje v Kolíně n./R.

měřiti, by délka kusů byla vždy přesná. Také vzdálenost prvního drátu 
od desky musí býti táž, jako prostora mezi dráty ostatními, má-li první kus 
býti téže délky jako kusy ostatní.

Jiný odřezávací stolek opatřen je místo válečky, plechovými šupinami, 
které vodou zvlhčovány, volné posunování trámce umožňují. Tento hodí se 
hlavně pro hlíny písčité a dodává výrobek, jehož spodní plocha je hladká 
jako vrchní. Obr. 214.
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O stolku na odřezávání tašek viz výše uvedené. K uřezávání cihel 
klínových, obloukových, profilových a j., vyjma pravouhelných, slouží stolek 
vertikální obr. 215.

V poslední době, hlavně v Americe stavěny jsou odřezávaeí stroje, 
které bez lidské pomoci cihly ze stroje vycházející odřezávají a do sušáren 
dopravují.

Pokud se týče polohy, kterou šnekové lisy zaujímají, rozeznáváme 
ležaté (horizontální) a stojaté (vertikální). Obojí má své výhody. Lisy ležaté 
jsou snadněji přístupné ve vnitřním ústrojí, nechají se postaviti v nižších 
místnostech; k stojatým lisům netřeba tak silného pohonu, poněvadž hlína 
od hora dolů se tlačící, svou vlastní váhou hybnou sílu šetří; nutná však 
větší síla ku zdvihání hlíny do výše vrchního otvoru.

Obr. 216. (viz na příloze X.) znázorňuje stojatý lis s uřezávacím stolkem, 
který veden je ze spodu. Tento hodí se hlavně pro hlíny lehčí, neobsa
hující kameny. Hlína proň musí býti dobře močena a zdrobněna. Monto
ván bývá na menším zděném podstavci.

Rozměry, sílu a výkonnost viz v tabulce:

Velikost Vyrobí denně 
cihel

Po třebu je  
k pohonu HP Výha v kg

Obr. 217 Ruční lis šnekový na malé předměty.

Lis stojatý hodí se i na pohon koňský buď pomocí žentouru neb 
přímo. V poslednějším případě má vedení vrchní, ku kterému připevněna 
je voj, ku kterému se kůň zapřáhne. ** *

Lis ležatý viděli jsme na obr. 205.—207. Tento takořka nikdy neřídí 
se na pohon ruční. Toliko na malé nějaké předměty staví se a to pravi-

23*

5— 7.000 
8 — 12.000 

15—18.000

5 -  7 
8—10 

12—15
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dělně na zakázku obr. 217. Lisovací hlava jeho nemá více než 15 em v prů
měru, váhá 450 kg, výkonnost 800—1000 kusů cihel denně.

Tam, kde třeba veliké výkonnosti, staví se lisy ve velikých rozmě
rech a značnou sílou a dává se jím někdy dvojí ústí obr. 218. Výkonnost 
takovéhoto lisu je až 40.000 kusů cihel denně. Hlavní válec má 55—60 em

v průměru. 
K jeho obslu
ze je třeba 
dvou lidí k 
házení hlíny 
do válců, jed
noho k uřezá
vání cihel na 
stolku, dvou 
k odbírání a 
kladení naele- 
vator. K po
honu potřebu
je 18—20 HP.

Někdy spo
jují se oba 
druhy lisů, 

stojatý i leža
tý, dohroma
dy. Stojatý je 
šnekový, le
žatý válcový 
Lis tento hodí 
se hlavně pro 
těžké hlíny, 
které vyžadují 
značné síly ku 
zpracování. 

Aby míšení a 
hnětení i vy
tváření zá
roveň, jeden 
stroj nemusil 
vykonávati, 

hněte a mísí 
stroj stojatý, 
vytváří válco
vý ležatý. Dle 
velikosti jeho 
kolísá výkon
nost mezi 6—
30.000 cihel 

denně. Na vý
robu velkých 
rour kanálo

vých zřízeny jsou šnekové lisy zvláštním způsobem. Obr. 219. znázorňuje 
takovýto lis ze strany čelné, 220. ze strany bočné, 221. shora.

Tento liší se v podstatě velmi od lisů dosud k výrobě rour užíva- 
ých. V dvojitém hlavním válci A  pracují dva pravé a dva levé šneky 
naproti sobě ženou hlínu od dvou sypacích otvorů a, na vnějším konci
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válců se nalézajících ku středu, resp. k tvárnici 6. Při tlačení roury přitlačí 
se nejprvé ť. zv. jádro c pomoci svislé tyče na tvárnici b. Tyč nahoru 
a dolu posunovati se nechá pomocí páky h. Přidržením páky dole tlačí 
jádro na tvárnici. Nyní uvede se stroj v pohyb, hlína stoupne do tvárnice, 
vyplní tuto, čímž utvoří se vrchní širší okraj roury. Na to zvedne se páka 
7ř, čímž i jádro c se uvolní a stroj opět zastaví. Spuštěním a roztočením 
setrvačního kolečka čž, na němž čistící nožíky upevněny jsou, uhladí se 
širší část roury, načež znovu stroj se uvede v pohyb, při čemž tlačí se 
roura R  vzhůru.
Jádro c zůstane 
k vůli vedení 
roury v této státi.
Protizávaží pjsou 
železné hrnce, 
které dle veliko
sti rour těžšími 
neb lehčími se 
udělají, přisypá- 
ním písku. Lis 
tento staví se na 
zděny podstavec, 
obyčejně pod 

podlahu, tak že 
jen sypací otvory 
a ústa (tvárnice) 
viděti možno. Po
něvadž je roura 
širším koncem 
vzhůru obrácena, 
netrpí tvar této 
a není jí třeba 
po zaschnutí 
znovu čistiti, 

čímž značné ús
pory se docílí.

Lisy staví 
se ve tří veli
kostech a sice . .
první pro roury 0br* 219‘ Lls na stokove roury (pohléd celny).
s vnitřní světlosti
od 5 do 30 em, druhá do 60 em a třetí do 1 m. Výkonnost v následující 
tabulce:

zhotoví rour
v průméru

em délky v em vyrobí rour průmér
v cvi délka v em

i

1100
900
800

700

5

„z1/*10

15

100
100
100

100

600
400
350
200
180

20
25
30
40
45

100
100
100
100
100

Výrobou rour stokových zaměstnává se u nás málo továren, z nichž 
větší čásť je ještě německá. Velmi pěkné výrobky v tomto ohledu dodává 
česká továrna p. Suchánka ve Vamberku, která po vzorném kamnářství, 
hlavní zřetel na výrobu rour obrací.
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Pokud se týče sestavení jednotlivých strojů, s ležatým lisem souvisí
cích, nutno dle způsobu, jakým tu neb onu hlínu připraviti třeba, položiti 
stroje tak za sebou, by prvé než hlína k vlastnímu stroji výrobnímu přijde, 
byla úplně hotova k vytváření.

Některým hlínám dostačí jedny hladké válce a lis, jiné potřebuji ně
kolikerý válce. Močí-li se hlína strojem, zdrob- 
ňuje se nejprvé mezi válci ozubenými, z nichž 
padá do válců hladkých, odtud do mísidla a 
smáčedla (obr. 222. viz na příloze X.). NestačMi 
hlíně toto, je nutno aby po namočení přišla 
znovu do válců, odtud teprvé do stroje vý
robního (obr. 223.). Obrázek znázorňuje strojní 
zařízení cihelny M. Schneidera v Darmstadtě, 
provedené firmou E. Fritsch & Com. v Do- 
brosoli.

Pomocí trámcových lisů možno vyráběti 
nejrůznější druhy zboží. Z toho uvádíme: 
obyčejné cihly i cihly fagonové, cihly duté viz 
obr. 224.-232., dlaždice obyčejné a pekařské 
obr. 233. a 234., žlábky obr. 235, cihly radi
ální obr. 236., obyčejné tašky obr. 237. a tašky 
drážkové obr. 238. a 239., roury drenážní obr. 
240. a komínové a stokové obr. 241., žlabo- 
vnice obr. 242., mimo mnoha různých jiných 
předmětů.

Poslední druh vytváření je lití před
mětů. Toto děje se hlavně u malých před
mětů okrasných, hlavně figurálních, kde do 
sádrových tvárnic rukou dostati se možno 
není, aby se tvar předmětu vytlačil. K lití při
praví se hustá, tekutá kaše hliněná, které se 
docílí velmi snadno plavením.

Tvárnice k lití zhotoveny jsou ze sádry, 
ze všech stran jsou uzavřené a ponechán 

Obr. 220. Lis na stokové roury pouze otvor pro vlévání hlíny. Hotoví se jako 
(pohled bočný). napřed popsané tvárnice s jádry, takže každé

jádro tak odníti se dá z modelu, by tomuto 
ani v nejmenším se neuškodilo. Je-li model na př. socha nějaká, oblije se 
tolika jádry, kolik toho potřeba vyžaduje. Veškerá jádra zakulatí se na

Obr. 221. Lis na stokové roury (pohled shora).

vnější straně a opatří zářezy, dokud na modelu se ještě nalézají, načež 
oblijí se pláštěm, skládajícím se ze dvou nebo více částí. Nejlépe je, když



plást zhotoven je ze dvou půlí, které před litím pevně k sobě se sváží. Otvo
rem, který obyčejně je na spodu sochy, nalije se kaše hliněná dovnitř 
a ťuká se na plášť dřevěnou paličkou, při čemž kloktá se tvárnicí nebo
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jemným dlouhým štětcem uvnitř kaší se pohybuje, aby se zamezilo tvoření 
bublin vzduchových podél vnitřních stěn tvárnice. Otáčenímja přiléváním 
do tvárnice docíh se všude stejně tlusté vrstvy hlíny, ze které za nedlouho
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sádra vodu tak dalece odejme, že celá socha může volně státi, aniž by se 
shroutila. Nyní odstraní se plášť i jádra, načež socha volně schnouti se 
nechá. Hliněná masa k lití míšena je dle potřeby z různých hlín, ostřidel, 
tavidel, barviv a pod.

Ld Ld Ld Ld
0 0 0 0 □

Obr. 226. Obr. 228. Obr. 227.

nosti přidána byla, nýbrž i onu vodu, která mimo tuto je v hlíně, to jest 
vodu hygroskopickou.

Sušení děje se z pravidla pomocí vzduchu. Vzduch má tu vlastnost, 
že vodu v podobě par jímá, a čím teplejší je vzduch, tím více par snese, 
tím více předměty vodou prostoupené osušuje. Avšak nejen vlastní teplota

Obr. 229. Obr. 225. Obr. 230.

robků odňata byla, ana tato svými výpary, s hořlavými plyny ve spojení, 
značný vliv na čistotu barvy výrobků má. Nestačí tudíž výrobkům takovým, 
na jichž barvě záleží, odníti pouze vodu, která do hlíny za příčinou plastič-

X. Sušení.

Účelem sušení je, odejmouti čerstvě zhotoveným výrobkům onu část 
vody, která ku vytváření v potřebném množství této přidána býti musila.

Cihla nebo jiný hliněný výrobek, který cestou 
plastickou zhotoven byl, je po dohotovení 
svém tak podajný, měkký, že veškeré volné 
zacházení s tímto naprosto jest vyloučeno. Po
kud voda hlíně přidaná ve výrobku je, ne
mění se tento podajný stav jeho, a chceme li 
jakýmkoliv způsobem s tímto zacházeti, aniž 
bychom tvar jeho změniti si přáli, musíme 
vodu v něm obsaženou odstraniti, ana je vlastní 
příčinou jeho podajnosti.

Při sušení obyčejných cihel dbáti je 
třeba pouze toho, by tolik vody z nich od

taženo bylo, co zapotřebí je ku volnému zacházení s těmito, a aby
snesly určitý tlak, který vydržeti musí při rovnání v pecích. Při jemnějším
druhu zboží záleží však též na tom, aby před pálením veškerá voda zvý-

Obr. 224. Dutá cihla lícová.
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vzduchu k sušení ve větší míře napomáhá, nýbrž i vlhkost jeho. Vzduch 
parami silně prostoupený nejímá více vlhkost do sebe, následkem čehož 
přestává i sušení předmětů, vzduchu takovémuto vystavených. Má-li sušení 
předmětů k tomu určených bez překážky dále se díti, musí vzduch, vý-

Obr. 237. Obr. 238. Obr. 239.

se vzduchem se stýkající je hlazená, tedy hustá, mnohem volněji schnou 
než ony, které mají povrch hrubý. Avšak nejen vlastní povrch, nýbrž 
i vnitřní složení takovýchto předmětů zvyšuje nebo snižuje rychlost jejich 
sušení. Výrobky zhotovené z hlíny mastné, lomem svým husté, schnou

Kronika práce. Díl IX. ^ 4

Obr. 231. Obr. 232. Obr. 233.

pary z výrobků naplněný, býti odveden a nový, parami dosud nenaplněný 
přiveden. Rychlost sušení závisí tedy nejen na teplotě vzduchu nebo na 
obsažených v něm parách, nýbrž i na rychlosti, s kterou se tento střídá. 
Kromě zmíněných podmínek záleží rychlost sušení též na jakosti povrchu

sušícího se předmětu; předně na velikosti jeho otevřené ^plochy a na hu
stotě této. Známo, že předměty tenké, s plochou širokou rychleji schnou 
než ony, které jsou silné, menší plochy mající, třeba oba totéž množství 
hlíny a vody obsahovaly. Mimo to prakse učí, že předměty, jejichž plocha

Obr. 234. Obr. 235. Obr. 236.
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Obr. 240. Trubka drenážní.

velmi pomalu, kdežto výrobky těchže rozměrů, zhotovené z hlíny pískovité, 
schnou mnohem rychleji.

Sledujeme-li blíže schnutí hliněných výrobků, pozorujeme, že tyto, 
čím více vody ztrácejí, tím více se smršťují a stávají se tím pevnějšími.

Toto je právě opáčný proces toho, co 
pozorovali jsme při namáčení hlíny. Tam 
viděli jsme, že soudržnost jednotlivých 
součástek hlíny byla za sucha dosti velká, 
přidáváním vody stále více a více se se- 
slabovala, až konečně byla tak malá, že 
bez značnějšího nějakého odporu tvar 
hlíny s určitým množstvím vody smí

šené, dal se libovolně změniti a v jakýkoliv jiný upraviti. Čím více sou
držnost hliněných součástek se seslabovala, tím větších rozměrů hlína na
bývala, poněvadž voda, obalivší každé zrnko hlíny, tyto od sebe oddělila, 
zvětšíc tak rozměr celku. Při odnímání vody děje se pravý opak tohoto.

Voda z hlíny uniká pomocí porů jejich, při tom sou
částky hliněné na předešlá svá místa se posunují. 
Tímto celkový rozměr předmětů z hlíny plastické zhoto
vených značně se zmenšuje, ana zrnka těsně k sobě 
se sesouvají. Sesutím tímto však nejen že se rozměr 
celku zmenší, ale ono má i za následek zvýšení sou
držnosti jednotlivých součástek hliněných.

Smršťování děje se tak dlouho, dokud vždy čtyry 
zrnka písku těsně se k sobě nepřiblíží, zanechajíce mezi 
sebou malinkou dutinku, ve kteréž je vlhká látka hli
nitá. Odejmutím vody i této hlíně, smrští se tato, za- 
nechajíc vedle sebe malou dutinu vzduchovou. Schnu
tím tratí se voda nejprve s povrchu hliněného výrobku 
a teprvé, když tímto na povrchu látky hlinité zmíněné 
dutinky t. j. póry se utvořily, vniká do těchto čerstvý 
vzduch, jímaje vodu ve vrstvě vnitřnější se nalézající. 
Toto opakuje se tak dlouho, až voda i uprostřed vý

robku se nacházející tomuto střídajícím se vzduchem jest odňata.
Poněvadž jedině tyto póry způsobují vysoušení hlíny uvnitř, nezávisí 

úplné vyschnutí předmětů, vodou prostoupených, tak příliš na množství 
vody, kterou v sobě obsahují, jako na množství jejich pórů. Toto dobře

pozorovati můžeme na 
dvou stejných předmě
tech hliněných, z nichž 
jeden z hlíny mastné, 
která mnohem více vody 
do sebe jímá, druhý 
z hlíny pískovité, méně 
vody přijímající, zhoto
ven byl. Předmět z hlíny 
pískovité vyschne v po
měru na vodu v něm 
obsaženou mnohem ry

chleji, než předmět z hlíny mastné. Schne-li některá hlína tedy jen velmi 
zvolna, je toto následkem malé její porovitostí, kterou přidáním látek ostří
cích zvětšiti možno. Obsahuje-li hlína již tolik látek ostřících, že další jí 
přimísili možno není, musí se vyplavením čásť těchto z ní odstraniti a hrub
šími nahradit!. V případě opáčném přidáváme látek hlinitých nebo pla
vením látky ostřící odstraňujeme.

Obr. 241. Roura 
stoková.
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Než, přihlédněme k některým vadám, které sušením hliněného zboží 
přivoděny bývají. První vadou, kterou při sušení pozorovati můžeme, je 
smršťování hliněných výrobků. Toto by nebylo nikterak na závadu, kdyby 
nepřivodilo sebou jiné vady, hlavně pukání. Vlastnímu smrštění odpomůže 
se tím, že zhotovíme předmět o tolik větší, o mnoho-li se při schnutí 
a pálení sráží. Při praskání nutno nejprvé přijiti na původ tohoto, bychom 
mu mohli odpomoci. Praskání při schnutí má hlavní příčinu v nestejném 
smršťování všech části výrobků.

Sledujeme-li blíže vlastní schnutí, které u hlíny jeví se ztrácením ži
vější barvy, pozorujeme, že toto děje se nejprve na rozích, hranách a po
vrchu zhotoveného předmětu; teprvé když na vyschlých místech utvořily 
se póry, vysýchá vrstva další. Tvoří-li se póry velmi ztěžka nebo jsou-Íi 
příliš skrovné, jeví se značný rozdíl času mezi vyschnutím vrstvy prvé 
a druhé a každé další, což hlavně u hlin příliš mastných se stává. Nestejné 
toto schnutí má za následek pukání, které tím se vysvětluje, že ve vrstvě, 
která již vyschla, sesunuly se součástky hlíny i písku téměř k sobě, zmen
šivše tím rozměr vrstvy této, kdežto vrstva druhá, dosud nevyschlá, rozměr 
původní si zachovala, následkem čehož rozštěpení obou vrstev od sebe 
následovati musí. K zamezení této vady slouží látky ostřící, které póro- 
vitost hlíny zvětšují. Větší množství pórů, které látkami ostřícími byly 
přidány hlíně, dovoluje snazší přístup vzduchu do vnitř výrobků, čímž doba 
mezi uschnutím různých vrstev se značně zkrátí. Tímto docílí se pozvolně 
stupňovitého schnutí, které nepřivodí rozštěpení jednotlivých vrstev od sebe.

Avšak nejen nestejné smršťování za sebou následujících vrstev přivodí 
pukání, ale i nestejné smrštění vrstev vrchních a spodních způsobuje někdy 
vadu tu.

Toto stává se hlavně tehdy, když schnutí příliš dlouho trvá a když 
předmět leží odříznutou svojí plochou pevně na podložce své během 
schnutí.

Zameziti tuto vadu možno je tím, že čas schnutí se označeným již 
způsobem zkrátí, a přístup vzduchu i ku spodní části výrobku umožní tím, 
že posype se podložka pískem aneb opatří se různými otvory, kterými 
vzduch má přístup. Také mírnější střídání čerstvého vzduchu se vzduchem 
parami naplněným zamezí pukání ve značné míře. Tohoto docílíme tím 
způsobem, že výrobky, které na čerstvém vzduchu pukají, sušíme v míst
nostech uzavřených, nebo děje-li se toto, a přece pukají, zmírníme tah 
vzduchový přivřením ventilace.

Druhou vadou, hlavně dlouhým sušením vzniklou, je nepěkné zbarvení 
výrobků po pálení. Ve vodě rozpustitelný síran vápennatý, který namnoze 
v hlínách i vodách obsažen bývá, dlouhým sušením na povrch vykrystali- 
suje, po vypálení zbělí, proměniv se v sádru, čímž vzhled lepších výrobků 
kazí. Voda tato odstraniti se dá zkrácením doby sušení a pak napřed zmí
něným přidáním vitheritu nebo chloridu barnatého do hlíny před výrobou.

U zboží terrakottového musíme býti zvlášť opatrni při sušení. Zde se 
velmi často stává, že tenké stěny některých míst rychleji schnou, než stěny 
silné, což má za následek borcení a měnění tvaru, které činí zboží to méně 
cenným aneb i úplně nepotřebným. Vadu tuto zamezíme tím způsobem, 
že na místa rychleji schnoucí klademe vlhká plátna, která tak dlouho tam 
ponecháme, až vidíme, že doschnutí všech částí bude se díti stejnoměrně. 
K tomu ovšem třeba je zvláštní zkušenosti, bez které se sušení velkých 
předmětů terrakottových obejiti nemůže.

Z výše zmíněného je vidno, jak důležitým je sušení hliněných vý
robků, a jakých nemilých následků může míti každé pochybení. Ovšem 
přesných pravidel pro sušení udati možno není, poněvadž toto příliš od 
místních poměrů, druhu zboží, jakosti hlíny atd., závisí. Dle těchto , okol
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ností musí se sušení zaříditi, a my v následujícím poukážeme na jedno
tlivá zařízení, určená pro sušení hliněného zboží.

Při každém zařízení dbáti třeba toho, by sušení dělo se co možno 
nejrychleji, což v ohledu na náklad s tímto spojený je nejlevnější. Ury
chlení toto nesmí se díti ovšem na úkor jakosti zboží, jinak bylo by spíše 
ku škodě než k užitku.

Sušení prováděti možno buď způsobem přirozeným aneb umělým. 
Prvý druh má tu výhodu, že teplý vzduch, který k sušení zapotřebí jest, 
máme k disposici úplně zdarma, kdežto ve případě druhém nutno jej 
uměle vyrobiti, což namnoze se značným vydáním spojeno bývá. Pohléd- 
neme-li však na rub obojího zařízení, vidíme, že mnohé škody, které ná
sledkem špatného počasí se velmi často stávají, zdržování, nestálým po
časím způsobené, a přerušování výroby v době zimní, kteréžto nevýhody 
spojeny jsou se sušením, převyšují daleko onen náklad, který na zařízení 
a vydržování umělých sušáren jest zapotřebí. Naproti tomu sušení umělé 
takřka veškeré ztráty zboží vylučuje, porušení tvaru zboží několikerým pře
kládáním a převážením značně obmezuje, činí výrobu nezávislou na počasí

Obr. 243 Sloha k sušení.

a ročních dobách. Již touto poslední výhodou uspoří se mnoho peněz, které 
jinak vydány býti musí při každém započetí nové kampaně.

Při ruční výrobě cihel děje se prvé zaschnutí na volném vzduchu. 
Cihla čerstvě udělaná vyklopí se nebo postaví na urovnané místo buď pod 
kolnou nebo na volném prostranství. Hlína, která nesnese sušení na volném 
místě musí se ukládati pod kolny, které ze stran uzavřití se dají. Cihly, 
které jsou na volné místo vyklápěny, nechávají se tak dlouho ležeti na 
rubové ploché straně, až zatuhly do té míry, že prsty slabým přitlačením 
do nich se neotiskují, načež se na úzké dlouhé své strany staví.

Často stává se, že při prudkém větru nebo parném slunci jeví trhliny, 
což někdy přikrytím slámou nebo posypáním pískem zameziti se dá. Cihly, 
které byly postaveny, nechají se v poloze té tak dlouho, až úplně vy- 
tuhnou, tak že snesou tlak 10—15 cihel na sebe postavených. Toto státi 
se může dle povětrnosti za 1—2 dny. Z pravidla uklízejí se večer cihly, 
které dopoledne byly vyrobeny, k dalšímu sušení. Toto děje se též v mnoha 
případech na volném místě, kde rovnají se cihly do t. zv. »sloh«. Tako
vouto slohu znázorňuje obr. 243. Sloha musí býti rovnána řídce, by vzduch 
kolem jednotlivých cihel volně procházeti mohl, a nesmí přesahovat] 8 ka
menů do výše, je-li rovnána na volné místo. Je-li vyšší, stává se velmi
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často, že deštěm, který ze strany bije, jsou spodní kameny rozmočeny, 
načež celá sloha obyčejně padá, a v niveč přichází. Každá řada slohy rovná 
se po koncích zvláštním způsobem, který na obrázku dobře pozorovat! 
možno a který zamezuje vypadávání cihel z čelné strany slohy. Koncům 
těm říká se »hlavy«. Aby spodní vlhko nemohlo nasáknouti do cihel ve 
sloze urovnaných, chrání se tyto obyčejně podložkou z cihel pálených. 
Podložce té řiká se »lavičkacc, a jsou to pálené cihly, na plochu dlouhými 
stranami vedle sebe tak položené, že mezi každou nalézá se mezera, as 
15 em široká. Na řadu takto položenou, která 3—5m  délky mívá, klade se 
druhá řada pálených cihel; tato rovná se hustě, vždy dvě a dvě cihly podle 
sebe, čímž překlenou se mezery, jsoucí v prvé řadě. Tím utvoří se pevná 
podložka pod slohu, pod kterouž i dešťová voda téci může, aniž by syrovým 
cihlám uškodila. Někdy místo druhé řady pálených cihel klade se prkno 
nebo 3 latě, v kterémž případě mohou spodní cihly býti řidší. Takovéto 
slohy staví se 2—4 vedle sebe a společně se přikrývají šindelovými šáry 
neb i slámou. O dobré ukrytí jich musí býti dobře postaráno, by v případě 
deště nebyly zničeny. Více než 3—4 slohy vedle sebe rovnati není radno, 
an čerstvý vzduch méně jimi může protahovati. Jedna sloha od druhé 
musí býti též asi na 10 em vzdálena k vůli lepšími průtahu vzduchu. 
K urovnání jednotlivých řad takovýchto sloh užívá se s výhodou dlouhé 
lati, pomocí které sestrčí se každá vyčnívající cihla do rovné řady.

Rovnání sloh jen v málo případech děje se na volné místo, poněvadž 
s tímto obyčejně velké ztráty zboží jsou spojeny a proto je výhodnější 
slohy pod kryté kolny rovnati, kde od nepohody lépe chráněny jsou. Zde 
rovnati je možno na 12—15 kamenů vysoko. Poněvadž cihly z volného 
místa pod kolnu dovezené obyčejně ještě tlak 15 kamenů nesnesou, rovná 
se poprvé 8—10 a po několika dnech přirovnávají se ostatní kameny z no
vých cihel. I zde dbáti třeba toho, by slohy rovnány byly řidce a na 10— 
12 em od sebe. Kde nedostává se dosti místa pod kolnami, přerovnávají se 
obyčejně ve slohách dobře uschlé cihly na husto tak vysoko, že někdy až 
ku střeše kolny sahaji.

Rozměry takovýchto kolen řídí se obyčejně dle množství roční výroby. 
Při tom počítáme takto: Cihla od udělání do úplného vyschnutí musí v po
měrně řídce rovnané sloze pod kolnou 10—14 dní ležeti. Rovnáme-li slohy 
15 kamenů vysoké, čítáme průměrně na 1 m2 podlahy kolny 500—550 cihel 
a vystřídá-li se 10—12 sušení v kolně za jednu kampaň od 15. dubna do 
1. října, přijde nám na 1 m2 kolny 5000—5500 cihel. Máme-li tudíž usušiti 
dvoumillionovou roční výrobu v kolnách, musí tyto býti nejméně 400 m2. 
Výpočet tento ovšem jaksi směrodatným může býti pouze v tom případě, 
že počasí skutečně dovolí, by každá cihla za 14 dnů úplně se vysušila, že 
kolna je tak vzdušná, aby čerstvý vzduch stále rychle přicházeti a parami 
naplněný odcházeti mohl, že kolna je stále plna, tedy na místo každé suché 
cihly ihned mokrá přijde a podobně. Toto ovšem takřka nikdy nebývá. 
Mnoho místa přičísti se musí vlhkému počasí, volnému pohybu v kolnách 
při rovnání a odvážení cihel a jiným překážkám, které staví se v cestu 
pravidelnému rozpočtu. Proto nutno raději vždy většími místy k sušení 
se opatřiti, by během doby nemusila býti výroba pro nepředvídané pře
kážky rušena, což bývá velmi nepříjemným. S výhodou pracuje se tam, 
kde na různé tyto překážky pateronásobné až desateronásobně místo se 
počítá.

Jinak ovšem má se sušení cihel v kolnách, k cíli tomu zvláštním způ
sobem upravených. Tyto zařízeny jsou obyčejně tím způsobem, že cihly 
odděleně od sebe sušeny jsou na prkénkách vsunutých do přihrádek z latí 
zhotovených. Zde může volný průtah vzduchu každou cihlu zvlášť ovívati, 
a ač množství cihel, které do kolen takto upravených se vejde, je mnohem
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pro sušeni.

menší než ve případě prvnějším, přece jen větší množství suchých cihel 
dodávají, protože sušení děje se mnohem rychleji. Kolny takové mohou 
býti také buď otevřené neb uzavřené. V kolnách otevřených dá se tak 
vzduchový říditi pouze spouštěním nebo zvedáním postranních dřevěných 
záklopů. Kolny uzavřené mívají zvláštní ventilační zařízení, kterým tak dá 
se volně říditi dle potřeby. Tyto poslednější blíží se více umělému sušení, 
tvoříce jaksi střední zařízení, mezi přirozeným a umělým sušením.

Kolny otevřené bývají rozděleny obyčejně na dvě ěásti, z nichž jedna 
ušení, druhá pro ukládání cihel slouží, obr. 244. a 245. představují

půdorys a průřez takto zařízené 
Obr. 245. Kolna na sušení cihel (průřez*. kolny. Tato rozdělena je po délce;

širší strana opatřena je šteláži, na 
které cihly k sušení se ukládají, 
užší slouží k hromadění uschlých 
cihel do zásoby, ze které dle po
třeby do pece se odvážejí. Mezi 
oběmi částěmi vede kolej, po 
které se cihly přivážejí a odvá
žejí; tato kolej má ramena mezi 
jednotlivé šteláže, aby vozík mohl 
volně od jednoho konce k dru
hému jezditi. Plnění děje se tak, 
že vozík, naplněný čerstvými, ať 
ručními ať strojovými cihlami, 
vjede jednou stranou do kolny, 
zastaví se před ulicí s prázdným 
štelážem, otočí na točnici před 
každou ulicí se nalézající a vjede 
do ulice, načež cihly naložené na 
vozíku na prkénka šteláži se vy
rovnají, a vozík prázdný druhou 
nebo toutéž stranou odjíždí. Jak 
šteláže ty upraveny jsou, viz obr. 
246. a 247. Někdy, a to je po
někud výhodnější, zařízeny jsou 
vozíky tím způsobem, že jedno
tlivá prkénka, na něž se syrové 
cihly ukládají, již do vozíku se 
vložiti dají a i s cihlami do šte- 
láží vsunou. O zařízení tom viz 
»Prostředky dopravnícc. Kolny ta
kovéto jsou buď úplně otevřené 
u stran aneb opatřeny dřevěnými

Obr. 244. Kolna na sušení cihe (půdorys).

žaluziemi, které dle potřeby otevřití, přivříti neb úplně zavříti se dají, čímž 
řízení vzduchového tahu se umožní. Cihly na štelážích uschlé kladou se 
znova na vozíky a převážejí po krátké koleji do druhé části kolny, kde na 
husto se rovnají do zásoby. Ramena kolejnic na druhé straně kolny musí 
býti tak dlouhá, by vozík na nich stojící nepřekážel v jízdě vozíku, po 
hlavní koleji se pohybujícímu. Výška sušáren takovýchto nebývá z pra
vidla vyšší, než jak možno rukou dosáhnouti, aby ku kladení cihel na vyšší 
šteláže nebylo třeba více než jednoho člověka. Nestačí-li místo pro dostatečné 
množství sušáren, se stavějí tyto do různých poschodí nad sebou. Je-li deset 
kamenů nad sebou, je to normální výška, které při podobném zařízení se 
užívá Při určování velikostí pro určitou roční výrobu čítáme takto: Šteláže 
musí býti od sebe vzdáleny aspoň 1 m, má-li vozík volně projeti; šířka dvou
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šteláží vedle sebe postavených obnáší 70 em. Přijde tedy na 10 m  délky 
kolny, as šest řad dvojitých štelážů. Je-li jedna opora, latě šteláže nesoucí, 
od druhé na 1 x/2 m  vzdálena, a čítáme li v každé šteláži 7 takovýchto 
opor, což dá 6 polí, z nichž každé pojme 15 cihel, jsou-li na 3 em od sebe 
vzdáleny.

