
Soustružnictví.
Se zřetelem na novodobou výrobu a zlepšení strojů napsal Leo Gabler.

oto odvětví průmyslu zanáší se umělým zpracováním různého mate
riálu, aby výrobku z něj hotovenému, ušlechtilý tvar udělen byl. Celé 
zpracování provádí se zejmena tak. že předmět kroužením kol své osy 
do otáčivého pohybu se uvede a broušeným oceleni se soustruhuje.

Jen tímto způsobem možno dáti tělesu pravidelnou a dokonalou 
formu, tak že protilehlé rozměry vysoustruhovaného předmětu od 
středu tělesa měřeny jsouce, sobě se rovnají. Soustruhováním odejmou 

se materiálu, ku zpracování vzatému, všechny částky hmoty, které ku tvaru 
již předem ustanovenému, nepřináležejí.

Tvoří-li otáčivá osa tělesa jedinou přímku, jejíž poloha se nemění, musí 
všechny průřezy zpracované látky býti pravidelnými kruhy; pak takový výrobek 
byl zhotoven vy soustruhováním hrnkovým, kde poloměr kruhu rovná se vzdá
lenosti řezacího nástroje od osy.

Mění-li se však otáčivá osa tělesa jak v délce i v poloze periodicky, dle 
určitých pravidel, tak že vzdálenosti řezacího nástroje od osy během otáčení 
se mění (nástroj se buď k ose blíží neb se od ní vzdaluje), pak se docílí roz
manité průřezy, a takový tvar proveden byl vy soustruhováním oválovým.

Soustruhem  dá se látka následovně zpracovati:
1. Obrušuje se hladce na zevnějšku t. j. tvoří se formy ploché.
2. Tvoří se soustruhováním rovné plošky nebo jiné ozdoby kolmo ku ose 

postavené.
3. Předmět se vrtá po délce osy.
Cívka s vřetenem soustruhu otáčí se ve všech těchto případech vždy  

krouživé, avšak tvary vysoustruhovaného tělesa nemají pokaždé kruhové formy 
na průřezu, což právě závisí od postavení řezacího želízka.

Tak zpracování prvního způsobu nastane, jestli že se želízko parellelně 
s vřetenem postaví. Zda-li se však v pravém úhlu ku vřetenu připevní, obdrží 
těleso tvar válcovitý. Konečně se toto může postaviti v poloze uhlopříčné, 
a jest-li se pak při pohybu ku předu jeho vedení dle potřeby mění, obdrží 
se soustruhováním plocha libovolně mnoho nebo málo vyhloubená nebo vy
výšená.

Soustružnictví počítá se mezi řemesla umělá a přispívá nemalou měrou 
ku ozdobení přerůznýeh předmětů, jako hlavně nábytku, všelikého nářadí i ná
strojů; jest důležitým činitelem při výrobě hraček, toaletních potřeb a zboží 
galanterního.

Soustruhem zpracují se nejen rozmanité druhy dřeva, nýbrž i kost jak 
obyčejná i slonová, roh, perleť a želvovina, mnohé kovy a slitiny, mramor, 
serpentin i jiné kameny, pak mořská pěna a jantar.

Soustružnictví provozováno bylo již za nejstarších časů, tak že ve staro
věku zabývali se mnozí znamenití mužové a učenci tímto uměním, jehož mi-
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lovníci byli. Tak staří Egypťané znali soustruh, a jsou asi dle všeho sami 
původci výroby práce soustružnické, která se v pozdější době znamenitě roz
šířila a stále zdokonalovala. První soustruh byl velice primitivní a jedno
duchý a byl ještě roku 18G7 na výstavě v Paříži obdivován, na němž pra
coval soustružník Egypťan, A tyto původní soustruhy jsou dosud na četných 
místech v Epyptě v užívání, jejichž tvar podobá se oněm soustruhům, které 
jsou na Egyptských pyramidách zobrazeny. Z Egypta rozšířilo se soustruž
nictví do Persie, Sýrie a Malé Asie i jiných zemí Asijských, odkudž pak přešlo 
do Evropy.

Na doklad, že i knížecí osobnosti tímto uměním se zaměstnávali, vy
práví se o Alexandrovi Velikém, že poselstvo z Asie přijal sedě u soustruhu. 
Podobně i řecký umělec Phidias zabýval se soustružnictvím a učenec Archy- 
medes sobě zeměkouli soustruhoval, a touto prací i mnohé vynálezy učinil, 
jako je na př.: Archymedův bezkonečný šroub. Staří Římané provozovali sou
stružnictví již jako živnost, která tvořila též sama o sobě zvláštní cech.

Ve středověku vyvíjela se tato živnost značně, k čemuž dopomáhali 
i samí panovníci, kteří soustružnictví podporovali, jako na př. Karel Veliký 
zaměstnával na svých dvorech dovedné soustružníky.

Jako libůstka bylo soustružnictví císařem Rudolfem II. a v novější době 
ruským carem Petrem Velikým a též císařem Leopoldem I. provozováno. Ve 
středověku zaměstnávali se hlavně mniši v klášteřích horlivě soustružnictvím 
a mnohé umělecké dílo provedli. Známý Martin Luther volného času používal 
ku práci soustružnické.

Soustružnictví vyšinulo se nyni na vysoký stupeň dokonalosti ve všech 
těch mnohých oborech, a to nejen v Evropě, kde první místo zaujímá Paříž 
a Londýn, ale též výbornými soustružníky jsou Číňané a Japonci. Též zdo
konalilo se znamenitě v Severní Americe, kde mnoho opraveno a zlepšeno 
bylo pomocí nově konstruovaných strojů v soustružnictví zavedených, ve kte
rémž oboru byla celá řada vynálezů učiněna.

A. Látky v soustružnictví užívané.

Již předem zmíněno bylo, že soustružnictví nezabývá se pouze zpraco
váním dřeva, nýbrž soustruhují se i látky kovové, kostěné, rohové, jakož 
i kamenné a jiné. Dle toho jest také více oborů čili odvětví soustružnických, 
které se dosti přesně od sebe rozdělují, poněvadž dokonalé obeznámení se 
s jedním oborem vyžaduje dosti studia a píle, aby vyhotovené výrobky kla
deným požadavkům úplně vyhovovaly, a proto takový jediný obor stává se 
životním povoláním toho, který se mu cele věnovati musí, aby svou existenci 
sobě zajistil. Nejvíce rozšířené jest soustružnictví dřeva, pak kovu, načež ná
sledují ostatní odvětví. Dle této rozsáhlosti výroby bude nám předem po- 
jednati o různých druzích dřev, které jsou v soustružnictví používány, načež 
následovati budou ostatní materialie při této živnosti upotřebené, jichž nále
žité poznání jest jak co do jakosti i vlastností pro odborníka velice důležitým.

I. Různé druhy dřev.

Mluví-li se o dřevu vůbec, rozumí se tím střední část kmene nebo vůbec 
pně rostliny, od něhož byla oddělena vrchní vrstva čili kůra i s líkem, a pak 
vnitřní čásť rostliny t. j. dřeň. Dřevo samotné jaké nám stromy poskytují 
skládá se z řady kruhů čili let, které nám ukazují jak byl strom stár. Tyto 
kruhy jsou jednotlivé vrstvy přibývající vždy každým rokem o jednu a jsou 
různých rozměrů. Čím užší vrstvy tím lepší dřevo a obráceně, poněvadž 
v prvém případě jest hustší a proto i trvanlivější.
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Takové se. obdrží se stromů na povýšených  místech v mdlo úrodné půdě 
rostoucích, a sluší mu tudíž přednost dáti před dřevem stromů v nížinách 
a na úrodné půdě rostoucích. Toto tvoří se též mnohem rychleji, neboť stromy 
tyto rychleji rostou. Mimo soustředných kruhů jest pozorovati od dřeně k ob
vodu vybíhající paprsky, které se podobají více neb méně úzkým tkanicím 
a při středu nejširšími jsou. Tak dub, buk a platan mají paprsky nejširší čili 
nejtlustší. Tak se jeví kmen na svém průřezu. Prohlédne-li se však po délce, 
nalezneme, že sestává z řady buněk, které jedna na druhou nakupeny jsouce 
v dlouhá vlákna, tvoří tak zvané cévy pletiva rostlinného.

Cévy tyto jsou tedy vláskovité rourky stěnami buněk na přič rozdělené, 
které jsou však prolínavé, protože šťáva z kořene vzhůru vystupující, a rost
linu vyživující, jimi snadno prochází až do listů. To jest hlavní proud šťávy, 
mimo něhož nalézá se v každé rostlině slabší proud zpáteční, od listů ke 
kořenům jdoucí, který přeměněnou šťávu odvádí. Toto proudění děje se ve 
vrstvě lýkové, mezi kůrou a dřevem se nalézající, kde jsou buňky živé; po 
obou krajích odumírají však každým rokem a sice do středu přibývá tím na 
dřevě, ku kraji pak na kůře. Nejsou proto všechny dřevnaté (odumřelé) buňky 
stejného stáří, tak že každá vrstva, na průřezu léta ukazující, počíná buňkami 
nej mladšími, světlejšími a tedy měkčími, kdežto ku konci se naleznou buňky 
nejtvrdší, poněvadž nejstarší; jsou též tmavší barvy, čímž rozhraní obou vrstev 
jest zřetelnější a dají se tak jednotlivé kruhy rozeznati. Též různí se buňky 
jednoho kruhu (léta) i co do velikosti, tak na př. u dubu a jasanu jsou husté 
a malé na konci kruhu, kdežto na počátku jsou větší. Nejsnadněji se leta 
kmenu rozeznávají u jedle, smrku a borovice.

Dřeň kmenu sestává pouze z malých buněk, které již druhým rokem 
obyčejně odumírají a pak pouze vzduchem naplněny jsou. Na průřezu jest 
dřeň nejvíce tvaru okrouhlého, pouze u dubu a topolů jest pětihranný, u břízy 
jest trojhranný, u olše nerovně troj paprskovitý a u jasanu jest oválovitý.

Mezi odumřelými buňkami dřevními táhnou se jednotlivě cévy posled
ního leta. Odumřelé buňky jsou na průřezu podobny pórům a jsou tak mezi 
cévami dosti pravidelně rozdělený, pouze 11 řešetláku tvoří tyto buňky, jakož 
i cévy oddělené grupy, což dřevu na podélném řezu pěkně žíhaný povrch do
dává. Dle tohoto různého seskupení možno pak jednotlivé druhy dřev snadno 
od sebe rozeznati. Avšak tyto cévy nejdou po délce pně rovnoběžně a úplně 
zpříma, poněvadž proti ním pod pravým úhlem postupují paprsky sestávající 
z jemných bunic jasnější barvy, čímž běh cév jest vlnitým, což při dubu a 
buku, které nejtlustčí paprsky mají, nejpatrněji se jeví. Tyto buňky paprsků 
neobsahují žádnou mízu, nýbrž jsou vyplněny škrobem. Dle celé struktury 
pně možno pak zcela dobře sonditi na ja k o s t  a vlastností různých druhů dřev. 
Pozoruje-li se velmi jemný plátek pně na průřezu, možno tvar jednotlivých 
bunic viděti, a tu se nalezne že na př. u lípy  jsou stěny buněk tenké, kdežto 
buňky u dubu jsou tlustostenné, na čemž pak jak tvrdost i tíže (u dubu) neb 
neb měkkost a lehkost (u lípy) dřeva závislou jest. Podobně i jiné vlastnosti 
dřeva se dají takto odvodili. Buňky dřeva stromů jehličnatých  jsou v cévy 
pravidelně rozloženy, velmi pravidelně spojeny, jsou tenkostěnné a silně po
délné a při tom značným množstvím paprsků dřeva tak propleteny, asi jako 
osnova s outkem u tkaniva, čímž jest podmíněna velmi značná Štípatelnost 
dřeva po jeho délce. Za to dřevo dubu a. buku štípá se křivě a šikmo, poně
vadž jeho buňky jsou krátké a nerovně silnými paprsky protkané, z nichž 
tlustší směr štípání odchylují, a k tomu ještě hlavně u dubu jsou stěny bu- 
ničné nerovně tlusté. Má-li dřevo veliké množství paprsků rovnoměrně rozlo
žených a rovně jemných, pak se štípe zcela pravidelně. Tak dřevo zim ostrá
zové, jabloňové  a hruškové se při štípání tříští, čehož příčinou jsou velice krátké, 
a neobyčejně jemné a tlustostěnné buňky, při kterém dřevu pouze jediný svazek 
tlustých paprsků se nacházející, mění vytčený směr rozštípnutí.

Kronika práce. Díl VII. 2  i
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Jakmile kmenu stromu vždy vice let přibývá, mění se jakkost buněk 
vnitřních kruhů vždy více, neboť tyto, po ztracení mízy z nich, nezůstanou 
prázdnými, nýbrž poznenáhla se vyplňují buniěinou  čili cdulosou  t. j. pod
statnou součástí každého dřeva, čímž dřevo pevnějším a těžším se stává. 
Počne-li dřevo hniti, rozkládá se nejdříve tato látka ve středu kmenu, tak že 
hniloba z vnitřku na venek se šíří.

Vnitřní čásť let tvoří tak zvané já d r o  dřeva , které se liší od mladších 
vrstev dřeva čili let tmavší barvou, větší tuhostí a tíží. Jádro dřeva není 
však závislé od životního procesu dřeva nebo jeho stáří, poněvadž se nešíří 
léto za letem, naopak jsou hranice jádra oproti krajním vrstvám ostatního 
dřeva dosti nepravidelné, jak nejnápadněji u dřeva jabloňového a hruškového 
pozorovati možno. Tvoření se dřeva jádrového jest tudíž původu více che
mického.

Dřevo kořenů podobá se svou strukturou dřevu pně nebo kmenu, pouze 
jest vždy něco měkčí, někdy i houbovité, leta nejsou tak určitě vyznačena a 
co nejpozoruhodnějšího jest, že mu schází dřeň, za což však paprsky tím více 
jsou vyvinuty, což činí mnohý kořen pěkně vzhledným.

Avšak nejeví se vždy úplná pravidelnost ve vzrůstu, neboť dřeň není 
vždy ve středu pně umístěna, poněvadž mnohé stromy nedostávají rovné 
množství potravy ze všech stran, jako na př. ony, které na stráních rostou 
nebo na pokraji. Ano zde rozhoduje i světová strana při vzrůstu stromu. To 
možno pozorovati při proříznutí stromu, že leta k severu obrácená jsou užší 
nežli ona polovice, která ku jih u  postavena jest. I tomuto zjevu dlužno nále
žitou pozornost věuovati, poněvadž řežou-li se z takového kmenu prkna kolmo 
na směr od severu k j ih u  jdoucí, tedy proti letům, které se od severu k jihu 
rozšiřují, p a k  se taková p rk n a  nezbortí.

Také ony stromy, které rostou na straně jižní, jihovýchodní a jihozá
padní (strana polední), poskytují dřevo pevnější a hustčí, poněvadž strom má 
více tepla, světla a sucha, než-li stromy na straně severní, severozápadní a 
severovýchodní (půlnoční) rostoucí, které více vlhka a stínu mají, a proto 
sice více mohutní, avšak méně dobré dřevo poskytují. Konečně jest dobrá 
jakost dřeva závislou též od doby poražen í  stromu. Nejtrvanlivější dřevo se 
obdrží, jest-li se strom poráží v zimních měsících a sice v prosinci, lednu 
a únoru.

1. Dřevo javorové.

Javor  (Acer) vyskytuje se v několika druzích, a z nich nejdůležitější jsou :
a) K l e n  (Acer pseudoplatanus), který poskytuje dřevo s jemnými kruhy, 

dosti husté, tvrdé a tuhé a při tom značné trvanlivé. Jeho dřevo jest velice 
hledané pro svou bílou barvu a pěkný vzhled jemně vláknitý, dá se rovně 
štípati, velmi čistě soustruhovati a nechá se dobře politurou leštiti. Též se 
z něj hotoví snadno šrouby.

b) J a v o r  m l é č n ý  (Acer platanoides) jest tvrdší předešlého, má dřevo 
více žluté barvy, není tak jemně vláknité a proto se jej k lepším výrobkům 
nepoužívá.

c) B a b y k a  (Acer campestre) poskytuje běložluté až červenavé dřevo, 
jádra tmavšího, prostředně tvrdé a trvanlivé. Jest však velmi husté, tuho- 
vláčné a má jemná, dlouhá vlákna. Proto užívá se ku lepším pracím a hoto
vení šroubů.

Mimo těchto druhů poskytují některé odrůdy ze Severní Ameriky dobrý 
materiál pro soustružníky a sice jest to javor stříbrný (Acer dasycarpum), 
javor červený (Acer rubrum) a javor cukeriiatý (Acer saccharinum).
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2. Dřevo akátové.

Toto dřevo poskytuje strom trnovník  (Robinia pseudacacia) nazvaný, ze 
Severní Ameriky u nás zdomácnělý a často užívaný pro práce soustružnické. 
Dřevo ze staršího stromu má barvu leskle žlutou, silně pruhovanou, s od
leskem zelenavým a jest úzkými purpurově zbarvenými žilkami protkané. Dá 
se dobře zpracovati a čím jest starší, tím více hnědne a nabývá pěkně žluté 
a tmavší pruhy.

3. Dřevo březové.

B ř íza  (Betula) poskytuje dřevo žlutobílé, tuhé, v dolejší části kmene 
tvrdší než nahoře. Užívá se jej velmi často k výrobě různých předmětů i šroubů.

Bříze bílé (alba) podobají se i ostatní odrůdy co do jakosti dřeva.
B říza  severoamerická  (Betula lenta) poskytuje velmi dobré dřevo; jest 

známa též v několika druzích. Tak bříza vysoká má bílé, velmi tvrdé dřevo 
a dá se ještě lépe zpracovati než dřevo břízy bílé.

4. Dřevo jabloňové.

Pro práce soustružnické béře se větším dílem dřevo jabloně planého 
(Pyrus sylvestris), poněvadž jest lepším a krásnějším dřeva jabloně štěpného. 
Jeho dřevo jest červenohnědé žilkami protkané, tuhé a tvrdé. Dřevo jabloně 
štěpné jest méně tuhé a často má prohnilé jádro. Nechá se dobře soustru- 
hovati, avšak jest tím vadné, že se snadno bortí a proto se dá s výhodou 
pouze pro menší výrobky upotřebiti. Velmi dobře se napouští, zejmena barvou 
černou a dobře se politiruje.

5. Dřevo hruškové.

Hruška poskytuje velmi jem n é  a pro mnohé práce nezbytně potřebné 
dřevo. Toto jest u zrostlých stromů barvy červenavěžluté, jemněvláknité s velmi 
nepatrnými pory a dá se pěkně soustruhovati i politurou leštiti. Rovněž jako 
dřevo jabloňové dá se snadno napouštěti, zejména barvou černou, tak že se 
skorem dřevu ebenovému podobá, nehledí-li se ku tíži. Leta dřeva jsou velmi 
jemná, není štípatelné, za to může se na různý tvar zpracovati. Jest při tom 
tvrdé a tuhé. Dřevo stromu 'planého (Pyrus communis) má rovněž lepší dřevo 
stromu štěpného.

6. Dřevo bukové.

B uk obecný (Fagus silvatica) má kmenové dřevo husté a dosti tuhé, 
červenavěbílé až hnědé barvy, a sice čím starší tím tmavější barvou se vy
značuje a jest také lepší. Nechá se dobře štípati a poskytuje dobré dřevo 
pro výrobu šroubů. Též se snadno napouští. Je li dřevo sukovité bortí se, za 
to však tak snadno uepraská, zachází-li se s ním opatrně.

Dřevo soustruhované má nepatrný lesk a proto je-li lakované, napouštěné 
nebo politurou leštěné, nevypadá pěkně, za kterouž příčinou používá se pouze 
ku pracím, jež se dále neupravují. Poněvadž dřevo bukové dostává snadno 
skvrny, nesmí se kmeny poražené nechati na vlhké půdě ležeti, nýbrž se co 
možná rychle rozřežou nebo rozštípají a na vzdušném a krytém místě se složí.

7. Dřevo dubové.

Dub v několika druzích se vyskytující, poskytuje nejužitečnější dřevo 
a jest také nej rozsáhleji používáno.
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a j  Dub zimní čili drnák  (Quercus sessilifiora) má nejtvrdší, nejtužší a 
nejtrvanlivější dřevo barvy žlutohnědé až tmavě černohnědé. Míza tohoto 
stromu obsahuje hojnost tříslo viny, která dřevu tak veliké trvanlivosti dodává. 
Dá se dobře napouštěti i leštiti, ačkoliv se pory nechají dosti těžko zakryti.

b) Dub letní čili křemeldk  (Quercus peduuculata) nemá tak tvrdé dřevo 
jako předešlý druh, jinak se mu svou strukturou podobá. Za to jest však 
lépe štípatelué, vláčnější a tužší předešlého; také se dá lépe zpracovati a 
podobně jako první druh napouštěti. Jeho trvanlivost jest rovněž veliká. Při 
zpracování jest třeba mladší dřevo od jádra odstraniti, poněvadž snadno stává 
se červotočivým. Zde zejmena při porážení dlužno toho dbáti, aby se toto 
delo v čas, kdy míza stromem neproudí, nebot tím se předejde, aby tak 
snadno uepraskalo na straně kury.