Při tomto rozdělení nese jedna řada šteláže 90 cihel, celá šteláž 10 ka
menů vysoká čítá 900 cihel. Délka celé šteláže je: 6 polí po i x/2m =  9 m, 
7 opor á 8 em =  56 em, celkem tedy 9—10 m. Připočte-li 1 m  na hlavní 
kolej, kolnou procházející, a 4 m  na menší čásť kolny, do které se suché 
cihly skládají, měří celá šířka kolny asi 15 m. Širší kolny není radno stavětí, 
an vzduch těmito jen stěží probíhá. Máme-li kolnu 15 m  širokou a 30 m  
dlouhou umístíme v ní 36 štelážů. z nichž každý pojme 900 cihel, což činí
32.000 cihel. V uzavřených kolnách třeba dobře dbáti toho, by vzduch

Obr. 247.

parami naplněný se neochladil, jinak srazí se pára a v podobě kapek padá 
zpět na zboží, na štelážích se sušící.

Kolny nutno ohraditi dokola buď stokami, které chrání tyto proti 
vniknutí vody při dešti, nebo stavětí je na vyvýšenější místa. Toto docílíme 
snadno tím, že kolny na vrchní prsť postavíme, kdežto místa ku vyklápění 
cihel snížíme as o 20—30 em tím, že z nich odstraníme odkrývku. Sloupy 
dobře je stavětí na zděné podložky a na spodní části je impregnovati. 
Střechy nejlevnější a nejlehčí jsou z dehtované lepenky, které nutno aspoň 
jednou za dva roky dobře natříti dehtem a posypati pískem.

Chemikové vypočítali přesně, mnoho-li vody stačí do sebe příjmouti 
vzduch, do určitých stupňů teploty zahřátý. Poněvadž výpočty tyto jsou 
jaksi základním popudem pro umělé sušení, o kterém v následujícím po- 
jednati chceme, uvedeme výpočty ty, které slouží ku snadnějšímu přehledu 
jakési výkonnosti různých sušáren.

Jeden krychlový metr vzduchu, zahřátý na 0° Celsia, stačí pojmouti 
4 8 gr vody.
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Týž na 1°C zahřátý pojme 5*1 gr vody na 20°C zahřátý pojme 17-1 gr vody
2°« 
3°« 
4"« 
5°« 
6°« 
7°« 
8° «  
9°« 

10°« 
11°« 
12®« 
13°« 
14®« 
15°« 
16°« 
17°« 
18° «  
19°«

55
5-9
6-3
6-7
7-2
7-7
8-1
8-7
9-3 
9-9

10*6 
11*2 
11*9 
12-7 
13 5 
14-3 
15*2 
16*2

21° 

22° «  

23"« 
24"« 
25°« 
30°« 
35°« 
40°« 
45"« 
50°« 
55°« 
60"« 
65°« 
70"« 
75°« 
80°« 
90°« 

100°«
«

17-9
19*2
20-4
21*6
22-7
30-1
405
50*9
66-6
82-7

105-7
1291
162-2
195-3
242-8
290-8
439-8
589-5

Mnoho-li krychlových metrů vzduchu je zapotřebí ku vypaření vody 
z 1000 cihel, která obyčejně 877 kg obnáší, vypočítal prof. Seger v Berlíně 
takto: při 10° C =  183.256 m 3 při 50° C =  10.090

20° « — 60.952 « 60° « =  6.304 «
30° « =  30.661 « 70° « =  4117 «
40° « =  16.946 « 80° « =  2.751 « .

Z těchto dvou výpočtů můžeme pozorovati, že čím teplejší je vzduch, 
tím výhodnější je pro sušení; na jednu stranu proto, že více vždy teplejší 
vzduch vypaří, na druhou, že je jej o mnoho méně k sušení třeba. Vidíme, 
že 100° C teplý, jímá do sebe takořka 600 př vody, 50° C as 80 př a 6°C 
pouze 7 př. Nestoupá tedy výkonnost jeho při sušení stejnoměrně. Z ta
bulky druhé vidíme, že při 10"C potřebujeme takořka 1 lkrát tolik vzduchu 
jako při 40° C a as 66%krát tolik jako při 80" C.

Na základě těchto výpočtů přišlo se na umělé sušení, které od let 
padesátých do doby dnešní prodělalo mnoho převratů a zlepšení, takže celý 
postup jeho podati možno není na tomto místě. Zmíníme se pouze krátce 
o některých způsobech umělého sušení.

Poněvadž umělé sušení musí se uěiniti nezávislým na změnách počasí, 
nutno nejprvé všechny sušárny tak ohraditi, by venkovský vzduch nemohl 
míti žádný vliv na vnitřek. Tyto nutno tak zaříditi, by výkonnosti svou 
vystačily pro předsevzatou roční výrobu zboží; opatřili ji dostatečnou venti
lací, která umožňuje a řídí potřebný proud vzduchový. Mimo toto musí 
sušárna býti tak zařízena, by stupňování temperatury do určitého stupně 
zvýšiti a snížiti se dalo.

Poněvadž sušárny takovéto potřebují vyšší temperatury než jakou 
možno z volného vzduchu obdržeti, nutno teplo to uměle vyrobiti. Jelikož 
však toto spojeno je se značným nákladem běžným, hledí se obyčejně 
výdaj tato tím na minimum přivésti, že použije se přebývajícího tepla 
buď z pecí nebo parních kotlů. Při pecích občasných přichází velmi mnoho 
tepla obyčejně na zmar v čase, kdy pec dotopena nechává se zvolna styd- 
nouti, jak budeme viděti v oddíle »Pálení«.

Jedny z nejstarších umělých sušáren byly hlavně se vzhledem na toto 
teplo z občasných pecí zařízeny tím způsobem, že zvláštním kanálem uni
kalo teplo po vypálení pece do dlouhého velkého kanálu sušícího, kde pomocí 
ventilátoru, na druhém konci umístěného, proudilo.
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Obr. 203. Válcový lis na cihly.

Obr. 204. Trámcový lis válcový na holandské tašky.
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U novějších pecí, hlavně kruhových, spotřebuje se veliké množství 
tohoto přebytečného tepla ku vypařování zboží, před ohněm v peci na
rovnaného, avšak přece jen mnoho uniká, vedeno stěnami pece, které při 
veliké rozloze těchto mnoho jej odvedou. Aby se unikající teplo zachytilo 
a upotřebilo, ohražuje se celá stavba pece zvláštní budovou, která k sušení 
zboží slouží. Poněvadž pak teplo následkem své lehkosti vždy do výše 
stoupá, upotřebí se k sušení hlavně ony části takovýchto budov, které se 
nalézají nad pecí. Aby teplý vzduch měl volný průtah vzhůru, musí býti 
ve střeše budovy ventilace, kterou se parami naplněný vzduch odvádí. 
Ventilace musí býti tak zařízeny, by páry, ve vzduchu teplém obsažené, 
ochladivše se náhle stykem se vzduchem venkovským, v kapky se nesrá- 
žely a nazpět na zboží nepadaly. Aby přebytečné teplo mohlo býti úplně 
využitkováno, staví se sušárny takovéto i do několika poschodí nad pecí. 
Nesmí se ovšem při tom jiti tak daleko, by nejvrchnější zboží místo sušení, 
vzduchem přespříliš parami naplněným bylo zvlhčováno. Nestačí-li přeby
tečné teplo k sušení jistého množství zboží, topí se ve zvláštních kanálech 
podél pece zařízených. Ač zařízení takovéto zdá se na pohled trochu kombi
nované a drahé, není 
tomu přece tak, poně
vadž se uspoří velmi 
mnoho času, práce a 
výloh tím, že celá vý
roba nalézá se v jedné 
budově, čímž činí se 
nezávislou na počasí, 
dá se snadno přehléd
nout!, náklad dopravní 
o mnoho se sníží, a 
škody, na zboží po
vstalé, se zamezí. Obr.
248. znázorňuje prů
řez takovéhoto sušení 
nad pecí kruhovou.

Tam, kde pro 
umělé sušení zařízeny 
jsou zvláštní budovy, 
děje se toto doposud dvojím způsbem. Buď rovná se zboží do kruhovitě 
(nebo eliptičně) zatočených kanálů bez konce, kde zahřívání postupně se děje 
jako při kruhových pecích, nebo prochází zboží na vozíky naložené i s tě
mito, dlouhými kanály, v nichž temperatura se čím dále k východu, tím 
více stupňuje. Než vozíky dojdou od jednoho konce k druhému, je zboží 
nejen úplně vysušeno, ale i tak zahřáto, že vložením jeho do pece uspoří 
se mnoho paliva.

Jedno z nejlepších zařízení pro umělé sušení prováděno dle vynálezu 
pp. Mollera a Pfeifera v Berlíně. Sušení toto děje se v dlouhém, ze všech 
stran uzavřeném kanále, jehož podlaha opatřena je kolejemi, po délce jeho 
položenými. Kanál tento dá se z obou čelných stran uzavříti a je spojen 
s komínem, který potřebné množství vzduchu ssaje. Zahřívání kanálu děje 
se pomocí rourové sítě, na dně jeho se nalézající, kterou potřebné teplo 
ze zvláštního topení přichází. Zboží naložené na vozíky, šteláži opatřené, 
prochází kanálem tímto od jednoho konce ke druhému, procházejíc tak 
stupňující se temperaturou, až k úplnému usušení. Poněvadž tah vzdu
chový směřuje v této sušárně ku komínu, který se nalézá na nejteplejším 
konci kanálu, odvádějí se páry vzduchem nesené do míst teplejších proti 
zboží suššímu, a ne jako u mnoha jiných soustav sušáren proti zboží čer- 
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Obr. 248. Sušení nad pecí (průřez).
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stvému, čímž prodlužuje se doba sušení. Zvyšování temperatury ku východo
vému konci sušárny děje se rozmnožením hřejících rour, v podlaze polo
žených.

Při zařizování takovýchto sušáren je lépe raději na délku je prodlou- 
žiti než do šířky, an tak vzduchový užším a delším kanálem lépe probíhá 
než krátkým a širokým. Sušárny takovéto jsou velmi výhodný zvláště pro 
výrobu strojovou, kde možno při takovémto zařízení pracovati celoročně, 
bez ohledu na počasí, poněvadž ono množství zboží, které pec vypáliti stačí, 
možno současně vyrobiti a usušiti. Celá výroba může se nalézati v jedné 
budově, na jejíž jednom konci přípravné a výrobní stroje jsou umístěny, 
ve středu sušárna a na druhém konci kruhová pec. Způsobem tímto uchrání 
se každé poškození i ztráta zboží, zbytečná vydání za dopravu se ušetří 
a přehled celé výroby je velmi snadný.

Pro menší výroby, do 2 millionů ročně, stačí praktické zařízení sušení 
nad budovou kruhové pece. Podlahy u jednotlivých poschodí musí býti 
z latí zhotoveny by teplý vzduch, z pece unikající, mohl volně vzhůru pro- 
cházeti, aniž by něčím na cestě byl zadržován.

Otvory ve střeše musí býti tak zařízeny, by tah jimi odcházející říditi 
se mohl dle libosti, a rovnání zboží do šteláži díti se musí tím způsobem, 
že nejteplejší vzduch přicházeti musí teprvé na zboží, již částečně osušené. 
Přišel-li by tento na zboží čerstvé, mohlo by to při choulostivějších hlinách 
míti pukání za následek. Zařízení takovéto bývá tak sestaveno, že kruhová 
pec obklopena je budovou poněkud delší, na jejíž jednom konci nalézá se 
strojovna. Zboží zde vyrobené pomocí elevatoru dopraví se od stroje do 
různých poschodí, kdež rovná se v pořadí tím způsobem, jak dole v peci 
rovnáno je, čímž docílí se toho, že ono zboží, které postupujícím největším 
teplem dosušeno bylo, přímo do pece pod ním se nacházející přijde.

K dopravě sloužiti může jednoduchý vozík, který v sušárně naplněn 
a na pokraj dovezen, přístrojem spouštěcím dolů se spustí a do pece 
vjede.

Doprava tato je velmi krátká, následkem čehož také levná a rychlá.
Mimo zmíněných soustav pro umělé sušení je ještě mnoho jiných, 

pro jejichž popsání úzké toto místo by nestačilo.

XI. Dekorování zboží.

Při výrobě hrubého zboží, jako cihel obyčejných, ručních tašek, dlaždic, 
na písek dělaných, rour drenážních a j. neklade se obyčejně příliš mnoho 
váhy na určitou, čistou barvu.

U jemnějšího zboží však barva má někdy důležitou roli, ba namnoze 
je i prvým účelem při výrobě zboží, docíliti čisté barvy. U některých hlin 
docílí se stejné, čisté barvy bez zvláštních pomůcek. Jsou to hlavně hlíny, 
prosté látek železitých a vápenitých. Ve mnoha případech však vyrábí se 
různé druhy zboží, jehož barvy má býti čistá z hlin, které po vypálení 
dávají barvu nečistou, různě skvrnitou. Poněvadž jiné hlíny po ruce není, 
a hlína k disposici jsoucí, jinak úplně vyhovuje, obchází se tato špatná 
vlastnost tím způsobem, že dodá se výrobkům potřebné barvy umělé.

V cihlářství jsou to hlavně licovky, drážkové tašky, dlaždice různého 
druhu, fasádní ozdoby a jiné předměty, kterým dodává se cestou umělou 
čisté barvy. Toto děje se dvojím způsobem. Bud barví se hlína před vý
robou, a pak výrobek má jednu barvu nejen na povrchu, ale i v lomu, 
nebo barví se pouze povrch výrobku, kdežto v lomu zůstává barva původní. 
Barvení prvého druhu užívá se jen velmi zřídka, při cihlářství takřka nikdy. 
Způsob druhý je užíván velmi často. Barvení na povrchu děje se několi-
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kerým způsobem. V prvém polévá se povrch výrobků různě barevnými 
neb i bezbarvými látkami, které v ohni mění se ve skelný, lesklý potah, 
tak zvanou glasuru. Způsobu toho užívá se nejvíce v kamnářství a hrnčíř
ství, při výrobě zboží porcelánového a j. Avšak i v cihlářství glasují se 
různé druhy zboží, jako tašky, lícovky, obkladové desky do lázní, nemoc
nic a j. Glasováním nejen že se zboží dekoruje, ale činí se i vytrvalejším 
vůči počasí, poněvadž póry, kterými voda dovnitř nasáknouti může, lesklou, 
sklovitou glasurou se úplně zakryjí.

Druhý způsob barvení je tak zvané angobování. Děje se podobně jako 
glasování; polévají se výrobky obyčejně jinými hlínami, které po ohni dávají 
čistou barvu.

Jiný způsob je natírání nebo potápění horkých výrobků do dehtu, 
čímž dostávají pěkného lesku barvy břidlicovitě červenavé nebo modravé, 
až černé. Pěknějšího lesku a jasnější barvy břidlicovitě možno výrobkům 
dodati začazováním uhlíkem; toto provádí se v pecích, zvlášť k tomu cíli 
konstruovaných, tím způsobem, že po vypálení uzavřeme veškery otvory 
pece a do rozpáleného vnitřku nalijeme určité množství dehtu kamenouhel- 
ného nebo zbytků destilátu petrolejového.

V některých případech je třeba, by barvení nebylo pouze na povrchu 
výrobků a barvení celé hmoty je příliš drahé. Tento případ hlavně bývá 
při výrobě mosaikových dlaždic. Kdyby zde toliko povrch byl zbarven, 
a tento se během času ošlapal, prohlédalo by ošklivé zbarvení spodní 
hlíny.

Zde barví se vrchní čásť dlaždice as 1/2—1 em silně, kdežto čásť 
spodní tvoří obyčejně šamotová hlína.

Veškeré tyto druhy dokorování nazývají se dekorací pravou, poně
vadž pálením těsně spojí se látka barvící s hliněným předmětem. Tam, kde 
teprvé po vypálení barví se výrobky a více nepálí, nepovstává těsně spo
jení předmětu s barvou, a nazývá se toto dekorací falešnou.

V následujícím pojednáno bude o jednotlivých druzích dekorování 
zboží hliněného, vyjma začazování uhlíkem, kterýžto druh popsán bude 
v oddíle, pojednávacím o pálení zboží.

Dekorování barvením hlíny, z níž výrobek zhotoven jest, provádí se 
jen velmi zřídka v cihlářství. Toto děje se obyčejně pouze tam, kde dla
ždice různé barvy a různého tvaru k sobě tak skládány jsou, že tvoří 
pestré obrazce. Barvení toto je buď přirozené neb umělé.

Přirozené tam, kde dlaždice zhotovovány, jsou z různých hlín, které 
při pálení různé barvy dávají. Úplně čistých barev z hlin, kterých obyčejně 
v cihlářství se užívá, docíliti možno není. Jemným zdrobněním a smíšením 
docílíme čistších barev než zdrobněním a smíšením neúplným.

Umělé barvení hlín docílí se přimíšením různých jiných, silně barví
cích hlín anebo různých chemikálií. Čistých barev ovšem docíliti možno 
pouze u hlín, úplně nebo částečně bíle se vypalujících, any hlíny, obsahu
jící ve větším množství látky železité nebo vápenité barvu znečišťují.

Uměle zbarvíme hlíny, běle se vypalující, tím, že přimísíme jim určité 
množství různých chemikálií. Promíšen! toto musí býti co nejúplnější, má-li 
barva míti náležitou čistotu. Toto děje se z pravidla tím způsobem, že 
hlína i přidané chemikálie za sucha dobře mezi sebou rozemeleme. K umě
lému barvení hlín užívá se hlavně různých kysličníků kovových, které dle 
žádoucí barvy hlinám přimísíme. My projdeme pouze hlavní barvy, ano 
způsobu tohoto se užívá v cihlářství jen velmi poskrovnu.

Barvy modročerné docílíme smíšením 75 dílů kysličníku chromitého 
s 80 díly kysličníku železitého a 20 díly kysličníku kobaltitého. Smíšením 
s bíle se vypalující hlínou ovšem úplně černé barvy nedocílíme, kterážto 
barva jen velmi z těžká se docílí co látka, s hlínou smíšená.

25*
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Barva modrá docílí se ze 100 dílů kysličníku hlinitého, 80 dílu ky
sličníku kobaltitého a 83 dílů kysličníku nikelnatého.

Hnědá ze 75 dílů kysličníku chromitého, 75 dílů kysličníku manga- 
nitého.

Hnědočervená ze 75 dílů kysličníku chromitého, 80 dílů kysličníku 
železitého a 200 dílů kysličníku zinečnatého.

Žlutá z 1 dílu vinného kamene, 2 dílů kysličníku olovnatého, 4 dílů soli.
Zelená ze 76 dílů kysličníku chromitého, 165 dílů kysličníku ni

kelnatého.
Míšení těchto barev jen velmi zřídka v cihelnách se provádí, poněvadž 

k tomu důkladné znalosti je zapotřebí, a proto kupují se barvy tyto z pra
vidla hotové.

Jak již svrchu podotčeno užívá se v cihlářství tohoto způsobu barvení 
velmi málo, poněvadž je příliš drahé.

Levnější druh barvení, který zvláště u pestrých mosaikových dlaždic 
se užívá, je barvení povrchu dlaždic silnou vrstvou. Dlaždice takovéto 
skládají se ze dvou vrstev. Prvou, vrchní, tvoří bílá hlína jemně mletá 
a smíšená s látkami barvitými, druhou, spodní obyčejná hlína šamotová. 
Obě vrstvy musí býti takového složení, by při pálení stejně se smršťovaly,

jinak nastane odloupnutí jedné od druhé. Spo
jení jejich musí býti co nejúplnější a děje se za 
sucha pomocí silných hydraulických lisů.

Práce tato děje se takto: Tvárnice, která 
z lisu snadno dá se odstraniti, vysype se tenkou 
vrstvou barvené hlíny a doplní pak hlínou oby
čejnou, načež vsune se do lisu, kdež obrovským 
tlakem hydraulickým obě vrstvy se těsně spojí, 
utvořivše tak pevnou dlaždici. Barva povrchu 
ztěžka za syrová bývá k pozorování, po vypálení 
ostře vynikne.

Má-li dlaždice míti více barev, užívá se ku 
plnění šablon, které ohraničení jednotlivých barev 
usnadňují. Šablony tyto jsou plechové rámečky 
stejných rozměrů s tvárnicí, které do těchto za
padají těsně.

Rozhraní mezi jednotlivými barvami tvoří tenké plechové stěny, které 
na spodních svých stranách tak jsou zaostřeny, že mezi nasypanými barvami 
tvoří rozhraní pouze vlas silné. Obr. 249. znázorňuje takovouto šablonu. 
Kolik barev dlaždice míti má, tolik dělníků (z pravidla děvčat) k plnění 
býti musí, má-li práce ta díti se rychle. Plnění toto děje se z pravidla 
tímto způsobem: Kolem dlouhého, hladkého stolu, který obyčejně mýdlem 
potřen bývá, aby tvárnice lehce po něm posunovati se dala, stojí děvčata, 
z nichž každé jednu barvu do tvárnice šablonou opatřené sype.

Viz obr. 250. znázorňující lisovnu rakovnické továrny na šamotové 
zboží, která v oboru výroby mosaikových dlaždic jako prvá v Cechách 
vyniká. Z obrázku vidno, že v popředí v právo plní 4 děvčata šestihranné 
tvárnice barvami, páté doplňuje tvárnici spodní vrstvou obyčejné šamotové 
hlíny a posunuje k lisu. Každé děvče má svoji schránku s barevnou hlinou, 
pomocnou šablonu, nálevku, kterou barvu do tvárnice sype a dřevěné kle- 
pátko, kterým na nálevku ťuká. Hotoví se na př. dlaždice šestihranná, která 
má míti 4 barvy. Obr. 251. Rámec kolem dlaždice je barvy bílé, trojúhel
níky modré, kolečko uprostřed černé, stezky mezi trojúhelníky zelené. Tvár
nici opatřenou šablonou obr. 249. obdrží nejdříve dívka, za stolem u lisu 
stojící. Tato vezme pomocnou svou šablonu a přikryje jí šablonu, v tvár
nici se nalézající. Pomocná šablona ta je šestihranný plech stejné velikosti

Obr. 249. Šablona na mo
saikové dlaždice.
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jako otvor tvárnice, v němž vyříznut je otvor v podobě bílého rámce kolem 
dlaždice, obr. 252. Přikrytím tím uzavřou se všechny přihrádky pro barvy 
modrou, černou a zelenou, a zůstane ohrazena pouze ona pro barvu bílou; 
nyní naplní se nálevka barvou bílou a ťukáním nasype otevřenou přihrádku 
as na V2 em zvýší, načež pomocná šablona se odejme a tvárnice po hladkém 
stole posune k "děvčeti druhému. Tato nasadí svou pomocnou šablonu, obr. 
253., která přikryje přihrádky pro barvy bílou, modrou a černou, a zůstane

pouze pro zelenou ote
vřena, kterou se na
plní. Totéž opakuje 
se u třetího děvčete 
s barvou modrou a ša
blonou obr. 254. a 
u čtvrtého s barvou 
černou a šablonou obr. 
255. Tím obešla tvár
nice kolem stolu a do
stala se k děvčeti, před 
stolem u lisu se nalé
zajícímu, které zvolna 
vytáhne šablonu ve 
tvárnici se nalézající 
a doplní ji až dovrchu

šamotovou hlínou, načež posune tuto k dělníkovi, který na stůl lisu ji staví, 
kdež tlakem, plnění ve tvrdou dlaždici se mění.

Továrna rakovnická založena byla r. 1883. p. Č. Vondráčkem, má dnes 
14 velkých pecí, 8 pecí t. zv. mufílových; pracuje 12 hydraulickými a 2 vřete
novými lisy; 4 akkumulatory, 24 hydr. pumpami, několika stojatými bě- 
houny; k pohonu slouží 150 IIP lokomobila. Osvětluje se 10 obloukovými 
lampami a 1000 žárových lamp elektrických. Zaměstnává 400 osob. Roční

Obr. 251. Dlaždice šesti- 
hranná čtyřbarevná.

Obr. 252. Pomocná 
šablona I.

Obr. 253.-255. Pomocné šablony II., III. a IV.

vagonu ohnivzdor-výroba obnáší 4 miliony mosaikových dlaždic a 400 
ného zboží.

Připomenouti sluší, že barvy k míšení s hlinou voliti se musí co 
možno intensivní tak, aby málo barvy a mnoho hlíny smíšeno býti mohlo. 
V případě opačném nebyl by povrch dlaždice tak pevný, jak toho potřeba 
vyžaduje, poněvadž tvrdost docílí se hlínou a ne barvou.

Jiný druh barvení děje se takto: Polosuchá, lisovaná dlaždice opatří 
se prohloubenými místy, rýhami a p., což obyčejně již při lisování se stane. 
Rysy ty tvoří různé obrazce. Po zaschnutí dlaždice nalije se do rýh barva 
nebo edasura různých barev. Poněvadž při lití tomto není možno se uchrá-
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niti, aby část barvy nebo glasury vedle ryh se nedostala, tře se po uschnutí 
těchto povrch dlaždice ostrou zvonivkou tak, až ostré rysy barev vyniknou.

Jindy opět ryjí se různé obrazce jehlou do přežahnutých dlaždic nebo 
desk, načež rýhy ty se jemným dlouhovlasým štětcem barvou nebo gla- 
surou vyplní, a po stuhnutí ubrousí, by byl povrch úplně rovný. Dekoro
vání toto jmenuje se »sgraffito«.

V Americe barví se předměty hliněné jako tašky, licovky a p. tím 
způsobem, že hlíně přimísí se určitá část kysličníku železitého v zrnkách. 
Kousky tyto po vypálení pěkně zčervenají, utvořivše kropenatý povrch 
takto dekorovaných předmětů.

Barvení povrchu předmětů hliněných toliko slabou vrstvou, nejvíce 
bývá užíváno v cihlářství, poněvadž je nejlevnější. Barvení to je dvojího 
druhu, buď lesklé nebo nelesklé. Prvého docílí se glasováním druhého 
barvením (angobováním). Barvení čili malování provádí se buď na syrové 
nebo přežahnuté výrobky. Oba tyto způsoby mají své zastance, kteří 
snaží se dokázati, že jejich methoda je výhodnější. Někdy provádí se malo
vání s glasováním společně a sice tak, že pod průhlednou glasurou nanáší 
se malba, jindy, po pálení na glasuru, aneb barví se glasura sama.

Nejobyčejnější způsob jakým se v cihelnách harvení povrchu děje, 
je t. zv. »angobování«. Toto provádí se hlavně u tašek a licovek, které 
zhotoveny jsou z hlíny, po vypálení nepěkně se zbarvující.

Angoba je hlína silně barvící, která čistě vyplavena a na řídkou kaši 
rozdělána byla. Dle potřeby mísí se do hlíny té různé chemikálie, čímž 
barva její se mění. Takto připravenou kaší potírá se potřebná plocha buď 
štětcem nebo polévá se zvláštní sběračkou, po případě namáčí se i před
měty do ní. Angoba musí se stejně smršťovati s hlinou, ze které je předmět 
zhotoven, nemá-li se obé od sebe odlupovati. Má-li se angoba nebo glasura 
nanášeti pouze na určitá místa, nutno toto čarami tužkou označiti, nejsou-li 
označena jako vyvýšeniny. Kde je obrazec poněkud pestřejší, pomáhá se 
kopírováním. Toto děje se tím způsobem, že kontury obrazce nakreslí se 
na papír, načež tyto propíchají se jehlou. Papír přiloží se na plochu před
mětu, a tře se po něm sáčkem ze řídkého plátna naplněným volně prachem 
ze dřevěného uhlí, čímž kontury z papíru na plochu se otisknou.

Má-li jen část plochy angobou neho glasurou pokryta býti, potírá se 
místo vedle obrazce zvláštní tekutinou, která přilnutí angoby nebo glasury 
ku hlíně zamezí. Tekutina tato skládá se z rozpuštěného vosku v terpenti- 
novém oleji. Jiný druh tvoří smíšeninu kaolinu, řepkového oleje a rozvaře
ného škrobu, kterým se obyčejně lepívá papír.

Při více barvách dbáti třeba toho, by jedna druhou ná rozhraní ne
kryla, čímž ošklivé zbarvení povstává.

Malování předmětů hliněných barvami děje se ponejvíce na přežah- 
nutý povrch pomocí jemných štětců. Barvy kupují se již hotové, nebo při
pravují svrchu označeným způsobem.

Malování děje se obyčejně společně s glasováním a nanáší se pod 
glasuru nebo na glasuru. Glasura, pod níž malováno je, musí býti prů
hledná. Barvy pod glasuru musí býti netavitelny a musí zůstati čisty i při 
silném žáru.

Toto jsou různé kysličníky kovové, smíšené s kysličníky hlinitým aj., 
které méně vlivu glasury podléhají než čistě kysličníky kovové.

K barvám těm užíti se musí čistých kysličníků, má-li barva po vy
pálení zůstati neznečištěna. Tyto se obyčejně před použitím pálí, melou 
a čistě vypírají, by se přítomné soli odstranily.

Glasury jsou sklovité, lesklé potahy, které mohou býti buď průhledné 
nebo neprůhledné. Těmito kryje se povrch hliněných výrobků za příčinou 
dekorování buď barvou nebo leskem. Zhušťují též povrch výrobků, chrá-
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nice jej před vlivem povětrnosti. Glasury nutno voliti tak, by tavitelnost 
jejich nebyla ani příliš snadná ani těžká, což říditi se musí dle hlíny ze 
které výrobek je zhotoven a dle žáru, ve kterém glasura taviti má. Ač 
hotové glasury v obchodě obdržeti možno, zmíníme se přece poněkud 
podrobněji o jich složení a úpravě.

Hlavní součástky glasur jsou: Kysličník olověný, kysličník křemičitý, 
soda, draslík, kysličník vápenitý, magnesium, kysličník hlinitý, kyselina 
borová a různá barviva.

Kysličník olovnatý prodává se jako leštěnec olověný a vyznamenává 
se snadnou svou tavitelností a pěkným leskem. Jemně umlet s kysličníkem 
křemičitým dává snadno tavitelnou glasuru, která však velmi málo pro 
měkkost svou vlivu počasí vzdoruje. By trvanlivost glasury byla větší, 
mísí se kysličník hlinitý. Silně okysličené olovo dává suřík, kterého ku 
glasurám se užívá. Tento znám je pod jménem minium, který neroztaven 
je barvy oranžově červené, kteréžto vlastnosti se upotřebí pro výrobu 
fermežových barev. Kysličník olověný je velmi jedovatý a jemné atomy 
jeho poletujíce vzduchem, dýcháním do plic a žaludku se dostávají, kdež 
dávají vznik různým chorobám. V místnostech, kde olovnaté glasury se 
vyrábějí, má se prach mokrými hadry stírati a ne pouze sprašovati. Jisti 
v takovýchto místnostech nikdy se nemá, a před vyjitím ruce i obličej, 
jakož i vlasy čistě mají se omýti. Též prospívá jednou denně vzíti něco 
roztoku Glauberovy soli.

Kysličník křemičitý dobývá se mletím oblázkových kamenů, pazourku, 
živce aj. Tento dává glasurám jejich tvrdost, vyžaduje však prudšího žáru 
ku svému roztavení. Smíšením jemně mletého kysličníku křemičitého, po
taše (drasla) a sody obdržíme pálením hmotu sklovitou, t. zv. vodní sklo, 
které čím více drasla a sody obsahuje, tím snadněji taví, ale též lehčeji 
počasí podléhá.

Soda také velmi často ku výrobě glasur se užívá, a upotřebí se co 
kuchyňská sůl, Glauberova sůl, borax nebo kamenec.

Draslíku taktéž jako smíšenina glasury se užívá, hlavně v podobě 
potaše, živce draselnatého a j.

Kysličníku vápenitého užívá se v podobě mramoru, vápence, křídy, 
sádry a j.

Magnesium jen ve skrovných dávkách ku glasurám míšen bývá.
Kysličník hlinitý slouží ku větší trvanlivosti glasur a těží se z látky 

hlinité chemickým rozložením.
Kyselina borová v podobě boraxu slouží ku snížení bodu tavitelností 

glasur.
Jako barviva přidávají se glasurám různé kysličníky kovové. Tak 

užívá se kysličníku železitého k barvám, hnědým a červeným, kysličníku 
manganového pro hnědé a fialové; oba kysličníky spojeny dávají barvy 
tmavohnědé a černé, kysličník uranový žluté, měděný zelené a modré, 
kobaltový modré, chromový zelené, niklový hnědé; kysličníky drahých 
kovů, zlata a platiny, dávají barvy purpurověčervené. Míšením různých 
kysličníků kovových docílí se všelikých odstínů různých barev.

V následujícím podáme několik receptů barvených glasur
Glasury úplně bílé docílíme ze 12 dílů kysličníku olovnatého, 16 dílů 

popele cínového, 38 dílů křemene, 12 dílů bilé hlíny, 7 dílů uhličitanu 
vápenitého, 3 dílů uhličitanu magnesiového, 20 dílů uhličitanu sodnatého.

Glasura tuto činí hlavně popel cínový poněkud drahou. Možno však 
tento doma si takto upraviti laciněji, než v obchodě ku koupí jest. V široké 
otevřené nádobě tavíme nejčistší cin tak, až na povrchu usadí se šedá 
pokožka, která stále pomoci nějakého předmětu stranou se stahuje, načež
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nová se rychle usazuje. Pokožka tato je popel cínový, který po zbělení 
z ohně odstraníme a jemně umeleme.

Glasura světlemodrá sestává ze 12 dílů leštěnce olovnatého, 9 dílů 
křemíku, 4 díly soli a iy 2 dílu smalty.

Zelená: 12 dílů leštěnce, 4 díly křemíku, 3 dílů soli, 1 dílu měděného 
popele.

Modrozelená: 1 díl měděného popele, iy 2 dílu smalty, 12 dílů leštěnce 
a 4 dílů křemíku.

červená: 12 dílů leštěnce, 4 díly křemíku 2 díly kysličníku železitého.
Světlečervená: tolikéž dílů leštěnce a křemíku smísí se se 3 díly anti- 

monuvsirného a 2 díly kysličníku železitého.
Žlutá: tytéž díly leštěnce a křemíku smísí se s iy 2 dílem antimonu 

sirného.
Glasuru průhlednou bez leštěnce docílíme smísením 70 dílů potaše, 

60 dílů Glauberovy soli (neb 27 téže, vody zbavené), 152 díly křemíku.
Tato glasura musí se jemně umlíti, roztaviti, nechat stydnout, a znova 

jemně umlíti.
Glasury těžkotavitelné nesmí taviti pod 1150° C a užívá se jich pro 

hlíny, které žár tento snesou, aniž by se bortily. Tavitelnost glasur sníží 
se přidáním látek tavících t. j. leštěnce, barytu, sody, draslíku, kysličníku 
vápenitého aneb přimíšením kyseliny borové do kysličníku křemičitého.

Opak docílí se zvýšením množství látek netavitelných, hlavně křemíku 
a hliníku. Mnohdy musí se glasury před upotřebením roztaviti a po vy
stydnutí znovu jemně umlíti, aby se látky ve vodě rozpustitelné v neroz- 
pusti^elné proměnily, aneb by se těžko rozložitelné látky snadněji do ostat
ních látek glasur smísily. Tavení toto děje se v t. zv. »kapslích«, do kte
rých se glasura nasype a s touto vloží do pece k tavení určené. Po roz
tavení a schladnutí rozbijí se kapsle a glasura znovu se mele. Aby se 
kapsle rozbíjeti nemusily, obkládá se vnitřní stěna těchto suchým pískem. 
Dno kapsle posype se as na 3 em taktéž suchým pískem a vloží papírový 
válce o něco menší než kapsle, který též suchým pískem se obsype. Do 
válec vsype se glasura, načež se tento vytáhne.

Tavení glasur nechá se i tak docíliti, že nádoba ve které se glasura 
nalézá, opatří se dole dírkou, kterou tato při tavení odtéká. Nádoba tato 
postaví se na dutý ohnivzdorný podstavec, který pod ohniště zvlášť upra
vených k tomu kamínek vede. Oheň kolem podstavce a nádoby žár stále 
stupňující, taví glasuru v nádobě a tato dírkou ve dně se nalézající odtéká 
dutým podstavcem do nádržky s vodou kde okamžitě stydne.

Veškery druhy glasur musí býti co nejpečlivěji na prach mezi sebou 
umlety, což nejlépe děje se na ležatých běhounech kamenných a sice po
moci vody. Stroje tyto popsány v oddíle o přípravě surovin. Glasury před 
upotřebením musí býti ve vodě rozředěny na řídkou kaši, jejíž hustota 
dle potřeby vyměřiti se musí.

Nanášení díti se musí stejnoměrně, což štětcem docíliti se nenechá, 
proto namáčí se buď předměty do glasury, neb se ní polévají zvláštní sbě
račkou. Při tom dbáti třeba toho, by plochy na které se glasura nanáší 
byly předem všeho prachu zproštěny, nebyly ohmatány, což obé přilnutí 
glasury ku plochám stěžuje. Po nanesení musí se pozorně předměty klásti, 
by glasovaná místa s druhými do styku nepřišla; nejlépe je tyto ihned 
do pece urovnati. Při glasování nutno dobře dáti pozor, by glasura ne
přišla na místa, která při rovnání v pecí se dotýkají druhých, což mělo by 
za následek slepení obou předmětů dohromady.

Povrch přežahnutých předmětů barví se také namáčením v roztoku 
nějakého kysličníku kovového v kyselině octové. Po namočení je dobře 
předměty ještě jednou slabě zahřátí načež možno na ně dobře malovati

Kronika práce. Díl IX, 9 0
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pastelami. Pastele tyto zhotoveny jsou z hlíny s barvou a glasurou smísené. 
Po malování pálí se předměty znovu. Obsahují-li pastele více než polovinu 
látek tavících, není třeba předměty po vypálení znovu glasurou potahovati.

Předmět, který barven býti má, musí býti porovitý, by barva do něho 
důkladně vniknouti mohla a s ním se spojila. Není-li tato pórovitost, mísí 
se barvy s látkami lepivými jako lněným, terpentinovým neb makovým 
olejem. Pálení ovšem musí býti takové, by olejně látky úplně vyhořely. 
V posledních dobách zatlačeno bylo ruční malování na hliněné předměty 
otiskováním různých obrazců na papír tisknutých. Tyto obtisknuté obrazce 
vpáleny jsou pevně do povrchu předmětů.

Zboží okrasné, jako syderolitové, maluje se též po vypálení obyčej
nými barvami terpentinovými, které po oschnutí fixírují se rozředěnou 
fermeží v terpentinovém oleji, neb lakují kopálovým lakem, což pravému 
malování a glasování velmi podobno jest.

Malování toto jmenujeme falešným Trvanlivost jeho ovšem není tak 
velká jako barvení pravého, poněvadž barvy do hlíny vpálené a glasurou 
polité o mnoho více vlivu počasí vzdorují, než barvy na povrchu výrobků 
se nalézající, které časem vyrudnou a vypaří se.

XII. Pálení.

Veškeré druhy hliněného zboží prvé než k praktickému jich upotře
bení dojiti může, musí býti v ohni páleny. Pálením tímto obdrží teprvé onu 
vlastnost, která je činí trvale vzdorujícími vlivům nepohod živelních a pev
nými, ku snesení onoho velikého tlaku, který ku př. při cihlách obrovské 
číslo značí, má-li spodní vrstva cihel vydržeti tíhu vysokých věží neb jiných 
staveb. Cihla silně pálená je onou stavební hmotou, která pískovec, mramor 
a j. kameny předrží, aniž by podléhala vlivu mrazu, deště, tepla a j.

Dr. Zimmermann ve svých »sílách a zákonech přírodních«‘) pojednávaje 
o pevnosti cihel, poukazuje na staré stavby pískovcové a cihlové na po
břeží baltického moře, kde klimatické poměry pro veškeré stavby jsou tak 
nepříznivé, a kde 600 let staré stavby cihlové jeví dodnes takovou ostrost 
kontur a veškerých tvarů, jaká při stavbě jim dána byla, kdežto stavby 
kamenné v téže době i později stavěné, ohlodány zubem času tak, že 
přirovnání obou staveb rozhodně ve prospěch cihel mluví.

Než, přihlédněme poněkud blíže k vlastnímu pálení. Pokud pálení při 
nižších stupních tepla se týče, sluší naň hleděti jako na další pokračování 
sušení, ano jeví jedny a tytéž příznaky. Při sušení jsme pozorovali, že 
ubýváním vody z výrobkův stoupá jejich pevnost, totiž zvýšuje se sou
držnost jednotlivých částic, látku výrobní tvořících. Prostým sušením, byť 
toto dělo se i při 80° C tepla, neodejmeme výrobkům všechnu vodu v nich 
obsaženou. Teprvé při 120° C uniká poslední voda, t. zv. hygroskopická. 
Voda chemicky slučující, totiž ona voda, která způsobila okysličení různých 
součástí hlíny, odstraní se úplně teprvé vysokým žárem, kterému výrobky 
vystaveny byly. Ztracením této poslední vody mění se hmota hlinitá ve 
hmotu kamenitou. Jak jsme pozorovali, smršťoval se do jisté míry výrobek 
při schnuti dle toho, mnoho-li vody ztrácel. Toto děje se i při pálení. Uni
káním vody dosud v hlíně obsažené, smršťuje se předmět i při pálení tak 
dlouho, dokud poslední voda z něho neunikla. Uniknutím poslední vody 
dosáhl předmět nejvyšší své pórovitosti. Stupňováním tepla ještě dále po
číná hmota hlinitá taviti a vyplňovati jednotlivé póry, zrnka písková, jimž 
hlína tavící ustupuje, blíží se k sobě, čímž pórovitost se opět zmenšuje

*) Naturkrafte und Naturgesetze, Berlín 1859.
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a výrobek znovu smršťuje. Pevnost výrobku tímto stoupá, ana zrnka písku 
těsně k sobě se přiblíží a tavící hlinou oblijí. Bod tento, kdy zrnka písková 
těsně k sobě se přiblížila, čímž největší smrštění nastalo, je nejvyšším 
bodem, do kterého se výrobek pálí, a jmenujeme jej bodem tavení. Stup- 
ňujeme-li žár ještě výše, taví látka hlinitá více, měníc se v hustou tekutinu. 
V té chvíli, kdy tekutost látky hlinité přemůže odpor pevných látek pís
čitých, mění se tvar výrobků tím více, čím tekutější látka je, a čím větší 
tíže na výrobek tlačí.

Různé tyto řáse pálení přináší sebou zvláštní vady.
První vadu, kterou pálení sebou přináší je pukání, již při prvém za

hřívání ohněm. Příčinou tohoto pukání je taktéž jako při sušení nestejné 
smršťování, které přivoděno buď většími shluky různě se smršťujících látek, 
aneb tím způsobem, že stejné srážení zamezeno ležením předmětů na širo
kých plochách a spočíváním přílišné tíže na těchto. Zamezení prvého docílí 
se tím, že důkladným zdrobněním hlíny před výrobou uchráníme se shluků 
různých látek v hlíně obsažených, čímž zamezíme seskupení se jich na 
jedno místo, načež míšením tyto stejnoměrně mezi sebou se rozdělí, a 
stejnoměrné srážení celé hmoty se docílí.

Praskání následkem druhé příčiny odpomůžeme takovým rovnáním, 
že předměty ne na široké jejich plochy, nýbrž na nejužší stavíme a před
měty na nichž více záleží, raději nahoru než dolů rovnáme, aby tíže na 
nich spočívající byla co možno nejmenší. Při pálení zboží zvlášť jemného 
rovná se toto tak, aby každý předmět jen vlastní tíži nesl, což později 
viděti budeme.

Druhou vadou, pálením přivoděnou, je změna tvaru zboží, přílišným 
pálením jeho povstalá. Z výše uvedeného jsme viděli, že v té chvíli, kdy 
látka hlinitá tavíc, mění se v látku tekutou, která seřídnouc do jistého 
stupně, teče, měníc tvar předmětu. Upotřebitelnost takovéhoto výrobku, 
který tvar svůj změnil, kolísá pak mezi nevzhledností a úplnou neupotřebi- 
telností. Obyčejná cihla zakulatí-li se ji tavením poněkud ostré hrany aneb 
prohne-li se částečně, nechá se ještě upotřebiti, ale stočí-li se, aneb změní 
tvar svůj, stává se úplně neupotřebitelnou. Zboží jemnější pak i při 
menší změně tvaru je zkaženo. Vadě této odpomůžeme tím, že pálíme 
zboží jen tak vysokým žárem, aby nebylo třeba obávat! se roztavení. Toto 
snadno docílí se tím způsobem, že vyzkoušíme dobře hlínu před upotře
bením a naleznouce bod tavení, tuto vždy jen k tomu bodu pálíme. O na
lezení bodu tavitelností viz v předu této knihy pojednání o zkouškách na 
ohnivzdornost. Nalezli-li jsme bod ten pomocí pyroskopů Segerových, mu
síme užívati tyto pak i nadále při pálení, máme li temperaturu jen do 
přesných hranic stupňovali.

Další vadou pálení je nestejné vypálení jeho ve všech částech pece, 
což značný vliv má nejen na různou pevnost jeho, ale i barvu. Příliš velký 
rozměr našich pecí nedovoluje žár do všech jejich částí stejně přivésti. 
Proto topení v pecích nutno tak založiti, by teplo sálalo od pramene co 
možno stejně na všechny strany. Toto docílí se však nejen stejnoměrným 
rozdělením topení, to je pramenů tepla, jako spíše stejnoměrným rozdělením 
vodiče tohoto tepla, to je vzduchu, který žár od pramene vede a výrobky 
jemu vystavené prostupuje. Bychom toho docílili, zvýšujeme žár až do 
určitého stupně, načež zamezíme i přístup i odchod veškerého vzduchu 
k vypáleným výrobkům, čímž onen vzduch, který žárem naplněn, stejno
měrně se po celé peci rozdělí, všechny výrobky stejně prostoupí, způsobiv 
tím nejen stejnou tvrdost jejich, ale i stejnou barvu. Toto ovšem v pecích 
s nepřetržitým topením jen z části docíliti se nechá a proto ono zboží, na 
jehož stejné, přesné barvě záleží, pálíme v pecích občasných, zvlášť k tomu 
účeli konstruovaných.

26*
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Jednou velmi důležitou vadou, kterou pálení sebou přináší, je zapa
ření zboží, tak zvaná kondensace. Poněvadž vada tato hlavně v pecích 
s vodorovným tahem se jeví a poněkud širšího vysvětlení vyžaduje, po
jednáme o ní na jiném místě.

Prvé než k různým soustavám pecí přikročíme, zmíníme se ještě 
poněkud blíže o některých věcích majících značný vliv na pálení.

Důležitým předmětem je zajisté palivo. K pálení výrobků hliněných 
užívá se různých paliv, které co do vydatnosti se poněkud od sebe různí. 
Používá se dříví, uhlí, rašeliny, v poslednějších dobách i plynu. Pokud se 
chemického složení paliv týče, sestávají tato z vícero látek při hoření 
různě působících, z nichž hlavní jsou uhlík, vodík a kyslík. Prvé dvě látky 
hoří, tak zvané hořlaviny; kyslík pak sám nehoří, avšak k hoření silně 
napomáhá.

Uhlík je podstatnou částí těles ústrojných (organických) nalézá se však 
v hojné míře i v některých nerostech, z nichž hlavně uhlí jmenovati sluší.

Vodík taktéž v tělesech ústrojných se nachází, hlavně však ve vodě. 
Jest to plyn bezbarvý, nevonný, a bez chuti, hoří temným, velmi horkým 
plamenem a tvoří s kyslíkem vodu. Tento je nejlehčím plynem dosud 
známým, váží 1 litr 0*01 g a užívá se jej ponejvíce k plnění balonu.

Kyslík je nejrozšířenější prvek na zemi. Nachází se ve vzduchu, vodě, 
jakož i ve všech organických i nerostných předmětech. Je to bezbarvý, 
nevonný plyn bez chuti, jenž nehoří, avšak k hoření nevyhnutelně jest po
třebným. Litr kyslíku váží 1*5*7. Jesl 1° onen prvek, který při tvoření 
hornin působil na okysličení jejich, a sloučeniny jeho nazýváme kysličníky 
a kyseliny. Vlastní hoření je slučování se hmot s kyslíkem.

Dle poměru, v jakém tyto zmíněné tři prvky v tom kterém palivu 
jsou obsaženy, mění se vydatnost jeho. Při hoření uhlík dodává teplo a za
nechává po sobě pevný zbytek, to je popel. Vodík napomáhá k silnému 
žáru svým hořením a kyslík následkem své přílišné lehkosti, žár odnáší 
a rozšiřuje. Paliva, v nichž uhlík a různé nečistoty převládají zanechávají 
mnoho popela, škáry; jiná, v nichž vodík převládá, jeví při hoření silný žár, 
a kde kyslík v nich značné procento činí, vyznamenávají se mohutným, 
dlouhým plamenem.

A hlavně tento kyslík je důležitým činitelem při pálení zboží hlině
ného. Paliva málo kyslíku obsahující, vyvozují snad ve značnější míře teplo, 
avšak teplo toto účinkuje silně jen v nejbližším okolí vlastního hoření, 
kdežto dále od tohoto toliko slabší účinky jeví, vypalujíc tak nejbližší 
zboží silně, kdežto další jen méně páleno zůstává. Aby se účinek tohoto 
pálení na všech místech stejně vyrovnal, nutno zakládati mnoho pramenů 
topných, což za následek má velikou spotřebu paliva. Ač palivo dlouho- 
plamenné, tedy na kyslík bohaté, značně dražší jest, než krátkoplamenné, 
přece je výhodnější jej užiti než druhého, poněvadž to, co na ceně jeho 
ušetříme, dvojnásob na množství přidati musíme, zvláště v tom případě, 
že jedná se o zboží jemnější, stejnobarevné.

Při zboží hrubším, kde drahé palivo by výrobní cenu značně zvýšilo, 
nutno pec tomu kterému palivu přizpůsobiti, to jest, rozměry její co možno 
zmenšiti a topení tak hustě založiti, by pro určenou prostoru dostačilo.

Z těchto důvodů sahá se při pálení nejjemnějšího zboží ku topení 
uhelným plynem, an tento takořka žádných zbytků, to je popele a škváry, 
po sobě nezanechává, a nej mocnější výhřevnosti se vyznamenává.

Druhou podmínkou pálení je vzduch. Nemá-li některá pec a násled
kem toho i oheň dostatečného vzduchu, kterého ohni nevyhnutelně je za
potřebí, není výkon její takový jaký by býti měl. Málo vzduchu činí oheň 
nedostatečným, tento vyvinuje množství černého kouře, který usadiv se na 
čerstvém zboží, pevně k tomuto přilne a později do něho se vpálí, což na
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barvu jeho má zhoubný vliv. Avšak nejen o dostatečný přístup, ale i odchod 
vzduchu musí býti postaráno.

Pokud se stavby vlastních pecí týče, nutno dbáti při tom zvláštních 
pravidel, která poněkud blíže označíme.

První podmínkou je, stavěli pece na místech úplně suchých, kde není 
třeba se obávati, že spodní vlhko nám bude škoditi. Kde neni možno 
s určitostí říci, že úplně suché místo pro pec zaručeno, tam nutno učiniti 
zvláštních opatření, jimiž vliv spodního vlhka na pec se zamezí. Toto děje 
se založením tak zvané isolace pod podlahou pece. Isolace ta je několike
rého druhu. Jeden druh, který v případě menšího vlhka úplně stačí, je 
ten, že na plocho položená vrstva pálených cihel natře se silně buď kameno- 
uhelným dehtem neb polije vrstvou cementu, načež teprvé podlaha pece 
se klade. Při vlhku silnějším sype se nad dehtovanou vrstvou silná vrstva 
písku, na kterouž teprvé podlaha přijde. Jindy kryje se as x/2 m  P°d pod
lahou celá plocha dehtovaným papírem neb deskami asfaltovými.

Nejsložitější, avšak nejjistější isolace postaví se tímto způsobem: as 
60—70 em pod vlastní podlahu pece položí se na plocho jedna vrstva cihel 
dobře pálených, která polije se silnou vrstvou cementu. Na tuto postaví 
se 2 vrstvy cihel křížem přes sebe, na dlouhé úzké plochy, řídce vedle sebe, 
na to poklopí se jedna vrstva opět cementem politá, načež teprvé vlastní 
podlaha následuje. Kolem celé pece založí se prostorné stoky neb trativody 
as V2—1 m  v hloubi. Isolace musí býti úplnou zárukou suché podlahy, která 
je nevyhnutelnou podmínkou každé pece.

Vnitřní stěny pece musí býti zhotoveny z cihel, které nejvyšší tempera- 
tuře pece vzdorují a tyto před upotřebením musí býti tak silně vypáleny, 
že při dalším pálení nesmí se více smršťovati. Také malta musí býti co možno 
písčitá, by se při pálení nesmršťovala a trhliny netvořila, kterými by po
zději mnoho vnějšího studeného vzduchu přicházelo a zboží uvnitř škodilo.

Stěny vnější musí býti co možno silné, by snesly klenutí a bránily 
vlivu vnějšího vzduchu. By zamezilo se pukání, ku kterému plné zdě 
jsou náchylny, zvláště u pecí, kde každým pálením a stydnutím stěny se 
silně rozpínají a stahují, staví se dvě slabší zdě vedle sebe, a na určitých 
místech se spojují, prostor mezi nimi pískem napěchuje. Zařízení takovéto 
je zvláště u pecí kruhových, kde bez něho se obejiti není možno. Pokud 
se vlastní soustavy pecí týče, dělíme tyto na občasné a pece s pálením 
nepřetržitým.

Prvé plní se a pálí v přestávkách za sebou, druhé jsou bez přestání 
v činnosti.

K prvým náleží milíře, pece polní, otevřené pece, pece klenuté. Ka- 
selská pec a pece s klesajícím plamenem. U prvých čtyř druhů směřuje 
tah vzduchový z dola nahoru, kterýmžto směrem i oheň postupuje, u Ka- 
selské pece je tah vodorovný a u pece s klesajícím plamenem směřuje od 
klenutí dolů.

Pece občasné hodí se dobře pro menší výrobu, avšak spotřebují mnoho 
uhlí, což činí pálení v nich velmi drahým, poněvadž veliké množství hor
kého vzduchu z pece odchází, aniž by se nějakým způsobem zužitkovali 
mohlo. Unikání tohoto tepla děje se jak při topení samém, tak i po něm, 
kdy zboží v žáru rozležeti se nechává a stydne.

Pálení samo sestává ze řady různých prácí, z nichž každá zvláštního 
vysvětlení zasluhuje. Jednotlivé práce jak za sebou následují jsou: rovnání, 
vypařování, zahřívání, vlastní pálení v užším slova smyslu, ustálení, chla
zení a vyvážení.

Rovnání řídí se vždy dle soustavy pece a dle způsobu jakým se zboží 
pálí. Toto díti se musí co možno pečlivě, se vzhledem na volné rozšiřování 
žáru. Účelným rovnáním řídí se tah vzduchový, čímž i žáru možno po
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třebné cesty vykázati a jeho postup na některých místech urychliti neb 
zdržeti.

Vypařováním jmenujeme ono pozvolné odstraňování vody ve výrob
cích obsažené, které zapotřebí je vždy dříve provésti, než ku vlastnímu 
pálení přijiti možno. Vypařování toto díti se musí tak volně, by čerstvé 
zboží příliš rychle s teplým vzduchem do styku nepřišlo, poněvadž při tom 
horká pára se vyvinuje, která na zboží zhoubný účinek má; nastáváť
kondensace čili zapaření. Horká pára již je vzduch nasycen zavlhčí a ro
zevře hlínu výrobků, která po uschnutí sice opět se sestoupí, ale trhlinky 
rozevřením povstalé více se neuzavrou v té míře, aby pevnost byla táž, 
jako při vypaření volném. Mimo toho usadí se v této době rozpaření vzdu
chem nesený kouř, popel a všeliké nečistoty a škodlivé výpary na povrchu 
výrobků a později do něho se vpálí, čímž značné znečistění povstává. Vy
paření končí v té chvíli, kdy teplo zvolna stupňované dosáhlo 120° C.

Zahřívání děje se dálším zvyšováním temperatury a činí jaksi přechod 
od vypařování k vlastnímu pálení.

Vlastní pálení ukončuje přeměnu látky výrobní z hmoty hlinité na 
látku kamenitou. Teprvé dostoupením 1000° C uniká poslední, chemicky 
slučující voda a hlína béře na sebe živou barvu hotového výrobku, která 
dle chemického složení je buď bílá, žlutá, světle nebo tmavě červená, mo
dravá nebo hnědá. Avšak nejen stupeň tepla, ale i způsob, jakým toto na
zboží účinkuje, má důležitý vliv na barvu výrobků.

Cím více kyslíku plyny zbožím proudící obsahují, tím více jímán 
tento součástkami železitými, které se tím okysličují, a do tmavočervena 
zbarvují.

Jak již výše uvedeno, možno při pálení žár v peci pouze do té míry 
stupňovati, dokud toho hlína snese. Stupeň, ve kterém bod tavení nastává, 
kolísá u různých druhů hlin mezi 1000—1600°C.

Ustálením jmenujeme onu dobu, kdy zboží po vypálení zůstává v žáru 
pálením vyvozeném tak douho, až tento stejnoměrně se po celém prostoru 
rozložil.

Chlazení nastoupí po ustálení a může se u některých hlin dosti rychle 
provésti, kdežto jiné pro choulostivost svou jen volně chladili se musí.

Vyvážení je poslední prací a končí ní obyčejně manipulace v cihlářství 
obvyklá.

My projdeme jednotlivé druhy pecí a popíšeme různé práce s jich 
vedením spojené.

M i l í ř e .

Chtějíce popsati co možno všechny soustavy pecí, určených k pálení 
různých druhů zboží cihlářského, není nám možno vyhnouti se onomu 
způsobu pálení, které primitivní svojí podobou nutí mimoděk k domněnce, 
že je to asi tentýž způsob, jehož užíváno bylo v pravěku a který v málo 
snad pozměněné formě až na doby naše se zachoval.

Způsob, páliti cihly v milířích není sice výhodný tam, kde cihlářství 
k vůli obchodu se provozuje, poněvadž při velké výrobě shledali bychom 
se se značnou ztrátou, povstalou zkažením mnoha zboží, které v niveč 
přichází na spodních částech těchto pecí, upotřebeno jsouc co rošty, kte
rými přiváděn vzduch do ohně; cihly nalézající se na dně pece bývají oby
čejně na spodnějším svém konci nasáknuty spodním vlhkem a poněvadž 
pak celá ostatní tíže na těchto spočívá, má to za následek rozmačkání 
těchto spodních polovici cihel, které více upotřebiti možno není. Mimo 
tohoto musí se takořka ve všech případech odhoditi vrchní vrstva, polo
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žená na plocho, tak zvaná »přikrývka«, která z pravidla zachycuje do sebe 
veškeré výpary, povstalé stykem ohně se syrovými cihlami, které celou 
tuto vrchní vrstvu »rozpaří« tak, že při sebe menším nárazu rozpadne se 
na sta kusů.

Tam pak, kde pec za příčinou několikerého pálení, není zevně chrá
něna zdí z cihel pálených, nutno obložiti tuto cihlami syrovými, totiž utvo- 
řiti t. zv. )>plášť«, zevně rozředěnou hlinou umazaný, který zamezuje pří
stup studenému vzduchu dovnitř pece, chrání od přímého styku ohně 
s venkovskou nepohodou a nepřipouští unikání vnitřního žáru; tento »pláštV 
bývá také pouze na vnitřní straně slabě vypálen, kdežto strana zevnější 
znečištěna jsouc vrstvou řídké hlíny, činí zboží ne-li úplně nepotřebným, 
aspoň nevzhledným a neprodejným.

Toto jsou zajisté ztráty, které nečiní velké vábivosti k pálení v milí
řích tam, kde počítáno na největší užitek.

Pro ojedinělé stavby však, které podnikány v místech chudých na 
hmoty stavební, bývá s výhodou páliti cihly ku stavbě v milířích, nalezá-li 
se na blízku ložisko potřebné hlíny. Pálení takové spojeno je se zvláštními 
výhodami. Cihly pálené ve vlastní režii stojí mnohem méně, než kdyby se 
měly kupovati a mimo toho pálení děje se obyčejně blízko místa staveb
ního, tak že se uspoří velmi mnoho na převážení a zboží samo se ušetří 
trojího i čtverého překládání, které nikdy není k užitku.

V tom případě, že stavba má býti ve větším rozsahu a pálení v peci 
má se opakovati, je dobře pec obezdíti ochrannou zdí z pálených cihel, 
dole as na 0 75 m vysoko, na jednu cihlu silnou, výše pak na půl cihly; 
toliko u vrchu pece, 5—6 kamenů vysoko, staví se na čtvrt cihly silná 
zídka z cihel syrových, které se při každém pálení obnovují.

Ač způsob tohoto pálení je velmi jednoduchý, nutno přece si počínati 
s největší opatrností, jak při volbě místa, na kterém má býti milíř po
staven, tak při rovnání téhož; zvláště však dbáti třeba přesného množství 
uhlí, které sype se ve vrstvách střídavě s vrstvami cihel. Není-li toto 
s náležitou mírou provedeno, stává se velmi snadno, že veškeré zboží 
v milíři narovnané vypálí se buď velmi slabě aneb v opačném případě, 
slije se celý milíř v jednu tvrdou hmotu, kterou pak jen s velkou ná
mahou možno rozbiti na kusy. Tyto nejsou však více upotřebitelný jako 
stavivo do zdí a možno jich užiti pouze do základů místo kamena, kde 
ovšem co do tvrdosti a trvanlivosti tento předčí, poněvadž hmota tato po
dobna je jakési skelné, škvárovité hmotě, která žádného vlhka nepřijímá. 
Neméně důležito je ovšem také rovnání.

Jednotlivé vrstvy musí býti na všech místech stejně hustě rovnány, 
by tah vzduchu nebyl někde silnější, následkem větších mezer mezi jednot
livými cihlami, jinde naopak příliš zdržen rovnáním hustým. Toto má pak 
za následek nepravidelný postup ohně a zboží bývá místy slité, místy málo 
pálené; toto stane se i v tom případě, že vrstvy uhlí byly stejnoměrně 
sypány.

U popisu milířů zdržíme se poněkud déle, chtějíce co možno nejpo
drobněji popsati ten způsob pálení, ze kterého postupem teprve ostatní se 
vyvíjely a jsme přesvědčeni, že princip pálení vůbec, snadněji srozumitelným 
se jeví, popsán jsa při primitivním tomto způsobu, než při kombinované 
některé soustavě moderních pecí.

Předsevzavše si vypáliti určitou část cihel v milíři, musíme předem 
vyhlédnouti místo, k založení tohoto vhodné. Toto vyhledáno budiž se 
zřetelem na vlhkost půdy, která do jisté míry je prvou příčinou špatného 
zdaru. Ssajeť oheň, nalézající se ve spodních kamenech milíře i všech jiných 
druhů pecí, vlhko ze země asi týmž způsobem, jako oheň lampy ssaje 
petrolej pomocí knotu, jenže vodičem vlhka jsou zde nejspodnější ka



meny cihel, představující zároveň rošty. Cihly tyto, nasáknouce spodním 
vlkhem a tlačeny jsouce ohromnou tíží shora, rozmačkají se a vyplní roz- 
močenou tou hmotou mezery mezi jednotlivými cihlami, zamezíce tím zá
roveň přístup vzduchu zdola do ohně, který pak buď uhasíná aneb jen 
slabě živoří.

Proto je vždy dobře voliti místo co možno suché a pokud toho místní 
poměry dovolují, vždy vyvýšené, by v případě deštivých počasí voda směrem 
k milíři se nestahovala, ba ani poblíže tohoto státi nezůstávala. Není-li 
žádné vyvýšeniny na blízku, nutno as na 1 m  kolem milíře vykopati stoku, 
do které by se voda dešťová stahovala a rychle odtékala.

Velikost místa určena budiž vždy dle toho, v jakém množství mají 
se cihly páliti. Z pravidla měří šířka milíře obyčejně 5—6 Wř, výška 2y2—

3 m; délka jeho zá
visí na množství cihel. 
Lépe je vždy pec po
někud do délky než 
do šířky prodloužiti, 
poněvadž je-li tato 
příliš široká, trvá to 
velmi dlouho, než uhlí 
v příčných uličkách 
(kanálcích) naskrz pro- 
hoří.

Při normálním ro
vnání cihel a sypání 
uhlí přijde průměrně 
280—300 cihel na 1 m3. 
Uličky, které naplněny 
jsou kostkovým uhlím 
a které bývají z věnčí 
zapalovány, jsou na 
čtyry cihly od sebe 
vzdáleny; toliko krajní 
dvě, po koncích se na
lézající, jsou vzdáleny 
na dvě cihly od po
čátku a konec pece.

Nalezli-li jsme 
vhodné místo pro po
stavení milíře, urov
náme toto co nejrov

něji, hledíce, by celá plocha byla co možno vodorovná. Je-li půda tato 
poněkud vlhká neb měkká, je lépe po celé ploše položití pálené cihly na 
plocho, by spodní vrstvy, na nejužších stranách stojících cihel, do země se 
nezamačkaly a neuzavřely tak přístup vzduchu.

Na takto urovnanou půdu založíme nejprvé ohraničující zídku, kla
douce v této cihly na plocho a sice nejprve po celé šířce milíře. Na délku 
nerovnáme tuto zprvu dále, než k prvé uličce. Při tom dlužno hleděti. by 
kameny jedné vrstvy, převazovaly vždy kameny vrstvy druhé. Obr. 256. 
ukazuje způsob, jakým se tento počátek děje. 4̂, je šířka milíře, J5, strana 
delší, na které se nalézají uličky jdoucí rovnoběžně se šířkou pece, které 
označeny jsou C, O1; Z)1, Z)2 je vlastní zídka, &, S l, S 2. je prostor pro
kladení roštů, nalézající se mezi jednotlivými uličkami.