V jižním Rakousku a Itálii daří se ještě dub rakouský (Quercus austriaca) 
pak dub sípák (Quercus pubescens) strom s ratolestmi, řapíky i spodinami 
listů šedoplstnatými, pak cer (Quercus cenis), jehož dřevo jest velmi tvrdé.

8. Dřevo habrové.

H abr  (Carpinus betulus) poskytuje dřevo bílé až šedobílé s něco tmav
šími, mnohdy pěkné vlnitými žilkami. Toto jest velmi tvrdé, tuhé a vláčné, 
těžké a jemně i krátko vláknité, a prostředně trvanlivé. Dá se dobře hladiti 
a snadno se napouští na žluto a černo. Tento druh dřeva nedá se při mnohé 
práci soustružnické jiným nahraditi a jest tedy velmi hledaným. Dobře se 
štípe a velmi dobře zpracuje se na šrouby. Použije-li se více dřeva jádrového, 
tím pevnější jest vysoustruhovaný předmět. Kmeny habrové jsou jen zřídka 
kulaté, po většině hranaté a zkroucené. Staré a dobře vyschlé dřevo dá se 
stíží rozřezati nebo rozsekati, a proto rozdělí se hned po porážení na kusy a 
částě ku soustruhování upravené se ku vysušení rozloží. Aby dřevo dokonale 
vyschlo, tak při správném jeho uchování, možno jej upotřebiti teprve nejméně 
po třech letech.

9. Dřevo kaštanové .

a) K aštan  koňský čili jírovec  (Aesculus hippocastanus) dává dřevo dosti 
husté, jemné a dlouze vláknité (vlákna podoby sametové), blíže jádra žlutavě, 
a často i šedohnědě žíhané. Velice trvanlivé proti červotočině. Snadno však 
hnije. Nechá se velmi krásně napouštěti i politurou leštiti a proto se velmi 
hojně dá používati.

b) Kaštan jedlý (Castanea sativa) má dosti tuhé dřevo hnědé barvy a dá 
se právě tak upotřebiti jako dřevo předešlého stromu, svými vlastnostmi se 
mu podobaje.

10. Dřevo ořechové.

Toto velmi užitečné dřevo dává ořešák obecný (Juglaus regia), jinak také 
ořech vlaský nebo královský nazvaný. Mladé dřevo jest bílé a málo tvrdé, 
staré jest však tvrdé, houževnaté, tuhé a ohebné, barvy černavě žíhané. Nej- 
krásněji žilkované jest dřevo kořenu.

V Severní Americe roste ořešák černý (Juglaus nigra), který poskytuje 
ještě tvrdší dřevo, jenž jest, pochází-li ze starých kmenů, skoro černé, pěkně 
žíhané nebo černavé černými a bílými žilkami protkané. Dá se velmi pěkně 
leštiti a předmět z něho vyhotovený jest časem vždy krásnější.

Jest-li se tomuto dřevu chce dodati vzhledu dřeva mahagonového, na
pustí se podobně jako toto, a hotový výrobek se pěkně leští a politurou opa
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truje, čímž se podobá k nerozeznání výrobku, z dřeva mahagonového zrobe- 
nérnu. Staré dřevo ořechové předčí svou krásou i tuhostí mnohé dřevo cizo
zemské, kterému se dává často přednost.

11. Dřevo jilm ové.

Jilm polní (Ulmus campestris) dává v mládí dřevo barvy bělavčžluté, 
starší jest světleořechověhnědé, velmi tuhé a jemné vlákuité, husté a dá se 
těžko štípati. Nechá se dobře v zásobách uchovati, nestane se červotočivým, 
musí se však důkladně vysušiti, aby nepraskalo, a pak se nikdy nebortí. Dřevo 
z velice starých stromů jest žíhané a jako vyteěkované na zevnějšku. Napouští 
se pěkně na ořecliovo- nebo mahagonové a rovněž se dá dobře politurou le- 
štiti. Upotřebuje se k různým pracím luxusním a na výrobu nábytku.

Jiný druh jilmu jest vaz  (Ulmus effusa): má mladé větve chlupaté a listy 
vezpod hustě pýřité; pak j i lm  drsný  (Ulmus suberosa); — o jehož dřevu totéž 
platí co u předešlého řečeno bylo.

12. Dřevo platanové.

Tento druh dřeva velice podobný dřevu javorovému poskytuje strom 
platáu (Platanus occidentalis) nazvaný. Jest barvy bělavožluté nebo červenavě- 
bílé s hnědými pruhy, dosti tuhé, těžké a jemně vláknité. Dobře se nechá 
napouštěli a politurou leštiti.

13. Dřevo olšové.

Olše lepká  (Alnus glutinosa) roste na místech mokravých dosti rychle. 
Dává dřevo husté, prostředně tvrdé a jemně vláknité. Čerstvě poražená má 
dřevo pěkně žlutočervené barvy; čím jest však starší a suší, tím více bělá. 
Nechá se dobře ohýbati; jest pružné. Pozorují-li se na dřevu žluté skvrny, 
jest to znamení brzké hniloby.

Mnohem lepší dřevo poskytuje olše šedá  (Alnus incana) barvy olověné, 
bělavé a jest pro své tuhé dřevo velmi hojně používána. Oba druhy se dají 
skorem ve všech barvách napouštěti, velmi krásné a trvanlivé, a proto se po
užívá pro veliké množství soustružnických prací. Čerstvě poražené dřevo se dá 
dobře štípati, rádo však stane se červotočivým.

14. Dřevo jasanové.

Ze stromu jasan  ztepilý  (Fraxinus exelsior) zvaného obdrží se v mládí 
dřevo bílé, ze starého stromu huědavěžluté, jádra skoro hnědého, hedvábovitě 
lesklé. Jest ze všech druhů dřeva nejpružnější a nej vláčnější a tak snadno 
nepraská. Jak na suchu i ve vodě dá se dobře udrželi. Dřevo jasanové jest 
husté a tvrdé, má široká leta. Upotřebuje se ku výrobě předmětů jemných 
a trvanlivých; zejména fysikální nástroje se z něj hotoví.

Jasan  p o lsk ý  podobá se svou strukturou předešlému; dřevo jeho jest 
rovněž tak tuhé a vláčné, barvy bílé, hedvábovitě lesklé a velmi krásné ží
hané nebo žilkované zejmena na konci pně. Dřevo toto jest hledané pro jemné 
práce soustružnické.

15. Dřevo jeřábové.

Strom jeřá b  obecný (Sorbus aucuparia) poskytuje dřevo bělavé až žlu
tavé, tvrdé, tuhé a pevné, často žíhané nebo hnědými místy prostoupené. Nechá 
se velmi krásně politirovati.
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Ještč lepší dřevo dává oskeruše (Sorbus domestica), která se podobá 
co do barvy i struktury předešlému, pouze plody stromu jsou hruštičkovité, 
žluté a po uzrání hnědé. Dřevo jest mnohem tvrdší a užívá se zároveň s druhem 
Sorbus hydrida pro jemné práce, a jest proto velmi hledané.

16. Dřevo lípové.

Jest známo několik druhů lip. Nejčastěji se vyskytuje lípa malo- a 
širolistá.

L íp a  m alolistá  (Tilia parvifolia) má dřevo bílé, do Šeda, žlutá nebo červena 
se odstiňující, měkké, avšak při tom vláčné, dosti husté a přece lehké, s málo 
vynikajícími lety a rovnoměrnou strukturou. Nechá se ve všech směrech velmi 
snadno zpracovati, nedrolí se a rovněž se dá pěkně politirovati. Y suchu se 
nekazí, za to však stává se snadno červotočivým.

Dřevo l ípy  širolisté  (Tilia grandifolia) má barvu světlejší předešlého druhu, 
též není tak tuhé, vláčné, ano ještě měkčí a proto nedá se již tak dobře 
zpracovati. Též se snadno trhá. Dřevo lípové dá se krásně hladce soustruho- 
vati a nechá se všemi barvami napouštěti i leštiti.

17. Dřevo řešetlákové.

Rešeťlák počistivý  (Rhamnus cathartica) má větve trnem ukončené a plody 
černé a krušina obecná (Rhamnus frangula) dávají dřevo v mládí bílé, ve stáří 
světločervené, s jádrem červenějším, málo tvrdé, při tom jemné, které se dá 
velmi dobře zpracovati a jemně vysoustruhovati. Poněvadž má jen malý průměr, 
vyrábí se z něho pouze drobnější předměty. Z prvého druhu hotoví se hlavuě 
ozdobné hole.

18. Dřevo třešňové.

Tohoto dřeva znají se dva druhy: plané a štěpné třešně.
a) Třešeň p ta č í  (Prunus avium) dává velmi krásné dřevo. Štípá se snadno 

a dá se pěkně politurou leštiti. Velmi pěkná barvitost dřeva tím povstává, 
že se mění bílá barva od kraje dále k jádru v tmavočerveněhnědou.

b) Višně obecná (Prunus cerasus) poskytuje tuhé a tvrdé dřevo, jemně 
vláknité, s úzkými lety, které se dá rovně štípati. Jest barvy žlutočervené 
se zelenočervenavýiui žilkami a jemnými pruhy, krásně zprohýbanými. Toto 
dřevo dá se snadno krásně a čistě soustruhovati a napouštěním dá se jím 
dřevo mahagonové nápodobiti. Aby jeho barva nebledla časem, tak se vápenou 
vodou natírá. Jest trvanlivé pouze v suchu. Čerstvě poražené pně rozštípají 
se rychle nebo rozřežou a do sucha uschovají, aby se dřevo na vlhké půdě 
nekazilo.

c) Sem počítá se též střemeha (Prunus padus) s dřevem červenavěžlutým, 
velmi hustým a tuhým. Málo se však pěstuje, proto je málo známá, ačkoliv 
dřevo nechá se velmi dobře v soustružnictví upotřebiti.

19. D řevo švestkové•

Švestka sázená  (Prunus domestica) dává tvrdé, vláčné a jemné dřevo, 
barvy červené, a často žíhané nebo pruhované, též žilkami protkané. Avšak 
jádro pně velmi snadno hnije, tak že zřídka se nalezne strom s úplně zdravým 
dřevem. Poněvadž velmi mnoho praská, musí se v kusech štípati a velmi 
opatrně sušiti. Toto dřevo vyrovná se v kráse mnohým dřevům indickým, 
jest však něco křehkým.
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20. D řevo dřínvvé.

a) Toto dřevo z dřínu  (Cornus mas) pocházející není štípatelué, dosti 
tvrdé a nejvíce ku výrobě hůlek a troubelí užívané. Jiný druh jest:

b) S v íd a  obecná (Cornus sanquinea). Tato má dřevo bílé, zelenobílé nebo 
červenavé, jako železo tvrdé, vláčné, husté a jemně vláknité. Patří k nej
pevnějším stromům lesním.

21. D řevo olivové.

Oliva  (Olea europaea) jest strom v jižní Evropě rostoucí, jehož zelené 
plody podobají se našim švestkám a jsou velmi olejnaté. Má dřevo velmi 
husté, tuhé a značně trvanlivé a není nikdy červotočivým. Jest barvy špinavě 
žluté až zelenožluté, hnědočerveně žíhané a mnohdy černými žilkami protkané. 
Dřevo kořenů podobá se mramoru. Nechá se velmi krásně zpracovati a dobře 
politirovati. Zpracuje se zejmena na dýmky.

22. Dřevo zimostrázové.

Tento druh dřeva posílá se z jižní Evropy, kde roste zimostráz obecný 
(Buxus sempervirens) mnohem hojněji, nežli u nás, neboť zde sází se pouze 
v sadech. Toto dřevo jest barvy světložluté, velmi husté, jemné, tvrdé a těžké, 
a nejvíce se zpracuje na hudební nástroje, jako jsou fléty a klarinety; též se 
zužitkuje pro výrobu holí a troubelí. Velmi čistě se soustruhuje, dá se krásně 
politurou leštiti, avšak snadno ztrácí lesk. Dřevo stromu evropského jest lepší 
západoindického, které často praská.

23. Dřevo smrkové.

Sm rk  (Pinus abies) poskytuje dřevo bílé, lehké a smolnaté. Jádro jest 
pevnější a méně smolnaté. Je-li dobře rostlé, jest tužší dřeva jedlového a 
v suchu jest dosti trvanlivé. Avšak střídá-li se vlhko se suchem, tu rychle 
hnije. Dřevo jest dobře štípatelné a dosti pružné, nedá se však dobře na- 
poušťěti, a učiní-li se takovým, nemá pěkný zevnějšek; proto se užívá tohoto 
dřeva pouze ku hrubším pracím.

24. Dřevo jedlové.

Toto dřevo obdrží se z jed le  (Pinus picea); jest barvy bílé s nažloutlým 
odstínem a jest ze všech dřev stromů jehličnatých nejméně pryskyřičné čili 
smolnaté. Vlákna jeho jsou velmi dlouhá a rovná, proto jest velmi dobře 
štípatelné, pak lehké a měkké. Jest opatřeno hrubšími lety a nebortí se tak 
snadno. V suchu jest velmi dlouho trvanlivé. Soustružníky zpracuje se nejvíce 
na zboží hřačkářské.

25. Dřevo borovice čili sosnové.

Sosna  (Pinus sylvestris) dává dřevo žlutavěbílé, lehké a jeho hnědé 
jádro je často velmi smolnaté. V suchu jest trvanlivé, avšak hmyzem bývá 
mnoho poškozováno. Štípe se ze všech stromů jehličnatých nejhůře, za to se 
však tak snadno nebortí. Dá se velmi dobře soustruhovati, za to se velmi 
nesnadno napouští a politurou opatřuje. Soustružníky zpracuje se jej mnoho.

Na Alpách rostoucí limba  (Pinus cembra) má 5 jehličnatých lístků ve 
svazečku místo dvou, čímž se od obyčejné borovice liší a dává krásné dřevo 
vonící, husté a červenavé barvy.
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Vejmutovka (Pinus strobus) jest sice předešlému stromu tím podobná, 
že má také pět jehliček ve svazku, má však křehké a lehké dřevo, pro kterou 
příčinu se málo používá.

Kosodřevina  (Pinus montana) jest pouhým keřem na vysokých horách 
rostoucím, a jeho dřevo jest tuhé, jádra červenohnédého a okraje bílého; jest 
husté a podobně se používá jako limba.

26. Dřevo modřínové.

Toto dřevo poskytuje strom modřín  (Pinus larixj. Jest velmi užitečné, 
červeuohnědé nebo červenožluté barvy, někdy žíhané, tvrdé a s hrubšími 
kruhy, přece však tuhé, zejmena ze stromů dorostlých a smolnatých. Dřevo 
dá se velmi pěkně zpracovati.

27. Dřevo tisové.

Tis červený (Taxus baccata) má jádro dřeva barvy červenohnědé a na 
okraji jest bílé, velmi houževnaté, tuhé, tvrdé a jemně vlákuité. Jest velmi 
pravidelné struktury jako všechny ostatní stromy jehličnaté, a poněvadž velmi 
zvolna roste, jsou jeho kruhy velmi úzké, tak že na průřezu jest pěkně ua 
lmědo pruhováno. Toto dřevo napouští se snadno, nechá se šelakovou poli
turou snadno opatřiti a používá se proto pro výrobu menších ozdobných 
předmětů.

28. D řevo jalovcové.

Z ja lovce obecného (Juniperus communis) obdrží se dřevo barvy bílé, 
příjemně vonící, je-li však starší, nabývá barvy žlutočervenavé až hnědé, nebo 
jest hnědožilkované. Jest sice tuhé i vláčné, nikoliv však tvrdé a husté. Ne
hnije a nestane se červotočivým a poněvadž se snadno zpracuje, používá se 
ho dosti hojně ku pracem soustružnickým. Mladé výrostky dávají pěkné hole, 
kteté jsou značně lehké.

Z našich domácích dřev zbývá nyní ještě dřevo topolové a vrbové, která 
se však pro práce soustružnické nehodí pro svou přílišnou měkkost a pak že 
se nedají hladce soustruhovati.

Za to dobře nechá se použiti

29. Dřevo hlohové,

které poskytuje hloh obecný (Crataegus oxyacantha) jako keř většinou se vy
skytující. Dává dřevo barvy bílé až hnědavebílé; jádro jest hnědě žilkované, 
velmi husté, tuhé, jemné a vláčné; proto se velmi dobře soustruhuje.

30. Dřevo brslenové

dává jiný keř, brslen obecný (Evonymus europaea) nazvaný, jehož plody po
dobají se kněžským kvadrátkům. Jest barvy bleděžluté, husté a jemné, dřevu 
zimostrázovému podobné jak svou tvrdostí, kteráž je značná i houževnatostí. 
Zpracuje se na různé ozdobné předměty.

Jiný keřovitý druh dřeva pochází z révy vinné, který se hlavně na hůlky 
zpracuje a dováží se k nám nejvíce z Uher.

M andloň obecná (Amygdalus communis) dává dřevo těžké, husté, tuhé 
a smolnaté, často pěkně žilkované, snadno však praská. Používá se ku výrobě 
meuších jemných předmětů. Vyskytuje se hlavně v jižní Evropě.

Šeřík  obecný čili bez m odrý  (Syringa vulgaris) dává dřevo dosti tvrdé.



Dřevo citrinové. 217

těžké a vláčné, barvy bělavěžluté. Staré dřevo jest pěkně červeuěžíhané. Po
dobá se dřevu olivovému

Z  cizích dřev  používá se též mnoho vzácných druhů pro výrobu draho
cenných předmětů. K těmto patří:

31. Dřevo amarantové.

Toto dřevo dováží se k nám ze Severní Ameriky též pod jménem modré 
dřevo ebenové; jest těžké, přiměřeně tvrdé, štípatelné a rozřízne-li se, má 
barvu červenavěšedou, delším ležením na vzduchu mění se však na krásně 
íialovovou. Nechá se dobře politurou opatřiti a užívá se jej ku malým a 
jemným pracím.

32. Dřevo muškátové

zvané též jinak písmenkové, dováží se z Guyany. Jest velmi husté a tvrdé,
barvy velmi krásně karmínové s černými skvrnami. Jest drahé a zpracuje se
na krásné hůlky.

33. Dřevo cedrové.

Pod tímto jménem vyskytují se v obchodu rozličná dřeva různého pů
vodu, která se dováží z rozmanitých míst naší země. Pravé dřevo cedrové 
dává strom

a) Cedrus Ubanotica nazvaný, kterýž roste na Libanonu v Malé Asii, 
jehož dřevo nenalézá se však v obchodu.

b) Jiný druh jest Cedmis deodora  v Nepalu, Kašmíru a v Tibetu pode 
jmenem himalájský cedr rostoucí. Jeho dřevo jest velmi pevné, hnědě žilko
vané a neobyčejně dlouho trvanlivé.

c) B ílé  dřevo cedrové  poskytuje Cupressus thioides. Dřevo žlutavěbíle 
pruhované^ jest velmi lehké a trvanlivé.

d) Červené dřevo cedrové  pochází z několika druhů; tak obdrží se též 
z mexického stromu Isika Caranna zvaného; dřevo žlutavočerveně pruhované 
jest velmi tvrdé a velice trvanlivé, pro kterouž vlastnost spotřebuje se jej mnoho.

c) Cedrela od m a la  poskytuje dřevo velmi silně vonné, a proto se mu 
říká též dřevo pepřové. Vyskytuje se nej častěji v obchodu a dováží se z Ha- 
vanny. Nemá tak jemné jádro jako pravé dřevo cedrové. Jest barvy skořicově- 
hnědé a leta jsou skorem až centimetr široká, snadno k rozeznání. Dřevo 
jest měkké a lehké, dokonale štípatelné s matným leskem a hořkou chutí.

f) Pode jménem nepravého dřeva cedrového vyváží se z jižních států 
Severní Ameriky a Mexika dřevo ja lovce virejinského (Juniperus virginiana) 
a nejvíce se jej dováží do Hamburku. Dřevo má jemné, avšak dobře roze
znatelné kruhy. Jádro jest barvy jasně červenavěhnědé. Velmi snadno se štípá, 
jest měkké a lesklé; vyznačuje se velmi dlouhou trvanlivostí a netrpí nikdy 
červotočinou. Zápach dřeva jest slabý, avšak příjemný, dá se velmi snadno 
leštiti a zpracuje se na jemné předměty.

g) Černé dřevo cedrové vyváží se z Guyany a Brasilie. Jest tmavohnědě 
zbarvené a na rozštěpeném povrchu leskne se hedvábovitě. Jeho zápach upo- 
míná na vanilku a kruhy ruční jsou 2—4 mm široké, snadno rozeznatelné.