Jakmile jsme narovnali zídku na 8 kamenů vysoko (plochých), nasta
víme tuto výše v šířce celé cihly, nýbrž pouze na půl cihly, kladouce tuto
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Obr. 256. Založení milíře.
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Obr. 257. Roh zídky.

na vnitřní polovici šířky dosavádní, čím povstane nám jakýsi stupeň ve 
výši asi 60 em. Roh milíře s osmikamenovou zídkou na celou cihlu a čtyř- 
kamenovou zídkou na půl cihly znázorňuje obr. 257. Dostoupila-li výška 
půlcihlové zídky asi čtvrtý neb pátý kámen, zanecháme zídky a začneme 
rovnati spodní vrstvy ve vlastní peci. Toto děje se do vrstvy čtvrté pouze 
v prvé části vnitřního prostoru, jdou
cího od zídky (strany šířky milíře) k prvé 
uličce (označené na obr. 256. c). Cihly 
prvé vrstvy, přivádějící do pece spo
dem vzduch, staví se na dlouho, nej- 
užší stranu svojí, po dvou za sebou, 
v rovnoběžném směru s délkou pece, 
vždy na tloušťku cihly od sebe. Obr. 256. 
představuje narovnanou takto spodní 
vrstvu v části /S4, mezi kratší zdi a 
prvou uličkou. Postavené cihly ozna
čeny 1E, E \  E 2, jE3 atd. Cihly na tuto 
vrstvu přiváží se se strany vnitřní, kdežto 
na zídku lépe voziti tyto se strany 
vnější, by se urovnaná plocha v peci příliš nerozjezdila. Rovnač stojí 
taktéž na straně vnitřní.

Jsouce s prvou vrstvou hotovi, rovnáme na tuto druhou, stavíce cihly 
v opáčném směru, po šířce pece; těsně při zídce vedeme řadu prvou, na 
sílu cihly, od této druhou, atd., až podél prvé uličky řadu pátou. Hledíme-li 
nyní shora skrze 
narovnané takto 
dvě vrstvy, vidí
me že povstaly 
nám čtyřhranné 
otvory, kterými 
při ohni proudí 
vzduch dovnitř 
pece. Poněvadž 
pak k pálení v 
milíři používá se
kamenouhelného prachu, nutno otvory tyto chrániti před zasypáním. Toto 
stane se tím způsobem, že vyplníme mezery druhé vrstvy uhlím kousko- 
vým, přihradivše nej prvé otvory kousky většími, by do mezer vrstvy prvé 
žádné uhlí zapadnouti nemohlo. Obr. 258. znázorňuje vrstvu druhou. 
E , F \ F2, F 3 atd. 
jsou cihly v příč
ných řadách za 
sebou jdoucí.

Vyplnivše 
mezery vrstvy 2, 
až do vrchu vět
ším uhlím (ne 
však tak, by jed
notlivé kousky 
vyčnívaly, poně
vadž by následující vrstva nerovně stála) klademe vrstvu třetí, a sice 
tímtéž způsobem, jako vrstvu prvou, kterouž taktéž větším uhlím vy
plníme. Po této následuje vrstva čtvrtá, t. zv. »řetízek«. Podél zídky, 
uličky a ve středu mezi oběma, postavíme tytéž řádky, jako ve vrstvě 
druhé a v mezerách takto povstalých, rovnáme šikmo proti sobě cihly co

Kronika práce. Díl IX. 2 7
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Obr. 258. Druhá vrstva milíře.

Obr. 259. Řetízek v milíři.
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možno hustě, by vrstva tato stála pevně a jednotlivé cihly se nezvracely, 
poněvadž při rovnání vyšších vrstev, rovnač po vrstvě této chodí. K vy
plnění vrstvy 3. a 4. hodí se nejlépev větší zrnka, vysátá na prohazovačce 
z uhelného prachu, t. zv. krupice. »Řetízek« znázorněn na obr. 259.

Po ukončení a vyplnění čtvrté vrstvy rovnáme na podélných stranách
další čásť zídky, 
nechavše pro 

prvou uličku me
zeru na půl cihly. 
Je-li na obou po
délných stranách 
zídka hotova až 
k uličce druhé, 
označené O1, po
stavíme po celé 
délce uličky prvé, 
cihly na nejužší, 
dlouhou stranu 

Obr. 260. Zídka přes 2 uličky. do jejího středu
za sebou tak,

jako jsme činili při rovnání 2. vrstvy. Na tyto položíme na plocho cihly 
po délce uličky, tak že tyto utvoří jakési klenutí nad dvěmi podélnými 
uličkami, zůstavšími mezi prvými vrstvami a řadou cihel středem uličky 
C se táhnoucí. Když po zapálení milíře zazdí se vrchní části uličky (7, 
má vzduch do milíře přístup pouze těmito malými uličkami spodními. Ty

označeny jsou na obr. 260. H. 
Cihlu spodní i vrchní, jmenujeme 
»lavičku«. Obr. 261.

Po poklopení těchto cihel 
Obr. 261. Lavička. celou délkou uličky C, rovnáme

dále za uličkou v prostoře S ‘d 
tímtéž způsobem, jako z počátku v prostoře S4. Oboje rovnání je totéž, 
jen s tím rozdílem, že prostor S s je dvakrát tak široký, jako prostor £4. 
Pouze »řetízek<( v prostoru S 3 je poněkud pozměněn za tou příčinou, by 
vrstva vyšší, lépe tento »vázala<(. Změna ta záleží pouze v tom, že řady 
cihel, táhnoucí se rovnoběžně s uličkami, nejsou jednoduché, nýbrž dvojité.

Je-li 4. vrstva 
po obou stra
nách uličky G 
hotova, vypl

níme tuto, 
představující 

nyní asi 37 em 
hluboký kaná
lek, kusovým 
uhlím tak, že 
po obou kon
cích uličky jej 
jest viděti. Na

to postavíme započatou pňlcihlovou zídku kolem celého vyrovnaného kusu 
milíře, překlenouce ní uličku mezi celocihlovou zídkou spodní povstalou; 
vedle slabší této zídky položíme ještě jednu cihlu na plocho, překlenouce 
ní tak zbývající čásť uličky zevnější strany na obr. 260. písmenou O ozna
čenou. Pohled na vyrovnané čtyry vrstvy ze strany vnitřní, obr. 262. Prvé 
než počneme s vrstvou pátou, posypeme »řetízek(( vrstvou kamenouhel 
ného prachu.

Obr. 262. Vyrovnané 4 vrstvy milíře.

// V



Vrstva pátá překlenuje uličku 0, jakož i uličky další. Tato rovná se 
nyní v obou prostorech, S* i S s a klade cihla vedle cihly hustě, dlouhá 
strana v rovnoběžném směru s délkou pece. Nejprvé rovnáme pátou vrstvu 
po obou stranách uličky, přestrkujíce vždy dvě cihly proti sobě nad uličkou 
tak, by konci se dotýkaly. Způsobem tímto překleneme uličky po celé 
délce. V případě, že chceme nechati otvory ku hledění do pece, za příčinou 
pozorování po
stupu ohně, po
stavíme kolmo 
do každé uličky 
jednu neb dvě 
latě, k nimž při
rovnáváme ve 
všech dalších 

vrstvách cihly 
těsně, čímž po
vstane jakýsi ko- 
mínek, z uličky 
až k vrchu pece.
Komínky tyto 
nutno však na
hoře dobře při- 
krýti, by tah v 
těchto nebyl vět
ší, než v ostatní 
peci, jinak vy
stoupí kolem komínků oheň příliš brzy do vrchu, čímž stane se, že cihly 
v okolí komínků jsou méně páleny, než ostatní. Jsouce hotovi s překle
nutím uličky, narovnáme řadu, jako u uliček, podél zídky kratší strany; 
prostor mezi oběmi řadami vyplníme tímtéž způsobem. Zbude-li úzká 
dlouhá mezera po šířce pece, do které se řada zmíněným způsobem rov
naná již nevejde, rovnáme do této cihly v podobě »řetízku«. Obr. 263.
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Obr. 264.-265. Rovnání na rohu milíře.

Vrstvy následující rovnají se tímtéž způsobem jako vrstva pátá, totiž 
hustě, cihla podle cihly; při vrstvách těch nebéře se již ohled na spodní 
uličky, nýbrž rovná se stejně po celé šířce i rozdělané délce pece. Vrstvy 
tyto rovnají se střídavě, vždy opáčným směrem, tak, že ku př. dlouhá 
strana cihel vrstvy páté, je rovnoběžná s podélnou stranou pece, vrstvy 
šesté, se šíří pece atd.
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Na pokrajích, totiž podél zídky, jak široké tak i dlouhé, rovnáme stří
davé, vždy dvě a jednu cihlu plochou stranou dovnitř pece, jichž účelem 
je vázati jednotlivé vrstvy na pokrajích pro ten případ, že by následkem 
omoknutí zídka milíř chránící, buď se odchlípla, neb úplně odpadla, což by 
mělo za následek, že při špatném vázání cihel za zídkou se nalézajících, 
jednotlivé vrstvy by se na pokrajích sesuly, čímž povstaly by velké ne
příjemnosti, spojené s opravováním těchto okrajů v době, kdy oheň snad 
dostoupil té výše, že sesuté cihly jsou do červena rozpáleny. Mimo toho 
chrání cihly, zmíněným způsobem kolem zídky postavené, unikání vnitř
ního žáru. V tom případě, že cihly vedle zmíněných mají se rovnati tímtéž 
způsobem jako tyto, stavíme mezi oboje, jednu řadu způsobem opáčným. 
Obr. 264. a 265. znázorňují dvě vrstvy takto rovnané, na rohu milíře.

Mezi každou vrstvu cihel sypeme vrstvu uhlí, z výši asi 1y2 cm- 
V osmé vrstvě rovnáme opět »řetízek«, v němž mezery vyplníme většími 
zrnky uhlí. Tento posypeme taktéž prachem uhelným. Má-li býti výška

milíře vyšší než 
16 vrstev, je vý
hodno rovnati »ře- 
tízek« v každé 
další páté vrstvě, 
poněvadž zrnitější 
uhlí dá více žáru 
než prach.

Jsme-li hotovi 
s rovnáním v obou 
prostorách mezi 
zídkou a uličkou 
prvou, a prvou a 
druhou, pokraču
jeme tímtéž způ
sobem dále po 
délce milíře, ne
chávajíce vždy za 
vzdálenosti čtyř ci
hlových délek no
vou uličku, kterou

opět vyplníme uhlím kusovým. Chceme-li milíř ukončiti, učiníme to tímtéž 
způsobem jako jsme začali, postavíce ohraničující zídku na dvě cihlové 
délky od poslední uličky.

Výška milíře řídí se taktéž dle množství cihel, k pálení určených. Při 
posledních 5—6 vrstvách rovnáme ochrannou zídku pouze na čtvrt cihly, 
jak z obr. 266. je vidno. Stavětí milíře příliš vysoké, není výhodno, poně
vadž je zapotřebí více lidí k podávání rovnači; průměrná výše bývá 2*50 m  
až 3 00 m.

Dorovnali-li jsme poslední vrstvu, posypeme tuto ještě silnější vrstvou 
uhlí, načež položíme jednu vrstvu cihel na plocho, t. zv. »přikrývku«. Tato 
zamezuje přílišný tah vzduchu, vcházejícího ze spodu do pece a odděluje 
poslední vrstvu cihel od vrstvy vlhké hlíny, kterou uzavírá se po vyhoření 
poslední uhelné vrstvy, žár uvnitř milíře. Při kladení »přikrývky« třeba 
míti vzhled na to, by komínky, jdoucí z uliček spodních až do vrchu pece, 
byly přiklopeny dobře a vždy jednou celou cihlou, bychom při dívání se 
na postup ohně, nemusili zvedati dvě neb snad i čtyry cihly, pod jichž 
rozhraním se komínek nalézá.

K rovnání ještě podotknout! sluší, že při vrstvách hustých není možno 
vždy užíti jednoho a téhož pravidla, že totiž cihly rovnati se mohou vždy

Obr. 266. Pohled na vyrovnaný milíř.
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těsně jedna vedle druhé. Záležíť zde příliš na tom, je-li milíř postaven na 
výšině neb v údolí, a jsou-li cihly z hlíny lehko neb těžko tavitelné. V po
sledním případě rovnáno budiž vždy raději hustěji a vrstvy uhlí buďtež 
silnější. Při sypání uhlí hleděno budiž k tomu, by vrstvy byly všude stejně 
silné; toliko kolem zídky možno sypati trochu více, poněvadž zde uniká 
čásť horka zídkou a vniká dovnitř studený vzduch z věnčí. Zídka spodní, 
celocihlová, budiž svislá, vrchní, půlcihlová i čtvrtcihlová, u vrchu poněkud 
dovnitř pece nakloněná, čímž zamezí se možné odchlípnutř neb odpad
nutí. Obr. 266.

Ukončivše rovnání milíře, rozděláme hlínu, do níž přimíšeno je hodně 
písku, co možno řídce a umažeme zevně celou zídku tak, by zevnější stu
dený vzduch neúčinkoval tak na oheň uvnitř pece. V případě, že buď 
účinkem prudkého větru, buď vnitřního žáru, umazání toto rozpuká, nutno 
znovu trhliny takové umazati.

Nyní je práce při milíři hotova a zbývá pouze přivésti celou stavbu 
do ohně. Narovnavše do všech uliček, po obou jejích stranách hraničky 
dříví, zapálíme tyto nejprvé na té straně, proti které nefouká vítr. Teprvé 
když uhlí asi na půl metru dovnitř dobře hoří, 
zapálíme hraničky na druhém konci uliček. Stane-li 
se, že při zapalování prvé strany, kouř bije ven 
příliš a oheň špatně hoří, zakryjme otvory uliček 
na druhé straně cihlou, čímž zabráníme silnému 
tahu vzduchu uličkou, který sráží nám oheň i kouř 
ven a znesnadňuje tím zapálení uhlí uvnitř. Hoří-li již 
obě strany všech uliček dobře, t. j. můžeme-li býti 
jisti, že po uzavření uliček oheň uvnitř nezhasne, 
postavíme do otvoru těchto po jedné cihle na nej- 
užší, krátkou stranu její (»na hlavu«) a zbude-li na
hoře ještě malý otvor, vložíme do tohoto přiměřený 
kousek cihly, načež řídkou, ostrou hlínou mezery 
dobře umažeme. Obr. 267.

Nyní dbáti nutno, by k milíři nikdo nepovo
laný přístupu neměl, kdo by zazděné otvory ote- 
vříti mohl. Vnikáním příliš mnoho studeného 
vzduchu stalo by se, že cihly uvnitř již v žáru se 
nalézající, stykem tímto by pukaly příliš rychle 0br 267 Uzávěrka uliók 
stydnouce. Mimo toho je nevyhnutelno chramti* po zatopení. 
v ohni se nalézající milíř jak deště, tak i silného
větru. Oboje má za následek mnohdy i velmi značnou škodu. Tak stává 
se, že silný vítr, delší dobu na jednu stranu milíře účinkující, sežene oheň 
s této strany o několik cihel dovnitř pece a cihly po této straně se nalé
zající, buď úplně nic, neb jen zcela málo se vypálí. Toto stává se namnoze 
i vzdor dobrému omazání zídky rozředěnou hlínou. Proto je dobře při 
velkých větrech trpící stranu chrániti prkenými chránidly, jichž se užívá 
obyčejně za deště podél kolen, by syrové zboží neomoklo. Ze pak déšť 
hořícímu milíři k užitku není, není ani třeba podotýkati. Není-li milíř před 
deštěm dostatečně chráněn nejen s hůry, ale i ze stran, mívá to často 
velmi ošklivé následky. Vniká shora voda do milíře a rozmočí vrchní, ne- 
vypálené dosud vrstvy a je-li ji takové množství, že ji žár uvnitř nestačí 
vypařiti, vnikne i do vrstev spodnějších a rozpaří tyto tak, že nejsou více 
upotřebitelný ku stavění. Šlehání deště na strany milíře má obyčejně za 
následek, že syrové zídky rozmoknouce na vnější straně, buď se odchlípnou, 
aneb úplně odpadnou. Že rychlé opravování těchto, není ničím příjemným, 
rozumí se samo sebou. Také nutno při dešti dbáti, by žádná voda ne
vnikla do pece malými otvory, které zůstaly otevřeny pod »lavičkami«.
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Vniknutím vody rozmočí se spodní vrstva cihel a tyto tlakem shora roz
mačkány jsouce, vyplní jednotlivé mezery, čímž zamezí další přístup zdola 
do pece vzduchu.

Oheň v uličkách rozdělaný šíří se nyní zvolna po celé jejich délce, 
až spojí se uprostřed. Od tohoto chytá uhlí v druhé vrstvě, a postupně ve 
vrstvách následujících. Vrstvy spodní, jsouce řídce rovnány, prohoří ry
chleji, než vrstvy vyšši, husté. Vzduch, vstupující zdola do pece malými 
otvory pod »lavičkami«, živí oheň a zahřívá se; poněvadž pak, jsa teplý, 
je mnohem lehčí vzduchu, nalézajícího se v cihlách, stoupá do výše, zahří
vajíc tak cihly i ostatní vzduch okolní, čímž nastává stejné, nepřetržité 
proudění vzduchu zdola nahoru. Cím více se vzmáhá žár, tím více zahřívá 
se vzduch a tím rychleji stoupá vzhůru. Při plném žáru (800—1-200°) je 
proud vzduchu, jejž jmenujeme tahem, značně silný, což poznati možno, 
vstrčíme-li kus papíru neb i ruku do malých otvorů pod »lavičkami«; na 
ruce cítíme jakoby slabé vanutí větru a papír vtažen je dovnitř otvoru. 
Teplý vzduch, opouštějící nahoře pec, viděti bývá v podobě mihotavých 
vlnek, vznášejících se do značné výše nad pecí. Tento zahřát jsa stoupá 
z hořícího uhlí, vypařuje nejprvé zbylou dosud v cihlách vodu t. zv. »hygro- 
skopickou«, načež zahřívá tyto tak, že jsou i do červena rozpáleny dříve, 
než uhlí v nich chytá. Postup ohně pozorovati možno buď komínky svrchu 
pece, není-li těchto, poznáme výši, ve které se oheň nalézá, přiložíme-li 
ruku na vyšší, půlcihlovou zídku.

Dobrý výsledek záleží zde, právě jako u všech ostatních druhů pecí, 
na stejném, pravidelném postupu ohně ku předu (zde resp. vzhůru). Je-li 
proud vzduchový, prostupující veškeré vrstvy cihelné, mírný a stále stejný, 
je i přechod ze syrových cihel do pálených, taktéž pozvolný; zvláště pak 
onen bod, kdy tavitelné látky, v hlíně obsažené, počínají taviti, činíce látku 
hliněnou měkkou, je velmi důležitý. Postup od onoho stupně žáru, kdy 
cihla je do červena rozpálena, až k tomu stupni, který činí ji měkkou 
a odtud opět ku ztvrdnutí následkem chladnutí, musí bez výjimky býti co 
možno nejvolnější, jinak má to za následek zdeformování cihly, ať již jeví 
se toto co trhliny a rysy, neb roztavení na hmotu beztvárnou. Proto je 
dobře při větších větrech přihraditi otvory pod »lavičkami«, by proud vzdu
chový v peci se nezrychlil a tím zboží dosud dobře nevypařené se rychle 
nezahřívalo a nerozpalovalo a rozpálené opět rychle nechladlo.

Toto jsou v krátkosti pravidla, jichž dbáti dlužno při postupu ohně 
v milíři; odchýlky ovšem, zakládající se z pravidla na poměrech místních, 
jmenovati možno není pro jich různost. Přesnější vysvětlení procesu pálení, 
nalézá se na jiném místě této knihy.

Poznáváme-li, že oheň dostupuje posledních vrstev milíře, což seznati 
možno dobře zvláště večer, kdy svítí se čárami »přikrývky*, naházíme na 
místa svítící vlhké hlíny, kterou dobře ušlapeme, by žár ní proniknouti 
nemohl. Za nedlouho objevují se svítící místa vedle usypaného; také tyto 
ihned usypeme a upěchujeme. Způsobem tímto usejpáme tak dlouho, až 
celá vrchní plocha pece je úplně přikryta touto ušlapanou hlínou, čímž ome
zeno je rychlé unikání vnitřního žáru z pece.

V tomto stavu ponecháme pec asi 4—5 dnů, načež hlínu zvolna 
na některém místě odstraníme. Po 5—6 hodinách odstraníme další kus, 
atd., až celý povrch je hlíny prost. Na druhý neb třetí den sejmeme 
plochou vrstvu nejvrchnější, která bývá obyčejně »rozpařena«. Po dalších 
dvou neb tří dnech, dle toho jak cihly schladly, probéřeme uprostřed dlou
hých dvou stran zídku v šířce dveří, jimiž cihly z pece vyvážíme. Je-li 
v době vyvážení poněkud větrno, rozebeřme zídku pouze na straně před 
větrem chráněné a vozíme cihly pouze od této strany; druhá strana zdě
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chrání nás před stálým rozprašováním popele, jehož mezi jednotlivými 
vrstvami je velmi mnoho.

Má-li se v jednom milíři páliti vícekráte, je dobře obezdíti tento zídkou 
z cihel pálených, čímž uspoříme značnou čásť cihel na stálé obnovování 
pobořených zídek syrových.

Maj í-li se v milíři páliti cihly, obsahující látky lehko tavitelné, je 
třeba pod vrstvy uhelné nasypati na každou vrstvu cihel slabou vrstvu 
netavitelného písku, jenž zamezí slepení neb dokonce slití cihel dohromady.

Podotýkáme ještě, že síla uhelných vrstev udána je pouze přibližně, 
poněvadž toto závisí příliš od toho, je-li hlína cihel snadno neb téžko tavi
telná a vydává-li uhlí větší neb menší žár. Obr. 266. představuje milíř po 
dokončeném rovnání.

Na místech, kde toho půda dovoluje, možno celý milíř zapustiti do 
země, čímž ušetříme značné množství cihel, zvláště na spodní zídku.

Pálení v milířích vyžaduje značného cviku a proto není radno svěřo
vat! toto lidem v práci této neobeznalým.

Jak již zmíněno, má pálení toto mnohé nevýhody; jedinou výhodou 
je, že můžeme vypáliti větší neb menší množství cihel, aniž bychom potře
bovali míti mimořádná vydání, spojení se stavbou zvláštních pecí. Pro pro
jektované stavby cihelen hodí se způsob tento zvláště dobře.

Pece polní.

Tak zvaných pecí polních, užíváno je v cihlářství jen velmi málo. 
Kde jedná se o vypálení určité částky cihel na jednou pro vždy, pálí se 
tyto obyčejně v milíři. Kde páliti se má buď v delších přestávkách neb 
stále, staví se pece stálé, lépe účeli svému sloužící. Za tou příčinou ne- 
zdržíme se při popisu pecí polních dlouho.

Pece polní jsou jakýmsi přechodem od milířů, k otevřeným pecím 
žárovým, t. zv. německým. Rovnání v těchto neděje se hustě jako v milířích, 
poněvadž za topivo neužívá se zde více kamenouhelného prachu jako 
v těchto, nýbrž uhlí kusového, kameného neb hnědého, rašeliny neb dříví. 
Poněvadž při pecích těchto topí se ve spodních uličkách, opatřených rošty, 
mění se velikost těchto uliček dle topiva, k pálení užívaného. Velikost 
jejich záleží na tom, jak velký je objem kusů, které do uliček přikládáme. 
Při topení uhlím jsou nejmenší, větší při rašelině, největší pak při dříví.

Velikost vlastní pece mění se dle množství cihel, najednou k pálení 
určených.

Zvolivše vhodné místo ku postavení polní pece, rozdělíme délku tohoto 
asi tímtéž způsobem, jako při milíři, pozměníce poněkud rozměry uliček 
i prostorů mezi těmito se nalézajících. Uličky při topení uhlím odměříme 
asi 35—40 em široké, prostory mezi nimi, při pecích těchto »lavičky« zvané, 
asi na 1 m. Toliko prostory mezi posledními uličkami a zdí měří pouze 
půl metru. Jsouce s rozdělením obou podélných stran hotovi, položíme po 
šířce pece od jednoho rozměru strany jedné, k témuž rozměru strany 
druhé, latě, neb natáhneme motouz, utvořivše tak několik polí, přes šířku 
pece se táhnoucích. Počítajíce nyní od počátku, je první pole 0*5 m  široké, 
dlouhé dle šířky pece (z pravidla ne více než 4*50—6*00 m); pole druhé 
0*35 m  široké, délka táž; pole třetí 1*00 m  široké, čtvrté 0*35 m, páté 1*00 m, 
atd. až pole za posledním, 0*35 m  širokým, je opět 0*50 m  široké. Obr. 268. 
ukazuje toto rozdělení.

Nyni stavíme mezi jednotlivými uličkami (poli 0*35 m  široké) t. zv. 
»lavičky«. V těchto klademe na plocho cihly na sebe do výše asi šesti 
vrstev, čímž povstanou nám uličky asi 0*45 m  hluboké. Přes tyto položíme
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Obr. 268. Rozdělení místa na polní pec.

nyní ploché kusy želez, asi 45 em dlouhé, 6 em široké a 2—2y2 em silné, 
ve vználenosti as 30 em od sebe. Po temto položíme na »lavičky« ještě tři 
vrstvy plochých cihel. Obr. 269. znázorňuje hotové »lavičky« s vloženými 
železy. Utvořivše takto vlastní půdu pece, postavíme kolem této ochrannou 
zeď; nejlépe je tuto postaviti z pálených cihel a k vázaní použiti místo

vápna pouze rozdě
lané hlíny. Zeď ta 
budiž doie na 11/2 
cihly, nahoře 1 ci
hlu silná; na straně 
šířky necháme po 
jedné neb obou 
stranách, dvéře pro 
navážení cihel do 
pece. S výhodou je 
spojeno, můžeme-li 
zapustiti pec tuto 
aspoň tak hluboko 
do země, by »la- 
vičkycc po svém 
ukončení byly ve 
stejné výši s půdou 
okolní. Tím uspo
říme námahu vo

žení cihel na vyrovnané »lavičky« do kopce. Po dokončení zdě položíme 
buď hliněné neb železné rošty po délce uliček, kladouce je na vložená 
železa. Při tom dbáti třeba, by rošty nebyly příliš husté ani řídké, by 
topivo otvory dolů nepropadávalo; tyto nesmí býti také volně položeny, by 
při prohrabání vypadaly. Při stavbě zdě ponecháváme pouze po jedné

podélné straně otvory 
k topení, druhou plně 
vyzdíme. Otvory tyto 
buďtež překlenuty asi 
ve výši 0*5 m.

Rovnání v této 
peci je snadnější než 
v milíři. Postavíme 
nejprvé podél uliček 
4 vrstvy řidčeji rovna
ných cihel, načež pro
stor mezi těmito týmž 
způsobem vyplníme. 
Ve vrstvě páté přelo
žíme cihly asi o Vs 
své délky přes uličku, 
vrstvou šestou překle
neme tuto úplně. Sed
mou vrstvu tvoří »ře- 

tízek«, jehož mezery jsou pravouhelné. Dlouhé strany cihel tohoto, jsou 
rovnoběžný se šířkou pece. Překlenutí uličky znázorňuje obr. 270. Prostor 
mezi »řetízkemc( a nejvyšší části zdí vyplní se t. zv. »kozlíky«, t. j. kla
deme na sebe vždy tři a tři cihly až do vrchu pece. Obr. 271. Vrstvy 
poslední, asi 6—7 kamenů od vrchu buďtež poněkud hustší. Při rovnání 
počínáme si tak, že zarovnáme nejprvé obě strany, přední i zadní, nechavše 
uprostřed ulici tak širokou, co projede vozík s cihlami. Ulici tuto rovnáme

Obr. 269. Lavičky na polní pec.
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Obr. 270. Překlenutí uliček pece polní.

pak od zadu ku dveřím, v případě, že jsou tyto po obou stranách, ze 
středu směrem k těmto. Po dokončení zazdíme dvéře a celou zeď dobře 
ze vnější strany umažeme. Na konec položíme ještě na poslední vrstvu 
»přikrývku« jako u milíře.

Jsouce s práci touto hotovi, rozděláme ve všech uličkách oheň. Z po
čátku topíme na roštech velmi málo a to pouze v čelné zdi. Režavé uhlí 
sestrkujeme zvolna dále do zadu, až roztáhne se oheň po celé délce roštů. 
Takto zvolna topí
me tak dlouho, až 
vrchem pece žádná 
pára více nevychá
zí, což trvá prů
měrně asi 2—4 dny.
Pozorujíce, že cihly 
v peci jsou úplně
vypařeny, přiložíme ----
ještě jednou, poně
kud více a zavřeme
železná dvířka, která na závěsích, do čelné zdi zazděných, zavěšena jsou. 
Nyní pozvolna oheň sesilujeme při zavřených dveřích, prohrabujíce jej 
často po celé délce roštů, by škvára na tyto se nepřipekla a neuzavřela 
tak otvory ze spodu, jimiž přichází vzduch dovnitř pece.

Při začátku topení stává se obyčejně, že kouř i oheň bijí zpět z uliček. 
Teprvé když vzduch sé dostatečně ohřeje, a vystupováním vzhůru způsobí 
tah, obrátí se i kouř dovnitř pece a prochází narovnanými cihlami. Z po
čátku usazuje se kouř v podobě sazí na spodních vrstvách cihel, barvíc 
tyto do černá, S usazováním tímto spojeno je však i za
hřívání cihel, a čím silnější je vrstva sazí na cihlách, tím 
více stoupá temperatura Pozvolna dostoupí tato v blíz
kosti ohně takové výše, že kameny blízko se nalézající 
žádných sazí více nepřijímají, ano naopak, usazené opouští 
své místo, by znovu na vrstvě následující se sázely a 
tuto zahřívaly. O tomto přesvědčiti se můžeme následu
jícím pokusem: vezměme as l/2 em široký proužek plechu 
a držme jej nad plamenem lampy hodně nahoře, kde 
tento nejvíce kouře vyvinuje; pozorujeme-li tento, vi
díme, že rychle mění barvu svojí, jsa nejprvé našedlý, 
šedý, hnědý a černý; poznenáhlu však na spodním konci 
mění se černá barva ve světlejší, tato v hnědou a ko
nečně červenou, a přihlédneme-li blíže, poznáme, že 
proužek je rozpálen do červena.

Tentýž proces jako zde v malém, odehrává se 
v peci ve velkém. Saze opustivši horkou cihlu usazuji 
se na vyšší, opustivše tuto opět na vyšší atd., až do- Obr. 271. Kozlíky, 
stoupí vrstvy nejvyšší, načež opouští pec.

Jakmile poslední vrstvy jsou do červena rozpáleny, nasypeme na 
»přikrývku« vlhké hlíny, počínajíce si při tom právě tak, jako při milíři. 
Před posledním topením nutno dbáti, by zůstala na vrchu pece malá místa 
odkryta, která teprvé po vyjití posledního kouře se usypou. Po posledním 
přiložení zazdí se popelníky i dvéře a umaži hlínou. Ve stavu tomto ne
cháme pec asi 4—5 dnů, načež pokračujeme dále tímtéž způsobem, jako 
při vyvážení z milířů.

Také do těchto pecí, jako do milířů musí cihly býti co možno nej
více suché. Doba topení záleží na velikosti, hlavně výši pece a trvá oby
čejně 5 - 8  dnů.
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Otevřené pece t. zv. německé.

Vlastní soustava těchto pecí neliší se ničím od pecí polních. Pece 
tyto jsou stálé a užívá se jich jak k pálení cihel tak i tašek a jiného zboží 
hrubšího. U nás v Čechách shledáme se s těmito pecemi velmi zhusta, 
zvláště tam, kde ložiska hlíny cihlářské jsou skrovná, aneb kde průměrná 
roční výroba nepřesahuje půl milionů cihel.

Rovnání, topení a vše ostatní je právě jako při pecích polních. Proto 
zmíníme se pouze o stavbě tohoto druhu pecí.

Pece tyto staví se buď k topení s jedné neb dvou protilehlých stran. 
Ohraničující zdě staví se velmi silné, avšak z pravidla obyčejně dvojité; 
mezeru mezi oběmi zděmi vyplníme suchým, hrubozrným pískem. Dovo- 
luje-li to terain, je dobře dvéře k navážení a vyvážení založí ti ze dvou 
užších stran a to v nestejné výši. Tímto ušetříme dvojí podávání z velké 
výše, vyvážejíce vrchní vrstvy dveřmi výše položenými na jednu stranu 
pece, vrstvy spodní na stranu druhou, dveřmi nižšími. Taktéž při navážení 
do pece. Tam, kde toho terain nepřipouští, děláme dvéře pouze jedny. Také 
zde je výhodno zapustiti »lavičky« do země. Tyto staví se z pálených cihel 
na maltu a je dobře vrchní jejich vrstvy, nad rošty vyčnívající, jakož i kle
nutí ve zdích a kolem otvoru topných, vyzdíti z cihel ohnivzdorných, které 
netrpí tak častým pálením jako cihly obyčejné, které se velmi brzy rozliji 
a musí býti často vyměňovány.

Jiný druh těchto pecí postaven je tím způsobem, že rošty pouze 
v obou čelných zdích, aneb málo přes tyto dovnitř pece položeny jsou. 
Při topení v" těchto pecích usypeme ještě před zapálením dvojitou vížící 
se »přikrývku«, vlhkou hlinou, kterou silně upěchujeme. Toliko na několika 
místech, pravidelně po povrchu rozdělených, necháme menší otvory, jichž 
přihražením neb odkrytím můžeme oheň říditi.

V pecích těchto spotřebuje se veliké množství uhlí, čímž prodejní 
cena zboží se značně zvýší.

Má-li se rovnati do pecí otevřených zboží drobnější, tenkostěnné, 
dáváme toto do středu pece, tak, aby nebylo ani blízko ohně ani příliš 
u vrchu. Dole, vystaveno jsouc přímému styku s ohněm, snadno trpí sde- 
formováním, nahoře pak stává se, že nedostane se mu dostatečné tvrdosti. 
Tašky rovnají se tak, by proudící vzduch zdola nahoru dobře jimi pro- 
cházeti mohl. Prvá vrstva těchto staví se obyčejně na »řetízek«; jednotlivé 
tašky obrací se střídavě jednou závěsem do předu a do zadu, tak že po
vstanou mezi nimi mezery trojhranné. Způsobem tímto rovnáme vždy 
jedno oddělení rovnoběžně po délce, druhé po šířce pece. Ve vrstvě násle
dující pak na oddělení směru podélného, stavíme oddělení směru příčného, 
čímž povstanou kostky, zvýši šířky taškové, zdéli a šířky jedné taškové 
délky. Vrstev taškových rovnáme obyčejně 6—8 a na tyto pak rovnáme 
cihly až do vrchu pece. I zboží ostatní rovnáme do těchto pecí se vzhledem 
na volný průtah vzduchu vzhůru.

K ochraně těchto pecí užívá se lehkých krytin buď taškových neb 
jiných, u kterých není třeba se obávati, že by vystupujícím horkem z pece 
se vzňaly. Kolem zdí ohraničujících obepíná se obyčejně buď železný neb 
dřevěný rám, za tím účelem, by pec při ohni se roztahující nepukala a se 
nerozvírala.

Při topení pecí oboustranných nutno ještě připojiti, že topí se obě 
strany střídavě a sice tak, že když uhlí z jedné strany naházené poněkud 
již odhořelo, topí se trprvé ze strany druhé. Za tou příčinou bývá středem 
uliček postavena nízká zídka, zabraňující lítání uhelných kousků až ku 
straně druhé, jdou-li rošty přes celou šířku pece.
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Pece k l enu té .

Poněvadž při pálení cihel v pecích otevřených spotřebuje se velmi 
mnoho uhlí, an všechen žár z narovnaného zboží vzhůru vystupujíc, uniká, 
pomýšleno při stavbách pecí na to, by nějakým způsobem žár unikající 
byl zdržen a obrácen nazpět do zboží. Za tou příčinou překlenovány pece 
a v klenutí samém ponechány na různých místech otvory k unikáni kouře 
a páry. Tam, kde ohnivzdornost cihel spodních vrstev tomu dovolovala, 
stavěny pece co možno vysoké, které nahoře krátkým komínem ústily. 
Půdorys takovýchto pecí byl čtyřúhelný neb kulatý, dle čehož se pecím 
těmto dostávalo různých pojmenování. Dnes pouze velmi zřídka viděti je 
pece tyto; za to však hojně rozšířily se obyčejné pece klenuté, k vůli 
značné úspoře topiva. Hlavně v Holandsku a Anglii užívá se těchto pecí 
k pálení zvonivek a jiného jemnějšího zboží.

Soustava pecí klenutých je jedna a táž, jako u pecí otevřených. Též 
rovnání se nemění; pouze zboží tenkostěnné možno rovnati v pecích těchto 
výše ku klenutí, poněvadž dostane se mu zde lámáním se žhavého proudu 
vzduchového o klenutí a vracením zpět, větší tvrdosti, než ve vrchních 
vrstvách pecí otevřených.

Co se topení v pecích klenutých týče, připomínáme následující: zboží 
k pálení určené budiž co možno suché; rovnáni zboží vlhkého mělo by 
za následek rozpaření zvláště vrchních vrstev, poněvadž přílišné vyvinutí 
se par nemělo by dostatečné volnosti k opuštění pece malými otvory v kle
nutí a nahromaděné a zhuštěné takto páry zůstávaly by delší dobu pod 
klenutím pece, působíce tak škodlivě na zboží s těmito do styku přichá
zejícího.

Oheň budiž z počátku udržován v míře co možno nejmenší, tak aby 
hygroskopická voda ve zboží obsažená jen zvolna se vypařovala a zboží 
vypařené pomalu se zahřívalo. Vypařování toto není vlastně ničím jiným, 
než sušením ve vyšší temperatuře než byla ta, která na zboží účinkovala 
při sušení ve volné prostoře. Je-li ve dvířkách dole rozdělán oheň, přikry
jeme všechny komínky, v které otvory v klenutí prodlouženy jsou, ne- 
chavše odkrytu pouze prvou řadu těchto, nalézající se podél zdí, v níž 
topné otvory se nachází. Čím dále sestrkujeme oheň do zadu, tím zazší 
řady komínků odkrýváme; je-li oheň již až u zadní zdi, jsou odkryty 
všechny komínky po celé peci. Oheň postupuje tímtéž způsobem, jako 
v pecích otevřených. Poněvadž však celý proud žhavého vzduchu malými 
otvory v klenutí uniknouti nemůže, vražíc do klenutí, láme se a vrací zpět, 
účinkujíc tak znovu na vrchní vrstvy zboží; toto má za následek rychlejší 
vypálení těchto vrstev a tím i mnohem menší spotřebu topiva. Při pecích 
otevřených jsou to hlavně tyto vrchní vrstvy, které tak dlouho trvají než 
se rozpálí a velmi často se stává, že vrstvy spodní bývají roztaveny, než 
vrchní jsou dosti páleny.

Tento případ však přichází se i při pálení v pecích klenutých a tu je 
třeba počínati si se zvláštní opatrností. Pozorujeme-li, že vrstvy spodní 
mají již potřebnou barvu, tak že by za nedlouho taviti počaly a vrstvy 
vrchní dosud nečervenají, což snadno poznati možno nahlédnutím do ko
mínků, topíme vždy ve větších přestávkách za sebou. Teprvé když uhlí 
úplně vyhořelo a oheň začíná dostávati barvu tmavočervenou, přikládáme 
znovu a sice v menších dávkách než před tím. Vzduch ze spodu roštů 
vstupující stoupá stále ve stejném množství, prochází řežavým uhlím na 
roštech a žhavými vrstvami spodními a rozpálen stoupá výše, rozpalujíc 
vyšší vrstvy zboží, kdežto vrstvy spodní ochlazuje. Tyto jsou po úplném 
vyhoření uhlí tak ochlazeny, a škodlivý, přebytečný žár z nich odveden
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vystupujícím proudem studeného vzduchu, že možno znovu na oheň přilo- 
žiti, aniž je třeba obávati se, že budou taviti.

Způsobem tímto docílí se, že vrchní vrstvy vypálí se úplně tvrdě 
a vrstvy spodní snesou při tom topení dlouho trvající.

Jakmile pozorujeme, že nejvrchnější vrstva má dosti barvy, uzavřeme 
všechny komínky, poklopíce na ně cihly; na roštech necháme uhlí co možno 
nejvíce vyhořet, by vrstvy spodní se ochladily, načež rychle znovu přilo
žíme plné uličky a zazdíme tyto, jakož i spodní popelníky, dobře zazdění 
toto umazavše.

Poněvadž nyní žádný čerstvý vzduch přístupu do pece nemá a v peci 
uzavřený ven unikati nemůže, rozloží se žár stejnoměrně po všech jejich 
částech, což má za následek pěkné, stejné zbarvení zboží, v peci se nalé
zajícího. V atmosféře této ponecháme zboží několik dnů, až částečně vy
chladne, načež otevřeme nejprvé komínky a po dvou neb tří dnech teprvé 
dvéře.

Pece klenuté jsou u nás dosti rozšířeny, ač ne v takové míře jako 
otevřené. Vzdor tomu, že spotřeba topiva je v prvnějších mnohem menší 
než v druhých, že pece klenuté dávají lepší, stejnobarevné zboží než ote
vřené, těší se tyto přece jen větší oblibě než ony. Příčina toho záleží v tom, 
že předně postavení pece klenuté spojeno je s mnohem většími výlohami 
a za druhé trvanlivost jejich je menší než u otevřených. Klenutí, nejnáklad
nější to čásť pece, trpí příliš stálou změnou temperatury; ve chvíli, kdy nej
vrchnější vrstva narovnaného zboží je do červena rozžhavena a komínky 
zakryty, stoupá temperatura následkem posledního přiložení, žár, nemoha 
více žádnými otvory unikati, tlačí zevnitř na stěny pece, hlavně však ná
sledkem lehkosti horkého vzduchu na klenutí, tak že toto rozžhaví se 
taktéž do červena, co zatím na zevnější stranu jeho účinkuje okolní studeno. 
Proces tento má na klenutí tak zhoubný účinek, že zřídka vyvázne z něho 
bez menších neb větších trhlin, které obyčejně teprvé po vychladnutí pece 
se jeví. Ba namnoze se i stává, že není li klenutí dobře stavěno, za nějakou 
dobu po uzavření pece, když plyny nabudou největšího rozpětí, stěny pece 
se rozestoupí a klenutí ztratíc své opory, propadne se dovnitř pece.

Je-li pec jednou poškozena a klenutí místy rozpukáno, hrozí každou 
chvíli nebezpečí, což číní práci v peci nejistou a dělníci velmi neradi 
tuto vykonávají, nejsouce ani okamžik jisti životy. Opravy pecí klenu
tých nebývají obyčejně mnoho platný. Toto jsou příčiny, pro které uží
váno více pecí otevřených než klenutých, vzdor úspoře uhlí a čistotě 
barvy zboží.

Pece až dosud popsané mají zvláštní svůj ráz; topení v nich děje se 
ze spodu a proud vzduchový směřuje zdola nahoru, kterýmžto směrem 
i oheň postupuje. Poněvadž styk ohně je zde se zbožím přímý, pálí se 
v těchto pouze zboží hrubší, u něhož na přesné barvě nezáleží.

Postavení takovýchto pecí spojeno je s menšími výlohami, poněvadž
není při nich nákladná stavba vysokých komínů a velikost jejich nebývá 
z pravidla přílišná. Průměrně nestaví se tyto větší než na 30—60.000 cihel. 
Je-li odbyt zboží větší, postaví se raději dvě neb více pecí. Přes zmíněnou 
velikost se obyčejně nevychází, poněvadž čím větší pec, tím více času je 
zapotřebí k jejímu vypálení a při tom dlouhým topením trpí spodní vrstvy 
i při největší opatrnosti, což při pecích normální velikosti nebývá. Ku vy
pálení 15.000 cihel je zapotřebí 3—4 dnů, 30.000 6 —7 dnů; poměr paliva 
bývá tentýž jako času, tak že zvětšení rozměrů nemá žádné výhody. Pece 
na 100.000 cihel viděti je u nás jen velmi pořídku; v Holandsku staví se 
takovéto veliké pece někdy až do 500.000 sáhající.

Co se topiva týče, je ho při pecích těchto velmi mnoho zapotřebí.
Průměrně při střední kvalitě uhlí černého a hlíně ne příliš těžko tavitelné,
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potřebuje se na 1000 cihel 4—5 q uhlí, 7—8 q hnědého, 10 q dříví, 8—9 q
rašeliny. Za poměr vzato:

1 kg kameného uhlí vydá tepla za 2*— kg dříví
1 » » » » » » 1*5 » uhlí hnědého
1 » » » » » » 1*7 » rašeliny.

Výška pecí těchto (mimo milířů) řídí se též dle druhu topiva; pro 
topivo vydávající dlouhý plamen staví se pece vyšší, pro palivo s plamenem 
krátkým nižší. Tak pro dříví a rašelinu bývají pece 3*5—4 m  pro dlouho- 
plamenné kamené uhlí 3 m\ je-li toto chudší, bývá výška ještě menší. 
Není-li výška pece pro druh paliva přiměřená, rovnáme cihly poněkud 
výše neb níže než je zdivo pece a v případě prvém uděláme nahoře hustou 
zídku prozatímní.

Pece s ohněm klesajícím.

Pece tyto jsou klenuté a oheň na jednom konci rozdělaný přestupujíc 
stěnu bije do klenutí, odkud zbožím v peci narovnaným vrací se ku dnu 
této, kde otvory 
v podlaze se na
lézajícími do ka
nálu s komínem 
spojeného cílí.
Jako u pecí po
psaných žár dole 
byl vždy nej
vyšší, tak u pecí 
těchto je opak, 
temperatura u 

klenutí, je vyšší 
než doíe, což 
zvláštní výhodu 
má pro hlíny 
lehko tavící, na 
které žádný neb 
jen malý tlak 
shora v pecích
těchto účinkuje. Pece ty hodí se hlavně pro zboží, u něhož nesmí se tvar 
ani v nejmenším změniti, jako roury, dlaždice, tašky a různé zboží glaso- 
vané. Obr. 272. znázorňuje takovýto příčný řez pece. A je prostor vlastní 
pece do něhož se zboží rovná, B  čásť pece kde se na roštech C topí, D 
stěna, přes kterou oheň přestupuje, E  podlaha pece opatřená otvory F  
ústící v kanále, H  který s komínem spojen je. Zdivo, s nimiž oheň bez
prostředně se stýká, zhotoveno musí býti z cihel ohnivzdorných. Klenutí 
pece opatřeno bývá malými otvory, jimiž možno oheň v peci pozorovati.

Obr. 272. Řez pece s ohněm klesajícím.

Pece s tahem vodorovným.

Pece s tahem vodorovným různí se od ostatních svým podlouhlým 
tvarem a směrem tahu od zadu ku předu. Pece tyto dělí se na občasné 
a nepřetržité.

K prvnějším náleží pec Kasselská, jejímž vynálezcem je Henschel. Obr. 
273. znázorňuje podélný řez této pece. Tato zařízena je podobně jako pec 
s klesajícím ohněm, jen že je delší a tah vzduchový nesměřuje od hora 
dolů, nýbrž od zadu k předu. A  je vlastní prostor pece, B místo, kde se
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topí na roštu G. Žár prochází otvory zdě D do narovnaného zboží a tímto 
do otvoru 2?, který s komínem F  jest spojen. H  jsou otvory v klenutí, 
jimiž možno postup ohně přehlížeti, K  dvéře, jimiž se zboží naváží a vy
váží. Také zdě stěny, nejvyššímu žáru vystavené, musí býti ohnivzdorný. 
Pece tyto stavěny bývají obyčejně dvě vedle sebe a nebývají ani střechou 
opatřeny, majíce jen šikmou půdu pro stok vody. Toliko místo, kde se topí, 
opatřeno bývá střechou. Mají tu vadu, že zboží poblíže topení je vice pá
leno než v předu a proto rovnání je třeba tak zaříditi, by ono zboží, které 
má býti více páleno, k zadu přišlo, kdežto zboží, na němž méně záleží, blíže 
ku komínu se dostalo.

Pecí touto končíme soustavy pecí občasných, většinou to starších. 
Zvláštní zmínky zasluhují ještě pece plynové. Těchto užívá se pouze na 
jemnější druhy zboží hliněného. Pálení plynem má mnoho zvláštních výhod, 
z nichž největší je veliký žár, jaký pomocí plynu vyvoditi se nechá a pak

čistota, kterou pálení toto 
se vyznamenává. Kde jedná 
se o pálení předmětů čisto- 
barevných, prostých zbytků 
popele a škváry, jako lico- 
vek, tašek, barevných mo
saikových dlaždic a pod., 
užíti je nejlépe pecí plyno
vých buď občasných neb 
nepřetržitých. Pálení v pe
cích plynových netrvá tak 
dlouho, nechá se dobře 
kontrolovat a regulovat.

Pece s pálením nepřetržitým.

Již samo jméno těchto 
pecí poukazuje na jich vý
znam. Hlavním původcem 
nynějších pecí s pálením 
nepřetržitým je Bedřich 
Hoffmann, král. stavbní rada 
v Berlíně, který r. 1858. 
prvý plán na nynější kru
hové pece společně s A. 

Lichtem ku patentování podal. Bylo ovšem před tímto několik vynálezců, 
kteří se o postavení různých pecí tohoto druhu zasloužilými stali, avšak ku 
skutečnému provedení a praktickému využitkování výhodných podmínek 
soustavou touto v platnost přicházejících, došlo teprvé způsobem jeho.

Složení pecí těchto je jaksi postavení vícero pecí občasných tak podél 
sebe, že přebytečné teplo z jedné do druhé volně přecházeti může. Aby 
pak z poslední do první opět přejiti mohlo, staví se pece ty podle sebe 
v kruhu, v posledních dobách k vůli úspoře místa v podobě elipsy. Z po
čátku stavěny skutečné pece občasné, které převodními kanály spojeny 
byly, jimiž přebytečné teplo jedné pece po vypálení do druhé přepuštěno 
bylo. Způsobom tímto ušetřilo se ovšem mnoho topiva, které při pecích 
občasných k sušení zapotřebí jest. Později když použito bylo vodorovného 
tahu v pecích občasných, došlo se k tomu, že zboží ve vedlejších pecích 
nejen se sušilo, ale i silně zahřálo, což novou úsporu na palivu za výsledek 
mělo. Konečně Hoffmann odstranil úplně zdě, mezi jednotlivými pecmi 
rozhranní tvořící, utvořiv z celé skupiny pecí jeden dlouhý, konci svými

Obr. 273. Pec kasselská, řez podélný.
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se stýkající kanál, v němž proud vzduchový vodorovně ku předu se pohy
buje. Avšak toto nebylo největší vymožeností vynálezu Hoffmannova.

Toto vše zkoušeno bylo již před ním. Hlavní vymoženosti vynálezu 
jeho bylo, že pevný pramen tepla přeměněn byl v pohyblivý. Ohniska, 
která dosud vždy pouze na jednom místě se nalézala, umístnil Hoffmann 
ne více mimo pec neb pod pec, jak tomu u všech dosud známých soustav 
bylo, nýbrž přímo do pece a postupoval s nimi dle potřeby stále ku předu, 
dodávaje potřebné palivo ne ze spodu neb ze strany, ale svrchu, což bylo 
nejen o mnoho pohodlnější ale i levnější, poněvadž používati se mohlo 
nejdrobnějších kousků uhlí (uhelného prachu, mouru), které dosud pro 
cihlářství, mimo milířů, žádný význam nemělo.

Vynálezem tímto vzalo cihlářství nový, dosud netušený obrat, jaký 
ani strojová výroba nezpůsobila, která do téže doby se datuje. To, co dosud 
činilo výrobu cihel tak drahou, totiž palivo, kleslo vynálezem kruhové pece 
takořka na čtvrtinu dosavádní spotřeby. Rošty, které dosud vždy na jednom 
místě se nalézaly, umístněny nyní v peci a sice tím způsobem, že tvořeny 
ze syrových cihel, které ku pálení určeny jsou. Tyto stejně s ohněm celou 
pecí ku předu postupují. Žár, který na jednom místě určitého stupně do
stoupil, postupuje, veden tahem vzduchovým, ku předu, rozpalujíc narov
nané tam zboží do červena, tak že krátkým topením potřebné temperatury 
snadno se docílí. Teplo přebytečné, které v občasných pecích uniká do 
vzduchu, postupuje zde ku předu, rozpalujíc, zahřívajíc a vysušujíc v ně
kolika komorách zboží čerstvé a odchází teprvé na onom místě, kde stupeň 
jeho je tak snížen, že dostačí právě ku zahřátí odvodního kouřového kanálu 
a komína. Způsobem tím využitkuje se takořka všechno teplo, které v peci 
pálením je vyvozeno.

Postup v pecích těchto děje se následovně: v oddíle, který v oheň 
ze spodu uveden byl, stupňuje se temperatura až k žádoucí výši. Vzduch, 
který volný přístup k ohni ze zadu má, ssát je komínem prostřednictvím 
otvoru v přednějším oddíle se nacházejícím, čímž povstává vzduchový 
proud, který několika odděleními prochází. Proudem tímto nesen je i žár 
hořením paliva vyvozený ku předu, čímž zboží postupně se rozpaluje. Jak
mile určité oddělení dosáhlo potřebné temperatury, přestává se v něm 
nadále topiti a postoupí se s topením v onu čásť ku předu, která v zadu 
z ohně se vypustila. Tato část nově v oheň pojatá je již úplně žhavá, an 
tah vzduchový zanesl do ní žár z části, v ohni se nalézající. Čásť v zadu, 
z ohně vypuštěná přestane se topiti a ovanována jsouc čerstvým vzduchem, 
zvolna chladne. Vzduch, čásť tuto procházející, zboží ochlazuje, sám však 
se zahřívá a postupuje ku předu do ohně. Žde živí oheň zahřívajíc se do 
nejvyšší míry a táhnouc dál rozpaluje další zboží ku předu, ještě před
nější zboží zahřívá, další dosušuje a suší, načež teprvé pec opouští, unikaje 
otvorem do kanálu a tímto do komína.

Aby na určitém místě další tah zamezen a do otvoru obrácen byl, 
staví se za otvor ten přehražující stěna. Tato, poněvadž postupem ohně 
v peci i místo její měniti se musí, hotoví se pouze z papíru, který v libo
volné chvíli odstraněn býti může. Odstranění toto děje se obyčejně spálením. 
Cím dále oheň ku předu postupuje, tím více ku předu se zboží vypařuje 
a zahřívá a tím více za ohněm stydne. Jsou-li 3—4 oddělení vypálena, 
může se počíti s vyvážením oddílu nejzadnějšího, který nejvíce vychladl. 
Způsobem tím postupuje se dále, čímž stává se výkon pece nepřetržitým. 
Zároveň s postupem ohně upaluji se i papírové stěny dalších oddělení pece. 
Obr. 274. znázorňuje takovýto postup v kruhové peci. Široký do elipsy 
zatočený pruh je prostora, do níž zboží se rovná, a která rozdělena je na 
14 oddělení čísly označených. Oddíly 1. a 2. nalézá se v ohni a tempera
tura v nich obnáší as 1000° C, oddíly 3. a 4. jsou rozžhaveny a mají prvý
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900° C, druhý 800° C, další se suší a mají: pátý 500° C, šestý 300° C, sedmý 
100° C, osmý 40° C. V oddíle 8. otevřen je otvor do komína, ve kterém 
končí tah peci procházející, zahražen jsa papírovou zásuvkou A. Za zá
suvkou touto, v oddíle 9. rovná se právě čerstvé, syrové zboží. Oddíl JO. 
je prázdný a z oddílu 11. vyváží se vypálené zboží ven. V oddělení tomto 
je zboží nejvíce schladlé, ana temperatura zde 40° C obnáší. Ve 12. obnáší

80-100 °C, ve 13. oddíle 300—500° C,
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ve 14. konečně 800—900° C. Oddě
lení toto je teprvé před nedávnem 
z topení vypuštěno.

Pravidelný postup děje se oby
čejně tím způsobem, že každý den 
postupuje se o jedno oddělení ku 
předu a jedno se v zadu pouští. 
Dnes ku příkladu zarovná se oddíl 9. 
čerstvým zbožím, zítra ráno uzavře 
se papírovou zásuvkou, zazdí se 
u něho dvéře a zásuvka za oddílem 
8. se upálí. Za 24 hodiny postoupí se 
s ohněm v jeden oddíl ku předu a 
vyprázdní se oddíl 11., načež druhý 
den tímže způsobem o jeden oddíl 
se postoupí. Vzduch do pece má 
přístup dvojími otevřenými dveřmi 
v oddílech 9. a 10. a tah jeho smě
řuje od otevřených dveří k otevře
nému otvoru komína (resp. kanálu 
kouřového) procházejíc ohněm.

Výhody vynálezem kruhové pece 
přivoděné měli-li bychom je shrnouti 
v jeden celek, jsou: zamezení nestej
ného rozdělení žáru, které u pecí 
dřívějších se jevilo, čímž zboží blíže 
pramene tepla více se vypálilo než 
na místech vzdálenějších; vada tato 
v kruhových pecích odstraní se zalo
žením pohyblivých roštů, t. zv. »sy- 
páků«, pomocí kterých se žár stejno
měrně po všech místech pece rozdělí. 
Druhou výhodou je to, že vzduch 
oheň živící, nepřichází do tohoto stu
dený jako u pecí občasných, kde ku 
zahřátí svému potřeboval množství 
paliva. Zde zahřeje se do vysokého 
stupně než do ohně přijde stykem 
s vypáleným již zbožím, které tím 
zároveň ochlazuje, což velikou úsporu 
na palivu činí Největší ovšem vý

hodou je, že horký vzduch bezúčelně z pece neuniká, nýbrž pro sušení 
a zahřívání zboží se upotřebí. Toto činí největší úsporu na palivu. Mimo 
toto umožňuje se kruhovou pecí stejný, nepřetržitý chod, soustředění celé 
výroby do jedné budovy, snadný přehled vší práce, lehké řízení žáru v pecí 
vlastní a různé jiné výhody.

Prvé než přistoupíme k různým soustavám pecí kruhových, pojednáme 
o jich vedení a o oněch částích, které všem skoro druhům jsou společný.
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Hlavní část pecí kruhových tvoří pec vlastní v užším slova smyslu, 
která kanálem topným je jmenována a do které zboží k pálení určené se 
rovná. Kanál tento je klenutá místnost as 3 m  široká, 2y2 m  vysoká a 60 
i více metrů dlouhá. Místnost tato na délku není rovná, nýbrž v podobě 
elipsy zatočená, tak že podobá se dvěma dlouhým kanálům rovnoběžně 
podél sebe se táhnoucích, které toliko silnou zdí od sebe odděleny jsou, 
a po obou koncích do sebe ústí, spojeny jsouce krátkým kanálem. Některé 
pece kruhové tvoří skutečně dva rovnoběžné kanály, které po koncích 
spolu spojeny jsou jen úzkým průchodem as 1*20 m vysokým a taktéž 
širokým.

Kanál tento opatřen je ze vnějších stran určitým množstvím dveří, 
které na t. zv. komory se dělí. Komor těchto bývá 12—16 v kruhovkách 
s jedním ohněm, 24—28 v kruhovkách s ohněm dvojitým. V tomto druhém 
případě ovšem musí topný kanál aspoň 120 m býti dlouhý. Velikost kanálu 
tohoto mění se ovšem dle množství zboží, které se ročně má vypáliti. 
Podlaha jeho je úplně rovná, plná a nalézá se ve stejné výši s okolním 
terrainem. Klenutím i nad ním se nacházející výplni pískovou a zdivém 
vrchní podlahy, vedou z této do pece kulaté otvory, které ve 3—4 řadách 
po celé délce pece jdou a od sebe as na metr jsou vzdáleny. Jsou to topné 
otvory, kterými drobné uhlí do pece přichází. Tyto opatřeny jsou nahoře 
v podlaze železnými hrdly, jichž vrchní část pískem je vyplněna, aby co 
možno hermeticky otvor železným zvukem uzavřití se mohl. Klenutí ně
kterých pecí opatřeno je na onom místě vedle dveří, kde papírová zásuvka 
se lepí, vyčnívajícími cihlami v podobě pásu. Pás tento slouží ku snad
nějšímu lepení papíru a k zamezení prudkého tahu pod klenutím. Mimo 
toho je kanál topný opatřen otvory do kanálu kouřového, jimž lišky se 
říká. Ve vrchní části silné zdi mezi oběma podélnými kanály topnými, 
nalézá se kanál kouřový, který kouřové plyny a páry z pece do komína 
odvádí. Tento táhne se po celé délce pece a ústí v něm všechny kolen o- 
vitě zahnuté kanálky od lišek vedoucí. Každý tento kanálek opatřen je 
podobně jako otvor topný železným hrdlem, ovšem ve značně velkých roz
měrech, do jehož pískem vyplněného žlábku těžký železný zvon těsně 
zapadá. Zvon tento zavěšen jsa na železné tyči, jejíž druhý konec nad 
vrchní podlahu vychází, nechá se zvláštním přístrojem zvedati a spouštěti. 
Stěny pece ze dvou zdí se skládají a mezera mezi nimi vyplněna je pískem. 
Taktéž nad klenutím je silná vrstva písku, na níž vrchní podlaha leží.

Jednou z důležitých částí pece je podlaha její. Jak již předem podo
tknuto musí tato býti vždy úplně suchá, nemá-li jakost zboží utrpěti. Na
mnoze je domněnka, že staví-li se pec na suché půdě, není více žádné 
isolace v podlaze této zapotřebí. Toto ovšem je mylný náhled. Ani ta nej
sušší půda není tak suchá, by žár v peci vyvozený aspoň část zemní vody 
nemusil vysušiti. Není však také pravdou, že jedním obalením dokola pece, 
vysuší se jednou pro vždy zemní vlhkost a že při pálení následujícím dno 
je již úplně suché. Jak již z předu podotknuto, ssaje oheň v peci spodní 
vodu tímtéž způsobem, jako knot lampy petroleje. V lampě ovšem je 
okolnost poněkud jiná, než v peci. Jakmile oheň vytáhl poslední zbytek 
petroleje, nessaje více. V peci není ovšem množství spodní vody omezeno 
na nejbližší okolí dna této. Zem následkem své pórovitosti propouští vodu 
pod vysušenou již jednou část pece. Místo, které vnitřním žárem pece 
úplně vysušeno bylo, ssaje okolní vodu tím vice, čímž vysušování opakuje 
se neustále postupujícím ohněm ku předu. Škody tímto povstalé není 
možno ani přesně určiti, any jeví se několikerým způsobem. Oheň v tako
véto peci může jen velmi zvolna ku předu postupovati, čímž jeví se větší 
spotřeba uhlí na vypálení určitého množství zboží. Mimo toho zapotřebí 
je značně množství topiva na vypaření dotyčné spodní vody, které jinak

Kronika práce Díl IX . OQ
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by se ušetřilo, kdyby pec od zemní vlhkosti dostatečně byla isolována. 
Třetí škoda způsobena je z pravidla na zboží samotném, resp. na jeho 
jakosti, což v mnoha pecích se špatnou isolací možno pozorovati. Zboží je 
u dna buď černé neb slabě pálené, rozpukané a chřastivé a pod. V pecích 
se řádnou spodní isolaci není možno, aby větší páry než hořením uhlí vy
vozené se vyskytly na místě, kde je plný oheň, totiž v oněch komorách, 
kde se právě topí. Kde spodní vlhkost půdy však vliv na dno pece může

Obr. 275. Příčný řez pece Hoffmannovy.

míti následkem isolace nedostatečné, tam žár 1000° C i více, který v komo
rách s plným ohněm je ssaje spodní vodu tím více, čím větší výše dosáhl. 
Voda žárem tímto vytažená mění se ihned v páru, která prostupuje roz
žhavené zboží. Kdyby pára tato prostupovala zboží dosud syrové, nebyl by 
vliv její tak zhoubný, jako na zboží v plném žáru se nalézající. Spodní 
vrstvy obyčejně obklopeny jsou takovým množstvím par, že se na povrchu 
mnohdy i uvnitř) zvlhčují, kouřové plyny se na ně lepí a pevně vpalují, čímž

zboží dostává oškli
vou černou skvrni
tou barvu. Ostatní 
páry stoupají výše, 
prostupujíce zboží 
ostatní, které roz
párají a činí chřasti- 
vým, méně cenným, 
mnohdy i úplně ne
potřebným. Zboží 
tenkostěnné bývá 
tímto úplně zkaže
no, tak že nemožno 
jej v peci takové 
vůbec ani páliti, 
aneb s takovou ško
dou, že ztráta činí 
převahu nad zbo
žím potřebným.

Ze zmíněného 
vidno, jak důležité 

kde zdánlivě je půda 
úplně suchá. Pravíme zdánlivě, poněvadž úplně suchá půda nemůže býti
nikde. Při tomto upozorňujeme na další pojednání o peci vynálezu Kohou
tova, při níž zařízení isolační je nejen jedno z nejdůkladnějších, ale i nej
levnějších. Pravíme nejlevnějších proto, poněvadž dobré isolační zařízení 
u jiných druhů pecí kruhových spojeno bývá namnoze s velikým nákladem, 
zvláště tam, kde půda je velmi vlhká, kde rovná se náklad na isolaci 
mnohdy nákladu na stavbu celé ostatní pece.