34. Dřevo citrónové.

Toto dřevo pochází z několika druhů stromu citroníku, a jest těžké, 
olejnaté a voní po citronech. Podobá se jak strukturou i při svém zpracování 
dřevu zimostrázovému, jest však lehčí, barvy více světlejší a tmavšího jádra.
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Pod tímto jménem vyskytuje se též cizozemské dřevo, které jest jiného 
neznámého původu a dováží se z Antill. Jest barvy citrónové, slabého zápachu 
po citronech, husté, těžké a jemné. Nechá se krásně leštiti a zpracuje se 
hlavně na jemné výrobky; zejmena v Anglii používá se ku dělání ozdobného 
nábytku.

35. Dřevo ebenové.

Známo jest několik druhů tohoto dřeva:
a) Černé dřevo ebenové pochází ze stromu Maba ebenus a ze druhu 

Piopha a do obchodu přichází z Východní Indie a jihovýchodní Afriky. Jest 
neobyčejně husté a těžké, tak že leta nejsou k rozeznání. Pak jest též tvrdé 
a tuhé, barvy úplně černé. Druhy méně dobré jsou hnědočerné barvy, nebo 
v jádru se nalézají světlé pruhy. Pravé dřevo ebenové nesmí míti žádné skvrny 
ani žilky, a musí býti zcela černé barvy a ostré, silně stahující chuti. Nechá 
se velmi obtížně nožem řezati, ve vodě se vždy potápí a jeho piliny, na žhavé 
uhlí sypány, šíří příjemnou vůni. Toto dřevo nedá se štípati a při zpracování 
černí ruce. Dá se krásně politurou leštiti. Aby nepraskalo, nesmí se uschová- 
vati na teplém místě. Částě tenké z větví pocházející, zpracují se velmi ne
snadno a proto se pouze silné, nejméně 10 em tlusté kusy kupují.

b) Zelené čili americké dřevo ebenové obdrží se ze stromů Aspalathus 
ebenus, Bignonia ebena a Bria ebena v Západní Indii rostoucích. Jest olivovč- 
zelené až zelenavohnědě zbarvené, často s tmavšími nebo světlejšími žilkami, 
a jest právě tak těžké, husté a tvrdé jako předcházející druh.

c) Červené dřevo ebenové poskytuje strom Ebenům cretica nazvaný, na 
Madagaskaru a v Západní Indii rostoucí. Dřevo jest olivové s hnědými skvrnami; 
jest velmi tvrdé a snadno štípatelné a nechá se velmi pěkně politurou opatřiti.

d) Jiný druh dřeva ebenového zeleného pochází ze stromu Guyacum 
aspalet, které jest barvy olivové, husté, jemné a často žlutě nebo červeně žilko
vané, velmi tvrdé a pryskyřičné. Soustružníky zpracuje se často na ozdobné 
předměty, při čemž barví ruce.

36. Železné dřevo.

Tímto jménem označují se různá dřeva z rozličných zemí přicházejících, 
které se vyznačují svou neobyčejně velikou tvrdostí a váhou. Tak z ostrova 
Martinique pochází toto dřevo ze stromu Jacquin Sideroxylon zvaného.

Na Cejlonu roste strom Mesua ferrea a ve Východní Iudii Mimusops 
elengi, z nichž se obdrží též dřevo železně tvrdé a jest tak těžké, že se ve 
vodě potápí. Tento druh dřeva dá se zpracovati pouze hned po porážení, 
neboť vyschne-li, žádným nástrojem nedá se vyformovati, tak že soustružníky 
opotřebuje se jen zřídka.

37. Francouzské dřevo

také jinak Guajakové  zvaué, pochází ze stromu Guayacum officinale na Ja- 
maice a v Brasilii rostoucího, a vyskytuje se v obchodu v kmenových kusech 
l— 3 m délky. Jest velmi těžké, smolnaté, tvrdé, tuhé a snadno lámavé. Štípá 
se velmi nepravidelné, jest světle až tmavohnědé barvy, zelenými žilkami pro
tkané a má slabý zápach po kyselině benzoové. Zpracuje se zejmena na 
předměty o veliké tvrdosti, jako na koule, válce lisů, ložiska a též šachové 
figury se z nebo soustruhují, jakož i jiné menší a jemnější práce. Piliny opo
třebují se od materialistů jako léčivý prostředek.



Dřevo zebrové. 219

38. Dřevo palisandrové.

Jest to brasilské dřevo, poněvadž pochází ze stromů pouze v Brasilii 
rostoucích z nichž hlavní jsou: Jacaranda brasiliensis a Bignonia brasiliensis, 
chrysanta a lencoxylon. Toto dřevo jest tvrdé, těžko štípatelné, barvy červno- 
hnědé nebo čokoládové; leta jsou dobře rozeznatelná. — Pod tímto jménem 
zpracuje se často soustružníky nepravý druh dřeva z Astronium fraxinifolium, 
brasilského to stromu pocházející; jest také hutné a těžké, světle červenohnědé 
barvy plameně pruhované.

Jiný druh dřeva také z Brasilie pocházející má barvu koňského m asa , 
a jest světločerveně pruhované. Tento druh zpracuje se velmi hojně sou
stružníky. Poněvadž však červené pruhy na vzduchu blednou, nápodobují se 
obchodníky barvou anilinovou.

39. Dřevo kampeskové.

Toto dřevo pochází ze stromu Haematoxylum campechianum, a dováží se 
z Mexika, z ostrovů Jamaiky a Dominga, též jako dřevo barvířské. Jest krvavě 
červené barvy a na vzduchu temní až konečně jest tmavomodrým. Jest tvrdé, 
husté a těžké, též jemnozrnné. Nechá se krásně leštiti a zpracuje se na malé 
předměty.

40. Dřevo mahagonové.

Strom tivientiena Mahagoni na Domingu rostoucí, dává toto vzácné dřevo. 
Jest krásně žlutočervené, hnědočervené až tmavohnědé barvy, která na vzduchu 
ještě více temní a vyznačuje se ještě následujícími vlastnostmi: Jest velmi 
pevné, skorem se nesesýchá, velmi dobře se klíží, netrpí červotočinou a snadno 
se řeže i soustruhuje. Jiný druh jest africké dřevo mahagonové, tak pěkné 
jako druh předešlý. Druh východoindický není již tak cenný.

Druh španělský  z ostrovů Jamaiky, Haiti a Kuba pocházející, dává též 
jemné dřevo.

41. Dřevo růžové.

Toto dřevo pochází z Lignum Rhodii a vyváží se z Východní Indie a jiný 
druh z Levanty, který jest hustý, tvrdý a těžký, též smolnatý. Dřevo je žlu
tavé barvy růžově a hnědočervené pruhované, růžově vonící, hořce a balsa- 
micky chutnající. Jiný druh pochází z A ti ti 1, jest bezvonný, jinak prvému 
druhu podobný. Zpracuje se často pro jemné výrobky.

42. Dřevo santalové.

Santalum  album  a Pterocarpus santalinus ve Východuí Indii rostoucí, 
dávají dřevo barevné v barvířství užívané. Z prvního stromu jest barvy tmavo- 
žluté a silného zápacha. Zpracuje se na velmi jemné zboží soustružnické a na 
ozdobné hole. Dřevo z druhého stromu jest tmavočervené velmi tvrdé a těžké, 
husté a jemné. Dá se velmi krásně politurou opatřiti, a na vzduchu temní 
vždy více až zcela zčerná. Soustruhuje se na jemné práce.

43. Dřevo zebrové

má své jméno dle silně vynikajících, více nebo méně tmavých až černých pruhů 
na světlé půdě a pochází z mnoha druhů palem. Používá se k ornamentálním 
pracím soustružnickým a jest velmi cenné.

28*
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II. Slonová kost.

1. Slonovinu poskytují 2 přední zuby slona, které jsou dle svého stáří 
různé dlouhé a těžké. Tak mohou dosáhnouti až 2 '/2 m  délky a 85 kg váhy.

Tyto zuby jsou od kořene počínaje duté a více méně tvrdé. Zub mla
dého slona jest nejvíce dutý a více měkký než-li zuby slonů starých. Na svém 
povrchu jest zub pokryt bud tvrdší a tlustší nebo měkčí a tenčí korou nej
více tmavě zbarvenou.

Vnitřek zubu skládá se z kompaktní hmoty, velmi tvrdé , husté a těžké, 
která jest buď bílé, zelcnavobílé nebo žlutavé barvy. Prořízne li se zub v onom 
místě, kde již žádná dutina není, jest pouhým okem viděti ku středu kon
centrické vrstvy čtverečného tvaru, které mezi sebou jsou vyplněny hustší 
látkou. Uprostřed nalézá se jádro zubu, které jest vždy tmavší, mnohdy až 
černé barvy různé tvrdosti a velikosti. Rozřezá-li se zub slona čili slonová 
kost po délce na velmi jemné, jako papír tenké plátky, tak viděti na povrchu 
velmi jemná a zvláštně spletená vlákna tak asi jako tomu u dřeva, kde jest 
rovněž podobné pruhy viděti.

Tato vláknitost jest právě dobrou známkou, dle níž se pravá kost slo
nová dá rozeznati od kosti čili zubu hrocha, mrože a narvala, jež se též za 
slonovinu prodávají. Tyto však jsou složeny z hmoty tvrdší i hustší, avšak 
křehčí, a pouhým okem uejsou ona zvláštní vlákna k rozeznání, jak tomu 
u slonoviny pravé, která jest také mnohem více pružnější a ohebnější než-li 
zuby zde jmenovaných zvířat. Za touto příčinou jest slonovina tak vzácnou 
a hledanou ku jemným pracím. Pouze kost hrocha možno upotřebiti ku menším 
jemným pracím soustružnickým. Do Evropy dováží se slonovina nejvíce z vý
chodního břehu Afriky a Ceylouu, též něco z Východní Indie a zuby jsou 
zřídka přes 50 kg těžké. Liší se jak vzrůstem i kvalitou dle toho, ze které 
krajiny pochází, a ty jsou nejdražší, které jsou dosti velké a štíhlé, bez štěrbin 
a trhlin, a mají tenkou kůru beze všech skvrn a co možná bílou neb aspoň 
rovnoměrnou barvu ve vnitřku a co možná malé jádro. Dle vnitřního složení 
dělí se slonovina na dva druhy:

a) Jest slonovina měkká  z Asie nebo východní Afriky pocházející a sice 
nejlepší druh jest ze Zanzibaru, Egypta a Mozambiku. Jest málo průhledná, 
neleskle bílé barvy. Jest vláknitější, měkčí a houževnatější slonoviny africké, 
a nedá se tak dobře leštiti, za to se však dobře napouští. Kůra jest obyčejně 
světlejší barvy a dosti tlustá. Z tohoto druhu hotoví se nejvíce koule kuleč
níkové, hřebeny, střenky nožní a klaviatury.

b) Slonovina tvrd á  vyváží se výhradně ze západního břehu Afriky. Nej
lepší jest z Gaboonu a Alubriku, méně cenná z Angoly. Při naříznutí objeví 
se barva více zeleuavěbílá, není mdlou jako u prvního druhu a jest více prů
zračnější i hustší, a pouhým okem nejsou vlákna skorem k rozeznání. Kůra 
u těchto zubů jest obyčejně tmavohnědá a méně tlustá, avšak často černavými 
skvrnami znečistěná. Z tohoto druhu slonoviny dělají se nejjemnější práce 
soustružuické a řezbářské.

c) Slonovina mamuta. V Rusku a zejmena na Sibiři nachází se někdy 
bud pod zemí nebo ve věčném ledu uzavřené zuby mamuta (předpotopního 
to slonu podobného ssavce), které se dosud v obchodech vyskytují, hlavně 
v Moskvě. Tyto zuby jsou často až 3 m  dlouhé a na 100% těžké, mnohé ze
jmena v ledu nalezené jsou Zachovalé, jiné však bývají hnědavé, žluté i často 
černými skvrnami poškozené.

2. Zuby hrocha.

Toto zvíře má v dolní čelisti dva zuby tvaru polokruhovitého. Z horní
čelistě mu vyčnívají 2 skoro rovné zuby. První jsou až 60 em dlouhé a asi
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5 kg těžké; poslední jsou plné a kulaté, avšak kratší a méně těžké. Vrchní 
vrstva, kůra čili slupka jest jako sklo tvrdá, tmavé barvy a rýhovaná. Ta se 
musí bud obrousiti nebo kyselinou sirovou vyluhovat!. Vnitřek zubu jest ještě 
tvrdší a bělejší barvy než u zubu slona a dá se k nejjemnějším pracím 
upotřebiti.

3. Zuby mrože.

Toto mořské zvíře ledových krajin má též v horní čelisti dva zuby až 
90 em dlouhé a asi 8 kg  těžké, které se podobají svou hmotou slonovině. 
Avšak uvnitř jest tato látka žlutavá, čímž mnoho na ceně ztrácí. Zuby něco 
olinuté nejsou kulaté, nýbrž na průřezu více oválové a do '/3 duté. Větší 
zuby dovážejí se z Jakutsku ze Sibiře, menší pak z Archandělu. Nejvíce 
spotřebují se ua držadla slunečníků a holí.

4. Zuby n a rva la .

Tyto zuby vyskytují se jen zřídka v obchodu. Jsou 1—5 m dlouhé, duté 
a šroubovité točené, které se dají právě tak jako slonoviua zpracovati. Narval 
jest mořská ryba, která používá svého zubu jako útočné zbraně.

III. Kosti, roliy a parohy.

1. Pro výrobky méně drahé použije se místo slonoviny a jí podobných 
látek kostí j in ých  zv ířa t , které jsou mnohem lacinější. Tyto musí se však 
dobře za tímto účelem připraviti t. j. předem všeho tuku zbaviti a ua to 
vybíliti. Pak mohou býti tak bílé jako slonovina, ano tuto co do tvrdosti 
předčí, pouze to jest u nich vadné, že jejich póry dají se špatně zakryti a 
pro jich malý objem nehodí se ku každé práci.

Jest-li se nechají něco ve vodě změkuouti, pak se velmi snadno zpra
cují, neboť se tím jejich prvotní křehkost umenšuje. Kosti dají se též na 
různý způsob napouštéti a přijímají dobře polituru.

Co se týče vlastního složení kostí, skládají se z týchž součástí jako 
slonoviua a to jest část chrupavčitá, která vyplňuje část nerostnou z kysličníku 
vápenatého a kyseliny fosforečné složenou. Jest tedy fosforečnan trojvápenatý 
hlavní částí čili podstatou každé kosti i zubů a ta jest látkou ústrojnou, 
chrupavkou zvanou, spojena. Dobrá jakost kostí jest závislou od dobré race 
zvířete a od krmivá samého. Tak z dobytka hovězího jsou nejlepší kosti ze 
Švýcar a zemí alpských. Nejlepší kosti koňské poskytuje Francie (lépe se 
totiž bíleji než kosti z jiných zemí). Nejvíce užívá se kostí volských. Většina 
kostí spotřebuje se na dělání držadel u holí, pouzder ua jehly, knoflíků, brožů, 
kostek a jiných drobností.

2. Parohy jelení a daňci  zpracují se nejvíce na práce galanterní, kno
flíky, držadla nožů i vidliček a podobné. Nejlepší obdrží se z Dánska, Švédská 
a Uher. Veškeré odpadky prodají se lékárníkům nebo droguistům.

3. Bohy  dvoukopytníků skládají se pouze z ústrojné látky prostředně 
tvrdé, ohebné, více nebo méuě průsvitavé a barvy jest buď bílé, žluté, žluto- 
šedé, a též konečně hnědavé až černé. Roh rozezná se hlavně tím od kosti 
a parohu, že vložen do vřelé vody nebo do páry vodní o větším napnutí, 
zmékne úplně, aniž by své původní složení pozměnil. V takovémto stavu dá 
se roh libovolně ohýbati i lisovati, ano nechají se dva kusy v jeden celek 
svařiti. V suchu dá se neporušeně udržeti, horkem se však ničí (dá se spá- 
liti). Také ve vlhku nehnije, tak že dává velmi trvanlivý materiál.

Veškeré rohy jsou duté a na průřezu ukazují podobně jako dřevo roční 
kruhy, dle nichž může se posoudili jejich stáří a jakost. Roh ze staršího



22* tíoustružnictví.

zvířete jest nejen větší, ale i hustčí a tvrdší, a dá se snadněji zpracovati 
než roh ze zvířete mladšího. Soustružníky zpracují se obyčejně tyto druhy:

a) Roh volský jest bělavé nebo nahnědlé barvy, též šedý nebo se skvrnami. 
Nejlepší roh jest švýcarský a irský. Z cizozemských druhů jsou vážené bra- 
silské, z Montevidea a Buenos Ayres. Kravský roh není tak cenný.

b) Roh buvola pochází nejenom z tohoto zvířete, ale pod tímto jménem 
nalézají se v obchodu též rohy amerického bisona, které se vyznačují svou 
tvrdostí a černou barvou. Buvolí rohy z Calcuty, Siamu a Bombaye jsou velké 
a zhotovují se z nich hlavně dýmkové špičky a kliky dveřní. Druhy uherské, 
valašské a italské jsou velmi dobré a tedy hojně užívané, ačkoliv vyskytují 
se málo v obchodu.

Též rohy koz a ovcí dají se na držadla nožů a vidliček zpracovati.
K o p y ta  koňů a paznehty  dobytka poskytují dobrý materiál pro rohovinu, 

která se obdrží tím, že se zmíněné částky prstů zvířecích horkem anebo 
vodou a lisem na tenké desky zlisují, ze kterých možno knoflíky a podobné 
věci hotoviti, které se nechají též napouštěti.

IY. Želvovina.

Tato látka jest jedna z nejlepších pro ozdobování výrobků soustružni- 
ckých, jako na př. ozdobují se různé schránky a etuí vykládáním želvovinou, 
která svou krásnou měnou barev okrašluje znamenitě výrobek. Nejlepší žel
vovina pochází od želvy karetové, poněvadž jest tluštčí, průhlednější, čistší a 
krásněji zbarvená než u jiných druhů, ačkoliv není tak veliká jako jest želva 
obrovská.

Želva má dva štíty kostěné, které jsou rohovitými destičkami pokryté, 
a pouze tyto jsou upotřebitelné; dostane se jich třináct. Z těchto jest 8 de
stiček zcela plochých a z nich jsou 4 mnohem větší ostatních, obyčejně asi 
30 em dlouhé a 17 em široké. Dalších 5 destiček silně vyklenutých vyznačuje 
se skoro rovnou tlouštkou. Barva želvoviny jest bělavěžlutá, hnědá a černá 
a sice všechny 3 barvy jsou různě pospolu pomíchány, tak sice, že dvě z nich 
více vynikají. Zcela jednobarevné jsou řídké a proto také dražší. Mnohá žel
vovina má lasturnatý, perleťový lesk, a vrchní strana jest vždy krásnější strany 
spodní, která jest drsnější a žilkovauá. Z jedné želvy asi 75 ky vážící, obdrží 
se l 1/.,—4 ky želvoviny.

Použije-li se želvoviny z jiných druhů, které poskytují velmi tenké 
plátky, méně pěkně barevné, tu se často zlepšuje barva napouštěním, žíhá
ním a j. a pak se připevňují na rohovinu, aby se tím jejich tloušťka zvětšila. 
Nejvíce dováží se k nám z Guayany a Západní Indie. Větší kusy jsou dražší. 
Želvovina dá se svařiti i spájeli ano i liti a tak z menších odpadků dají se 
větší plátky zhotoviti.

N ep ra vd  želvovina  čili imitace  obdrží se, když se roztok želatýny, slabě 
žluto zbarvený, nechá dosti zhoustnouti a pak se vyleje ještě teplý na desky 
skleněné. Na takto poloztuhlou žeiatýnu nakapá se nyní napřed světle a pak 
tmavozbarvená želatýna ještě tekutá, čímž povstane vzorek pravé želvovině 
podobný. Po vychladnutí a sušení dá se želatýna od skla odděliti a má pěkně 
lesklý povrch. Aby se však trvanlivou učinila a vodou nekazila, přidává se 
do roztoku něco málo dvojchromauu draseluatého, čímž tato hmota po delším 
působení světla promění se na látku jak kámen tvrdou.

V. Perleť.

Skořápky mnohých mlžů jsou na své vnitřní straně lesklou a perleťovou 
látkou pokryty, která sestává z téže látky jako perle mlže perlorodého čili
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perlorodky říční i mořské a těmto skořápkám podoby miskovité říká se 
lastury. K těmto mlžům patří také škeble rybničná, obyčejný mlž našich vod 
a pak ústřice mořská. Tyto lastury i perly jsou složeny z vápence t. j. uhli
čitanu vápenatého, který též křídu tvoří. Perleť skládá se z tenkých lupena- 
tých vrstev, které však nejsou koncentricky seřaděny, nýbrž jejich poloha 
řídí se dle misky. A právě tato struktura jest příčinou, že se nedá soustru
hováním perletě na malé kuličky pravá perle nápodobiti, poněvadž všechny 
soustruhované práce na obou protilehlých koncích, právě tam, kde lístky 
perleťové napříč proříznuty jsou, vypadají úplně mdle a jako kámen, bez 
onoho zvláštního lesku, který perle na svém celém povrchu má. Lastura mlže 
jest na svém povrchu drsná, bez lesku a tmavé barvy s temných plátků slo
žená a ta odděluje se od ostatní perletě, vnitřní to části lastury. Tato jest 
velmi hustá a tvrdá.

Lastury mlžů perlových jsou skorem kruhové a vyskytují se v obchodu 
ojedinělé, neb se hned od sebe rozdělují. Jsou u zvířete spojeny zámkem, 
který pomocí jednoho nebo dvou svalů skořápky uzavírá neb otevírá.

Zámek jest nejtlustčí část misky, kdežto na okrajích jest nejtenčí. Perleť 
prodává se na váhu a rozděluje se na čtyři druhy:

a) Perleť východoindická  jest nejdražší a nejhledanější druh, poněvadž 
lastury jsou největší a nejtěžší. Vnější vrstvy jsou kávově hnědé, vnitřek však 
leskne se uejkrásnějšími barvami duhovými, které vystupují nejvíce u kraje.

b) Černá perleť rozeznává se tím od prvního druhu, že jsou lastury 
menší, delší než širší a na okraji jsou opatřeny černohnědou barvou základní 
s krásnou měnou barev. Vnitřní a spodní čásť misky jest bílá.

c) E gyp tská  a řecká perleť má lastury ještě menší, obyčejně 6— 10 em 
dlouhé. Vnější čásť jest tmavošedá, často od zámku počínaje černě pruhovaná. 
Perleť není ani tak pěkně barevná a lesklá jako u předešlých druhů a proto 
není tak cennou.

d) A m erická perleť má lastury prostředně veliké, avšak tlusté, za to 
jsou však tak silně zkroucené, že nemožno z nich větší plošku vyříznouti; 
jsou též křehčí a lámavější; proto jest to druh nejlacinější.

Mimo této pravé perletě zpracují se ještě lastury mnohých mořských 
mlžů i plžů jako perleť, která se prodává v obchodu pode jménem perleť 
duhová nebo stříbrná.

e) Českou perleť  poskytuje lastura perlorodky říčné, jež se ve mnohých 
říčkách a potocích dosti hojně vyskytuje a zpracuje se v značné míře na 
různé tobolky, misky a jiné ozdobné věci.

VI. Jantar.

Jantar jest látka rostlinného původu. Jest to pryskyřice předvěkých 
stromů, které se proměnily v uhlí kamenné neb hnědé. Jest obyčejně barvy 
žluté a průhledné, ačkoliv se obojí dosti mění a často jest pouze průsvitavou, 
obláčkovitého složení, což se velmi pěkně vyjímá. Některé kusy jsou barvy 
ohnivěčervené, hnědavé, jiné zase barvy mlékovité nebo docela, avšak vzácně, 
černé. V Rumunsku a na březích Černého moře vyskytují se často kusy barvy 
modré a zelené. Nejvíce jantaru dostává se však z pobřeží moře baltického 
(moře severního a východního). Pak ve Slezsku poblíže kamenouhelných ložisk 
a v Sedmihradsku. Dle barvy rozděluje se jantar ua žlutý  a p e s t r ý Ole prů
hlednosti na: ja s n ý  a bastard. K poslednímu druhu počítá se též černý.

Jantar jest lesklý, lomu lasturnatého, tvrdý avšak křehký. Dá se dobře 
zpracovati a obrousiti, pouze třeba ua to pozor dáti, aby netříštil. Prodává 
se sice na váhu, avšak čím větší kusy jsou, tím dráže se kilogram platí.

Poněvadž jantar jest dosti drahým, nahražuje se často lacinější p ry sk y -
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řici kopulovou, kterou však možno od jantaru rozeznati, jest-li vlastnosti to
hoto se dobře znají. Jako vzácné kousky prodávají se takové, ve kterých
nějaký hmyz uzavřen jest.

VII Alabastr, tuček  a hadec.

1. Alabastr  jest druh sádrovce, který se vyznačuje částečnou prosvíta-
vostí a jest velmi jemně zrnitým. Jest různé barvy, nejvíce krásně bílé jak 
padlý sníh a zpracuje se často v soustružnictví, poněvadž není tak tvrdý jako 
mramor. Snadněji se proto soustruhuje a dá se pěkně krásnou politurou opa- 
třiti. Čistě bílý ponechává se v barvě přirozené, pouze barevné druhy se na
pouští, obyčejně na černo. Z tohoto nerostu soustruhují se zejmena různé 
poháry, vázy a jiné nádoby. Veškeré odpadky vypálené dají uejjemnější sá
drovou moučku na odlitky upotřebitelnou.

2. Tuček jest nerost barvy bílé, žluté, zelenavé, šedé, též s odstínem do 
červena. Jest neprůhledný, na povrchu mdlý nebo mastného lesku. Jest tak 
měkký, že se dá nožem řezati a proto při soustruhování dá se dobře použiti 
beze všech obtíží. Pálením ztvrdne, tak že sklo rýpe a napustí-li se olejem, 
dodá se mu tím krásného zevnějšku.

3. Hadec čili serpentin jest nerost tak zvaný dle zelené a černě skvrnaté 
barvy. Často bývá žilkovaný a pruhovaný. Tvoří horniny v břidličnatém ka
mení prahor. Hned po lámání jest dosti měkký, tak že se dá snadno soustru- 
hovati na rozličné nádoby a okrasy stavitelské; též se dobře leští. Obsahuje 
kyseliuu křemičitou s kysličníkem hořečnatým, někdy jest přimícháno něco 
kysličníku železa a chrómu. Rozsáhlá ložiska jeho jsou v severozápadních 
Čechách u Tachova a zpracuje se nejvíce v Mariánských Lázních a pak 
v Sasku. Odrůdy pěkně zbarvené a průsvitné jmcnulí se hadec vzácný ; jest 
nejvíce barvy světlé a lesklý.

VIII. Mořská pěna.

Mořská pěna náleží jako hadec a tuček k nerostům měkkým steatity  
nazvaným, které jsou vždy k nalezení v kusech celistvých a tvarech neurči
tých. Sestává rovněž z kyseliny křemičité a kysličníku hořečnatého, pak z něco 
kyseliuy uhličité, kysličníku hlinitého, železnatého a vody. Jest tvrdší tučku 
a skorem lehčí vody. I.om jest zemitý, složení volného, avšak jest dosti tuhá. 
Nechá se nožem krájeti; jest neprůhledná, na omak něco mastná a lpí silné 
k jazyku, což jest známka, že pohlcuje dychtivé vodu, ve které se potom 
potápí. Barva mořské pěny jest bílá, bělavé žlutá, též něco do červena nebo 
Šeda přecházející. Vyskytuje se v kulatých kusech. Dobývá se na Moravě 
u Hrubšic, v Malé Asii, na Krimu a ve Španělsku u Toleda a Madridu.

Nejvíce se zpracuje mořská pěna z Orientu vyvážená, která se vyskytuje 
v několika druzích v obchodu a sice: buď v takové podobě jak se dobývá 
nebo ve větších anebo menších kusech čtyřbokých. Tento nerost ze země 
vyjmut jest měkký jako vosk a ztvrdne teprve na vzduchu v dosti krátké 
době, při čemž však snadno praská. Aby se tomu zabránilo, tak se balí do 
plátna nebo papíru a chrání se před paprsky slunečnými i před větrem, aby 
tak jen velmi pozvolna vysíchal. Pak se teprve z obalu vyjme, hnědožlutá 
kůra se oškrábe, načež se pozvolna zaobaluje a ve zvláště oteplených míst
nostech dokonale vysuší. Potom vaří se kusy jednotlivě po delší dobu v mléce, 
opět suší a konečně leští se takto upravená pěna mořská suknem natřeným 
buď voskem nebo mýdlem. Aby se snadněji zpracovala, namáčí se do vody. 
Nejvíce se zpracuje na hlavičky dýmek a na dělání doutníkových špiček. 
Jakost mořské pěny jest velice proměnlivá a proto vloženy jsou do beden 
kusy nejen různé velikosti, nýbrž i tvrdosti, více neb méně čisté. Často táhnou
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se nerostem buď zvláštní žíly jinobarevné a někdy jak kámen tvrdé, které 
při zpracování musí býti vyříznuty. Též jsou ve hmotě trhliny, někdy okem 
sotva znatelné, které však dají se nehtem ohledati. Zřídka jesťcelý kus úplně 
čistý a rovnobarevný, často obsahuje tvrdší neb opět měkčí místa. Ano někdy 
jsou uvnitř i malé křeménky uzavřeny. Na podobné cizé přimíšeniuy možno 
již dle tíže nerostu souditi; čím jest lehčí takový kus, tím lepší jakosti.

IX. Kovy.

V soustružnictví zpracují se nejvíce následující kovy: cín, zinek, olovo, 
měď, mosaz, argentan, železo s ocelí a stříbro.

Soustružnictví kovu tvoří však zvláštní odvětví této živnosti a různí se 
tím od soustružnictví dřeva, které zase samostatně se rozlišuje od soustruž
nictví slonoviny, kosti a rohu a od perletářství. Základem jest však pro všechna 
tato odvětví jednotné obrušování kroužením na soustruhu více nebo méně 
ostrými nástroji, dle toho, jak to tvrdost a tuhost materiálu vyžaduje. Jsou 
tedy soustruhy pro obrušování kovů jinak zařízeny než soustruhy k soustru
hování dřeva sloužící.

1. Cín.

Čím čistčí jest cín, tím snadněji se nechá zpracovati a za tou příčinou 
užívá se nejraději cínu auglického. Velmi čistý cín jest též východoindický 
bud z Malaky neb z Bauky vyvážený. Úplně čistý čili hladký vyskytuje se 
málo v obchodu, a pak jest známkován malým beránkem; cín s přísadou čili 
znějící, jest růží označen a druh nejméně dobrý znamená se kroužkem. Cín 
roztápí se snadno již při 250—260° C. a dá se proto i do dřevěných forem 
liti. Dá se dobře soustruhovati i na šrouby zpracovati a leští se snaduo. Při 
tavení tvoří se na povrchu bílý prášek kysličníku ciničitého, jako popel při
sebrání vypadající, který se užívá ku leštění kovů a skla.

2. Zinek.

Tento kov není tak bílý jako cín, jest barvy šedobílé s modrým od
stínem, se silně lesklým a hrubozrným lomem a malé tvrdosti. Je-li roz
taven a pak vychladne, jest křehký a snadno se láme. Dá se vytáhnouti a 
roztepati při zahřetí ua 120—150° C. Při vyšší teplotě (200° C.) jest opět
tak křehký, že se dá na prášek roztlouci. Roztápí se při 410° C.

3. Olovo.

Olovo přidává se obyčejně do cínu. Jest to kov velmi měkký a při pilo
vání se lepí na pilník, což se zabrání stálým namáčením pilníku do vody. 
Taví se již při 323° C. Aby nabylo větší tvrdosti mísí se s antimonem.

4. M e d

Tento kov leskne se krásně leštěním. Neuí tak tvrdý jako železo kujné 
a jest velmi tažný i kujný. Dá se i za studená kladivem zpracovati. Cím čistší 
měd tím jest měkčí a kujnější. Taková nechá se několikráte sem a tam 
ohnouti než se přelomí. Taví se teprve při 1077° C. a tu se jeví barvou zele
navou. Nejčistší měd jest japanská, pak uherská; nejtvrdší je norvéžská. 
Švédská měď jest ohebnější uherské a nejohebnější jest anglická.

Kronika práce. D íl V I I .  29
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5. Mosaz.

Mosaz jest slitina mědi se zinkem. Vezme-li se různý poměr obou sou
částí, obdrží se mnoho komposicí, které mají buď bledší nebo červenější barvu 
nebo se barvě zlata podobají, a jako takové se pod různými názvy uvádí. 
V mosazi jest 24— 36% zinku; v tombaku pak pouze 8—10%. Mosaz má 
často přimíšeno olovo i c í d . Je-li něco olova v mosazi, dá se tato snadno 
soustruhovati; pak se nepřichytují piliny na želízko. A proto se jak mosazi 
i tombaku, jež se soustruhovati mají, přidává při lití na 2 0 %  této slitiny 
J/8 kg olova.

6. Argentan.

Této slitině říká se též nové stříbro  a sestává z mědě, zinku a niklu 
čili jest to mosaz, kterému se Ve až iU nikl11 přidá. Má skorem jako stříbro 
bílou barvu, jest však přece o něco tmavší do žlutá odstiňující. Jest něco 
tvrdší mosazi, ale skorem tak tažný. Nechá se krásně leštiti. Jest-li se po
stříbří, pak se vyskytuje v obchodu pode jménem čínské stříbro. Podobná 
směs z těchto kovů, které pouze v jiném množství jsou slity než argentan, 
dává slitinu zvanou alpaka.

7. Železo kujné, litina a ocel.

Ze všech kovů zpracují se soustružníky nejvíce druhy železa a sice 
železo kujné  přizpůsobí se dříve kováři ku zpracování z jeho původní hrano
lové podoby a podobně litina ieje se roztopena do náležité formy. Dobré 
železo musí býti měkké, tuhé a při pilování nebo leštění rovnoměrnou světlo- 
šedou barvu nabýti. Slabou kyselinou solnou obdrží stříbrný lesk. Nechá se 
i za studená dobře kovati a ohýbati a ponořením do vody ztvrdne jen o málo.

Ocel jest druh železa, který větším množstvím uhlíku zvláštních vlast
ností nabyde, jeuž je schopným činí ku výrobě nejostřejších nástrojů. Ne- 
chá-li se ztvrdnouti, stane se křehkým a neohebným, avšak novým žíháním 
stane se znovu ohebným. Nejlepší jest litá ocel anglická, již hotová v obchodu 
se vyskytující a rovněž tak dobrá jest ocel štýrská a korutanská. Ocel sou
struhuje se zvláštními nástroji, za tím účelem k tomu zhotovenými, velmi 
dobře, čistě a hladce, tak že se dají dlouhé hobliny řezati, kdežto obyčejné 
železo nedá se tak snadno zpracovati, ano i některá místa těm nejlepším 
nástrojům vzdorují.

8. Stříbro.

Čisté stříbro krásné bílé barvy které leštěním krásně se leskne, zpra
cuje se jen zřídka. Míchá se vždy s mědí, aby stalo se tvrdším a pak, že 
samo o sobě drahým jest; opotřebuje se tím méně. Aby se poznala jakost 
stříbrné slitiny a zároveň rozeznalo stříbro od stříbru podobných slitin, se
strojí se tento roztok: Na 32 dílů vody dají se 3 díly kyselého chromanu 
draselnatého a 4 díly kyseliny sírové. Pouoří-li se zkoušený předmět do této 
směse, povstane okamžitě purpurověčervené zabarvení, je-li předmět stříbrný, 
které jest tím intensivnější, čím méně mědi bylo stříbru přimíšeno Je-li ve 
stříbru již 50% mědi, nenastane žádné zbarvení.

B. Soustruh a nástroje soustružnické.

Soustruhem uvádějí se látky ku zpracování určené do otáčivého pohybu 
a tím zpracují se tak, že jejich průřez jest kruhový. Soustruh musí býti pevně 
postaven, aby byl v pohyb snadno a beze všeho šramotu uváděn. Soustruhem
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dají se různé práce provésti, tak že jej možno považovati za stroj universální. 
Soustruhem vyrobí se kusy kulaté, čočkovité i trojboké; jím se řežou šrou
bovité zátočky, může se jím vrtati a vyřezávati.

I. Částky soustruhu.

Každý soustruh má následující součástky:
Podstavec, nese hlavní části soustruhu. Na něm spočívají cívka s vřete

nem, jezdec a podložka.
D v a  Čepy, mezi nimiž přidržuje se k soustruhování určená hmota pomocí 

dvou špicí. První z těchto čepů a sice k levé ruce dělníka jest nepohyblivým, 
druhý při pravé ruce ležící, jest posunovatelný a dá se iibovolně sem tam 
pohybovati. Proto jmenuje se jezdec.

Krouživý pohyb vřetena s cívkou a hmotou na ní upevněnou, způsobí 
se dle potřeby 
bud pomocí na
pnutého oblouku 
se šňůrou kolem 

vřetena nebo 
soustruhovaného 
předmětu samé
ho otočenou, čímž 
se tento jednou 
do předu a pak 
zase na zad o táčí;
(starší způsob) ne
bo se provede ko
lem spojeným s 
vřetenem šňůrou, 
které se stoupá
ním na stupátko 
čili slapačku, spo
jenou s kolem po
mocí křivočepu,
V Otáčivý pohyb ®br. 187. Soustruli pro zprncoviíni dřeva lidskou silou.

uvádí. Pak se do
pohybu uvede přemítacím kolem, jenž se otáčí rukou nebo užije li se parní 
síly, docílí se pohyb transmisí.

Konečně ku soustruhu patří šňůra, která jest u kol otáčivých bez konce 
a stálou rotaci způsobuje. Pohyb přerušuje se při leštění, broušení a při vy
táčení šroubových závitů; při ostatních pracích zavádí se stálá rotace.

V některých případech, kde se mají soustruhovati různě dlouhé před
měty o rovném průměru, nebo stejné předměty ve větším množství, potom 
mají-li se vrtati tenké a dlouhé předměty, nahradí se jezdec kruhovou deskou 
čili kruhotočem různě velikými otvory opatřenou, a na pohyblivém čepu upev
něnou, do níž se vloží konec předmětu.

1. Podstavec soustruhu.

Obr. 187. představuje soustruh, který jest nejvíce užíván. Na něm možno 
viděti jeho součásti. Podstavec skládá se ze dvou lícních trámců, které spo
čívají na bočních postranicích, jež jsou do prahů zapuštěny. Lícní trámce 
mohou míti libovolnou délku, obyčejně však stačí jsou-li 1 \ 2 2 m dlouhé. 
Ku zhotovení může se každé tvrdé a suché dřevo upotřebiti, které uení roz
praskané a sukovité. Nejvíce však používá se dřeva bukového,
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Lícní trámce při délce l l/2 m , jsou 17 em vysoké a 7 em široké. Postra- 
nice jsou 12 em široké a 9 em tlusté a mají podobu noh, jež se dole rozši
řují. Práhy jsou pak 13 em vysoké a 10 em tlusté. Všechny 4 nohy musí se 
důkladně do prahů začepovati a mimo toho se ještě zaklínují, kterýmž zaří
zením možno úplně nepohyblivého postavení docíliti, nebot jest-li se po čase 
dřevo seschne, mohou se klíny více zatlouci, čímž opět celý podstavec stane 
se nehybným.

Oba lícní trámce leží nejdále 5 em od sebe; a tato mezera nemá býti 
proto větší, aby se zabránilo propadnutí nástroje při práci použitého Na obou 
koncích těchto trámců jsou vloženy těsně dřevěné kostky, které jsou svými 
průřezy vláken ku trámcům obráceny, poněvadž dřevo po délce jen nepatrně 
se sesíchá. Není-li této opatrnosti dbáno, stane se, že seschnutím těchto vložek 
jezdec i podložka jsou tuho sevřeny, čímž jejich pohyb jest ztížen a pak 
tomuto zlu jest nesnadno odpomoci. Lícní trámce všoupnou se na postranice 
pomocí drážky a přišroubují se železnými svorníčky pomocí matic. Oba prahy 
spojí se pak ještě na svém zadním konci začepovanou a pevně sešroubovanou 
příčkou, aby se obě postranice nerozestoupily váhou těžkého železného kola. 
Připevnění prahů ku podlaze neprovádí se v obyčejném případu, poněvadž 
váha podstavce stačí, aby při práci žádného otřásání nebylo. Dráha mezi 
lícními trámci musí se velmi dobře upraviti, nebo vyloží se též dvěma že
leznými kolejkami, při čemž tyto přesahují dřevo do vnitř asi o 2 mm, aby 
se zmírnilo tření čepu při pohybu jezdce. Kolejky samy musí býti 5 em široké 
a 1 em tlusté, a na všech čtyřech stranách dobře ohoblováním uhlazeny. Tyto 
připevní se dřevěnými šrouby se zapuštěnými hlavicemi. V novější době se 
pořizují též železné podstavce, avšak tyto se pro soustružníky, větší práce 
dřevěné provádějící, nedoporučují, poněvadž dřevěné jistěji stojí. Za to však 
menší soustruhy pro práce soustružnické ze slonoviny, kosti a rohu hotovené, 
dělají se s výhodou s podstavci železnými. Aby se získalo místo pro nástroje 
a jiné předměty na soustruhu, tak se ua zadní lícní trámec upevní prkno asi 
30 em široké, by v podobě desky celou délku soustruhu zaujímalo. Na okraji 
desky upevní se lišta, aby předmět nemohl spadnouti.