Obr. 276. Pohled na část pece Hoffmannovy. 

je důkladné isolování pecí od zemní vlhkosti i tam,
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Toto je celé zařízení kruhové pece, jehož jednotlivé části viděti na 
obr. 275. a 276. Obr. 275. znázorňuje příčný řez pece, obr. 276. pohledu 
na část takto přeříznoutou. B  je topný kanál, P  topné otvory, F  líska, 
Z  je zvon spojení toto uzavírající, B  kanál kouřový, H  dvéře "do kanálu 
topného vedoucí. O podlaha pece, J  isolace, S  kanálem vypařovací.

Vlastní zatopení a uvedení v činnost provádí se u kruhové pece 
takto: Asi v jedné třetině podélné strany topného kanálu postaví se sku
tečná menší pec v podobě otevřených pecí žárových. I zde položíme »la- 
vičky« as 5—7 cihel dlouhé ve směru délky pece, opatříce je z kraje
2—3 poli roštů hliněných neb železných (obyčejně železných, by při pře
kládání se nemusily zničiti). Čelnou stranu pece tvoří plná, dole celocihlová, 
nahoře V2cihlová zeď se 3—4 topnými otvory, které železnými dvířky opa
třeny jsou. Pod těmito je tolikéž otvorů do popelníků, obr. 277. Rovnání 
spodních vrstev na »lavičkya je totéž jako u pecí žárových. Vrchní vrstvy 
rovnají se v podobě sloh 
k sušení určených. Do- 
stoupilo-li rovnání ku 
konci laviček, rovnají se 
dále slohy až od země 
(dna pece), podobným 
způsobem jako vrchní 
vrstvy na lavičkách obr.
278. Slohy tyto opatřeny 
jsou 3—4 většími otvory 
u spodu, které tvoří ka
nálky po celé délce pece 
se táhnoucí. Prvé slohy 
za žárovou pecí musí míti 
spodní tyto kanálky onu 
výšku, kterou má klenutí 
kanálů topných v peci 
žárové. Postupem snižují 
se až k normální výši a
3—4 kamenů.

Vrchní otvory top
né v klenutí pece se nalé
zající, bývají obyčejně tak 
daleko od sebe vzdáleny, 
že nachází se příčná jich 
řada vždy nad čtvrtou 
slohou cihel uvnitř pece 
rovnaných. Pod těmito příčnými řadami topných otvorů rovnaji se slohy 
poněkud jiným způsobem, než slohy obyčejné a těmto říká se »děrák«, 
obr. 279. Sloha tato slouží za rošty, na které se uhlí shora topnými otvory 
sype. Děrák tento je tak postaven, že uhlí shora nasypané stejnoměrně 
po celé této sloze se rozdělí a i dna pece dosáhne.

Jiný druh děráku představuje obr. 280. Oba mají své zvláštní výhody. 
Prvý pro stejnoměrné rozdělení uhlí, druhý pro »stahování«, o kterém 
budeme při vlastním pálení slyšeti. V obou případech je dobře při rovnání 
děráků spustiti svrchu topnými otvory dlouhé, tenké latě, k nimž v děráku 
cihly se přirovnávají. Latěmi těmito usnadní se utvoření rovného svislého 
otvoru až na dno pece, kterým při topení dobře postup ohně se nechá pozoro
vati. Poněvadž se popel z uhlí na dně těchto děráků nejvíce shromažďuje, 
rovnají se v nich spodní uličky poněkud vyšší a širší než u obyčejných 
sloh, aby nahromaděný popel volnému tahu při dně pece nepřekážel.

29*

Obr. 277. čelná zeď v kruhovce.
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Tah vzduchu následkem jeho lehkosti když je zahřát, je v peci 
u vrchu mnohem větší než u spodu. Poněvadž pak toto by mělo špatné

následky, an s tahem 
zároveň žár postupuje, 
byl by tento u vrchu 
vždy větší a dříve než 
u spodu, rovná se k za
mezení většího tahu 
zboží u vrchu mnohem 
hustěji než u spodu. 
Poněvadž pak- prvou 
podmínkou při pálení 
v kruhové peci je, by 
dno pece vždy dříve 
bylo rozžhaveno než 
ostatní její části, rovnají 
se nejspodnější 3 vrstvy 
úplně řídce. Toto má 
za následek veliký tah 
a tím i rychlejší postup 
žáru na dně pece, tak 
že můžeme při pravi
delném postupu topení 
pozorovati, že oheň 

spodní i v celou ko
moru je před ohněm

 ̂ , vrchním. Topíme-li po-
Obr. 278. Sloha v kruhovce. zdějí do dě rák u  j ehož

dno již hoří, vznítí se
uhlí na dně ihned plamenem a ohřátý vzduch vystupuje vzhůru^ zahřívajíc 
vrstvy vrchní. V opáčném případě, kdyby totiž vrchní vrstvy dříve hořely

než spodní, účinku tako
vého nedocílíme, an ho
řením vzduch ve vrch
ních vrstvách zahřátý, 
nikdy ku dnu pece ne- 
sestoupí a vždy toliko 
pod klenutím pece se 
udržuje.

V některých pecích 
vzdor tomuto rovnání 
oheň na dno pece jen 
velmi těžko se dostává, 
což bývá obyčejně ná
sledkem spodního vlhka; 
jindy tvarem klenutí, kte
ré příliš do špičky je sta
věno. V takovýchto pří
padech nutno rovnati 
vrchní vrstvy ještě hu
stěji, spodní pak co možno 
řidce. Ovšem ne opět tak 
řídce, by rovnání to ne
sneslo veliký tlak svrchu 
naň účinkující. Také ka
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nálky spodní po délce pece se táhnoucí je možno poněkud zvýšiti. Toto 
obojí nesmí jiti tak daleko, by chlad ze zadu příliš škoditi mohl. S hustým 
rovnáním u vrchu musí se ovšem také jen do určité míry jiti, by cihly 
neležely na celých svých úzkých dlouhých plochách, což někdy pukání při
vozuje, any cihly na celé ploše ležící nemohou se volně smršťovati. Proto 
je dobře vrchní vrstvy raději co možno šikmo stavětí, čímž přílišný tah 
vzduchu se také zamezí. Tento dobře zdrží se též zmíněnými obloukovými 
pásy z klenutí vyčnívajícími.

Při rovnání sloha za slohou těsně následuje a toliko u lišek menší 
mezery se někdy nechávají. Nad lískami dělá se ve slohách jakési malé 
klenutí, by se tím ohradily. Připomenouti dlužno, že topné otvory nikdy 
nad lískou nalézati se nemají, an popel by tyto příliš často zanesl, což by 
bylo na úkor volnému tahu.

Po vyrovnání 4—5 komor za žárovou pecí přilepí se přede dveřmi 
za liškou zásuvkový papír. Poněvadž tento šířkou svou obyčejně na celou 
výši pece nestačí, lepí se 
stěna ta ze dvou polovicí.
Z balíku papíru, jehož 
šířka obyčejně P50 —
P80m měří, odřízne se 
kus o něco delší než je 
šířka pece. Stěny i kle
nutí pece, někdy oblou
kový pás, namaží se sla
bou vrstvou hlíny hodně 
ostré a papír na tuto se 
přilepí; nejprvé polovice 
spodní, potom vrchní tak, 
že papír uzavře tenkou 
stěnou vyrovnanou ko
morou od prázdné. Pře: 
bývající kusy papíru se 
odtrhnou a záhyby kolem 
zdí i klenutí dobře řídkou 
hlinou umaži. Vrstva hlí
ny, na níž se papír lepí, 
i kterou se umazuje, ne
smí býti silná, ana po 
uschnutí by odpadla a 
papír sebou strhla.

Za zásuvkou necháme malou as 10 em širokou mezeru, načež novou 
komoru tínrže způsobem rovnáme a opět papírovou zásuvkou opatříme. 
Dvéře za každou zásuvkou zazdí se na půl cihly (někdy i celou cihlu), a 
dobře umaží řídkou hlinou. Dole v rohu u zásuvky nechává se malý otvor, 
kterým v čas potřeby se tato nechá odtrhnouti a zapáliti, načež se otvor 
cihlou zazdí a umaže, as 30 em dále postaví druhá zídka na 72—1 cihlu 
a prostor mezi oběma suchým pískem vyplní, načež se i tato druhá zídka 
dobře umaže. Způsobem tímto pokračuje se tak dlouho, až dojdeme ku 
převodu spojujícímu|oba podélné kanály topné. Zde zařídíme rovnání tak, 
by vzduch i žár z jedné strany do druhé volný průchod měl. Je-li převod 
stejně vysoký s ostatní peci, rovnáme v něm stejným způsobem jako 
v této, avšak na vnější straně rovnáme krátké hlíny. Při převodu nízkém 
rovnáme u samé zdi čelné příčný kanálek, kterým tak vzduchu volně na 
druhou stranu přejiti může. Druhá strana rovná se tímtéž způsobem jako 
první. Palí-li se v kruhové peci tašky, rovnají se buď tímže způsobem jako

Obr. 280. Děrák hustý.
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v peci žárové a staví se teprvé na 6.—7. kámen cihel, neb do zvláštních 
přihrádek, čímž chrání se od křivení. Při taškách neb jiných předmětech 
glasovaných muší se rovnati tak, by místa glasovaná sebe se nedotýkala, 
čímž by se tyto při tavení glasury k sobě slepily a dělením od sebe glasura 
poškodila. Zboží jemnější není radno dávati do pece kruhové na první 
pálení z jara. V mnohých pecích teprvé po třetím opálení dokola, any tyto 
z počátku musí vlhkost ze zdivá vypařiti, což jemnému zboží by bylo 
ku škodě.

Když rovnání za prvou zásuvkou počne, možno začíti v žárové peci 
s topením, když se napřed zdvihnutím zvonu otevře spojení kouřového 
kanálu s liškou, před prvou zásuvkou se nacházející. Pálení počíná tímtéž 
způsobem- jako u pecí žárových. Topí se nejprvé mírně aby se zboží dobře 
vysušilo, pak se temperatura stále zvýšuje až se toto rozžhaví. Poněvadž 
odtah vzduchu nalézá se zde v předu a ne nahoře, postupuje žár taktéž 
ku předu. Jakmile zčernají cihly prvého děráku za žárovkou, počíná se 
zvolna topiti drobným uhlím shora pece otvory topnými. Postoupil-li oheň 
až do druhé komory za žárovkou, možno dole s topením ustáti, při čemž 
se dvéře i popelníky zazdí a umaži. Nedostává li se peci (resp. ohni) do
statek vzduchu, je dobře v čelné zdi nahoře u klenutí vybourati kousek 
zdi. Nyní dále se topí pouze ze shora a sice tak, by nejméně 8 příč
ných řad otvorů topných v ohni se nalézalo. Postupováním ohně upalují 
se i papírové zásuvky, čímž vždy na další lišku »se táhne«. Čím větší 
vzdálenost ohně od otevřené lišky, tím více se využitkuje tepla k sušení 
zboží. Vzdálenost ta nesmí však býti tak velká, by vzduch pec opouštějící 
byl pod 70—80° C. ochlazen, jinak nestačí tento ku zahřátí kouřového ka
nálu a komína, čímž tah na síle své značně tratí. Toto může míti za ná
sledek i zapaření zboží, jak později viděti budeme. S upalováním zásuvek 
postupuje ovšem i otvírání dalších lišek. Jakmile se jedna zásuvka upálila, 
musí se ihned otevřití liška před následující zásuvkou se nacházející a dosud 
otevřená zavřití. Kde nestačí k odtažení jedna liška, otvírají se dvě. Otví
ráním těchto řídí se zároveň rychlost a síla tahu v peci a tato v normál
nosti své je taková, že pozvédneme-li zvonky topných otvorů v komorách 
v nichž se topí, musí poslední 3—4 příčné řady foukati nahoru, kdežto 
řady přední vzduch do sebe ssají. Foukají-li zadní řady vzhůru je to zna
mením, že tah v této části pece je jen velmi malý a že zboží zde se nalé
zající stejnoměrně obklopeno je žárem, čímž doba ustálení nastala, která 
tak velký vliv na barvu a stejné vypálení výrobků má. Podotknouti třeba, 
že všechny ostatní lišky musí býti zavřeny a pouze ony otevřeny, na které 
»se táhne«.

Samozřejmo je, že táhne-li vzduch při dně pece rychleji než nahoře, 
také žár zde poněkud rychleji se stupňuje a tím se stává, že zboží ve 
spodních vrstvách se nalézající, dříve dostatek vypáleno je než u vrchu. 
Aby pálení na všech místech bylo stejnoměrné, může se poněkud řidčeji 
rovnati vrchní zboží, avšak toto není tak radno, poněvadž je vždy více 
potřebí, by oheň spodní více ku předu postupoval než vrchní, proto vadě 
té odpomůže se jiným způsobem. Pozorujeme-li, že spodní vrstvy zboží 
jsou dosti páleny, vezmeme železný hák as 2—3 m  dlouhý, vsuneme jej 
do topného otvoru, v němž jsme pozorovali, že zboží spodní je dosti páleno 
a v té výši, do které toto dost vypáleno je, uchopíme jednu cihlu ze spodu 
a podtrhneme ji tak, by tato v otvoru od hora dolů jdoucím na plocho se 
poklopila, čímž další padání uhlí ke dnu pece se zamezí. Práci tuto jmenu
jeme »stahováním<c a nechá se zvlášť dobře prováděti v děráku hustém 
obr. 280. Uhlí dále do děráku tohoto přicházející zůstává ležeti na poklo
pené cihle a žár jeho účinkuje již jen na zboží ve vrstvách vyšších se 
nalézající, kdežto ve vrstvách spodních se více žár nestupňuje. Při stahování
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je třeba zvláštní opatrnosti, by nepoklopila sé jiná cihla než je třeba, aby 
stahováním děrák se nepoškodil.

Pokud se zazdívání dveří týče, připomenouti dlužno toto: prvé dvéře 
staví se ihned," jakmile je rovnání dotyčné komory hotovo, druhé vždy po 
upálení papírové zásuvky. Vyplňování prostory mezi zděmi pískem nyní 
obyčejně se nedělá, poněvadž písek vedle dveří na hromadách zbytečně 
jen překáží a pak účinek jeho mezi zděmi je tentýž jako vzduchu, isolaci 
tuto tvořícího. Nutno často na dvéře dohlédnouti by »nefoukaly<(, což pozo- 
rovati možno přiložíme li ucho na zeď a slyšíme zvuk známý při foukání 
větru. Toto musí se ihned umazáním zameziti. Vnikne-li trochu studeného 
vzduchu z venku do mezery mezi zdě, klesne tento následkem své tíže 
dolů, kde se ohřeje a odtud teprvé do pece vnikne a jsa zahřát, zboží již 
neublíží.

Při pálení musí býti zvonky na všech topných otvorech zavřeny, 
toliko na oněch, komorách ve kterých se vyváží, rovná a které jsou prázdné, 
po případě i které druhý den vyvážeti se mají, mohou zůstati otevřené. 
Topení svrchu děje se tím způsobem, že malým ručním háčkem zvonek 
zvedneme, druhou rukou na plechovou lopatku nabéřeme uhlí, které v po
délných řadách vedle zvonků se nalézá a vhodíme jej do otvoru topného, 
načež opět zvonek přiklopíme. Při topení oněch zadních řad, které nahoru 
foukají, nutno býti velmi opatrným, by žhavý proud vzduchový, který 
z otvoru po odhražení vystoupí, neudeřil přímo do obličeje, což i nebez
pečné popáleniny za následek může míti. Do zboží drobného se netopí 
a nutná při pálení jeho velká opatrnost. Topič musí dobře věděti, kde se 
to neb ono zboží nalézá, by topení dle toho mohl zaříditi. Hrdla otvorů 
topných mají se vždy raději nad podlahou vrchní nalézati než pod ní, poně
vadž se tím zamezí padání kousků uhlí kolem se nalézajících do otvorů. 
Toto při padání dolů ihned chytí plamenem, čímž pravý stav temperatury 
nesnadno je k pozorování.

Před každým prvým jarním topením, neb před topením v nové peci, 
je nutno kouřový kanál propáliti slámou, by se v něm i v konírně zahřál 
vzduch a tím nastal tah. Stane-li se při pálení, že chlad od zadu příliš 
rychle postupuje, tak že někdy až v ohni pozorovati možno černé dno, 
nutno rovnati spodní vrstvy poněkud hustěji a podélné kanálky dělati užší. 
Okamžitě odpomůžeme si pak tím, že naplníme shora jednu příčnou řadu 
otvorů i s děrákem, pod těmito se nalézajícím, as 2—3 řady za ohněm 
sypkým suchým pískem. Tímto zamezíme tlak studeného vzduchu ku předu. 
Otevřením 1—2 řad zvonků stlačíme pak přední oheň z vrchních vrstev 
na dno. Stává-li se, že středem pece žár rychleji postupuje než po stranách, 
děje se to obyčejně následkem příliš široké pece. Odpomoc možná je tím, 
že spodní kanálky na stranách rovnáme poněkud větší než prostřední. 
V každém případě je dobře stavěti pece raději užší než příliš široké.

Má-li se pálení ukončiti koncem kampaně, dopravují se as 3—4 slohy 
před liškou, načež za poslední slohou postaví se plná zeď, v níž ponechány 
dole pouze otvory pro kanálky. Za liškou pak postaví se konečná zeď plná. 
Otevřenou touto liškou odtahují se poslední plyny a páry.

Pálení v pecích kruhových a vedení jejích je prací dosti složitou a vy
žaduje určité odborné znalostí; proto není radno svěřiti ji rukám nepovo
laným, lidem, kteří práci té buď úplně nerozumí aneb jen z domněnky se 
v ní vyznají. Toto bývají hlavně lidé, kteří pálení v pecích občasných za
stávali a kteří v domněnce, že rozdílu v tom nestává přinášejí staré své 
zvyklosti do pecí kruhových, kde tyto vždy více jsou ku škodě než k užitku.

Po vypálení vyváží se hotové zboží z pece ven a zde se druhuje. 
Druhování toto potřebno je hlavně při zboží jemnějším, kde vyloučiti je 
třeba všechno méně vzhledné a potřebné zboží. Druhováním obyčejně dělí
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se zboží na tři jakosti. Prvá je úplně bez
vadná a zboží tuto tvořící musí byti stejné 
barvy a úplně rovné. Druhou tvoří zboží jen 
velmi málo zkřivené neb nedosti čistě zbar
vené. Třetí zboží více méně nevzhledné neb 
stěží upotřebitelné. Ovšem rozdělení záleží 
vždy na druhu zboží. Tam, kde druhování se 
neděje a zboží bez rozdílu na jeho jakost k pro
deji se určí, kazí se velmi brzy dobrá pověst 
závodu, což nikdy k užitku neslouží. Lépe je 
vždy neupotřebitelné zboží odhoditi neb umlíti 
na ostřící látky; po případě cesty jim upraviti, 
než dobrou pověst si jím kaziti.

Mimo zmíněné kruhové pece Hoffman
novy je ještě mnoho jiných, více méně prak
tických druhů těchto pecí, jichž podrobně po- 
pisovati nebudeme a pouze o nejdůležitějších 
se zmíníme.

Jednou z velmi známých je pec Bočkova, 
jejímiž vynálezci jsou Siehmon a Rost v Buda
pešti. Celá soustava její je jedna a ta samá jako 
u pece Hoffmannovy a rozdíl jeví se pouze 
v tom, že u pece Bočkovy plyny kouřové a 
páry odváděny jsou do komína vrchem a ne 
spodem liškami jako u pece Hoffmannovy. 
Kanál kouřový není žádným způsobem spojen 
s kanálem topným a plyny a páry odvádějí 
se plechovými rourami převodními, které po
loží se od topných otvorů, do kanálu kouřo
vého vedoucích. Vedení obou pecí je stejné, 
až na vzdálenost ve které se kouř a páry od 
ohně odvádějí. Výhody pecí touto docílené 
vysvětluje inženýr Bock takto:

Pece, u nichž odvod kouřový se nalézá 
u spodu, jsou náchylny k zapaření zboží proto, 
poněvadž páry schnutím zboží vyvoděné od
vádí se do chladnějších míst, kde ve vodu se 
sráží, která se na zboží usazuje a toto zavlh- 
čuje. Plyny kouřové, taktéž vzduchem nesené, 
zachycuji se na vlhkém takto zboží a vpaluji 
se do něho později pevně, když oheň v místa 
ta dostoupí. Aby lépe na rozdíl obou soustav 
poukázati se mohlo, pozorovati třeba obr. 281. 
a 282., které představují topné kanály obou 
pecí v jednom dlouhém pruhu. Obr. 281. je pec 
se spodním kouřovodem, obr. 282. s vrchním 
kouřovodem. Čísla na obrazcích uvedená značí, 
kolik stupňů Celsia ve které komoře tempera- 
tura dosáhla. Z čísel těch pozorovati možno, 
že vzduch pec Hoffmannovu opouštějící obnáší 
40° C, kdežto u pece Bočkovy 100° C obnáší 
a to tím, že misto, kudy kouř a páry z pece 
unikají poněkud bližší je a u vrchu se nalézá. 
Jak známo, je vzduch ve vytopené místnosti 
u země vždy studenější než u vrchu a musí-li
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vzduch parami nasycený ze syrových cihel následkem dole umístěné lísky 
ke dnu pece sestupovati, ochladí se někdy tak, že temperatura jeho pod 
100° C klesne, čímž páry ve vodu se srážejí a tato v podobě kapek na 
zboží se usazuje a toto vlhkým činí. Poněvadž pak vzduch nese sebou zá
roveň neshořitelný popel, přilepí se tento na zvlhlé zboží a připálí později 
naň pevně, čímž povstává nepěkné zbarvení. Aby ochlazování vzduchu pec 
opouštějícího se zamezilo, umístnil vynálezce otvor k unikání vzduchu na
hoře, tedy v místě teplejším, čímž vzduch pec opouštějící se nechladí a ná
sledkem toho páry ve vodu nesrážejí.

Při tom co čásť mezi 7. a 10. oddělením způsobem popsaným se za
hřívá a suší, směřuje od papírové zásuvky za oddělením 13. nový, protivný 
proud vzduchu, procházející oddělení 13., 12., 11. a 10., vypařujíc zboží 
zde se nalézající. Poněvadž i zde vzduch z míst studenějších k teplejším 
postupuje, nemohou ani zde páry ve vodu se sraziti. K vysvětlení o tom 
uvedeno budiž: vzduch ohněm procházející zahřeje se v tomto až na 
1000° C i více a postupujíc ku předu, zahřívá čerstvé zboží, při čemž sám 
se ochlazuje. Dostoupiv k prvé převodní rouře uniká touto, poněvadž však 
pro množství své všechen uniknouti nemůže, stoupá i do oddělení před
nějších, totiž 11., 12. a 13., nad kterými roury odvodní umístěny nejsou, 
čímž vysvětluje se stoupání temperatury od oddělení 13. k 10. Mimo toho 
dostává tato čásť pece také 
z oddělení ̂ a papírovou zá
suvkou, umístní-li se nad 
zásuvkou B  převodní roura 
aS. Třetí pramen tepla pak 
jsou stěny pece, které 
mnoho tepla v sobě cho
vají, jde-li postup pravi
delné práce normální rych
losti. Tato methoda vypa
řování je vynálezem p. inž.
Bočka. Avšak ještě jednu 
vlastnost má tato methoda, 
že totiž sušení děje se 
v oddílech 13., 12. a 11. i tehdy, kdyby teplo z ohně vycházející do části 
této nezasáhlo a sice proto, že při dobrém tahu komína vzduch rourami 
přes zásuvku proudící a odděleními 13., 12. a 11. procházející rychle kolem 
zboží se střídá a toto tím vysušuje jako v kolnách sušících.

Jiný rozdíl mezi pecemi se spodním a vrchním kouřovodem je ten, 
že postup u vedení spodního děje se vždy o jednu celou komoru, kdežto 
u vedení vrchního pouze o jednu příčnou řadu topných otvorů se postu
puje. Zde postupuje se tím způsobem, že vždy po 6 hodinách jedna roura 
ze zadu ku předu se přeloží.

Jiná soustava kruhových pecí, je český vynález p. stavitele Kohouta 
v Praze. Soustava ta je jednou z nejlepších a hodí se velmi dobře, zvláště 
tam, kde spodní vlhko pecím škodí. Vzdor tomu, že kouřovod pece té 
u spodu se nalézá, není se přece třeba obávati, že by páry ve vzduchu 
obsažené ku spodu jsouce vedeny, tak se ochladily, že by srážení jejich 
ve vodu nastalo. Tomuto odpomáhá kouřový kanál, který pod podlahou 
pece se nalézá a tuto zahřívá a chrání zároveň od spodního vlhka. Obr. 
283. představuje příčný řez pece Kohoutovy. B  je topný kanál, O dno 
pece, G šamotové šoupátko uzavírající lišku J?7, která vede ku kouřovému 
kanálu R  pod dnem pece se nalézajícího, N  pak nyka na stáhnutí šamoto
vého šoupátka W  kanálek odvodňovací.

Výhody této soustavy před jinými jsou značné, tak že možno bez 
Kronika práce. Díl IX. 30

Obr. 283. Průřez pece Kohoutovy.
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přepínání říci, že se vzhledem na jakost zboží, které dodává, na úsporu 
paliva i na levnost ve stavebním nákladu, je takořka nejdokonalejší kru
hovou pecí nové doby.

Přednosti soustavy této záleží v malém nákladu stavebním, v úspoře 
místa, které zaujímá, úspoře paliva, ve velmi dobré jakosti zboží, které 
dodává, v rychlém postupu ohně ku předu a snadném vedení.

Malý náklad stavební spojený s úsporou místa ku stavbě potřebného 
záleží v tom, že odpadnou zde velmi drahé isolace zamezující zhoubný 
vliv zemního vlhka na pálící se zboží.

Toto někdy až příliš nákladné zařízení isolační, nahrazuje při sou
stavě této úplně kouřový kanál, pod dnem pece umístněný, který ve
škeré zemní výpary jímá a do komína odnáší, aniž by tyto zboží jen v nej- 
menším uškoditi mohly, čímž plyne druhá výhoda, velmi dobrá jakost 
zboží, které stejnoměrně u vrchu i u spodu se vypálí, čistou barvu zacho
vává a není nikdy chřastivé jako v pecích, které spodním vlhkem trpí. 
Druhá úspora nákladu stavebního docílí se zastavením co nejmenší plochy 
stavební, ana odpadne celá ona čásť, která při pecích jiných zapotřebí je 
k umístnění velkého kanálu kouřového mezi oběmi podélnými stranami 
kanálu topného, což činí o */4 potřebného místa méně, poněvadž i dlouhé 
lišky odpadnou zde úplně. Mimo to odpadnou i drahé a nepohodlné části 
železně, to je hrdla a zvony.

Pokud se úspory paliva týče, viděti ji možno v několikerém ohledu. 
V prvé řadě ušetří se ono veliké množství paliva, které v jiných pecích 
zapotřebí je k vypaření zemní vlkosti. Jistý pisatel v odborném jednom 
německém časopise*) vypočítává, že při každém obejiti ohněm kolem pece, 
při neúplném zařízení isolačním spotřebuje se 45 centů kamenného uhlí 
ku vypaření zemní vody, nečítaje v to ono uhlí, které k novému vždy za
hřátí země jest zapotřebí a k vypaření vody ze zdí, které taktéž pokaždé 
znovu vodou nasáknou. Kdyby jiných úspor nebylo, mluví toto již dosti 
výmluvně pro soustavu zmíněnou. Avšak jsou ještě jiné úspory na palivu. 
Kouřový kanál, který jindy značné množství tepla pro sebe spotřeboval, 
aniž by toto k nějakému dálšímu užitku bylo, zahřívá se nyní částečně 
podlahou pece, teplo, které pak liškou do něho odchází, využitkuje se 
proti tomu opět na zahřátí podlahy. Další úspora paliva je v tom, že čerstvé 
zboží, na podlaze pece stojící, která kanálem do značné míry zahřáta jest, 
o mnoho rychleji se suší, než musí-li státi na podlaze chladnější. Jiná 
úspora jeví se v tom, že tah vzduchu na vnější straně, kde lišky se nalé
zají, je značně větší, čímž i žár vyrovnává se se stranou vnitřní, což u pecí 
s liškami na vnitřní straně není. Tam vnější strany musí se obyčejně více 
topiti, neb zůstávají vždy o něco s ohněm pozadu, ba velmi často je zde 
zboží mnohem méně páleno než na prostřed a straně vnitřní. Také šamo
tová šoupátka uspoří jisté množství tepla, které při železných zvonech 
uniká následkem špatného přiléhání. Z rychlejšího vypařování čerstvého 
zboží na teplé podlaze, plyne i rychlejší postup ohně ku předu, čehož je 
opět následek značná úspora uhlí, poněvadž při stejném topení, za týž čas, 
větší množství zboží se vypálí než v peci jiné.

Snadné vedení pece této plyne z její jednoduchosti. Veškeré její části 
jsou snadno přístupny. Šoupátka i lišky nechají se po každém ol3pálení 
vyčistiti, což u pecí se železnými zvony během pálení jen velmi ztěžka 
se docílí. Stane-li se, že hrdla lišek a zvony úplně dobře nepřiléhají, což 
ostatně velmi často bývá, uniká jimi žhoucí vzduch z komor, v ohni se 
nalézajících, čímž i roztavení zvonu nastane, což u peci Kohoutových úplně 
jest vyloučeno.

*) Pan H. D. ve 14. čísle »Deutsche Topfer- u. Ziegler-Zeitung« 1900.
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Toto jsou vše výhody, které ve prospěch zmíněné soustavy mluví, 
tak že není třeba ji zvlášť doporučovati. Výsledky jsou dostatečným do
kladem o přednostech tohoto vynálezu. Má ovšem soustava ta, jako všechny 
jiné, své nepřátelé, kteří rekrutuji se po
nejvíce z konkurentů-konstruktérů, neb 
z těch, kteří nemajíce o vedení pecí kru
hových vůbec, pecí těchto pak zvláště, 
ani ponětí, nedodělali se výsledků uspo
kojivých a chybu vlastní neznalosti sva
lují na pec, která při řádném zacházení 
musí všestranně vyhovovati. Ovšem dobrý 
řemeslník zhotoví dobrý výrobek i při 
nedokonalých někdy pomůckách, avšak 
člověk věcí neznalý, ani při pomůckách 
vzorných ničeho nesvede.

Máme ještě jeden český vynález, 
který vlastně vynálezem žádným ani není, 
nýbrž paskvilem na soustavu Bočkovu, 
prost všech výhod před touto. Převá
děny kouřové plyny a páry ne do jednoho 
kouřového kanálu, nýbrž do čtyř, z nichž 
dva uprostřed a dva po stranách se na
lézají. Účel tohoto zbytečného rozdělení 
kouřového kanálu zůstává tajemstvím 
vynálezcovým, any se v praksi výhody 
žádné nejeví, ba naopak, pece ty vše
stranně nevyhovují, s theorii pak zbytečně 
by si člověk lámal hlavu, chtěje přijiti 
na kloub výhodám, kterých by soustava 
ta míti měla.

Má-li se páliti v kruhových pecích 
zboží výhradně drobnější, staví se do 
pecí stabilní topné stěny ze šamotových 
cihel. Stěny ty založeny jsou vždy pod 
každou druhou příčnou řadou topných 
otvorů, dvě vedle sebe a mezi nimi umí
stěny jsou stupňovité rošty na které uhlí 
padá. Stěny ty jsou vynálezem Haedri- 
chovým. Jsou velmi lehko v každé kru
hové peci k umístění i během pálení.
Oheň vstupujíc spodní části zadní stěny 
pod rošty, přestupuje stěnu přední a pro
chází zboží od shora dolů, což má zvláštní 
vliv na zboží, jak jsme u pecí s klesa
jícím ohněm pozorovali. Poněvadž pak 
popel a veškeré neshořitelné látky z to
piva mezi stěnami zůstávají, dodávají 
pece takové zboží čistobarevné.

Jiné stěny topné jsou vynálezem 
Wolfovým a znázorňuje je obr. 284. Na 
obrázku tom je A  komora, kde zboží 
chladne. A 1 a A 2 komory kde se topí,
A 3 komora zahřívající se, B  je přední topná stěna, mající u spodu 3—4 
otvory aS, které uzavříti se nechají šamotovým šoupátkem C, které před 
ohněm podepřeno je dřevěnou oporou D. Šoupátko toto při podepření
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nechá se vysunouti do dutiny E  v přední stěně. Zadní stěna F  má dole 
proti otvorů, S  otvory čr, kterými oheň mezi stěny vstupuje a nahoře 
otvory £T, které nechají se uzavřití šamotovými šoupátky J, svrchu pece 
řízenými. Mezi oběmi stěnami jsou stupňovité rošty K , na které vpra- 
vuje se uhlí otvory L. M  jsou lišky, kterými pec s kanálem kouřovým je 
spojena.