Konečně jest důležité určití správnou výsku  soustruhu, která se musí 
zaříditi dle osoby pracující a sice dle toho pravidla, aby stojí-li dělník před 
soustruhem, horní hrana lícního trámce byla v rovné výšce s břišním pupkem, 
při čemž třeba zřetel při tom vzíti na výšku osy vřetena od vrchní hrany 
trámce, která někdy 12 až 30 em činí.

2. Cívka a vřeteno soustruhu.

Vřeteno na cívce jest uloženo v předním a zadním čepu. Oba čepy 
s cívkou a vřetenem tvoří jedinou součást soustruhu jak obraz 188. a j  na
značuje. Cívka vřetena vyznačívá něco na pravé straně z ložiska předního 
čepu a jest opatřena jak vnějšími tak i vnitřními závity šroubovými. Pomocí 
těchto závitů možno na cívku navléci podložku, vřeteno a průbojník.

Tato společná součást soustruhu jest obyčejně železná (při menším sou
struhu též mosazná) a má na své spodní straně po celé délce čep, jímž se 
udržuje mezi lícními trámci a v této mezeře pošinuje. Cívka sama hotoví se 
z lité ocele. U čela cívky na straně z ložiska vyčnívající, jest kulatá deska 
našroubována, která má navlečené podložky přidržovati. Též ua vnitřní straně 
téhož ložiska jest utvořena na cívce vyvýšenina, čímž se zabrání, aby cívka 
se nemohla ze své polohy vyšinouti. V čepu jest cívka vždy něco slabší, aby 
se umírnilo tření. Na zadní straně jest pak cívka opatřena kaleným ocelovým 
kuželem, aby se jamka, do níž zasahuje hrot špičky zadního čepu, nerozšiřo
vala, a tak se neuvolnilo spojení. Kdyby se zasadila cívka do druhého ložiska, 
bylo by toto upevnění jistější, a jest pro jemné a správně prováděné práce
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nutné, avšak má-li se soustruh pouze nohou v pohyb uváděti. bylo by zde 
třeba mnohem větší tření přemáhati, a práce byla by tím obtížnější.

Ložisko jest zhotoveno z litiny a sestává ze dvou dílů, horního a dolního, 
které se vloží do hranolového výřezu čepu. Vřeteno jest na cívce pevně na
vlečeno (lépe než našroubováno) a obdrží 3 až 5 stružek pro šňůru a to různé 
velikosti, které se musí shodovati se stružkami kola přemítacího, při čemž 
třeba na to dbáti, aby průměr nejmenšího obvodu stružky nebyl kratší než 
10 em, jinak se šňůra rychle opotřebuje. Tyto stružky nezhotoví se též polo
kruhovité, nýbrž hranatě, čímž se zamezí sklouzání šňůry. Zadní ložisko pro
chází šroub, který nechá se pomocí dvou matic před čepem a za ním umí
stěných ve svém postavení změniti, aby cívka více nebo méně utužena byla. 
Špička šroubu zabíhá do jamky zadního konce cívky, a musí býti z velmi 
dobré ocele tvrdě zakalena, aby se tak snadno ueopotřebovala. Konečně ložisko 
předního čepu jest obtěžkáno nahoře deskou železnou, která se nechá šroubem 
ku cívce přitlačili a šroubek jest dutý, aby se mohl otvorem kapati olej.

3. Jezdec.

Proti cívce s vřetenem stojí na pravé straně pohyblivý jezdec, který má 
asi takovou podobu jako cívka s oběma čepy a tvoří tudíž tato druhá son-

a ) f )  d ) e) c) b)

Obr. 188 Jednotlivé součásti soustruhu, a ) C ívka s vřetenem, b) Jezdec, c) Podložka, d) Podložka kratší, e)  Klíč  
šroubový. ) )  Opracovací želízko.

Částka soustruhu podobný protějšek součástce první, jak na obr. 188 h) vi
děti jest. Tento pohyblivý jezdec v libovolné vzdálenosti od cívky postavený, 
dá se šroubem upevniti. Jezdec svou horní částí soudkovitý a tím cívce 
podobný, jest dutý a prochází jím nýt opatřený na svém konci ocelovou špicí, 
který se může více nebo méně ku předu nebo na zad pošinovati. Osa tohoto 
nýtu tvoří s osou cívky jedinou přímku. Jezdec jest válcovitě provrtán a po
dobně jest i nýt vysoustruhován; nesmí se však při svém pošinování točití, 
nýbrž pouze rovně ku předu pohybovati. Aby se zabránilo tomuto otáčení, 
tedy jest na spodině nýtu vyhloubena drážka po celé jeho délce, a do této 
zapadá přesně lištička, která jest na jezdci pod nýtem přišroubována. Pošino
vání nýtu provede se nyní tak, že jeho zadní poiovice jest opatřena šroubo
vitými závity, do nichž zapadá matice řídícího kolečka, jež svým otáčením 
nýt pošinuje. Na zadní straně jezdce jest ještě řídicí šroub připojen, který 
má ten účel, aby upevnil nýt v poloze ustanovené ještě zvláště, což se stane 
přitlačením jmenovaným šroubem. Jest proto upevněn více na zad, aby se 
nemohl při práci snadno roztočití zavaděním o něj. Ocelová špička musí se 
dáti z nýtu snadno vyjmouti, a proto zasazuje se do tohoto pomocí kuželovi
tého čepu. Účel tohoto zařízení jest ten, aby se libovolně tupé neb ostré 
špičky dle potřeby zasazovati mohly, nebo též násadky s jamkou se daly na 
konec nýtu vložiti. Špička jest tak přiostřeua, že při soustruhování dřeva 
obnáší uhel špičky 70—80°; při soustruhování ocele jest úhel 90° veliký.
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Jakd u cívky jest též spodní strana jezdce opatřena po celé délce čepem, 
který do mezery lícních trámců náležitě zapadá a nechá se řídícím šroubem 
řádně upevniti, když před tím se zařídilo jeho postavení.

4. Podložky.

Při soustruhování třeba dáti nástrojům k tomu používaným pevné pod
pory a toho se docílí podložkou, která jest tudíž také podstatnou součástí 
soustruhu. Nejvíce užívaný a osvědčený tvar podložky jest obrazem 188 c) 
znázorněný.

Jest celá zhotovena z litiny. Podložka jest opatřena deskou na svém 
spodku asi 20—35 em dlouhou, která jest uprostřed na výřez 2 em široký 
vykrojena. Každá větev desky čili lalok vidlicovitého výřezu jest 3'/.2 em široký. 
Celá deska jest 2 em vysoká. Tento výřez jest proto v desce udělán, aby se 
mohl jím prostrčiti šroub, kterým se upevňuje podložka na soustruhu tak, že 
možno jí libovolně otáčeti. Pod horním koncem šroubu, který je čtyřhranné 
sestrojen, nalézá se tlustá čtyřhranná deska, jež se nachází na lícním trámci, 
a nyní se šroub pod těmito pevně utahuje šroubovou maticí, praktickým drža-

Obr. 189. Frvni tři hlavni součrfsti soustruhu parní silou v pohyb uváděného.

dlem k její otáčení opatřenou, čímž jest deska podložky nechybně upevněna. 
Na konci desky před vidlicovitým rozdvojením jest postaven dutý válec kovový, 
v němž jest zastrčena vlastní podložka. Do válce podložky zastrčená násadka 
jest kulatá (též tvaru válcovitého), aby se mohla volně točiti, a podložka 
upevňuje se ve své dané poloze pomocí šroubu kolmo na násadku směřují
cího. Výška podložky řídí se dle výšky cívky na soustruhu. Obyčejně udělá 
se o 1 em nižší. Délka násady podložky bývá 10—24 až 42 em. Vlastní pod
ložka jest dvojího druhu. Jest buď tvaru stolového nebo pravídkového. Tato 
používá se při soustruhování dlouhých předmětů. Pravídková podložka sestává 
z prkénka z tvrdého dřeva 10 em širokého a různě dlouhého. Násadka na levé 
straně upevněná jest železná a vloží se do dutého válce podložky. Druhý 
konec pravídka připevní se pak přiměřeným způsobem ku jezdci. Obr. 189. 
znázorňuje cívku s vřetenem, jezdec a podložku soustruhu, zařízeného pro 
parní sílu.

5. Přemítací kolo s hřídelem a šlapadlem. Opěradlo.

Kolo přemítací jest zhotoveno u lepších soustruhů z litiny a má oby
čejně 3 --5  stružek pro šňůru v podobě v vyhloubených. Toto kolo možno 
postaviti buď nad soustruh, anebo pod něj a konečně též za dělníka. V prvním 
případě může se kolo parou nebo nohou v pohyb uváděti, v případě druhém
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pouze nohou. V případě pak třetím uvádí se v pohyb pomocníkem. Nejoblí- 
benejší způsob jest druhý, když se pod soustruh umístí. Zde jest hřídel a tedy 
i osa kola skoro tak dlouhá jako soustruh sám a ua hřídeli umístí se křivo- 
čep u malých a prostředně velkých soustruhů ve středu, u delších pak se 
umístí dva a sice na právo a na levo blíže konců. Co se týká průměru kola 
a vřetena, stanoví se poměr jejich velikostí dle zpracovaných předmětů. Uvá- 
dí-li se soustruh nohou v pohyb při spracování dřeva, počítá se 300—400 
otoček cívky za minutu, při parní síle 500— 600, kdežto při obyčejné, sprosté 
práci může se jich až 1500 za minutu učiniti.

Čím těžší a větší předměty se mají zpracovati, tím více musí počet 
otoček ubývati. Za to opět čím měkčí jest materiál soustruhovaný, tím více 
otoček může cívka udělati. Dle těchto rozdílů upraví se poměr obou průměrů. 
Při soustruhování litiny zpracuje se nejraději v minutě bm, tak že činí rych
lost v otáčení 8 em za vteřinu. Konečně jest nutno ještě následující zařízení 
při dobrém soustruhn zavésti: Aby při početí práce nemuselo se pohybu kola 
rukou vypomábati, poněvadž jest šlapadlo svou váhou nejnížeji postaveno, 
udělá se jedna loukoť kola blíže středu mnohem těžší, čímž se kolo vždy tak 
postaví při ukončení práce, že se jeho těžiště nejdoleji nalézá, a v tomto 
postavení jest vojnice kola nadzdvižena. — Šlapadlo sestrojí se pak v podobě 
rámu buď z kovu (železné) aneb ještě lépe dřevěné. Přední a zadní díly 
rámu jsou asi 10 em široké, postraní jsou o něco užší. Zadní díl jest 6 em 
a přední pak pouze 3 em tlustý, čímž jest šlapadlo od zadu ku předu slabší. 
Ve středu rámu jde od předu do zadu železná tyč 4 em široká a 1 em tlustá. 
Tato jest uprostřed výřezem opatřena, jímž prochází táhlo čili vojnice kola 
a sice tak, že jest možný zcela volný pohyb a pod ní jest svorníčkem upevněna.

Opěradlo  soustruhu nalézá se za zády délníka, kterému poskytuje pevné 
postavení při práci. Postranní příčky opěradla mohou se též do předu neb 
na zad pošinovati a pak opět pevnou podporu dávati. Při práci před cívkou 
nebo při vrtání může se použiti příčka pohyblivá, která se libovolně daleko 
od jednoho konce dá zastrčiti do předního trámce lícního, ve kterém je vy
dlabána řada obdélníkových mezer.

6. Šňůry a řemeny.

Pro pohyb soustruhu užívá se bud šňůr konopných, střevových, gutaper- 
chových anebo kroucených řemínků ve způsobě šňůry nebo řemenu plochého.

a) Šňůry konopné jsou nejlacinější a také se nejvíce používají. Nové 
šňůry vytákuou se před použitím, aby se tak nedělo při práci samé. Vytažení 
šňůry provede se tak, že se na horním konci pověsí a pak obtěžká, při čemž 
se nesmí točiti, aby se nezkroutila; tak zavěšena nechá se delší dobu. Nat o 
se opět za jeden konec upevní a vodorovně natáhne, jednou kolem kolíku 
otočí, kterým se jede po celé délce, když se šňůra náležitě napne.

b) Šňůry kožené, jsou-li z dobrého materiálu zhotoveny, dají se dobře 
upotřebiti. Konce šňůry spojí se nejlépe pomocí ocelových háčků nebo zá
mečků nebo mosaznými nýtky. Vezme li se nýt anebo háček podoby s, tak se 
jednoduše propíchne do šňůry dírka na obou její koncích a háček anebo nýt 
se provleče.

c) Šňůry strunové čili střevové nejsou již tak dobré, poněvadž se mění 
co do délky dosti nmoho dle povětrnosti, nebo se vlhkem zkracují a v suchu 
se prodlužují opět a pak nejsou tak trvanlivé jako předešlé.

d) Při těžší práci a větším soustruhu dají se nejlépe použiti ploché ře
meny. Tyto se nevedou ve stružce, nýbrž vedou se přes kladky, kteréž jsou 
na obvodu něco ve středu jeho vyvýšeny. Konce sešijí se obyčejně. Takovéto 
řemeny jsou však výhodné pouze při hnaní soustruhu parní silou. Při práci 
lidské jeví se obtíž v tom, že veliké tření způsobuje značnou námahu. —



232 Soustružnictví.

V praxi osvědčují se nejlépe dobře připravené 8—9 mm v průměru mající 
šňůry konopné, které však musí v době letní velmi pevně krouceny býti za 
stálého vlhčení a ze čtyř praménků sestávati. Tyto šňůry dají se nejlépe po
mocí zámečků spojiti. Takový zámeček sestává z háčku a očka, která jsou 
zakončena rourkami, jež jsou uvnitř šroubovitými závity opatřeny. Oba konce 
šňůry nitěmi prošité, zašroubují se do vnitř.

Soustruh musí býti postaven v úplně vodorovném směru, k čemuž po
slouží nejlépe libela. Není-li podlaha rovná, buď se hoblíkem vyrovná nebo 
se na místě nižším destičkou podloží. Nesmí se pak nikdy opomenouti před 
prací patřičná místa olejem opatřiti, aby se předně tření zmírnilo a za druhé 
zabránilo se opotřebení čepů. Tak musí se olejovatí přední ložisko čepu, čep 
kola a oba čepy rámu, které jsou do obou prahů zasazeny.

II. Nástroje soustružnické.

Již v tom liší se nástroje k soustruhování potřebné, že ku zpracování 
dřeva užívané nejsou tak tvrdě kalené a nedá se jimi proto soustruhovati kov.

Kdežto opáčně, ná
stroje k soustruhování 
kovu sloužící, dají se 
většinou i pro dřevo 
upotřebiti.

Dle jednotlivých 
tvarů dělí se pak tyto 
nástroje tak to :

1. Nástroje, jimiž 
se materiál ku práci při
způsobuje čili nástro 

j e  opracovací. (Schrot- 
stáhle.) 2. Nástroje ku 
urovnání čili hlazení 
předmětů t. j. nástroje  
hladící. (Schlichtstáh- 
le.) 3. Nástroje rycí.
4. Nástroje k vysou-

6. Nástroje s podpírkou.

Obr. 190. Žlábek obyčejný a anglický.

striihování. 5. N ástroje vzorkové. (Dessiustáhle.)
(Supportstáhle.)

1 N ástroje  k opracování sloužící.

a) Žlábek  jest řezací nástroj, kterým se pracuje podobně jako drátem. 
Ostří nalézá se spodní straně, kde jest seříznutí. Tímto nástrojem dají se 
dosti snadno duté žlábky, vypouklé i vyduté články a podobné soustruhovati. 
Jsou dva druhy žlábku a sice obyčejný a anglický  jak obr. 190. vyznačuje. 
Prvním dá se opracovati pouze měkké dřevo, druhým však též dřevo tvrdé. 
Třetí druh znázorněrý obr. 191. může oba první druhy nahraditi a jest někdy 
velmi důležitým. Má ostří mnohem táhlejší a může se jím vysoustruhovati 
hlubší a užší žlábek než-li přednějšími druhy.

b) O pracovací želízko (obr. 188. f )  musí se klásti poněkud hlouběji ku 
práci. Jsou to želízka rovná s ostřím pouze ua jedné straně šikmo přibrou- 
šeným. Úhel ostří dělá 00—80°. Čím však jest tupější, tím menší jeho půso
bivost a účinek. Zdá se, že jakost předmětu rozhoduje o velikosti úhlu. Tak 
želízko s úhlem 90° nejlépe opracuje mosaz, kdežto ua železo a měď velmi 
slabě působí.



N ástro je  hladící. 233

Obr. 191. Žlábek s táhlejším ostřím.

Na železo působí pouze ostří o úhlu 60,J sestrojené a to dosti ostré, 
kdežto do mosazu vnikalo by již hluboko. Úzké želízko obr. 192. s ostřím 
okrouhlým používá se pro mosaz. Pro jiný materiál béřou se tyto nástroje 
se špičatým ostřím 
a sice dosti široké, 
jak obr. 192. zná- í= 
zorňuje. Širší že
lízka s okrouhlým 
ostřím užívají se ku 
vysoustruhování du
tých žlábků.— Širo
kých želízek používá 
se však až po vy
hlazování předmětu 
hrubé opracovaného 
a konečné dokon
čení děje se opět 
velmi úzkými želíz
ky, které se jen velmi málo povrchu soustruhovaného tělesa dotýkají, proto 
se nesmí docela nehybně proti předmětu podpírati. Tak na př. při ohlazo
vání těles mosazných byl by povrch pokryt množstvím jemných žeber anebo 
podélných rýh, jenž by vibrací kovu povstaly, která zvětšuje se často tak, že 
až zvuk povstává. Tato vibrace čili 
chvění se umírní, když se zasadí 
pouze roh želízka do předmětu tak 
hluboko, jak mnoho se ubrati chce. 
a ostatní čásť ostří nechá se pouze 
na povrchu brousiti.

2. Nástroje hladící.

Aby se dřevo čistě vysoustru- 
hovalo, používá se k tomu takových 
tvarů dlát, která pro tvrdé dřevo 
jen tenkráte účinnými jsou, jest-li 
se tak drží, by hrana ostří nahoru 
obrácena byla. Tyto dva druhy dlát, 
obr. 193. vyznačené, a to rovné a 
šikmé, vyžadují ku svému vedení [i
velmi dovedného dělníka, a užívají 
se pro následující práce:

a) Rovná se jimi plocha válcová, 
při kteréž práci obrátí se strana 
šikmým ostřím opatřená proti ho
řejší části předmětu. Ostrá špička 
dláta nesmí se při tom dřeva dotý- 
kati, protože by vyryla spirálovité 
zářezy. Dláto položí se tak pohodlně, 
aby se dalo vésti po celé délce dobře 
a bez překážky.

b) Tímto nástrojem soustruhují se tělesa kulovitě, při čemž se nejprve 
tupá špička (roh) nasadí na plocho, a druhá špička se tím více zdvihá, čím 
hlouběji vniká přední špička do předmětu.

c) Tímto dlátem může se předmět proříznouti, nebo nějaký díl odříz-

Obr. 192. Želízku  oprucovaci.

Kroniku prače. Díl V11. 30
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nouti. A sice tu zasadí se ostrá špička kolmo ua osu kroužení, a nyni roz
šíří se zářez nakloněním se shora, tak že celé dláto muže vniknouti do zá
řezu a jej tak prohlubuje. Odřezáváním jednotlivých třísek ve směru osy 
pokračuje se pak v práci. Dláta s rovným ostřím používají se hlavně ku

jemnému osoustruhování rohu, kosti 
a kovu.

3. Nástroje k vy  soustruhování.

Želízka tohoto druhu mají 
přerůzné tvary, a z těch sobě volí 
soustružník ono nejvhodnější, které 
se dá právě k určité práci upotře- 
biti. Všechna tato želízka musí 
míti ostré špice (rohy) a hrany. 
(Obr. 194.) Rovná želízka jsou tak 
zařízena, že sama náležité vyhlou
bení provedou, neboť působí zá
roveň jak na povrch tak i vnitřní 
plochu. Podobají se jaksi nástrojům 
vrtacím. Pro dřevo užívají se nej- 
výhodněji nástroje s ostřím dvou- 
straným, pak s ostřím jednostran
ným a zahýbané čili lomené že
lízko. Tyto se užívají k vysoustru- 
hování větších prohlubenin, buď po
doby miskovité nebo válcovité.

Okrouhle zatočená želízka 
slouží k tomu, aby na dně dutého 

válce byl učiněn výkružek. (Obr. 194. a) Želízko s postraním ostřím používá 
se k tomu, aby se uvnitř vyhloubeného předmětu žlábek nebo drážka vy- 
soustruhovala. Za tím účelem mají tato želízka různou šířku i tvar. Okrouhlé 
želízko — mesíček obr. 195., upotřebuje se ku rychlému soustruhování měkkého

dřeva a pak ku

Obr. 193. Ž e lízka  hladicí, rovné a šikmé.

Obr. 194. Nástro je  k  v y s o u s tru h o vá n i.

vytvoření duté 
polokoule. Jest 
s ním těžko pra- 
covati a musí se 
značné síly k to
mu upotřebiti.

Jiné tvary 
těchto želízek, 

znázorněny obr. 
196., opatřují se 
pro snadnější u- 
potřebení dlou
hými držadly.

4. N ástroje  rycí.

Tato želízka mají ostré špičky dvojího tvaru. Aby se jimi na povrchu 
mosazného válce úzká rýha vykroužila, užije se těchto želízek. (Obr. 197.)

Čtyřhranné špičaté želízko má hrot úhlem 60—75° vybroušený. Jeho 
hrany do špičky vybíhající jsou nejpůsobivější, a sice ony částě, kteréž jsou 
špičce nejbližší. N ejlepší poloha  želízka při soustruhování válce jest taková,
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že se hrana šikmého ostří položí na povrch válce, a opírá se pouze o tuto 
hranu, při čemž se postaví kolmo na směr cívky, tak že se něco nad vodo
rovnou polohu nadzvihne Tato želízka možno též použiti ku soustruhování 
větších předmětů kovových, při čemž drží se ^
však v poloze vodorovné, a položí se šikmo 
ku předmětu tak, aby povrch tohoto byl šik
mým ostřím broušen, které se staví tedy skoro 
rovnoběžně z cívkou.

o. N ástroje  podpirkou vedené.

Želízka, která jsou vedena zvláštním pří
strojem při soustruhování, jsou nástroje s pod
pírkou, kterou se pošinuje ku předmětům zpra
covaným. Užívá se jich hlavně při soustruho
vání kovů a dělí se na dva druhy. Prvním 
druhem zpracuje se mosaz a druhým zpracuje 
se železo a ocel. Každé želízko opracuje před
mět jak z hrubá, pak jej opět jemně hladí a 
proto má dvoje ostří, ua každém konci jedno.

Takové želízko, které upotřebuje se pro 
zpracování mosazu, podobá se želízku rycímu 
a může též pro zpracování válců použito býti, 
nikoliv však ku soustruhování vydutin. Tento 
nástroj řeže na obou stranách, tak že když se 
vede podél válce až na konec od levé strany 
ku pravé, může při malém pošoupnutí v téže 
poloze opět nazpět veden býti, tedy od pravé 
strany ku levé. Jest-li však mají se obrousiti 
dva k sobě přiléhající válce o nestejném prů
měru; nedá se tohoto dvoustranného želízka 
použiti, poněvadž nevniká do úhlu, kde oba 
válce hraničí. Za tím účelem použije se že
lízka jednostraně broušeného a sice opatří se 
bud ostřím pouze na levé nebo jen na pravé 
straně, čímž dostane se pravé a levé želízko. 
Dle toho se to neb ono užije, na které straně 
oba válce hraničí. Je též jednostranné že
lízko levé a želízko, které na jedné straně 
jest ua právo broušené a na druhé opět na 
levo. (Obraz 198.)

6. Nástroje vzorkové.

Želízka vzorková použijí se jen tenkráte, 
když se má větší množství téhož předmětu 
vysoustruhovati, jako na př. podstavce pro 
figurky šachové a různé knoflíky z kosti, rohu 
a perletě.

Poněvadž jest velmi obtížno vysoustru
hovati více předmětů rovné velikosti, ze
jména při práci jemnější a okrasnější, používá se takovýchto želízek, které 
mohou pro jakýkoliv materiál použity býti; pouze ostří se musí dle toho
zaříditi. Avšak poněvadž tato různá želízka více hladí než řežou, musí se

30*



236 Soustružnictví.

předmět opracovací předem obyčejnými prostředky. Místo těchto želízek 
možno též udělati šablonu z kusu ocelového plechu, jež se připiluje, naostří 
a ztvrdnouti nechá.

III. Používání nástrojů sonstrnžnickýcli.

Má-li se pracovati želízkem, drží se vždy oběma rukama, a sice zadní 
ruka uchopí držadlo, přední pak drží želízko samotné. Jest nutno, aby dělník

se nacvičil 
ruce tak stří- 
dati, by mohl 
držadlo prá
vě tak levou 
rukou jako 
pravou drže- 
ti. Správně 
drží se ná
stroj jak obr. 
199. nazna
čuje, když 

levá ruka je 
na podložce

podepřena a pevnou oporu želízku dodává, kdežto pravá ruka rukojeť držící, 
řídí pohyb želízka zdviháním, klesáním aneb obrácením aneb otáčením jeho. 
Pravidlem jest, aby podložka pošinula se co možná blízko ku zpracovanému 
předmětu. Není pak třeba nástroj velikou silou držeti, poněvadž nejlepší 
výsledek se docílí snadným  řízením a držením nástroje.

Nejdůležitější  věcí při soustruhování jest, držeti nástroj ve správném  
směru, tak aby dle druhu použitého želízka dobře ku předmětu přiložen a na

Obr. 196. Rňzné tvary  želízek k soustruhováni

VJ

Obr. 196. Rňzné tvary želízek k soustruhování. Obr. 197. Ž e lízka  rycí.

něm veden byl. Mylně bývá myšleno, že různě broušená ostří také pod růz
nými úhly ku povrchu předmětu postaviti se musí. Tu panuje právě tak 
jednoduché pravidlo, které pro všechna želízka v soustružnictví dřeva užívaná 
platí, jako pro řezání dřeva nožem.

Chce-li se tenčí tříska odříznouti, přiloží se nůž ku dřevu pod menším 
(ostřejším) úhlem a obráceně, chce-li se tlustčí část odděliti, postaví se nůž 
p ř ík ře j i  čili pod větším  (tupějším) úhlem. Každé želízko i dláto jest šikmo 
přibroušené. Jeho účinek tedy záleží ve směru, který leží v šikmé ploše jeho
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ostří, jež při soustruhování na dolní stran ě  se nalézá, — Směr všech nástrojů 
na povrchu předmětu jest tentýž.

Směr nástroje ku předmětu vyznačuje obr. 200. Je-li A  průřez před
mětu a C směr vedeného nástroje, tvoří přímka, směr naznačující na obvodu 
kruhu tak malou tě
tivu, že úhel stře
dový k ní přináleže
jící, sotva 1° činí. Čím 
však se zvětšuje, tím 
více zařezává se ná
stroj do předmětu.
Šípkou E  jest pozna
čen směr otáčení.

Obr. 201. na
značuje upotřebení že
lízka háčkového ku vy- 
soustruhování dutých 
válců.

IV. Broušení 
nástrojů.

Y^

Obr. 198. Nástroje podpírkou vedená.

Broušení a ostření 
oněch různých ná- |j||| 
strojů, jimiž se před
měty soustruhují, není 
tak jednoduchým, a 
vyžaduje mnoho do
vednosti a cviku. Aby
nástroj dobře a správně nabroušen byl, musí se dokonale znáti vlastnosti zpraco
vaného materiálu. Ostří tvoří linii čili hranu, ve které se obě plochy dlátovi- 
tého želízka sbíha
jí. Úhel, který tyto 
plochy tvoří, jest 
různý a řídí se dle 
materiálu a veli
kosti nástroje. Čím 
jest soustruhovaný 

předmět tvrdší 
nebo čím silnější 
má býti nástroj, 
tím více blížiti se 
musí onen úhel úhlu 
pravému, kdežto 
úhel tím ostřejší 
jest, čím menší ná
stroj a zpracovaný 
materiál měkčí.

Při broušení na 
brusu, který se
stává z kola, jež
se kol své osy otáčí, přikládá se nástroj tak, aby ležel svým ostřím po běhu 
kamene.

Lépe by se sice nabrousil, kdyby se stavěl proti běhu, avšak tu hrozí

Obr. 199. D rže n i násfroje  s u ž it im  podložky.
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nebezpečí, že by nástroj narazil na tvrdá, nestejná místa na povrchu každého 
brusu se nalézající, které by ruku dělníka v nebezpečí uvedly poškozenu 
býti. Brousí-li se po běhu, tu tvoří se vždy na ostří tak zvaná „jehla“, t. j. 
ostane viseti část kovu obroušeného jako tenká nitka na ostří. Aby se co 
možná zmenšila, tlačí se na nástroj méně ku konci broušení, kterýž tlak jest 
tedy z počátku největší. Pak se hledí ostří nástroje postaviti šikmo na plochu 
obvodovou a při tom se na počátku nástrojem sem tam jezdí. — Dobře jest 
povrch obvodu brusu udržeti vždy úplně rovným, což možno zvláštním pří
strojem docíliti.

Mimo kruhového brusu užívá se ještě ruční brousek, bud aby se jím 
menší nástroje obrousily nebo se jím jehla většího nástroje odstraňuje, a pak

nabude jím ještě každý jinak nabroušený 
nástroj jemného ostří, což se docílí obta- 
hováním na brousku. To jest při soustru
hování velmi důležité, neboť jen nejostřej
ším nástrojem  možno dokonalou práci pro- 
vésti. Dobrý brousek jest zhotoven z jemno- 
zrné břidlice hlinité, která má však v sobě 
často součást křemičitou. Čím čistší je bři
dlice tím měkčí brousek, kterým se brousí 
tak, že se vodou povlhčuje. Je li však
mnoho látky křemičité přimíšeno, jest to 

Obr. 200. Sméry drženého želízka na píedmét. tvrdý  brousek, jenž se při broušení olejem
potírá. V novější době zhotovují se též

umělé brousky, které jsou lepší a trvanlivější přirozených. Dobrý brousek 
musí býti na povrchu úplně rovný a hladký, což se tím pozná, že se něco 
navlhčí nehet pravého palce a zvolna se jím jede několikrát po celé délce 
brousku sem a tam na jeho různých místech, čímž se každá nerovnost pocítí 
a mimo to se může i stupeň jeho tvrdosti ustanoviti.

Brousky uschovávají se na více vlhkém nežli suchém a teplém místě,
aby se snaduo nerozpraskaly a oteplí se něco před upotřebením na př. po

nořením do teplé vody. — Konečně 
užívá se ku broušení nástrojů zvlášt
ních brousících strojů, které i parou 
hnány jsou a jimiž možno nástroje pod 
udaným úhlem snadno obrousiti. Pro
vede se to takto: Nástroj upevní se na 
kruhovou desku, která jest položena 
na pohyblivé podpírce, tak že se může
i s nástrojem ku brusu kruhovému při-
ložiti právě v takovém postavení, v ja 
kém se ku soustruhovanému předmětu 

.. a . . . . . .. u přikládá. Podobně se děje s druhou
Obr. 201. Soustruhovaní dutých valcu zelízkem L v v . v v J y

háčkovým. stranou ostři, pri cemz netřeba nástroj
vyjmouti, nýbrž přitočí se podpírka na 

druhou stranu brusu a deska se náležitě otočí, čímž se provede přesné
broušení pohodlně.

C. Přístroje sloužící k upevňování předmětů na sou
struhu.

Aby se materiál ku soustruhování určený v podobě různého tvaru jako 
předmět jež se má zpracovati náležitě upevnil, používá se k tomu různých 
přístrojů, z nichž následující jsou nejdůležitější a nejvíce v užívání:
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1. Upevňovač.

Nejobycejnější upevnění předmětu děje se též nejjistějším způsobem, 
kterému se říká: soustruhování mezi Špicemi. Celé upevnění stane se pouze 
na dvou místech. Předmět opatří se za tou příčinou na obou koncích bud 
dvěma kuželovitými špicemi nebo dvěma kuželovitými jamkami nebo též na 
jednom konci jest špice a na druhém jamka. Nálevkovité jamky upravují se 
nejčastěji na předmětu, poněvadž k tomu potřebí pouze, aby se opiloval onen 
konec předmětu rovně a ve středu se jamka vyrazí. Špičky našroubují se 
obyčejně na konce předmětu.

Aby se upevnil takto připravený předmět mezi cívku a jezdce, vezmou 
se dvě kovové desky, které se přišroubují jak na cívku i nýt jezdce a tyto 
jsou opatřeny bud špicemi nebo jamkami. Desky jsou ocelové a v místech 
kde předmět jest upevněn, jsou dobře kalené. Aby se na hotovém předmětu 
nemusely jamky dělat, připevní se na konce tohoto mosazné desky s nálev- 
kovitými otvory, do nichž pak špice zapadají. Jest nutno, aby obé špice nebo 
jamky jak na cívce i jezdci měly společnou osu, která jest zároveň osou 
kroužení nebo osou cívky. Tato podmínka, velmi důležitá, jest však také 
velmi nesnadno dosažitelná, nebot jest velmi nesnadno, špici právě do středu 
zasaditi, tak že tato při otáčení opisuje kruh, třeba jen malý. Aby se tomu 
odpomohlo, stane se to následovně: Aby se desky přišroubovati mohly, tak 
mají (jak již dříve vyloženo bylo) cívka i nýt jezdce, šroubové závity; na 
jich počátku nalézá se však připevněný (u samého okraje) velmi správně sou
struhovaný kužel malou dutinkou opatřený, do které zcela přesně zapadá 
čípek desky špičkou nebo jamkou opatřené. Tím nemožno desku někdy více 
nebo méně přišroubovati. Jakmile tedy špice jsou přišroubovány, tu se předmět 
vloží tak, aby špice přišoupuutého jezdce zapadla do jamky předmětu. Upev
něním jezdce a částečným vyšroubováním nýtu ve směru předmětu upevní se 
celá práce tak, že nemůže vypadnouti a mezi oběma špicemi se vznášejíc, 
může snadno kroužiti. Předmět však uvádí se do kroužení cívkou a proto 
na čas soustruhování musí se s touto spojiti. A toto spojeuí provádí se jmeno
vanými upevňovači, jichž je několik druhů, a každý sestává ze dvou dílů, 
z nichž jeden se připevní na předmět, druhý pak 11a cívku. Na konec cívky 
šroubovitým závitem opatřené nasadí se obložení, které sestává z válcovité 
násady, na jejímž předním konci buď se zašroubuje nebo ještě lépe do ko
nického otvoru začepuje špice, jejíž zadní konec tvoří komolý kužel.

Obložení jest shora opatřeno příčným čtyřhranným otvorem, kterým jest 
prostrčen první díl upevňovače v podobě kolenovitě ohnuté čtyřhranné ty
činky, která se dá v obložení malým šroubkem, výše neb níže postavena, 
upevniti. Vodorovná část ohnutého kolénka jest dutá a sice jest dutina čtver- 
hraná, aby se do ní nechala všiuouti vodorovná část druhého dílu upevňo
vače, který se jmenuje dle své podoby srdcem anebo dle účelu soustružnickým  
klíčem. Tento klíč má srdcovitý výkrojek dosti veliký, aby se jím mohl pro- 
strčiti předmět k soustruhování určený, a na něj připevní se pak klíč šroubem, 
jehož maticí jest zadní sesílená část otvoru klíče. Na druhém konci proti 
šroubu jest násada kolenovitě ohnutá, jejíž tyčinka do dutiny prvního dílu 
upevňovače na cívce připevněného zapadá, a tak při otáčivém pohybu cívky, 
které proti dělníku krouží, otáčí se tež předmět kol osy. Má-li se však sou- 
struhovati tak jemný předmět, který by tlak upevňovacího šroubu nesnesl, 
vezme se pak místo klíče podoby srdcovité jiný, který sestává ze dvou ty
činek proti sobě obloukovitě zahnutých, mezi což se vloží předmět a pomocí 
šroubů se obě tyčinky k sobě přitáhnou a tak se upevní klíč 11a předmět.

Jiný upevňovač, pouze pro soustruhování dřeva nezbytně upotřebitelný, 
jest tak zvaný trojzub  jak je na obr. 188 a) znázorněn. Jest to ke konci se 
zúžující kovový kužel komolý, který na svém konci jest opatřen šroubem,
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jímž se může do cívky našroubovati. Na přední straně má právě uprostřed 
delší ostrou špičku a po obou stranách této jsou dvě ostří vypilována. Horní 
jest opatřeno malým výkrojkem, tak že jest toto ostří dvojstranné. Dřevěný 
předmět přirazí se nyní na tento trojzub silnou ránou a druhý konec před
mětu se upevní nýtem jezdče, tak že špička tohoto tvoří se špicí trojzubu 
osu otáčení. Obě ostří zastupují zde díly upevňovače. Aby se dřevo na třech 
místech proraziti nemuselo, udělá se pouze čtyřhraná delší špička ocelová, 
která též předmět upevňuje. Konečně místo této špice použije se šroubu ku 
konci se zužujícího, který ve středu upevňovače zasazen jest. Jest ocelový 
a jen hrubými, dosti hlubokými závity opatřen. Tento druh potřebuje se 

velmi často a užívá se šroubů konických různé délky a 
tloušťky dle velikosti předmětu. Mají-li se vrtané před
měty soustruhovati, nasadí se na obložení hranatý a 
špičatý ocelový trn.

II. Dřevěné obložení.

a) Tato obložení našroubují se na vnější závity 
obr. 202. Dřevěné obloženi, cívky a mají proto dutiny opatřené závity vnitřními.

(Obr. 202.) Užívají se též obložení kovová, avšak pro 
mnohé práce jsou dřevěná nezbytnými, jako na př. při soustruhování rohu, 
slonoviny nebo jantaru, neboť jantar v železném obložení upevňován jsa, praskl 
by. Ze dřeva hodí se ku hotovení těchto obložení nejlépe dřevo habrové i zimo
strázové. Nejvíce užívané obložení jest soudkovitého tvaru, které má vnitřní 
závity pro upevnění na cívku. Ze předu jest obložení dutinou opatřeno, a na 
počátku jest kovovými prsteny sevřeno, aby se nemohlo rozštípnouti. Dutina 
jest konicky vysoustruhována, aby do ní vražené předměty pevněji držely. 
Mnohdy se na horní straně obložení nalézá výřez do dutiny, aby se předměty

ohnuté, jako držadla hůlek pro- 
strčiti daly.

b) Obložení svěrací jest 
zhotoveno rovněž ze dřeva, a 
když se toto provrtá dle tloušť
ky předmětu až ku základně, 
pak se pomocí pilky na čtyři 
křídla rozřízne, která se stanou 
pružnějšími, když se vyhloubí 
žlábek u základny. Předmět se 
sevře a pak se narazí na oblo
žení železný kroužek, čímž se 
křídla stlačí a sevřený předmět

Obr. 203. Obloženi svér&ci. |) G V I1 6  d l*Ž Í

Podobné svčradlo může
míti pouze dvě křídla, jichž konce se přitahují po obou stranách šrouby. 
Často užívané svěradlo vyznačuje obr. 203. Oválovitě vysoustruhované oblo
žení opatří se dutinou s vnitřními závity ku našroubování na cívku. Pak se 
provrtá shora šroubovým nebozezem, načež se široce vyřeže až ku základu, 
aby zbyly dvě švěrací křídla čili kleště. Za nimi vyhloubí se u základu žlábek, 
a sice tak, aby křídla stala se dosti pružnými. Provrtaným otvorem prostrčí 
se železný šroub, který jest zapuštěn do spodního křídla 4hranou hlavicí, aby 
při otáčení matice zůstal bez pohybu. Matice nahoře našroubována, jest 
šestiboká a dá se k tomu přistrojeným klíčem otáčeti. Křídla na matici by sice 
usnadnily přišroubování či stahování čelistí kleští, avšak při kroužení by v práci 
překážely. Za tou příčinou jest šroub pouze tak dlouhý, jak jenom nutno. 
Předmět mezi čelistě vložený, upevní se pomocí šroubu.
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III .  Obložení terčové.

Na kruhovou desku kovovou připevní se předmět pomocí čtyř dřevěných 
šroubků. Obyčejně provádí se toto upevňování soustružníky tak, že na desku 
kovovou upevní se dřevěuý kotouč, který má nejpřiměřenější průměr, a teprve 
na tuto upevní nějakým způsobem dřevěný předmět (též přišroubováním).

Užitím dřevěného kotouče docílí se některých výhod. Tak se zabrání, 
aby nástroj soustruhovací nedotýkal se kovového terče a tak se neotupoval. 
Dále mohou se dřevěné kotouče přizpůsobiti velikosti předmětu a není pak 
třeba opatřiti několikero kovových terčů o různé velikosti.

Pro veliké předměty béřou se veliké kotouče, které se ze 4 kusů zdě
lají, aby se kotouč nebortil, a ty se připevní křížem postavenými laťkami. 
Kotouč takový může býti až 35 mm tlustý. Čtyři kusy jsou čtvrtkruhy, které 
však nezabíhají až do středu, tak že povstane čtverečný otvor, se stranou 
10—15 em  dlouhou. Vlákna dřeva postavena jsou v těchto kvadrantech proti 
sobě. Otvor může se. je-li třeba, zvláštním čtvercovým kusem vyplniti, ačkoli 
nepřipevňují se předměty obyčejně ve středu kotouče. Má-li míti kotouč již 
přes metr v průměru, pak se upevní kvadranty desky šesti laťkami. Jiné 
velmi užitečné obložení, avšak 
zcela z kovu zhotovené, užívá 
se zejména při vrtání pušek a 
jiných dutin (Obr. 204.). Proti 
středu jsou na kotouči dvě če- 
listě E , na které se mohou dře
věné částky přišroubovati a ty 
se mohou dle tvaru předmětu 
vysoustruhovati.