Při vypařování, sušení a zahřívání má průtah vzduchu volnou cestu 
celou pecí a postupuje ve směru vodorovném, poněvadž spodní i vrchní 
šoupátka jsou zdvižena. Jakmile žár dostoupí vyššího stupně, uhoří dřevěná 
opora D a šoupátko C sešine se dolů uzavrouc otvory S \  v téže době 
uzavrou se shora otvory H  šoupátka J*, v kteroužto dobu přestane tah 
vodorovný a nastane stoupající mezi stěnami a klesající v prostorách, kde 
zboží je narovnáno. Při chladnutí vpouští se studený vzduch opět otvory 
vrchními Jí, vytažením šoupátka J, jak za chladnoucí komorou A  je vidno.

Některé výrobky, hlavně tašky opatřují se na povrchu zvláštní gla- 
surou, která je činí nejen velmi vzdorujícími počaší, ale dodává jim pěk
ného vzhledu svou modrošedou až černou barvou s pěkným tuhovým 
leskem. Glasury té nechá se docíliti dvojím způsobem; prvý děje se v peci 
po vypálení, druhý po vyvážení. Prvému způsobu říká se začazování, dru
hému impraegnirování.

K začazování užívá se obyčejně pecí s klesajícím ohněm, ve kterých 
se tašky vypálí co možno nejvíce, načež všechny otvory se neprůdyšně 
uzavrou a dvěma až čtyřmi otvory svrchu nalije se do rozžhaveného zboží 
buď dehet kamenouhelný neb zbytky destilace petrolejové. Lití děje se oby
čejně tak, že polovina hned za ohniskem, druhá polovina za rovnaným 
zbožím se lije. Toto děje se z pravidla v několika dobách. Impraegnirování 
stává se po vyvezení tím, že horké výrobky namáčí se do vařícího dehtu.

K impraegnirování béřou se předměty toliko prvé jakosti, poněvadž 
práce té je škoda na zboží méně cenné. Předměty musí býti při natírání 
neb ponořování do dehtu co možno horké, dehet pak vařící. Je-li práce ta 
vykonávána za studená, pokryje se pouze povrch vrstvou dehtu, který se 
po čase odloupá. Za horka vpije se dehet do výrobku spojiv se s nimi
pevně, čímž tyto stávají se velmi trvalými.

Prvé než ukončíme tuto stať o pálení, poslední to článek řetězu růz
ných prací v cihlářství obvyklých, pojednáme ještě krátce o velikosti kru
hových pecí.

Pec voliti třeba vždy dle množství roční výroby. Vezměme za příklad, 
že roční výroba 2 milliony cihel (kteréžto množství musí se vypáliti během 
roční kampaně), má se páliti v kruhové peci. S velkou výhodou spojeno 
je, takovéto množství páliti bez přerušení po celý rok, čímž mnoho výdajů 
se ušetří. Rozdělíme tudíž množství toto na 365 dílů, z nichž každodenně 
jeden vypálíme. Počítáme-li při průměrném rovnání v kruhové peci na 
1 m 3 280 cihel a obnáší-li průměrné množství, které každodenně vypáliti 
má 5.480 kusů, postavíme pec tak velkou, by každá komora množství ono 
pojmula, tedy as 20 m 3. Lépe však je vždy voliti poněkud větší pec než 
dle výpočtu jest zapotřebí, an volnější postup v peci vždy bez újmy na
jakosti zboží spíše se docílí, než rychlejší.

Kde veliké množství cihel do roka se má páliti, lépe je kanál topný 
u kruhovky tak dlouhý posta viti, aby 24—28 komor obsahoval a dvojím 
ohněm za sebou se topilo, než pec příliš rozšiřovati, což vždy jakosti zboží 
jest na újmu. Kolik komor kruhová pec míti má, resp. jak dlouhý má býti 
topný kanál, záleží vždy na tom, jak rychle zboží smí chladnouti. U zboží, 
které rychlejší chlazení nesnese, nutno raději o 1—2 komory více přidati. 
Délka komory měří z pravidla 372—4 m. Méně komor než 12 není nikdy 
radno stavětí. Nejpřiměřenější je, může-li se 5 komor sušiti a zahřívati,
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2 býti v ohni, 4 chladnouti, jednu vyvážeti, jednu prázdnou a jednu navážeti, 
což činí 14 komor. Puká-li zboží, hlavně tenkostěnné, při chlazení přes to, 
že se zvolna chladí, nutno do hlíny více látek ostřících přidávati.

Pokud se týče stavby pecí, nemá se tato nikdy svěřovati rukám ne
povolaným, poněvadž toto později přivoditi může velké škody. Může býti 
velmi dobrý stavitel, není-li specialistou pro pece kruhové, stěží jen podaří 
se mu postaviti pec dokonalou a výlohy při tom bývají mnohem větší, než 
u stavitelů specialistů, jichž soustava i provedení stavby odpovídá všem 
požadavkům na ni kladeným.

Taktéž i vedení těchto svěřiti je třeba pouze lidem znalým, kteří při 
nahodilých vadách, vědí si vždy ihned rady a namnoze i s pece pochybně 
stavěné, dobré zboží odvádí, kdežto lidé věci nezkušení, ani s dobrou peci 
ničeho nesvedou. Při prvém pálení v nových pecích kruhových, nutno si 
počínati velmi opatrně a jen zvolna ku předu pokračovati, by vlhkost ve 
zdivu obsažená pomalu se vypařovala a zboží raději v prvním kruhu toliko 
slabě vypáliti, poněvadž pec prvým prudkým žárem velice trpí, ano někdy 
i trhá, což má zhoubný vliv na pálení pozdější i na další trvanlivost pece.

Kapitolou o pálení končíme pojednání o pracích v cihelnách prová
děných. Na některém místě musili jsme se obmeziti toliko na stručný popis 
přes to, že projekt byl daleko širší a úplnější. Také některé druhy pecí, 
strojů a různé práce nuceni jsme byli vynechati. Koho by bližší podrob
nosti zajímaly, tomu soukromně obšírněji posloužíme.

XIII. Prostředky dopravní.

Poněvadž prostředky dopravní zaujímají místo velmi důležité, pokud 
se týče hlavně cen zboží cihlářského, probéřeme tyto poněkud podrobněji.

Jsou to v prvé řadě příčiny konkurenční, které nutí, by veškerá vy
dání, spojená s výrobou, zredukována byla na míru co možno nejnižší; 
stlačení toto ovšem díti se nesmí na újmu jakosti zboží, ano by tím nebylo 
ničeho získáno, naopak přivodilo by to nejen škodu na zboží, ale i pověst 
by tím nemálo utrpěla.

Ze vydání za dopravu převyšuje veškerá ostatní vydání, o tom ne
třeba se ani zmiňovati. Již od prvé chvíle, kdy suroviny opustily ložisko, 
aby dopraveny byly na místo přípravy, odkud pak k vlastní výrobě, resp. 
utváření na různé formy, co zboží syrové pak do sušáren, z těchto suché 
do pecí, až odtud konečně jako výrobek hotový do skladišť neb ihned 
odběratelům k odvezení určený, to jest jeden stálý pohyb, který jako zlatá 
žilka táhne se veškerou manipulací při cihlářství obvyklou. Byť závod 
zařízen byl v rozměrech sebe menších, jedná se přece každodenně o do
pravu veliké tíže, tak že nemůže býti podřízenou otázka, jakým způsobem 
možno dopraviti předměty určené co možno nejlehčeji a mimo toho tak, 
aby neutrpěly žádného poškození. Z té příčiny hleděno, by prostředky 
dopravní co možno byly zdokonaleny a přizpůsobeny tomu kterému druhu 
zboží k dopravě určenému.

Dle toho rozdělujeme prostředky dopravní na více druhů. Vždy hleděti 
musíme však, by co možno nejméně sil pracovních zapotřebí bylo k do
pravení určité tíže na jisté místo. Při tom pokud možno hleděno budiž 
k tomu, by dráhy voleny byly vždy nejkratší a pokud toho místní poměry 
dovolují, by měly svah k onomu místu, ku kterému náklad směřuje. Za 
tou příčinou dlužno míti zřetel na praktické založení veškerých budov již 
při zakládání nových závodů; toto dějž se tím způsobem, by místa pro 
přípravu surovin nalézala se níže než ložiska, pod těmito pak, neb ve 
stejné výši, buďtež místa pro výrobu, níže pak sušárny, pece a konečně
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nejdoleji skladiště na zboží vypálené. Tam, kde možno je podobné zařízení, 
ušetří se velmi mnoho na penězích vydaných za dopravu. Toto však není 
možno tam, kde buď na rovině cihelny založeny jsou, aneb dokonce suro

vina vyvážena býti musí z míst 
hlouběji položených. Na mí
stech takových bývá doprava 
poněkud obtížnější, poněvadž 
použiti nutno takových do
pravních prostředků, které 
materiál nejprvé zdvihají do 
výše a pak teprvé po rovině 
neb svahu dále donáší. Pře
dem hleďme se uvarovati vždy 
toho, by vožení nedělo se nikdy 
proti svahu, což spojeno je 
nejen s velkou námahou, ale 
i s vydáním, které praktickým 
zařízením uspořeno býti může, 
nehledíce ani k úspoře času, 
který přece je také důležitým 
činitelem.

V takových případech, 
kde ložiska nalézají se níže než 
místa výroby, sušení a pálení, 
spojeno je s výhodou, použiti 
raději větší síly ku zdvižení 
hmot do výše stejné s místy 
výrobními a odtud teprvé do- 
pravovati jej dále pomocí vy
výšených kolejnic neb dráhou 
vysutou, která v tomto pří
padě nejlépe se osvědčuje. Ná
klad spojený s podobným za
řízením zaplatí se obyčejně 
velmi brzy.

V následujícím pojedná
me podrobněji o jednotlivých 
druzích dopravy se vzhledem 
k jednoduchému zařízení jak 
pro závody menší, tak větší.

Dle směru, jakým se do
prava děje, rozdělujeme pro
středky dopravní na dva druhy:

1. takové, které slouží 
ku dopravě ve směru vodo
rovném,

2. takové, které slouží 
ku dopravě v směru svislém, 
t. j. kde předměty buď zdvi
háme neb spouštíme. Jakýmsi

prostředím mezi oběma těmito druhy, jest doprava na šikmo nakloněné 
rovině, která v cihlářství velmi často užívána, zvláštními přednostmi se 
vyznamenává. Je-li terrain k tomuto druhu dopravy způsobilý, uspoří se 
velmi mnoho, jak na vydání za zbytečné jinak síly pracovní, tak i za složitá 
zařízení jiného druhu.
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Z dopravy ve směru vodorovném jmenovati dlužno starší dopravu 
pomocí ručních, jednokolových vozíků, trakařů, na urovnané, tvrdé rovině, 
dále dopravu pomocí kolejnic. K dopravě této užívá se taktéž síly ruční; 
v závodech větších používá se buď tažných sil koňských neb dobytčích, 
ve velkozávodech pak tažných sil parních (lanových), elektrických neb růz
ných motorů plynových, petrolejvých a j.

Z dopravy na rovině nakloněné, dráhy visuté, vytahovadla s tažnou 
silou (směrem proti svahu) a ve směrů svislém přístroje vytahovací a spou
štěcí, buď samočinné neb s hybnou silou.

Nejstarším a dosti primitivním prostředkem dopravním ve směru 
vodorovném, namnoze i na rovině nakloněné, je ruční vozík jednokolový, 
tak zvaný trakař. Tento tvořil do nedávná nejlepší a jediný druh nářadí 
dopravního v cihelnách. Během času ovšem zatlačen byl prostředky no
vějšími, způsobilejšími pro jednotlivé výrobky a suroviny.

Avšak až do dnes užívá se tohoto ku dopravě, jak v menších, tak ve 
větších závodech s vý
hodou, zvláště tam, 
kde na krátkou vzdále
nost pro různé pře
kážky koleji neb jiného 
prostředku dopravní
ho použiti možno není, 
v kterýchžto přípa
dech nenahradí asi 
trakař nic jiného.

Co se tvče kon-ti
strukce trakaře, dluž
no v prvé řadě míti 
zřetel k tomu, by tlak 
tíže na tomto spočíva
jící soustředěn byl co 
možno nejvíce na kolo, 
tak, aby dělník trakař 
vezoucí, nemusel vel
kou část tíže nésti na 
rukou, nýbrž veškeru 
sílu potřebnou sou
středil pouze na pohyb
trakaře ku předu, t. j. přemožení odporu, povstalého třením osy o ložiska 
a kolečka o půdu na níž se pohybuje. Ony trakaře tudíž, u nichž náklad 
nalézá se pouze mezi kolem a rukojetími, jsou méně praktické než ty, kde 
náklad z části nad kolem, z částí po obou stranách jeho se nalézá. Přílišné 
však zkrácení trakaře směrem k nosidlům není také radno, jelikož těžiště 
pak posunuto je příliš vysoko, tak že udržení rovnováhy bývá obtížnější, 
čímž snadno se stává, že trakař zbožím naplněný při jízdě se převrhne, 
není-li dělník, který tento veze dosti silný neb opatrný.

Jelikož však trakaře dřevěné příliš snadno podléhají nejen upotřebení, 
ale i více náchylny jsou k polámání, jmenovitě k rozvyklání, což spojeno 
pak s obtížemi při práci a s nákladem na častou opravu, zhotovovány 
nyní po většině trakaře železné. Zaopatření trakařů železných pro cihelnu, 
není spojeno s výlohami většími, než při trakařích dřevěných a kdyby tak 
i bylo, vyplatí se tyto velmi brzy, čítáme-li stálé opravy a nepříjemnosti 
spojené s dřevěnými. Stojíť jeden železný trakař asi 30 Korun.

Tvary jednotlivých druhů trakařů řídí se dle toho, k dopravě jakého 
materiálu tyto sloužiti mají. V cihlářství užívá se trakařů hlavně pro dopravu

Obr. 286. Vozík na syrové cihly.
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hlíny a cihel. Pro prvnější opatřen je trakař zvláštním truhlíkem, pro cihly 
a pod. má toliko podlahu a přední lenoch. Někdy upravují se trakaře tím 
způsobem, že opatří se dvěmi kolečky po kolejnicích jezdícími na kterých 
jeden člověk až 200 cihel uveze.

Trakaře nyní po většině nahrazeny jsou čtyřkolovými vozíky, jezdícími 
na přenosných neb stabilních kolejích. Vozíky ty jsou trojího druhu. Na
hlínu užívá se vozíků překlopných obr. 285., na cihly ze stroje neb i ruční
syrové, vozíků etážových obr. 286., do nichž vkládají se prkénka, která 
z těchto do štelážů se vsunují a konečně vozíků na cihly suché a pálené.

Kolejnic pro vozíky užívá se trojího druhu, pevných, polopohyblivých 
a lehkopohyblivých. Pevných kolejnic v cihelnách méně se používá a za
kládání jejich pouze na tom místě se doporučuje, kde je předem jisto, že 
nebude se s nimi musiti z některých příčin hnouti. Půda pro pevné kolej
nice musí býti pečlivě upravena a tak tuhá, by se nesesazovala. Prahy 
pod kolejnice tyto jsou buď dřevěné neb ocelové.

Polopohyblivých kolejů používá se velmi často, hlavně při vožení
hlíny z ložisek, písku a pod. Tyto
opatřeny jsou obyčejně širokými oce
lovými prahy, s kterými pohodlně 
přenésti se nechají.

Lehkopohyblivých kolejů hlavně 
v hliništi se užívá, kde každou chvíli 
je třeba čásť dráhy jinam posunouti, 
což i při rozvážení na široká volná 
místa k přezimování se děje. Kdežto 
pod prvé dva druhy musí býti půda 
dobře urovnána, nechají se lehkopo- 
hyblivé kolejnice i na neurovnanou 
půdu položití. U všech druhů je vý
hodnější použiti ocelových prahů, 
které jsou velmi trvanlivé a nepři
pouští roztáhnutí kolejnic Pro pře
nosné dráhy užívá se z pravidla ko
lejnic na prazích přinýtovaných neb 
přišroubovaných. Pro větší cihelny 
s výhodou je, míti vždy více kolejnic 
v zásobě, aby při větší frekvenci 
mohly se dvojí koleje raději upraviti, 
poněvadž při výhybkách práce vždy 

více se zdržuje. Kde dvě dráhy se přetínají nutno použiti zvlášť uprave
ných křižovatek neb točnic, má-li se z jedné koleje na druhou přejížděti. 
Točnice mají se lehce otáčeti, aby práce tato nebyla spojena s námahou 
a zboží jemnější, tenkostěnné nárazy netrpělo. Velmi lehce pohybují se 
vozíky, jichž ložiska opatřena jsou válečkv.

Ve větších závodech používá se někdy na dopravu hlíny z ložisek 
též dráh visutých, kdež malé vozíčky zavěšené na kladkových dvojích ko
lečkách po napnutém laně se pohybují.

Na zboží tenkostěnné užívá se vozíků péry opatřených, které před 
nárazy vozík chrání obr. 287.

Dopravy po šikmo nakloněné rovině v cihelnách velmi často se po
užívá, zvláště tam, kde hlína z hlubokých ložisek nahoru, pomocí lana na 
válec se navinujícího dopravována je. K tomuto užívá se také někdy lana 
bez konce, které kolem dvou velkých kol obíhá, z nichž jedno nahoře, 
druhé dole se nalézá. Na onu část lana, která nahoru jde, zavěšují se 
vozíky plné, na druhou, dolu jdoucí, prázdné.

Obr. 287. Vozík na dopravu syrových 
tašek.
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Pro přímé dopravování hlíny do válců užívá se výtahu řemenového, 
neb z ocelových šupin sestávajícího. Řemen bez konce pobíhá kolem dvou 
válců, z nichž jeden dole, druhý nahoře se točí.

Dopravních prostředků, které směrerp svislým se pohybují, užívá se 
také velmi často, hlavně při dopravě zboží do vrchních poschodí.

Jedním z nejvíce užívaných přístrojů tohoto druhu je elevator na 
cihly. Tohoto používá se ku zdvihání čerstvě vyrobených cihel od stroje 
do vrchních poschodí sušáren. Na obr. 288. viděti elevator tento ze předu 
a na obr. 289. se strany. Je to řetěz bez konce, kolem dvou bubnů obí
hající, na kterém zavěšeny jsou desky, na něž cihly se kladou. Rychlost 
elevatoru je třeba tak zaříditi, jak cihly z lisu dole vycházejí.

V pravdě ideálním prostředkem dopravním, jak pro syrové zboží od 
strojů do sušáren, tak ze sušáren k pecím, je t. zv. »transporteur(c. Tento 
dopravuje zboží od stroje přímo do kteréhokoli oddílu sušárny a ze kterého
koli opět ku dveřím pece, aniž by nějaké obsluhy zapotřebí měl. Doprava 
děje se bez nárazů, bez škubání, tak že zboží ani v nejmenším poškoditi 
se nemůže. Transporteur tento sestává z pevné koleje, která kdekoli za- 
věsiti se nechá. Na koleji této pohybují se zavěšené člunky, na něž zboží 
se klade. Tyto pohybují se pomocí řetězu bez konce, který tažen zvlášť 
ozubeným kolem. Člunky upraveny jsou dle druhu zboží různým způsobem. 
Rychlost je přiměřená výrobě, nechá se však regulovati dle libosti vzdá
lením neb přiblížením člunků k sobě. Přístroj tento pracuje bez hluku 
a místo plnění a vyprázdňování člunku může býti na kterémkoli místě. 
K pohonu spotřebuje velmi malou sílu; 100 m dlouhý transporteur může 
pohodlně jeden člověk ručně poháněti. Tento viděti v příloze na obr. 97., 
kterak dopravuje drážkové tašky od revolverového lisu. Postup člunku 
nemusí býti výhradně ve směru vodorovném, nýbrž i ve směru šikmém 
nahoru i dolů, jakož i ve směru kolmém, čehož hlavně použiti možno ku 
dopravě zboží do výše položených sušáren, jak z téhož obrázku vidno.

Dle vyzkoušení tohoto přístroje stačí tento za hodinu dopraviti 8000 kg 
do libovolné vzdálenosti, nechť děje se doprava směrem vodorovným, 
šikmým neb kolmým. Zatáčení kolem rohu je velmi snadné a nezpůsobuje 
žádných otřesů.

Transporteuru tohoto možno s velkou výhodou použiti hlavně ve 
větších strojových cihelnách, kde celá výroba pod jednou střechou se na
lézá, neb kde zboží z jedné budovy, ve které se vyrábí, do budovy druhé, 
ve které se suší a pálí, dopraviti je třeba.

Největší výhodou přístroje tohoto ovšem je, že není k dopravě zboží 
zapotřebí úplně žádných lidí, čímž ušetří se zboží značně před poškozením 
a výrobní cena jeho klesne značnou měrou, počítáme-li ono vydání, s kterým 
je spojeno rozvážení zboží po sušárnách někdy dosti vzdálených a svážení 
suchého zboží zpět k pecím.

Při výrobě různého druhu zboží postaví se výrobní stroje tak, že 
všechny poblíže transporteuru jsou, a různé zboží na člunky se klade. V su
šárně odbírá se v každém oddělení zboží tam patřící, kdežto jiný druh po
stupuje až k oddělení svému. K pohonu každých 300 m  je potřeba jedna 
koňská síla.

Druhým, na tomže principu založeným přístrojem je elevátor nabě- 
račkový, který k dopravě drtivá neb meliva slouží. Tento umístněn je 
z pravidla v široké dřevěné rouře, by prášení se zamezilo. Drtivo z jednoho 
přípravného stroje padá do spodní části roury, kdež naběračkami je nabí
ráno  a do druhého stroje dopraveno, který nahoře se nalézá. Stroje tyto 
známy jsou ze mlýnu.

K dopravě hlíny z hlubokých hlinišť, syrových cihel, které na vozících 
do vyšších sušáren dopravovati se mají, ku spouštění těchto, suchých ze 

K ronika práce. Díl IX. 31



Obr. 288.-289. Výtah (elevator) na cihly (pohled čelný a pohled bočný).
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sušáren dolů k pecím atd. užívá se výtahu, které buď pomocí parního 
pohonu vzhůru i dolů se pohybují neb bez tohoto, samočinně ku spouštění 
dolů slouží. Přístroj spouštěcí opatřen bývá brzdou, pomocí již možno 
rychlost říditi po případě i zastaviti.

Ku spouštění jednotlivých předmětů, fasádních ozdob, velkých ka
menů a p. použiti možno jednoduchého spouštěcího přístroje. Na kolečku 
žlábkem opatřeném pohybuje se lano, na jehož jednom konci upevněna 
je lavička na zboží; druhý konec lana zatížen je řetězem. Vloží-li se na 
lavičku v některém poschodí zboží, klesá tato následkem tíže dolu, při 
čemž vytahuje se vzhůru řetěz, zatížujíc druhý konec lana, Cím níže la-

Obr. 290. Dopravní šnek.

vička klesá, tím větší část řetězu se zdvihá a tím více tíží, až zdvihne se 
jej taková část, která stejně těžká je s lavičkou, načež tato se zastaví úplně 
tiše, bez trhnutí.

K dopravě meliva, drtivá neb i plastické hlíny slouží dopravní šnek, 
o kterém při třídění promluveno bylo; obr. 290.

Mnoho jiných přístrojů dopravních je v cihelnách používáno, které 
ovšem pro nedostatek místa zde popsati možno není.
Uvádíme toliko druhy hlavní.

XIV. Pumpy a stroje odvodňovací.

Jak již výše podotknuto, bývá buď dešťová neb 
spodní voda v ložiskách příčinou různých zdržování 
a rušení práce, a nutno tudíž tuto odstraňovati pomocí 
různých čerpadel, které dle potřeby rozdílně sesta
veny" jsou. Tam, kde vody je pouze malé množství, 
stačí dobře nějaké ruční čerpadlo. Toto musí zařízeno 
býti tak, by součásti jeho se nepoškodily někdy příliš 
kalnou, namnoze i hustou vodou, k účelu tomuto 
nejlépe se hodí t. zv. elevator. Obr. 291. znázorňuje 
takovýto elevator v činnosti. Hořejší železná skříň 
ovšem může při čerpání vody z hliniště odpadnouti 
Stroj tento upevní se na dřevěný rámec nad nejhlubším místem hliniště. 
Poněvadž stroj ten postrádá všech částí, které by kalnou neb hustou vodou 
mohly se poškoditi neb ucpati, jako roury, písty, ventily, ssavce a j., hodí 
se nejlépe k tomuto účelu. Soustava jeho je nanejvýš jednoduchá, vyzna
menává se zvlášť lehkým chodem, není tak náchylný k polámání jako jiná 
čerpadla. Mimo toho nechá se zaříditi na zdvihání vody i do značné výše 
tím způsobem, že prodlouží se řetěz s naběračkami dle libosti. V případě, 
že dno hliniště je příliš hluboké neb že se má odvésti větší množství vody, 
k čemuž třeba větší síly, použije se dvou klik k točení, neb upraví se 
stroj na pohon žentourem, po případě i různými motory parními, plyno

31* *
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vými, petrolejovými neb větrnými. Tento poslední pohon je ovšem nejvý
hodnější, an nepotřebuje žádné obsluhy a pracuje^úplně zdarma. K moto

rům těmto se ještě 
jednou vrátíme. Ele- 
vátor nechá se vel
mi snadno postavili 
na kterékoliv místo, 
aniž třeba ku po
stavení neb přene
sení zvláštního od
borníka. Výkonnost 
tohoto čerpadla je 
dle zařízení 0*5— 
3 hl za minutu.

Jiný druh čer
padla je »Diafrag- 
ma«, které též s vý
hodou použiti mož
no k odvodnění 
ložisek. Obr. 292. 

Obr. 292. Diafragma. čerpadlo toto zná-
zorňuje. Toto je

velmi snadno přenosné, tak že nechá se k jakémukoliv účelu upotřebiti, 
ano i co jízdní vozík upraviti se nechá, čímž přesnost jeho značně se zvy

šuje. Pro výkonnost 
jeho možno jej do
bře též použiti ku 
zásobování vodou 
při přípravě hlíny, 
ano za minutu 2y2 
hl vody dodá.

Na místech, kde 
odstraniti nutno ve
liké množství vody, 
jako v ložiskách 
vodnatých a pod. 
nutno použiti čerpa
del větších, pro něž 
nejlacinější hybnou 
silou je ovšem vítr.

V novodobě, 
kdy nutno přihlížeti 
k tomu, výrobu co 
možná zjednodušiti 
a co nejlaciněji pro- 
váděti, padají různé 
okolnosti na váhu, 
které se zdají býti 
jednoduchými a ve
dlejšími. Mezi jiný
mi předního místa

Obr. 293. Dvojité čerpadlo »Membran« na ruční pohyb. zabírá  obstarávání
vody potřebné ku

práci v cihelnách. Cihlářská hlína, která musí býti ku zpracování dostatečně 
máčena, by udržela soudržnost a plastičnost, spotřebuje hojně vody.
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200-  500 L í t . p o r M i r .u t

Ku zaopatřování vody nutno proto v cihelnách buď hloubiti hluboké 
studny k dosažení vydatných pramenů neb dopravovati vodu ze vzdálených 
potoků neb rybníků. Ku těžení to
muto užívalo se dříve drahé síly 
živočišné neb lidské, kdežto dnes 
obstaráme práci tuto hravě patřič
nými stroji.

Dnes v pokročilé době 20tého 
století máme množství dokonalých 
strojů po ruce, které pracují s tou 
nejnižší cifrou výloh zařizovacích 
a provozovacích.

V oboru tomto vynikla firma:
Ant. Kunz v Hranicích na Moravě.

Větrné motory, sloužící ku 
zvedání vody z hlubokých studní 
a pramenů a dopravování téže na 
velkou výšku a vzdá
lenost, vyráběné fir
mou touto těší se té 
nej chvatnější pověsti.

Stroje tyto zpra
covány jsou ze železa 
a ocele na základě 
dlouholetých zkušeno
stí v odboru tomto a 
jsou proto spolehlivé 
v každém ohledu.

Větráků užívá se 
k čerpání vody ve spo
jení s čerpadly o vel
kém výkonu 200—500 
litrů v minutě a to 
buď jednoduchých 

neb dvojitých t. zv. 
čerpadel )>Membrán« 
obr. 293.

Čerpadla tato pra
cuj í bez utěsněného
pístu, jehož tření sílu vyžaduje a to membránou, která jest pružná a velmi 
pevná a která nejen chod velmi zlehčuje, nýbrž i umožňuje, že kromě vody 
čisté možno též pumpou touto vodu kalnou, bahnem, pískem a různě zne
čištěnou u velkém množství čerpati.

Kromě motorů větrných vyrábí firma Ant. Kunze ku čerpání vody 
ještě různé jiné stroje a to buď motory parní t. zv. »Vulkán« obr. 294., 
motory teplovzdušné, samočinné stroje »Trkače«, různá jiná čerpadla ruční 
a m. v., vůbec možno se na firmu tuto obrátiti v každé potřebě v odbor 
vodovodní spadající.

Béřeme-li v úvahu pokroky v každém odvětví průmyslu a výroby 
přijdeme k úsudku, že i v cihlářství nutno zavésti patřičných pomůcek, by 
výroba se zjednodušila, a výnos živnosti se zvýšil.

A proto volme v pravý čas věc dobrou a osvědčenou a zajisté že se 
úspěchem nemineme.

Také firma K. Pašek na Smíchově svými osvědčenými výrobky zí
skala si velmi dobré pověsti v oboru hydrotechnickém.

Obr. 294. Parní čerpací stroj »Vulkán« čerpá vodu ze 
studně a vrhá tuto v množství 200—500 litrů za 1 minutu, 
žlabem na místo potřeby. Žádné koncesse netřeba, žád
ného zkoušeného topiče. Spotřeba paliva za 4 kr. v hodině.
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AČ zařízení pro pohon větrný poněkud s většími výlohami spojeno 
jest než zařízení ručních pump, tož je celkem toto přece jenom levnější,

spočteme-li trvanlivost tohoto, velikou vý
konnost jeho a co hlavního, pracuje se způ
sobem tím úplně zdarma. Kdo spočetl všecky 
ty obtíže, spojené s nepohodlným a nedo
statečným vodním zařízením, to zdržování 
a zdražení vší práce, ten nebude se ani 
chvíli rozmýšleti a sáhne k tomute osvěd
čenému, pohodlnému a levnému, všestranné 
vyhovujícímu prostředku, který dosti dopo
ručit! ani nelze.

Obr. 295. znázorňuje takovýto větrný 
elevator, který dopravuje vodu do vysoko 
položené velké nádržky, odkud pomocí rour 
možno ji rozváděti na kterékoliv místo ci
helny, kdež stačí pak pouze kohoutkem 
otočiti a dle potřeby vodu si kamkoliv pu- 
stiti. Zařízení toto může dodati vodu v ja
kémkoli množství současně pro parní stroj, 
pro močení hlíny, pro plavení této, pro vý
robu, pro spotřebu v obydlích atd. odvodniti

zároveň ložiska, sklepy, 
v čas potřeby po případě 
možno jej použiti i co po
honu pro nějaký výrob
ní neb přípravný stroj, 
neb i více strojů najed
nou. Viz »Pohony«.

Ze zmíněného vidno, 
jak užitečným může býti 
a v každém případě je 
zařízení takovéhoto větr
ného pohonu pro cihelnu 
malou i velkou.

Mimo zmíněné stroje 
hodí se pro odvodňování 
i dodávání vody do ci
helen čerpací stroj horko
vzdušný obr. 296., který 
vodu až do 50 m  výše 
dodává v množství 20— 
30.000 hl denně. Stroj ten 
je výhodný proto, poně
vadž nepotřebuje velké 

Obr. 295. Větrák čerpá vodu z hluboké studně do obsluhy, ano stačí jed- 
kádě, ze které se pak voda na libovolná místa roz- nou za’ hodinu přiložiti

jako do kamen. Stroj
nepotřebuje žádné koncesse, nechá'se všude] posta viti, ano i pojízdný se 
upraviti nechá, spotřebuje velmi málo místa, topiva spotřebuje na hodinu 
za 2—8 kr. Explose se není třeba obávati.

K dodávání vody ze vzdálenějších pramenů, hlavně proti svahu, slouží 
t. zv. »trkač«, samočinně pracující, jehož složení znázorňuje obr. 297. Stroj 
tento dodává veliké množství vody do výše až 150 m.
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XV . Pohony.

Mimo závody, kde se ručně pracuje, musí v cihelnách se strojovou 
výrobou býti pomýšleno na přiměřené stroje hnací. Dle síly, kterou stroje 
ty jsou hnány, dělíme tyto na parní, elektrické vodní, větrné a p.

Pokud se parních strojů týče, staví se tyto buď se zazděným kotlem 
neb kotlem. přístupným, t. zv. lokomobily, které jsou i pojízdné.