IV . Obložení s tmelem .

Praktické a velmi často 
užívané jest obložení, jenž se 
skládá z kotouče z tvrdého 
dřeva zhotoveného, který se na
kovový terč přišroubuje a sřce jednou pro vždy. Avšak možno i bez kovového 
kotouče se obejiti, když se upevní kotouč dřevěný na konec cívky tak, že 
tento vnikne do desky pouze částečně, kde se svými závity zařeže, což se 
tak provede, že se na jedné straně kotouče navrtá otvor něco menší průřezu 
cívky a tím se kotouč na závity cívky navleče Je-li na ten aneb onen způsob 
upevněn dřevěný kotouč na cívce, tak vyvrtá se nyní do kotouče v jeho středu 
malý otvor a do něj nastrčí se pevně měkký kousek drátu ocelového, aby 
část jeho ven vyčnívala a tento konec se do ostré špičky vysoustruhuje. Po
mocí tohoto kotouče možno velmi jemné předměty soustruhovati, které se 
nemohou našroubovati nebo kleštěmi sevříti, nebo do obložení nastrčiti. Ta
kové předměty se p ř i t m e l í .

Tmel se totiž na kotouč přitlačí, na to nabodne se předmět na špičku 
kotouče právě v jeho s t ře d u  a ku kotouči na tmel přitlačí; tím zatlačí se 
špička do předmětu a zároveň se tento přilepí. Je-li předmět vysoustruhován, 
pak se od kotouče oddělá pomocí tenkého proužku ostrého želízka, které se 
mezi předmět a kotouč všine. Pro malé předměty použije se malý kotouč 
z tvrdého dřeva, který se našroubuje na š ro u b o v é  o b ložen í  a na ten přitmelí 
se předmět jak prve již bylo popsáno.

Použitý tmel musí teplem rychle tvrduouti, poněvadž se toto třením 
vzbuzuje. Nejlépe se k tomu hodi: 1. tm e l  p r y s k y ř i č n ý .  Sestává z 8 dílů prysky
řice a 1 dílu vosku. Obě látky se spolu roztají a při tom se dobře míchá.

Obr. 204. Obložení terčové se dvéma pohybl ivými čelistmi.

Kronika prače. Dii VU. 31
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Za 2. tm e l s m o ln ý  připraví se ze 4 dílů černé smoly a 1 dílu moučky 
cihlové, což se též spolu roztápí a smíchá.

Za 3. č ín s k ý  k y t  obdrží se ze 6 dílů smoly, 1 dílu moučky cihlové, 
1 dílu šelaku a í dílu anglické červeně.

V. Obložení americké k upevňování vrtáku.

Toto obložení sestává z dutého válce, na jehož přední straně nalézá se 
cívka, na které jest upevněn velmi krátký válec kotouči podobný, který jest 
opatřen třemi rýhami ze středu vycházejícími Do těchto zapadají zadní konce 
pák, jež se na předním konci volně otáčejí a ty jsou pohybovány svěracími 
čelistmi. Vrták zasadí se mezi svěrací čelistě a nyní se předek obložení, 
h la v a  nazvaný otočí, aby se kotouč pošinul, čímž zadní konce pák jsou od 
sebe puzeny a tím pak ua svěrací čelistě působí, tak že jsou ku středu tla
čeny. Tak vrták upevnějí. Má-li se tento vyjmouti, pak se točí hlavou oblo
žení opáčně, čímž pohyb pák i svěracích čelisti jest obrácený. Tímto zaří
zením dají se nejtenčí svěráky upevniti, a mohou se sesilovati až do síly 
1 em. Jest-li se vrtáku dá slabší držadlo může tento až 2 em býti silným.

Tento americký vynález zhotovuje se společností tovární Vicktor Sewing 
& Comp. v Midletownu, jest však také v Evropě předmětem obchodu.

VI. P lochý kotouč jak o  obložení.

Má-li se soustruhovati veliký kotouč anebo kolo, užívá se obložení v po
době plochého kotouče, který v tomto případu jest nevyhnutelně potřebný.

Předmět upevní se mezi dvě pohyblivé čelisti, a mimo toho ještě při
šroubováním, k čemuž jsou na kotouči udělány výřezy paprskovitě kol středu 
rozdělené.

VII. Obložení šroubové.

Tento druh upevňování předmětů na cívce soustruhu jest velmi hojně 
používán tam, kde se jedná o upevnění vrtáků, a tyčí bud kulatých anebo 
čtyřhranných, které se mají osoustruhovati. Tato obložení tvaru válcovitého 
mají čtyři neb osm šroubů. Šrouby utahují se proti sobě, a tak předmět 
upevňují. Je-li osm šroubů, jsou po dvou za sebou.

Tímto jsou arci pouze nejdůležitější druhy upevňovadel vyjmenovány, 
kterých je veliká řada, podobně jako nástrojů soustružnických, o kterých též 
nemožno vesměs pojednati, poněvadž vyměřený prostor této statě toho ne
dovoluje.

Zhotovují se také universální držadla čili rukovětě pro různé nástroje, 
jimiž možno tyto opat řiti, a sice pouze pro dobu jich užívání. Takové držadlo 
(vynález to Američanem Barberem učiněný) jest dřevěná rukověť, na níž jest 
kovový váleček dutý našroubován, jenž se ku svému konci rozšiřuje a vnitřní 
jeho stěny jsou seříznuty, šikmo do vnitř se zužujíce. Konec dřevěné ruko
větě jest dutý a v dutině jsou připevněny kleště, jichž pružné čelistě se roze
vírají. Kovový váleček jako pouzdro obejímá tyto kleště, jejichž čelistě jsou 
na konci zubem opatřeny. Tyto kleště uchopí předmět do nich vložený, to 
jest držadlo nástroje, když se před tím pouzdro něco do předu vyšroubuje.

Zašroubováním tohoto tlačí se pak stěnami pouzdra na čelisti kleští, 
které též šikmo vykrojeny jsou, čímž se zuby čelisti uchopí pevně nástroje. 
Tímto způsobem možno též každý vrták upevniti, a je-li zadní část rukovětě 
závitem opatřena, vešroubuje se hned do cívky soustruhu. Tímto přístrojem 
možno tudíž nahraditi také jiné obložení k upevňování vrtáků sloužící.
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D. Jakým  způsobem upevňují se předměty na soustruhu.

Aby se nějaký předmět k soustruhování určený dobře na soustruhu 
upevnil, třeba k tomu značné dovednosti, a mnohdy jest to nesnadněji k pro
vedení než soustruhování samo. Neupevní-li se předmět dosti opatrně, stane 
se, že vysmekne se z obložení skoro již hotový, a tu nedá se opět tak za- 
saditi, aby se v soustruhování pokračovati mohlo, nýbrž musí se počíti pozuovu.

Předměty mohou se soustruhovati následovně:
1. Soustruhuje se pouze povrch tělesa, má-li podobu válce.
2. Soustruhují se jak stěny boční i základní.
3. Soustruhují se stěny boční a stěna čelní.
Dle t^aru a velikosti dělí se předměty na a) dlouhé, b) krátké, které 

délku 10 em nepřesahují a c) kruhové. Mimo toho hledí se při soustruhování 
na jakost předmětu, je-li to tvrdé nebo měkké dřevo, kost, roh, slonovina 
nebo kov.

Dle všech těchto rozdílů musí se upevňování předmětů říditi.

I. Tělesa, u k terých  se mají pouze boční stěny soustruhovati.

a) Dlouhá tělesa z obyčejného dřeva narazí se bud na trojzub anebo se 
v dutém obložení dřevěném upevní. Poslední užije se vždy při kosti, rohu, 
slonovině a kovu, při čemž se druhý konec upevní špičkou nýtu jezdce. Je-li 
předmět příliš dlouhý, podepře se vypsaným již způsobem.

b) Krátká tělesa mohou býti podobným způsobem upevněna. Při užití 
trojzubu musí se vzíti skorem vždy jezdec a nemůže se proto takové obložení 
upotřebiti, kde se mají šrouby vysoustruhovati, vyjma toho případu, má-li se 
předmět dutě vysoustruhovati. Trojzub samo ten dá se pouze u zcela krátkých 
předmětů upotřebiti, jest-li se nástrojem opatrně pracuje.

c) Kotoučový předmět dá se pouze tenkráte trojzubem připevniti když 
tento skorem tak veliký jest, jako předmět sám, a když poškození na čelních 
stěnách nevadí.

Y těchto případech se často užije obložení šroubové a tmelové. Obložení 
terčové nedá se zde použiti, poněvadž by se boční stěny nedaly soustruhovati.

II. Tělesa u kterých se soustruhuje m imo bočili stěny též jedna
stěn a  celní.

Při tomto druhu práce nedá se jezdec použiti; leda by strana čelní jen 
malé ozdoby na svém obvodu obdržeti měla. Tu se pak

a) dlouhá tělesa zasazují do obložení dutého, druhý konec se podpírkou 
podepře.

b) Krátká tělesa zasazují se pouze do obložení dutého.
c) Tělesa kotoučová upevňují se buď tímtéž obložením tmelovým nebo 

terčovým.
Po zpracování čelní strany může se též jezdec užíti.

III. Tělesa, která se mají na všech stěnách soustruhovati

upevňují se napřed jako při druhém způsobu. Je-li pak jedna čelní stěna 
hotova, obrátí se předmět a hotovou stěnou narazí do obložení dutého.

Při rourách a krabicích užije se obložení plného buď terčového nebo 
klínového.

31*
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IV. Aby sc předm ět 11a troj zub upevnil,

vyvrtá se středobod na předmětu asi 11a 3 mm hluboko, do něho se nastrčí 
prostřední špice a nyní se na obložení několikrát kladivem udeří, aby ostatní 
ostří vnikla do předmětu. Pak se předmět obrátí s připojeným obložením 
a několika silnými údery 11a čelní stěnu předmětu upevní se tento z úplná 
ua troj zub. Mají-li se soustruhovati prsteny nebo desky kruhové na trojzubu 
bez prostřední špice upevněné, tak se tento ua cívku našroubuje a předmět 
se přitlačí rukama na ostří nebo přirazí se několika lehkými údery kladivem.

V. Při upevňování předmětu do obložení dutého,

musí se vždy předem toto dřevěné obložení na cívku našroubovati a osa otá
čeni vyšetřiti. Vnitřní dutina natře se křídou, a konec předmětu se povlhčí 
a také křídou potírá.

Tento konec, který se vloží do obložení, udělá se na povrchu drsným 
(u dřeva pomocí rašple, u slonoviny pomocí pilníku); též se tento konec 
pěkně zakulatí, což se stane pomocí trojzubu na soustruhu. Takto upravený 
konec předmětu vsune se jen málo do obložení a sice při krátkých předmě
tech činí to 2 mm, a dle velikosti toho se zvětšuje, avšak nikdy nesmí více 
jak 1 em činiti.

VI. Užije-li se kotouče,

natře se též jakož i předmět křídou, byl-li kotouč dříve vyzkoušen jak krouží. 
Při tom k tomu třeba přihlédnouti, aby předmět nebyl na křivo upevněn, 
což se pozná tím, jest-li se obvod kotouče na předmětu vypíchá a nyní se 
s obvodem předmětu porovnává, jsou-li rovnoběžné čili koncentrické.

E. Nástroje ku měření a rozdělování soustruhovaných
předmětů.

Ku rozměření jednotlivého kusu používá se různých kružidel, které se 
dle předmětů zařizují. Z těch jsou nejvíce užívané:

1. K r u ž i d l o  r o v n é  s bodci ostrými. Má dvě rovně dlouhá ramena oce
lová v kloubu spojená. Mnohdy se ohnou oba botce něco do vnitř a pak se 
kružidlo může tak rozevříti, že obě ramena obráceně k sobě přilehnou, t. j. 
špicemi bodců na venek, kterýmž možno pak měřiti rozměry dutin vnitřních. 
Postaví-li se opětně tak, že ohnuté bodce k sobě přilehají, dá se tím dobře 
tlouštka stěny nebo tělesa měřiti.

2. K r u ž id l o  o b lo u k ov é ,  při kterém jest oblouk, po němž jedno rameno 
se pohybuje, a tím možno pevnějšího postavení kružidla docíliti, poněvadž se 
nechá rameno šroubkem ku oblouku přitlačiti.

3 K r u ž i d l o  p é r o v é  sestává místo ze dvou ramen kloubových z ocelového 
péra, které snaží se obě ramena kružidla z jednoho kusu zhotovená, od sebe 
roztahovati, a šroubovou maticí se tato k sobě přitahují pomocí šroubu del
šího, který na jednom ramenu připevněn, druhým prochází. Má-li se kružidlo 
více roztáhnouti, šroubuje se maticí křídly opatřenou ve směru opáčném.

4. K r u ž id l o  ty č in k o v é  jest velmi nutné pro měření větších délek, pak 
kde třeba, aby při měření byly bodce kolmo na těleso postaveny, čímž jest 
odměření přesnější, a pak má-li se udělati více rozdělení na téže ploše za 
sebou. Jest to tyčka, na jejímž předním konci jest šroubem posunovatelná 
zásuvka s noniusem, který se tak pošinuje podél rozdělené tyčky a tím i díly 
centimetrové ustanovuje. Druhé šoupátko, taktéž pohyblivé, má jako první
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kolmo postavený hrot. Obě šoupátka jsou držena v určité poloze, tak že se 
nemohou otočiti, a tím zůstávají oba hroty stále ve směru svislém. Tomuto 
kružidlu podobá se jiný měřický nástroj, který jest však velmi jedno
duchý a potřebuje se zejména při vysoustruhování velkého množství stejných 
předmětů.

Jest to laťka z tvrdého dřeva, na níž se výkres nakreslí, a do spodní 
stěny natluče se tolik nýtkň ocelových, které s výkresem souhlasí, kolik jich 
zapotřebí, čímž jednotlivé rozměry udány jsou.

5. K r u ž i d l á  h m a t a c í  čili h m a t a d l a  užívají se při měření těles kulatých, 
válcovitých a podobných. Mají za tou příčinou ramena na venek silně ohnutá 
a jsou bud jednoduchá nebo dvojitá. Dvojitý hmatač má čtyři ramena. Delší 
jsou na venek ohnutá, horní jsou rovná, avšak s bodci do vnitř ohnutými. 
Ramena jsou přesně rovné délky a tedy otáčejí se v bodu středním, který 
jest od špiček bodců rovně vzdálen. Obě částě rozevírají se na jednou.

Užívání tohoto dvojitého hmatače jest následující: Má-li se vysoustru- 
hovati na př. víko ku nádobě, tak se ohnutými rameny změří horní čásť ná
doby, kam má víko přilehati, a tu již rovná ramena ukazují na svém roze
vření průměr víka. Aby se mohly vnitřní rozměry dutin měřiti, udělá se 
kružidlo kloubové s rovnými rameny bez bodců; místo těch jsou na konci 
ramen dva široké výběžky kolmo na konci ramene postavené, jimiž se vzdále
nosti vnitřních dutin měří.

Velmi důležité pro soustruhováuí určitě velkých předmětů jsou tak zvané 
šablony, které se vyřežou z plechu a jež průřez celého předmětu představují, 
tak na př. má-li se nějaká vása vysoustruhovati, udělá se celý profil této, 
a taková šablona se klade na soustruhovaný předmět, a zkouší se, jest-li tato 
dobře přilehá ve všech svých částech; tím se pohodlněji cíle dojde nežli usta
vičným odměřováním kružidlem.

Konečně ku odměřování pravých úhlů nebo při určení kolmých přímek 
užívá se p r a v o ú h e ln í k ů .  To jest delší pravídko, k němuž se připevní na konci 
v pravém úhlu krátké rameno nebo se toto nechá ve výřezu pravídka pošino
vati, a na jednotlivých místech se šroubkem připevňuje.

F. Užívání podpírky při soustruhování.

1. Podpírka

jest takové zařízení, jímž se upevní nástroj ku soustruhování vzatý, pomocí 
šroubů na pohyblivé podložce, která se může zvolna v pohyb uváděti pomocí 
šoupátka, jež se otáčením šroubu v před pošinuje. Na podpírce jest pak ještě 
druhé šoupátko s kratším šroubem, kterým se může nástroj ku předmětu 
více nebo méně přiblížiti, aby více neb méně řezal. Podpírka zhotovuje se 
ze železa a různým způsobem připevňuje se na soustruh. Od takové pod
pírky požaduje se, aby nástroj byl pevně držen na její nejvyšší desce, kterou 
pak možno i s nástrojem bud paralelně nebo kolmo na cívku soustruhu po- 
staviti t. j. otáčeti. Tímto otáčením se docílí, že se může špička nástroje do 
libovolně postavené roviny uvésti.

Má-li se předmět konicky soustruhovati, musí se pak nástroj dáti i ve 
směru šikmém postaviti. To možno provésti bud šikmým upevněním nástroje 
na podpírce, nebo zvláštním zařízením této. Tohoto přístroje užívá se hlavně 
při soustruhování železa a sice předmětů válcovitých anebo kuželovitých, pak 
při osoustruhování rovných a kulatých stěn. Tak na př. má-li se soustruho
vati válec, postaví se plotna podpírky právě rovnoběžně s cívkou, při soustru
hování kužele postaví se v jistém stupni šikmo proti této. Má-li se soustru
hovati rovná plocha, postaví se podpírka tak. aby nástroj se pošinoval vodo-
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rovně při pohybu šroubu a sice ve směru kolmém ua prodlouženou osu cívky. 
Jsou-li otvory nebo prohlubeniuy na ploše, nevadí tyto při tomto způsobu 
soustruhování, jakž by tomu bylo, kdyby byl nástroj pouze rukou veden, po
něvadž nemůže tento do prolilubeniny padnouti, pevně připevněn jsa. U vět
šího soustruhu spojí se podpírka, která na saních jest postavena, se soustru
hem tak, že tyto vedeny jsou bud na šroubu nebo na ozubené tyči, kteréž 
oba předměty tak dlouhé jsou. jako lícní trámce.

V novější době pro různé soustavy soustruhů zavádí se též podpírky
při soustruhování dřeva. Jsou to podpírky automatické, které však vyžadují
jiný tvar nástrojů i jinaké přibroušení, nežli mají nástroje pouze rukou řízené.
Celé zařízení takové podpírky, které obr. 205. znázorňuje, vyznačující příčný 
i podélný průmět, je následující:

Nástroj na horní ploše podpírky jest držen pákou, a jen tenkráte se do 
jiného směru postaví, když se deska b otočí. Otáčení proti cívce způsobí 
se šroubem 1, 2 na jehož jednom konci jest klika nasazena. Matice tohoto 
šroubu jest zasazena do zmíněué horní desky, tak že otáčením šroubu nastane 
pošinování této. Horní deska jest pohyblivě spojena s dolní pomocí volného 
plátování „vlaštovčímu ocasu“ podobné, tak že i tato uvede se v pohyb.

Obr. 205. Podpírka soustruhu  k upevňování želízek. — Příčný a podélný prňmét.

Spodní deska může se pak jiným šroubem 4, 5 postaviti kolmo na svoji pů
vodní polohu. Tento šroub otáčí se opět v poloze upevněné, tak že jenom 
jeho matice 6 se spodní deskou spojená může se pohybovati v před. Pohyb 
spodní desky děje se po délce „vlaštovičího“ spojení. Pohybem obou šroubů 
docílí se tudíž dvojí pošiuutí, jejichž směry na sobě kolmo stojí. Jde-li tedy 
horní deska od pravé strany ku levé, jde spodní deska od předu do zadu, 

Oba tyto popsané pohyby vodorovné jsou u každé podpírky zařízeny. 
Nyni jest třetí díl podpírky (onen vlaštovčí ocas) c tak zařízen, že možno 
jej kol svislé osy otáčeti, když se jeden šroubek d, jeho postavení upevňující 
odšroubuje, a pak šroubkem druhým f  v nové otočené poloze se upevní. 
Tímto otočením možno postaviti celou horní čásť podpírky i s nástrojem v libo
volném úhlu proti směru cívky. Otočením takovým přibližuje se pak šoupáním 
spodní desky nástroj ku předmětu ve směru šikmém, tak že možno jím ko
nicky soustruhovati. Toto přiblížení ku předmětu soustruhovanému docílí se 
konečně třetím nejdoleji postaveným šroubem 7, £, po němž se pohybuje 
matice h ve třetí nejnížeji položené desce g upevněná, která jest podkladem 
vlaštovčího ocasu, jehož čep otáčí se v ložisku této desky. Základní deska 
celé podpírky pohybuje se pak rukou podél lícních trámců a v jednotlivých 
místech upevní se pomocí svěráku. Aby pak výška nástroje mohla se vždy 
tak zaříditi, by tento po větším osoustruhování a tím i zmenšení předmětu, 
přece k tomuto dobře přiléhal, zařídí se ještě horní deska na níž se nástroj
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klade tak, aby se mohla svisle na horu nebo dolu pohybovati. Úkol tento 
jest proveden takto: Nástroj k soustruhování určený, který jak obyčejnějsevře 
se pákovou svorkou a šroubem upevní, leží na pouzdře, která na svém ze
vnějšku v horní části závity šroubovými opatřena jest, v dolním díle pak 
válcovitě vypadá. Toto pouzdro jest v matici zašroubováno, kteráž jest tak 
na své spodině upevněna, že se nemůže zdvihati a pouze dá se jen na právo 
neb ua levo otáčeti, čímž ono pouzdro, aniž bv se samo otáčelo, se zdvihá 
nebo snižuje.