V cihelnách je výhodnějším použiti lokomobil, které pro přístupnost 
snadnou opravu připouštějí, méně místa spotřebují, méně zdivá, zděný vy
soký komín se ušetří mnohem méně paliva spotřebují, a jsou snadno 
vyměnitelný.

Pohonů elektrických v cihelnách jen velmi zřídka se užívá.
Vodní síly používá se s výhodou, ana je velmi levná, což ovšem na 

místních poměrech závisí. Je bohužel málo tak příznivě položených závodů, 
by vodní síly použiti mohly.

Jednou z nejlevnějších hybných sil je též vítr. Zde pomocí větrného

Obr. 296. Stroj horkovzdušný.

kola docílí se značné hybné síly, která se hlavně v cihelnách využitkoval 
může hlavně ku pohonu čerpadel vodních, i různých strojů přípravných 
a výrobních i dopravních ovšem v menších rozměrech. Je sice pravda, že 
práce vykonávána může býti pouze občasně, avšak pomocí reservního mo
toru nějakého, který střídavě s větrem pracuje, možno sílu tuto úplně 
dobře využitkovati.

Různých motorů plynových, petrolejových a j. užívá se také namnoze 
v cihelnách k hnaní strojů, které hlavně v posledních dobách se na různých 
místech dobře osvědčily.

Mimo pohony zmíněné používá se k menším strojům hybné síly 
zvířecí a ruční. Pro pohon zvířecí upravují se žentoury, jakých v hospo
dářství se užívá. Dle výpočtů poměru, ve kterém k sobě stojí výlohy na 
1 koňskou sílu při různých druzích pohonu jeví se: ruční síla 80, zvířecí 
pohon 12, parní síla 6, plynový pohon 5, petrolejový pohon 4, horkovzdušný 
3%, vodní i y 81 větrný 1.

Z poměru tohoto vidno, že síla vodní a větrná jsou nejlevnější.
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Poněvadž hybná síla v závodech cihlářských značných nákladů vyža
duje, nutno při opatřování těchto strojů býti velmi opatrným a voliti pra
meny pouze dobře osvědčené.

Dle zařízení závodu nutno voliti i sílu stroje, v každém případě ovšem 
raději o něco větší, než skutečná potřeba jest. Na těch místech, kde v době 
pozdější na rozšíření závodu pomýšleno, lépe je ihned raději větší hybnou 
silou se opatřiti, ana pozdější změnou značná ztráta často se jeví. Při na
kupování strojů nutno vždy od továrníka žádati záruku, nejen za trvanli
vost stroje, ale i jeho výkonnost a potřebnou sílu, čímž vyvarujeme se 
mnohých nepříjemností, které později by povstaly, kdyby na př. popruhový 
výtah na hlínu dle udání 1 koňskou sílu (HP) potřeboval, ozubené válce 
2 HP, hladké válce 2 HP, šnekový lis trámcový 5 HP, elevator na zdvi
hání cihel 1HP což dle údajů továrníka činí celkem 11 HP a možno tako
výmto zařízením denně 10.000 cihel vyrobiti. Opatřili-li bychom pro za
řízení toto 12 HP silnou lokomobilu a údaje továrníka nebyly správné, 
shledali bychom později, že lokomobila buď stroje ty neutáhne, neb že 
výkon není takový, jaký jsme si přáli míti. Záruky továrníků nejlépe když 
jsou písemné.

Hnaní strojů pomocí některé hybné síly děje se buď přímo nebo 
pomocí transmissí neb ozubených kol. Přímých pohonů v cihelnách jen 
málo je užíváno a také pomocí ozubených kol jen poskrovnu, za to převod 
pomocí transmisse a řemenů nejčastěji vídáme. Poněvadž zařízení trans- 
missní vždy dle místních poměrů a dle rozestavení různých strojů říditi 
se musí, nutno práci tuto pouze dobrým odborníkům zadati.

XVI. Vzorné zařízení.

Na praktickém zařízení závodu záleží jak dobrá jakost zboží, tak i vý
robní jeho cena. Mnohdy nepraktickým rozestavením budov a strojů zvýší 
se výrobní cena tak, že sousednímu závodu, který dokonalé zařízení má 
jen těžko konkurovati je možno. Neodborník často diví se, že jedno a totéž 
zboží, po případě i lepší jakosti, může se v jednom závodě levněji pro- 
dávati a při větším zisku, než v závodě druhém a táž práce při vzor
ném zařízení o V4—1/3 je levnější, než při zařízení nepraktickém.

Pravidlem při zařizování závodů musí vždy býti: Dobré zboží, při nej
menší spotřebě pracovních sil, a proto využitkoval se musí všech okolností 
a výhod, kterými se vydání na nejmennší míru sníží.

Práce, které v cihelnách největšího nákladu, vyžadují jsou doprava, 
příprava hlíny, vytváření a pálení.

Pokud se dopravy týče, nutno v prvé řadě upraviti jízdné dráhy tak, 
aby náklad směřoval vždy k místu níže položenému, čímž mnoho vydání 
zbytečného se uspoří. Vožení tíže proti svahu stojí až dvojnásobný náklad, 
a přitěžuje se zbytečně dělnictvu práce. Čím starších prostředků doprav
ních se používá, tím dražší je doprava a proto nemá se nikdy litovati poně
kud většího nákladu na pořízení dobrého nářadí dopravního. Nejpřiměře
nější pro závody střední velikosti, je zaříditi dobrou polopohyblivou dráhu 
se železnými prahy. Spočteme-li výlohy se zařízením takovýmto spojené 
shledáme, že nejsou ani tak velké, jako ony, které vzejdou zakoupením 
dřevěných trakařů, stálé opravy potřebujících, spotřebou prken, které se 
jednou až i dvakrát do roka rozjezdí. Připočteme-li k tomu škody zdržo
váním povstalé, závislost od počasí, ano se v dobách deštivých trakaři s ná
kladem po kluzkých prknech jen velmi stěží nechá jezditi, a konečně čí- 
táme-li, že doprava 1000 cihel na trakařích o 5—10 kr. je dražší než na 
vozících po koleji jezdících, což při 2milionové roční výrobě 100—200 zl.
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činí, vidíme, jak výhodné je zaopatření dobré dopravy. Trvanlivost ovšem 
hraje také svou důležitou úlohu. Železné vozíky a kolejnice při dobrém 
zacházení vydrží 30—50 roků, kdežto dřevěné trakaře a kolečka stěží po 
pětiletém trvání ještě upotřebiti se mohou. Kdyby již nic jiného než toto 
nemluvilo ve prospěch kolejových vozíků, stačí to úplně. Počítáme-li prů
měrně 40 let trvání těchto na jedné straně, a osmerý náklad zařizovací 
na straně druhé, mimo toho úsporu nákladu pracovního za onu dobu ročně 
jen 100 zl., což 4000 zl. činí, vidíme, že zařízení kolejové je mnohem 
levnější než trakařové.

Pokud se přípravy hlíny týče nutno šetřiti pravidla, že levnost nesmí 
nikdy býti na újmu jakosti. Pro menší i větší závody, kde se ručně vy
tváří je se zvláštní výhodou spojeno připravovati hlínu strojem mísícím, 
nejen v ohledu na jakost hlíny, ale i na výlohy s přípravou spojené.
V ohledu na jakost připomenouti třeba, že hlína v mísícím stroji vždy 
stejnoměrně se upraví pro všechny dělníky, což při ruční přípravě nikdy 
se nedocílí, an jeden dělník hlínu měkší, druhý tvrdší si upravuje, což pak 
nestejné smršťování má za následek.

Pro cihelny do 5000 denní výroby stačí menší stojatý mísící stroj, 
tažený jedním koněm a obsluhovaný 2—3 lidmi. Pro závody do 10.000 
denní výroby větší stroj též dvoukoňský 3—4 lidmi obsluhovaný. Pro větší 
výroby|užívá se stroje s parním pohonem. Průměrně platíme za přípravu 
hííny a výrobu obyčejných cihel obyčejně 2*20—-2*50 zl. v některých krajích 
i 3 zl. Za samotnou výrobu z hlíny připravené strojem platí se 1 *40— 
1 '60 zl. Zbývá na přípravu tedy 80—90 kr. Potřebujeme-li k obsluze řeza
cího stroje 4 lidí á 1 zl. =  4 zl., jednoho koně 2 zl. a připraví-li stroj hlínu 
na 10.000, přijde příprava na 1000 cihel na 60 kr., výroba průměrně 
1 *50 zl., což činí 2*10 zl. Z tohoto je vidno, že nejen lépe připravená hlína, 
ale i levněji připravena je strojem, než ručně. Při větší denní výrobě jeví se 
výlohy ještě menší. Hlína pro řezač musí býti ovšem dobře přezimována 
a namočena.

Jako výlohy za dopravu a přípravu hlíny, tak i za vytváření možno 
různým způsobem na menší míru stlačiti. Také na př. tím, že zaměníme 
výrobu ruční na strojovou, získáme na jakosti i levnosti cihel. Do 5000 denní 
výroby použiti možno stojatého lisu trámcového, k jehož pohonu stačí silný 
kůň a k obsluze 7 lidí á 1 zl., což činí 9 zl. za 5000 cihel, tedy 180 zí. 
za 1000 cihel. Je-li během letní kampaně 140 výrobních dnů á 5000 kusů 
cihel, činí roční výroba 700.000 cihel. Těchto 70(3.000 cihel stálo by, ručně 
vyrobeno s přípravou hlíny 1.610 zl. počítáme-li pouze 2*30 zl. za 1000 cihel. 
Strojem pak jeví se vydání: IO°/0 amortisace kupní ceny stroje, který 800 zl. 
s dovezením i postavením stál, 80 zl. kůň za 140 dnů á 2 zl. =i280 zl., 
3 lidé ku močení a házení hlíny do lisu á 1 zl. denně 4*20 zl., 4 lidé k od
řezávání a odvážení cihel á 1 zl. denně, 560 zl., celkem tedy za 700.000 
cihel 1.340 zl., tedy roční úspora 270 zl. pouze při výrobě a přípravě.
V pevnosti a vzhledu cihly strojové předčí ruční, tak že nejen na ceně, 
nýbrž i na jakosti získáme.

V pálení nechá se mnoho uspořiti zařízením kruhové pece. Je ne
místným náhled, že by kruhová pec pouze pro velikou výrobu vhodná 
byla a že ji pro menší výrobu užiti možno není Kruhové pece na 5.000 
denně jsou velmi praktické a uspoří se na palivu 2—2V2 zl. na 1000 cihlách.

Budovy pro výrobu, sušení a pálení nechť jsou co možno poblíže 
sebe, by doprava byla co nejlevnější, kde možnost to dovoluje nejlépe vše 
pod jednou střechou. Hlavně sušárny od pecí nemají býti vzdáleny, ano 
syrové zboží dlouhou dopravou trpí. Vždy je lepší delší dráhu upraviti 
mezi ložiskem a místem přípravy, ana dlouhá doprava, hlíně*spíše k užitku 
jest než ku škodě.

K ronika práce. Díl IX. 32



250 Cihlářství.

Stroje buďtež tak umístěny, by doprava surovin i zboží od jednoho 
ku druhému byla nejen krátká, ale vždy raději od hora dolů vedla než 
opáčně. Vyvážení hotového zboží dějž se taktéž vždy po svahu; nejlépe 
ovšem možno-li toto hned z pece na vozy nakládati a odvážeti, při čemž 
nejen práce, ale i škody z dlouhého _ ležení povstalé se uspoří.

XVII. Všeobecné pokyny.

V kapitole této krátce upozorníme na některé věci, jichž pro zaklá
dání, držení a vedení závodů cihlářských nutně je zapotřebí^dbáti.

Část pokynů těch uvedena již v podmínkách pro zařízení cihelen. 
Mimo těch připomenouti nutno k zakládání závodů: Hlína průměrné jakosti 
budiž před stavbou cihelny dobře vyzkoušena, zda pro výrobu se hodí 
a pro výrobu jakého zboží. Nikdy nenív radno, by z hlíny vyrábělo se zboží 
lepší, než pro jaké jakost této stačí. Škody tím povstalé jsou pak větší, 
než užitek. Naopak z dobré hlíny vyráběti pouze zboží hrubé, také je po- 
chybno, an ze zboží jemnějšího vždy větší zisk plyne a možno zákaznictvu 
všestranně vyhověti, což závod vždy jen povznésti může. Někdy hlína na 
pohled špatnější jakosti, dobrou přípravou a zacházením stává se vhodnou 
pro zboží lepší, než které z ní dosud vyráběno bylo.

Kdo cihelnu stavětí zamýšlí nebo stávající zlepšiti neb rozšířiti míní 
a sám dokonale ve věci se nevyzná, požádej raději dobrého, nestranného 
odborníka o radu a neobracej se nikdy na lidi, kteří věci té bud velmi 
málo rozumějí nebo pouze dle domnění, a kteří chybnou radou, zařizující 
se neb rozšiřující závod na špatný směr uvedou, což později těžce se tresce 
na mimořádných zbytečných vydáních a zkažené pověsti, která jen ztěžka 
napraviti se dá. Dobrý odborník, který z pravidla levnějším bývá než 
mastičkář, vyzkoušeje dobře ložisko, jakost hlíny, terrain, blízkost různých 
potřeb, poměry místní a odbytné a j. doporučí způsob, jakým nejlevněji 
a nejpraktičněji závod zaříditi, po případě zdokonaliti možno, poukáže na 
pomůcky, kterých použiti možno s výhodou a úsporou, vysvětlí a poučí, 
jakým způsobem dále si počínati třeba, aby uvarovalo se zbytečných škod 
a nepříjemností tak často se vyskytujících při pochybeném manipulování 
a vedení.

K těžení hlíny a jiných surovin připomínáme, že nutno dbáti vždy 
náležitě vyzkoušeného poměru jednotlivých vrstev a druhů, kterýmžto 
způsobem jedině dobrého zboží docíliti se může.

Co se přípravy surovin týče, je tato takořka nejdůležitější práci v ci
hlářství a nutno ji věnovati největší péči a pozornost, svěřiti ji lidem 
znalým, svědomitým.

Vytváření budiž co nejpečlivější, a dohled na toto přísný, ana nej
lepší příprava a pálení je bezúčelno, je-li tvar výrobků špatný, ledabyle 
provedený.

Rušení dějiž se způsobem, který veškeré škody bortěním a pukáním 
povstalé vylučuje. Použito buď vždy přebytečného tepla pecí, pokud to 
možnost dovoluje.

K pálení stavěny pece vhodné a přiměřené jak množství tak druhu 
zboží, levně pracující.

Veškeré potřeby nechť před započetím kampaně jsou na místě, by 
zbytečné zdražování "později při práci nebylo, a to vždy raději ve větším 
množství. Nedostatek různých potřeb zaviňuje vždy škody namnoze i velmi 
citelné. Při cihelnách se zimní přestávkou započniž kampaň výrobní teprvé 
tehdy, když není třeba obávati se mrazů, které by čerstvé zboží zničiti 
mohly. Mnohdy zdá se mezi dnem počasí již vhodné, kdežto noci jsou
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mrazivé a zboží škodlivé. Na zimu neprotahujž se vyrábění tak dlouho, 
aby neuschlé zboží dočkalo se prvých mrazů.

Nářadí a nádobí budiž dělníkům na jaře odevzdáno a zapsáno a po 
ukončení kampaně v témž pořádku přijímáno zpět. Soubor určitého nářadí 
budiž pro uvarování výměn pořadovým číslem označen, která se buď vy
razí neb vpálí. Stroje po ukončení výroby řádně vyčištěny, hlíny zbaveny 
a dobře tukem namazány. Řemeny během práce na noc sejmuty, aby se 
srazily, any ponechávají-li se přes noc napnuty, vytáhnou se za čas a musí 
býti zkracovány. K důležitějším pracím najímáno budiž dělnictvo práce té 
znalé, byť by platy jeho byly poněkud vyšší. Získáno-li jednou dobré děl
nictvo, budiž s ním mírně zacházeno, a pokud tomu možnost dovoluje, na 
slušné požadavky jeho budiž přistoupeno. Dělník práce své neznalý neb 
špatně placený a odstrkovaný působí škody, jichž původ těžko nalézti se 
nechá a které zhoubný vliv mají na jakost zboží, pověst závodu, jakož 
i výrobní cenu zboží. Tresty, hlavně tresty peněžními nutí se dělnictvo 
namnoze k řádnému vykonávání práci, jinde opět vyplácením prémií za 
zboží prvé jakosti. Pokud ten neb onen způsob lépe se osvědčuje než 
druhý, těžko říci, ano toto hlavně na povaze dělníka záleží. Dle našich 
zkušeností osvědčily se takořka vždy premie. Dělník, mající naději na 
prémii, vykonává práci svoji vždy opatrněji a pečlivěji, jsa přesvědčen, 
že nejen úplné spokojenosti si získá, ale i vyššího platu, což nemalou je 
pobídkou.

V závodech na přístupných dělnictvu místech vyvěšen buď pracovní 
spravedlivý řád, jak to živnostenský zákon nařizuje a řád ten budiž přísně 
se strany dělníků i zaměstnavatelů dodržován. Všichni v cihelně zaměstnaní 
dělníci buďtež řádně pojištěni u nemocenské pokladny i úrazové pojišťovny, 
legitimace pojistné jim dodány. Ochranná opatření při strojích a p. buďtež 
všude zařízena, podkopávky hlíny nebuďtež vyšší než iy 2 m  dovoleny a to 
ještě s největší opatrností.

Pro případ úrazů buďtež vždy při ruce některé pomůcky pro rychlou 
pomoc. V každém případě budiž přispěno rychlou pomocí lékařskou. 
O rychlé pomoci před příchodem lékaře se poněkud zmíníme.

Při říznutí, seknutí neb udeření, kde jeví se otevřená rána menší, je 
potřeba tuto rychle studenou, čistou vodou dobře vymýtí, sevříti a plátnem 
ovázati. Ruce před mytím musí býti čistě umyté, by žádná nečistota do 
rány se nedostala. Při větších ranách nutno zastavit! krev silným tlakem, 
neb ovázáním údu krvácejícího' nad ránou pevně. Při zlomeninách kostí 
odstraněna budiž obuv, šatstvo a j. velmi opatrně, třeba rozříznutím, při
loženy pevné obvazky a zavolána ihned lékařská pomoc. Na spáleniny 
přiložiti je dobře namočené plátno v čistém líhu a na to plátno vodou 
namočené. Dobře též přikládatb obklady namočené v klejtovém octě a vodě. 
Oheň uhasí se na hořícím, obalením deky, kabátu, hadru a p., válením po 
zemi. Na spáleniny vápnem liti třeba studenou vodu, jíž hojně byl ocet 
přidán. Vápno do" oka vstříknuté vymyje se olejem tabulovým, nikdy 
pouze vodou.

Topícím se odstraní rychle oděv, očistí se jim nos a ústa a jazyk se 
vytáhne z úst, položí se na záda a opře o nějakou podložku, načež pomáhá 
se mu uměle k dýchání tím, že zvedají se mu ruce nad hlavu a opět 
spouští dolu as 15krát za minutu, pravidelně as hodinu. Zadušeným kouřem 
uvolní se šat, a vynese se na čerstvý vzduch a pomáhá se uměle k dý
chání. K pití dává se ocet, citrónová šťáva, čaj, pálenka nebo víno, tělo 
tře se mokrými látkami a polévá studenou vodou.

Otráveným lihovinami dává se čichati čpavek, piti černá káva neb stu
dená voda silně osolená, hlava zvedne se hodně vzhůru.
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Pro nahodilé úrazy a nebezpečí je dobře vždy néco lékařských pro
středků míti po ruce.

Pokud se udržení stálého dělnictva tvče, nechá se toto snadno do-e/ /

cíliti postavením dělnických domků pro rodiny, kasáren a jídelen pro svo
bodné dělníky. Kasárny takové obsahují společnou jídelnu, noclehárny 
v podobě vojenských kasáren upravené, kuchyni, místnost pro spíži, byt 
pro dozorce, koupelnu, místnost pro nemocné, sklep a místnost protvydá- 
vání menších potravin. Zařízení takovýchto kasáren je výhodno pro dělníky 
i zaměstnavatele. Tito mohou v přestávkách o chvíli déle odpočinouti, čímž 
k nové práci se posilní, což i pro zaměstnavatele výhodno jest. Jídla 
i nápoje musí býti vždy čerstvé a tak levné, že čistý výtěžek z držení 
kasáren pouze na obsluhu a vydržování a spravování místností stačí. 
K udržování přelétavých dělníků slouží dobře, ponechávati si týdně určitou 
částku peněžní zpět, která teprvé po uplynutí kampaně se vyplatí. Platy 
za přípravu hlíny, vytváření, navážení, rovnání, topení a vyvážení je nej
lépe určiti akordem, od 1000 kusů a do pátku počítati, kdežto sobota ku 
příštímu týdnu se připočte. Zboží přijímáno budiž v sušárnách. Kontrola 
dějiž se často a přísně, zvláště tam, kde pochybením velké škody by způso
beny býti mohly. Toto je hlavně u rovnačů a topičů. Rovnači buďtež to
pičům podřízení, neb oni musí býti za ně zodpovědni. Ledabylým rovná
ním neb rovnáním příliš vlhkého zboží nastávají příliš velké ztráty, které 
špatnému topení přičteny býti mohou, proto dohlížejž denní topič přísně 
na rovnání. Kontrola topiče docílí se nejlépe pomocí hodin elektrických, 
které ku každému topení zvonkem návěstí dávají. Po každém topení musí 
topič hodiny znova natáhnouti. Spí-li topič, neb odejde, neb přihodí-li se 
mu něco, že nemůže hodiny natáhnouti, zvoní druhý zvonek po 5 minu
tách u dílovedoucího, čímž tento je upozorněn, že topič práci svou ne
zastává.

O řádné osvětlení pecí uvnitř při rovnání a nahoře v době noční 
budiž postaráno. Vedení menších závodů svěřuje se obyčejně celé dílo
vedoucímu, u závodů velkých bývá zvláštní dílovedoucí pro výrobu a zvlášní 
pro pálení. Pro vydávání zboží a výplaty je účetní, čímž ovšem vedení 
složitým se stává. Pro závody menší, kde dílovedoucí je zároveň vyda
vatelem zboží, je dobře zaříditi trojdílné bloky, stejným textem vyplněné, 
z nichž jeden díl příjemce peněz v knížce ponechá, druhý vydavateli co 
poukaz na vydání zboží slouží a třetí co stvrzenka, že zboží je zaplaceno 
neb ne. Příjemce peněz i vydavatel zboží zanášejí jména i čísla na lístcích 
bloků obsažená do knih. Též listiny výplatní dílovedoucím písemně podá
vané, tímto i vyplácejícím do knih dobře zanášeny budtež. Takovýmto 
způsobem přehlédne se snadno vydání i příjem a čistý zisk.

Hotové zboží každý týden neb i každý den budiž přijímáno a do knihy 
zásob zanášeno. Kniha takto vedená ukazuje v každé chvíli, mnoho-li kte
rého zboží v zásobě se nalézá a mnoho-li ho zaprodati možno.

XVIII. Zkoušení pálených výrobků.

Upotřebitelnost hliněných výrobků záleží na jich jakosti. Jakost tu 
zkoušíme různým způsobem, dle druhu výrobků a dle toho k čemu se jich 
upotřebí. Výrobky zkoušíme na pevnost v tlaku, vzdorování povětrnosti, 
pevnost v lomu, pórovitost a hustotu, tvrdost, křehkost, opotřebování, 
ohnivzdornost, vzdorování kyselinám, přítomnost rozpustitelných solí a látek 
škodlivých.

Pevnost v tlaku. Pevnost v tlaku zkouší se u oněch výrobků, na něž 
při jich upotřebení jistý tlak působí. Jsou to hlavně cihly, které veliký tlak
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snésti musí. Zkoušky na tlak provádějí se pomocí hydraulických lisů. Při 
zkoušení tom zjišťují se dva body, a sice onen, kdy cihla prvé pukliny 
jeviti počíná, a onen, kdy tato úplně pod tlakem povoluje a se drtí. Prvý 
nezávisí někdy úplně na pevnosti, jako na nerovnosti ploch a na nestejném 
složení hmoty výrobní a je tudíž méně směrodatným pro určení pevnosti 
výrobku. Při zkouškách velmi často možno pozorovati, že při prvém tlaku 
cihla pukne, avšak další drobení její se neděje, a cihla taková snese ještě 
velmi mnoho dalšího tlaku, než se rozdrobí. Má-li se stanovití pevnost 
v tlaku, nutno vždy hledati onen bod, kdy se cihla úplně drtí. Cihla musí 
míti 10—15teronásobnou pevnost onoho tlaku, který snésti musí ve zdivu. 
Při zkoušení počínáme si následovně: Cihlu v polovici přeřízneme a kusy 
na sebe položíme, spojivše je slabou vrstvou dobrého čistého cementu. Také 
obě plochy, na něž se tlačí, potřeme cementem a dobře je urovnáme. Nyní 
vložíme krychli se podobající kus do hydraulického lisu a tlačíme, až se 
cihla drtí. Před zkouškou musí býti cement úplně suchý. Vyzkouševše asi 
6 kusů, vezmeme průměrné číslo a výpočtem nalezneme tlak na 1 em2, 
který při obyčejných cihlách býti má 100% nejméně, při tvrdých cihlách 
300 kg, při zvonivkách 600 kg i více.

Vzdorování povětrnosti. Zkoušce této podrobujeme hlavně ony vý
robky, na které přímo účinkovati má voda a mráz. Jsou to cihly, více však 
lícovky, zvonivky, hlavně pak tašky a dlaždice, které nejvíce mrazem trpí. 
Zkouška děje se takto: Cihlu neb jiný předmět necháme po 5—10 minut 
ležeti ve vodě, by dobře nasákla, načež jej vystavíme mrazu 15° C, což 
docílí se snadno ledem a solí kuchyňskou. Jakmile úplně zmrzne, což po 
3—4 hodinách se stane, vyjme se a potopí do vody 20° C teplé. Toto 
opakuje se 25krát. Kousky, které se odloupají se zváží a stanoví se jich 
poměr k celé váze předmětu. Bére se obyčejně 5 kusů každého předmětu 
ku zkoušce. Předměty s glasurou zkouší se tímto způsobem, na vláskovité 
trhliny nejprvé, načež teprvé na odlupování. Poněvadž trhliny tyto někdy 
prostým okem k pozorování nejsou, posype se povrch jinobarevnou moučkou, 
která se rukou roztírá a velmi dobře potom v trhlinkách k pozorování 
jest. Glasury olovnaté zkouší se na vytrvalost vůči kyselinám, které ve 
vzduchu obsaženy jsou tím, že vaří se předmět v rozředěné kyselině octové, 
neb vpraví se pod hermeticky uzavřený skleněný zvonek, pod nímž nalézá 
se nádoba se silnou kyselinou solnou. Je-li po nějakém čase glasura duho- 
vitě zbarvena, neodporuje vlivu povětrnosti.

Pevnost v lomu. Tímto zkouší se hlavně ony předměty, které po 
koncích opřeny bývají, kdežto na střed nějaký tlak vyvozen jest, neb které 
jedním koncem upevněny jsouce, druhý vyčnívající jistou tíži nésti má. 
Jsou to kameny překladové a dlouhé cihly řimsové. Zkouší se takto: Předmět 
konci postaví se na stejně dlouhé ostré opory, kdežto třetí takovátéž opora 
shora, ve středu mezi oběma tlačí. Na tuto kladou se závaží neb tlačí lis. 
Nejsou-li místa pro opory rovna, urovnají se cementem. Při zkoušení tašek 
dávají se spodní opory 20 em od sebe. Obyčejná taška má snésti 40 %, 
drážková 60 kg. Předměty kompaktní méří se na 1 em1. Cihla zvonivá má 
snésti 150—300 kg na 1 em2.

Pórovitost. Pórovitost je velmi důležitou vlastností pálených výrobků 
hliněných, čím hustší je povrch i lom předmětu, tím více vzdoruje ruši
vému Vlivu počasí, tím větší je jeho trvanlivost. Ku zkoušení pórovitosti 
vezme se předmět, jehož aspoň jedna strana je lom, ana voda hustším 
povrchem špatně vniká; tento namočí se na 24 hodin do vody, když dříve 
byl zvážen. Po úplném nasáknutí zváží se znova, a rozdíl značí výši pórovi
tosti. Předměty dle pórovitosti dělíme na ony s velkou pórovitosti, střední 
a malou. Předměty velmi pórovité mohou míti 20—30°/0 pórů (dle váhy); 
tyto jímají vody */5—Y3 vlastní váhy. K těmto náleží hlavně méně pálené
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cihly a pak ony, kterým látky organické byly přidány. Cihly do této třídy 
patřící jsou obyčejně nepevný v tlaku a snesou 50—200 kg na i em2. 
Druhou třídu tvoří ony předměty, jichž porovitost obnáší 10—20%- Tyto 
jímají y i0—y5 vody. Pevnost v tlaku bývá 300—500 kg. Třetí třídu pak 
tvoří ony předměty, jichž porovitost měří 0—10%. Sem patří zvonivky, 
lícovky, tašky lepší jakosti a j. Tyto snesou tlak 600—3000 kg i více na 
1 em2. Licovky mají míti 5%, zvonivky 2% a roury vodní kanálové pouze 
1% porovitosti nejvýše. U tašek a rour je třeba vyzkoušeti, mnoho-li vody 
propouští. Toto zkouší se takto: Na předmět při 100° C zahřátý (resp. 
uschlý) upevníme voskem skleněnou trubičku s 10 em1 světlosti a 20 em 
výšky. Upevnění trubičky musí se státi tak, by žádná voda mezi touto 
a předmětem unikati nemohla. Nyní vpraví se do trubičky 10 em3 vody 
a vyčká, až tato do předmětu nasákne, načež přilévá se dále 10—20 em3 
vody a označí onen bod, kdy spodní plocha se opotí a kdy první kapka 
vody se na ní objeví. Tašky, u nichž během 6 hodin voda prokapuje, 
nejsou upotřebitelný. U rour pro hnaní vody měří se též jich vytrvalost 
v tlaku této, při uzavření jedné strany gumovou deskou a tlakem vody ze 
strany druhé.

Tvrdost. Tvrdost zkouší se rytím různých kamenů ve výrobku. Toto 
děje se dle Mohs-ovy stupnice t. j. 1. mastek, 2. sůl kamenná, 3. vápenec,
4. kazivec, 5. apatit, 6. živec, 7. křemen, 8. topas, 9. korund, 10. diamant. 
Dle toho, ryje-li některý z těchto kamenů do výrobků neb ne, poznáme 
tvrdost jeho.

Křehkost. Tato zkouší se tím, že vloží se předmět do uzavřeného 
bubnu, v němž je určité množství tvrdých předmětů různé váhy, načež se 
bubnem otáčí. Buben mívá 60 em průměru a točí se za minutu 20 —30krát. 
K tlučení předmětů užívá se kusů tvrdé litiny, jejichž tíže měří y2—4 kg.

Opotřebování. Zkoušce této podrobují se hlavně dlaždice. Toto děje 
se tímtéž způsobem jako zkoušení křehkosti. U dlaždic chodníkových má 
se jeviti po hodinovém otáčení bubnu pouze 8% ztráty na váze jejich. 
Jinak zkouší se třením (resp. broušením). Předmět tlačí se proti otáčející 
se desce šmirkové. Ztráta broušením počítá se v procentech.

Ohnivzdornost. Tato zkouška provádí se známým již způsobem v předu 
popsaným, pomocí pyroskopů Seger-ových.

Vzdorování kyselinám. Zkouška tato děje se takto: Předmět se roz
tluče na zrna různé hrubosti zváží, a po dobu 24 hodin v různě rozředě
ných kyselinách propírají, načež se čistě íiltrují, zbytek vodou promyje, 
usuší a zváží; rozdíl tíže jeví opotřebení kyselinou. Zkoušce této podrobují 
se ony dlaždice a desky obkladové i roury, které slouží pro várny, my- 
dlárny, záchody a j., kde kyseliny vliv na tyto mají.

Přítomnost rozpustných solí. Přítomnost těchto působí nepěkné zbar
vení, jak jsme již v předu viděli. Zkouška děje se takto: Vnitřek několika 
předmětů roztluče se na drobno, aby prošlo melivo sýtem o 900 otvorech 
na 1 em2 a neprošlo sýtem o 4.900 otvorech na 1 em2 odměří 25 g, načež 
se vaří v destilované vodě (asi 250 em3), až se voda skoro vypaří, přilije no
vých 250 em3, povaří; vodní zbytek se sfiltruje, filtrát osuší, zváží, a váha 
jeho značíjváhu soli ve vodě rozpustných.

Přítomnost škodlivých látek. Látky tyto jsou uhličitan vápenatý, 
síran vápenatý a j. Předmět ku zkoušení určený ponechá se delší dobu 
ve vzduchu vodními parami naplněném, načež se škodlivé látky jeví odlu- 
pováním.