II. Podpírka k  soustruhování kou lí  užívaná.

Pomocí tohoto přístroje jest možuo v několika málo minutách dokonalou 
kouli vysoustruhovati. Za tím účelem pořídí se válcovitý kus bukového dřeva 
B, který jest tak zpracován, že do dolní části podpírky nechá se zasaditi 
a kolem ní se jako čep otáčí. Na horní stranu jeho přišroubuje se mosazný 
kotouč, od něhož vychází dvě postranní desky s drážkami postranními, mezi 
nimiž se může šoupátko pohybovati. Na toto jest jiná v pozadí postavená 
deska H  přišroubována a na svém zadním konci kruhovitě rozšířena, která 
má ve středu šroub, kolem něhož jako kol osy se může otáčeti Nad touto

Obr. 206. Podpírka k sous truhován i  kouli. Obr. 207. Provedení  sous truhován í  koule želízkem.

deskou jest upevněn nástroj pomocí dvou šroubů. Zadním šroubem možno 
šoupátko libovolně do předu nebo na zad pohybovati. (Obr. 206.) Možuo tedy 
šoupátkem mimo v přímém směru i šikmo na jednu nebo druhou stranu po
hybovati, a v onom pošinutí se nechá šroubem upevniti. Na cívku připevní 
se kus dřeva, má-li se z toho koule b vysoustruhovati a podpírka se pod ono 
dřevo upevní, které však již něco na kouli opracováno jest. (Obr. 207.) Musí 
se k tomu přihlížeti, aby bod otáčení, kolem něhož se čep válečku otáčí, 
přesně pod koulí se nalézal, o čemž se možno tím přesvědčiti, že se celá 
podpírka otočí kolem čepu v dolní desce zasazeného, a k tomu se přihlíží, 
jest-li špička čili ostří nástroje ze všech tří stran stejně ku kouli přiléhá. 
Pakli že tomu tak, přišroubuje se pevně podpírka ku soustruhu, a tento se 
uvede v pohyb, při čemž se želízko E  něco ku předu pošiue, a toto pak musí 
zcela správně přiložený předmět do lculata vysoustruhovati

III. Lunetová podpírka pro soustruhování železných hřídelů.

Zařízena jest tak, že celá podpírka s kruhovým otvorem spočívá upro
střed na železné desce, k níž šrouby připevněna jest. Hřídel upevní se v otvoru 
třemi čelistěmi ke středu směřujícími, které se pošinují šroubovitými závity 
ku předu a tak hřídel v jeho poloze upevňují. Po obou stranách podpírky
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jsou upevněna dvě želízka k soustruhování určená. Jedno k opracování na 
hrubo a druhé za ním ku soustruhování na hladko. Nástroje jsou přišroubo
vány v držadlech, které pomocí „vlašťovičího ocasu zapuštěny jsou do po
straních stěn, mezi nimiž je šroub, jež se pomocí kliky otáčí a tak pošinuje 
držadla s nástroji blíže k předmětu.

Oba nástroje přiblíží se nyni ku předmětu tak, aby první želízko, dosti 
tlustou, druhé pak pouze jemnou třísku odřezávalo, čímž se druhý nástroj 
jen velmi málo otupí, a při tom se obdrží všude rovný průměr hřídele. Tento 
přístroj nechá se rovněž velmi dobře použiti ku řezání závitů šroubových.

G. Některé druhy umělých soustruhů.

I. Soustruhy paralelní

jsou druhu takového, při kterých podpírka pošinuje se zvolna samočinně při 
kroužení rovnoběžně ku ose cívky. Tento pohyb způsobí se několikerým způ
sobem, a sice pomocí šroubu rovnoběžně z osou cívky položeného, jehož ma
tice ve vyčnívající části podpírky upevněna jest anebo se to stane pomocí 
ozubené tyče, do níž zapadá zvolna svými zuby kolečko v podpírce včepo- 
vané jak obraz 208. naznačuje. Tímto soustruhem se robí krátké ozdoby. 
První případ jest upotřeben tam, kde se jedná o správné dělení, jako na př. 
při soustruhování závitů šroubových, v jiných případech, kde ne tak přesný 
postup, spíše však volný pohyb rozhoduje, použije se ozubené tyče, jako na př. 
tomu při dlouhém hřídeli. Užije-li se šroub, který se pak řídící cívkou jme
nuje, obdrží zdlouhavý pohyb od cívky soustruhu pomocí soukolí.

U větších soustruhů nepohybuje se podpírka pouze rovnoběžně s osou 
cívky, nýbrž se jim též uděluje samočinný pohyb kolmo na směr této osy 
jdoucí. Tyto soustruhy pak mohou se dobře i pro soustruhování plochých 
rovin použiti.

Do pohybu uvede se takový soustruh pomocí transmise řemenem na 
vřeteno jdoucím. Vřeteno má více průměrů a to za příčinou docílení různé 
rychlosti v otáčení. A sice tato různost v rychlosti činí 14, 27, 46, 86 otoček 
za minutu. Není však pro mnohé práce a některý materiál dostatečnou, a proto 
se ještě větší rychlost docílí tímto zařízením: Vřeteno i s vyčnívající částí, 
na které jest kolo navlečeno, jest pouze volně na cívce nastrčeno, za to jiné 
kolo za vřetenem se nalézající, jest nehybně s cívkou spojeno.

Ve vnitřku vřetena jsou dvě žebra, která vyčnívají jako krátká vidlice 
na obvodu vnitřní dutiny na venek. Ozubené kolo má pak proti této vidlici 
udělanou rýhu, do níž se dá klínek nehybně vložiti čili upevniti. Jest-li se 
tento klínek postaví tak, že jeho konec jest postaven do mezery vidlice, jest 
vřeteno s kolem direktně čili přímo spojeno a tedy tolik otoček činí jako 
vřeteno samo. Jest-li ale toto spojení se přeruší, pak se pohyb z vřetena na 
ozubené kolo nepřenáší direktně, nýbrž stane se to prostřednictvím vedlejší 
přiložené osy se dvěma koly, která se ku předním dvoum kolům cívky při
šinou a tak svými zuby ve spojení se uvedou. V tomto případu přenáší se 
pohyb vřetena s kolem spojeného na zadní kolo, a tím i na druhé kolo téže 
osy, které ve spojení s kolem ozubeuým se nalézá, a toto teprve v otáčivý 
pohyb se uvádí, arci nyní s jinou rychlostí, která jest jiným poloměrem kol 
a počtem zubů podmíněná. Může se tedy též cívka volněji otáčeti než vřeteno 
samo. Pohyb podpírky jest nyní samočinný a dvojí, podél osy cívky a kolmo 
na tuto. První pohyb může se obojím způsobem docíliti, buď pomocí řídicí 
cívky neb ozubenou tyčí. V prvním případě přichází pohyb z cívky pomocí 
nového kola ozubeného ua zadním konci cívky upevněného přes soukolí ze 
čtyř kol sestávajícího ua řídicí cívku. Tato na svém konci svými šroubovými



závity působí na matici v podpírce upevněnou, čímž se pohybuje. Aby se 
mohla podpírka od řídicí cívky uvolniti, jest její matice dvojdílná. Každý díl 
má na zvláštním výběžku upevněný čípek, který zabíhá do exentrického vý
kroj ku desky, na podpírce se nalézající. Jest-li se tato pákou,  která nyní při 
spojení řídicí cívky s podpírkou šikmo stojí, otočí tak, aby páka vodorovně 
se postavila, pak se tím matice s podpírkou vyjme a jest volná. Toto spojení 
podpírky s řídicí cívkou se použije, mají-li se tímto soustruhem šroubové 
závity soustruhovati. Má-li se zaříditi pohyb podpírky po ozubené tyč i , docílí 
se to též pomocí dříve popsaného zařízení, z něhož některá kola s novými 
částěmi spojeny jsou. Tak pohyb cívky přenese se pomocí kola na první kolo
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Obr. 208. Soustruh s ozubenou tyč í pro výrobu krá tkých  uzclob.

soukolí, z toho pak na nové kolo a z toho na druhé kolo krajní téže osy, 
které jest řemenem spojeno s kolem dalším. Na ose tohoto kola nalézá se 
jiné ozubené kolo, které opět další kola do pohybu uvádí.

Obě tato kola jsou včepována do desky kolem osy kola ozubeného se 
otáčející. A poněvadž tato deska pákou může se tak postaviti, že dle potřeby 
bud jedno kolo neb zase druhé kolo do zubů kola ozubeného zasáhne, čímž 
se pohyb jednoho kola na kolo druhé přeuese buď pomocí kol dvou nebo 
příuio kolem jediným, t. j. bud dvěma neb pouze jedním kolem pomocným, 
čímž se docílí, že se kolo bud v jednom anebo zase v opačném směru otáčí. 
Tím možno podírku ku předu nebo nazpět pošiuovati, poněvadž kolo jest 
nasazeno na konci hřídele, který po délce soustruhu až na druhý konec běží, 
a po této délce drážkou opatřen jest. Tato drážka tvoří dráhu pro klín krát
kého šroubu bez konce, který na hřídeli volně navlečen jest, a tímto spojením

K roulka práco. Díl VII.  3 2
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nucen jest i s hřídelem kroužiti, při čemž se může po délce hřídele pošino- 
vati. Jest-li nyní hřídel krouží výše popsaným způsobem, krouží s ním též 
šroub a tímto jest kolo podpírky do pohybu uváděno. Na ose nového kola 
nalézá se až ua samém konci čelné kolo, které zasahuje do zubů jiného kola, 
na jehož ose jest zasazeno ozubené kolo, které do ozubené tyčky svými zuby 
zasahuje. Poněvadž tyčka tato pevně leží, musí tedy ono ozubené kolo podél 
této ku předu se bráti a tím sebou i podpírku pošinovati, která tak v pohyb 
uváděna jest, a sice dle postavení páky pohybuje se buď na právo nebo na 
levo. — Jest-li se však hnací kolo ze své polohy vyšine, za to však druhé 
kolo na podpírce se nalézající s jiným kolem ve spojení se uvede, tak se 
otáčející pohyb hřídele sdělí novému šroubu, který na horní části podpírky 
se nalézá, a tím se tato horní část podpírky pošinuje kolmo na směr osy 
řídicí cívky.

Podélné pošinování podpírky možuo též rukou způsobiti, jest-li se otáčí 
klikou, která na duté ose nastrčena jest. Podobně možno rukou i kolmé 
pošinování docíliti, jest-li se tyčí vyšine kolo první ze spojení s kolem sou
sedním, načež možno klikou otáčeti, aby příčný pohyb horní části podpírky 
nastal. Další zařízení na podpírce jest, postavení její horní části do polohy 
šikmé, čímž možno kuželovité předměty soustruhovati. Desku možno kolem 
čepu otáčeti. Na této desce jsou dva obloukovité výřezy, jimiž prochází šrouby, 
kterými se upevní deska do šikmé polohy vyšinutá, — Jezdec tohoto sou
struhu jest také prakticky zařízen. Nýt jezdce prochází pouzdrem. Kolečko 
má zašroubovaný krk v tomto pouzdru, a může se tedy jeho otáčením poši
nování nýtu ku předu docíliti. Šroubem pak možno nové postavení nýtu 
upevniti. Jezdec se nejenom pohybuje po délce soustruhu, jako obyčejně, 
nýbrž zde možno jej též pomocí dolního šroubu postaviti šikmo směrem 
příčným ku délce soustruhu, čímž se při kroužení štíhlý hyperboloid docílí.

II. Tercový soustruh k  soustruhování rovných ploch u kotoučů.

Tohoto soustruhu užívá se zejmena ku zpracování velikých kotoučů na 
jich přední stěně a též i na obvodu jako na př. při soustruhování velikých 
kol setrvačných, větších rámců a podobných předmětů.

Poněvadž předměty soustruhované jsou často velmi téžké, musí se po
užiti velmi silné cívky. Velký obvod předmětu vyžaduje pak volné kroužení. 
Při tomto soustruhu obyčejně schází jezdec, pouze mají-li se soustruhovati 
větší válcovité předměty, pořídí se pro takový soustruh též jezdec. Pošino
vání podpírky děje se v poloze vodorovné rovněž v obou směrech, jak po
délném i kolmém samočinně, a celá konstrukce rovná se oné, která podrobně 
při předešlém soustruhu popsána byla.

Rotace kruhového terče docílí se buď působením vřetena se soukolím, 
nebo spojením vřetena s jinými koly, kteréž na jedné ose leží, a kde jedno 
kolo do ozubeného kola druhého zasahuje, které jest ua zadní části terče 
upevněno a s tímto nehybně spojeno. Ozubená kola jsou na společné ose a 
mohou obě bud ua levo nebo na právo pošinuta býti, čímž se bud první nebo 
druhé spojení docílí, což závisí od toho, jaká rychlost se má terči dáti. 
Prvním spojením docílí se největší rychlost. Konečně možno ještě třetí jinak 
kombinované spojení docíliti a sice novým soukolím ozubených kol, čímž se 
docílí nejmenší rychlosti v otáčení terče.

III. U niversální soustruh.

Tento soustruh užívá se ku soustruhování předmětů, které nemají kru
hový průřez, a kde se soustruhování děje bez pomocí šablon. Soustruh jest
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takto zařízen: Hlavní cívka jest dutou a v ní se nalézá jiná cívka. Krouživý 
pohyb dvojitý docílí se tímto způsobem. Předně pomocí soukolí jednoho a pak 
soukolím jiným, které ručním kolem do pohybu se uvádí a k tomu jest za
řízeno, aby vnitřní cívka v protivném směru vnější cívky se otáčela.

Tento oboustranný krouživý pohyb dá se zasazením vhodných kol ozu
bených tak zaříditi, aby poměr mezi otočkami obou cívek dle přání se za
řídil. Soukolím docílí se samočinné pošinování podpírky známým způsobem. 
Čelo vnitřní cívky jest opatřeno kotoučem s kuželovitým čepem, který jest 
na cívce upevněn tak, že onen čep nechá se excentricky proti vnitřní cívce 
postaviti. V tomto čepu jest zasazena špička cívky a na čepu samém se 
upevní deska terčová. Čelo vnější duté cívky se rozšiřuje v hranol, který 
jest normálně ku ose cívkv postaven. Jiný dutý hranol jest pohyblivě na tento 
hranol nastrčen, který pak na venek jako kruhová deska vypadá, v níž se 
rozšiřuje. Na obvodu tohoto kotouče jsou kolmo na osu hranolu upevněny 
dva válcovité klíny jako osy kladky, na nichž jsou navlečeny válečky v po
době kladek. Terčová deska má na své zadní části při obvodu dva hranolové 
výběžky, v nichž se otáčejí kladky a tak spojují vnější cívku s terčem, který 
se otáčí zároveň s touto. Jest-li se nyní pomocí ozubených kol k tomu urče
ných poměr v otáčení obou cívek tak ustanoví, že rychlost vnější duté cívky 
se má k rychlosti vnitřní cívky jako 1: 2, a nyni se obě cívky nechají v jednom 
směru otáčeti, což se pošinutím k tomu ustanovených kol ozubených docílí, 
tak se předmět na terči upevněný při kroužení excentrickém proti nástroji 
postavený dvakráte tomuto přiblíží, čímž oválový průřez  obdrží. Kroužení 
excentrické jest způsobeno excentricky postaveným čepem vnitřní cívky. Jest-li 
se však nyní soukolí vnitřní cívku pohybující sestaví tak, že tato dostane tři, 
čtyři, pět, šest, sedm až osmkráte větší rychlost než cívka vnější, tak po
vstanou křivky na obvodu tělesa, které pak dávají troj, čtyř a mnohoúhelník 
se zakulacenými rohy a prc hloubenými stranami; jsou to křivky hypocykloi- 
dické a tedy poskytují zcela pravidelné tvary. Jest-li se ze soukolí vyloučí 
čili vyjme jisté ozubené kolo, tedy obdrží vnitřní cívka obrácený chod ku 
cívce vnější, obě tedy budou kro užiti směry protivnými, a tím se obdrží řada 
jiných křivek , které jsou pericyklické. Jest-li se však rychlost obou cívek ne
vezme přesně v poměru 1 : 2,' nebo 1 : 3 atd., tak se nebudou tyto křivky 
prvního oběhu s následujícími kryti a povstanou pak tvary nové. Takto těsně 
vedle sebe ležící křivky budou tím hustěji při sobě, čím onen rozdíl v po
měrech celistvými čísly vyjádřených se bude zmenšovati. Tímto způsobem 
možno veliké množství rozmanitých tvarů na tomto soustruhu vysoustruhovati. 
Tak se snadno zhotoviti dají desky elliptické, čtyř a osmiboká ložiska, šesti- 
hranné matice atd.

Mimo toho má tento soustruh podobné zařízení jako soustruh s cívkou 
řídicí a dá se též jako tento použiti, když se pouze jeden oběh ponechá a 
čep se soustředně zasadí. Tak se spojí cívka dutá s vnitřní, což se pomocí 
spojidla docílí, které jest v hranolu duté cívky umístěno, a dá se přemístiti. 
Pak musí též rychlost obou cívek býti rovnou, což se v soukolí urovná, a tím 
může se zase předmět ve tvaru kruhovém osoustruliovati.

Jiný soustruh Kirschnerův pro soustruhování sloupků naznačuje obraz 
209. Jest zařízen pro kruhovité soustruhování. Obr. 210. naznačuje soustruh 
ku dělání šroubových závitů.

J. Nové opracující přístroje pro zpracování dřeva, kosti 
a rohu.

Tyto nové přístroje mají bud podobu válce nebo kotouče, které jsou bud 
jen na svém povrchu, po případě obvodu zářezy opatřeny, neb jen na hranách,

32*
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aneb na obou místech. Jest to ocelový nástroj více neb méně jemnými zářezy 
(ostrými hroty) opatřen, který krouživým pohybem materiál zpracuje. Zářezy 
tyto jsou obyčejně vypilovány. Mezi každým zářezem se nalézá ostrá hrana, 
neb ostří, jímž se při práci materiál buď řeže neb hobluje, piluje neb vyře
zává, dle toho jak se ony zářezy utvoří. Hobliny neb i piliny se podobně zde 
obdrží, jako když se hoblíkem s mnoha želízky najednou hobluje neb pilníkem 
piluje. Takový přístroj má velikou podobnost s hoblíkem, zejmena jest-li se 
sestaví z jednotlivých kusů, z nichž každý tvoří želízko s jedním ostřím hoblo-

vacímu želízku podobné. 
Má-li přístroj podobu válce 
neb kotouče, dělají se zá
řezy na rovné ploše ve 
směru polokruhu od středu 
počínaje, na obvodu jdou 
směrem příčným na délku 
jeho, často tvoří šroubo
vou linii. Je-li kotouč 
pouze na obvodu zářezy 
opatřen, má podobu kru
hové pily a jsou to pak 
řezací kola, která mají 
s kruhovou pilou rovný 
účel.

Pro zpracování dřeva 
béřou se takové přístroje, 
kde zuby neb ostří více 
od sebe se nalézá a tedy 
jejich množství menší jest 
nežli u přístrojů, které ku 
zpracování kostí se opo
třebují, protože při měk
čím materiálu se hrubší 
třístky odřežou, které vět
šího volného prostoru vy
žadují. Přístroje mimo po
doby válcovité a kotou- 
čovité mohou býti ještě 
podoby knoflíkové z 5 až 
7 širokými výkrojky, mezi 
nimiž právě tolik křídel 
se nalézá. Do válce neb 
desky zasazují se 2—6 ře
zacích nožů, jejichž ostří

O b ,  „11! S iru j k soustruhováni b í le k . J e S t  b u ď  r 0 V n é  “ e b  1 Ů Z I l é
zkřivené neb prohnuté a 
jež se mohou vyméňovati.

Celý stroj těmito nástroji pracující se tak zařídí, že jak jich pohyb 
i pošinování neb otáčení předmětu bez pomoci lidské samočinně se provádí. 
Některé stroje jsou tak zařízeny, že každý konec cívky takovým nástrojem 
opatřen jest, z nichž každý jiný předmět opracuje, aneb se dva nástroje na 
jedné neb dvou cívkách tak postaví, že mezi ně vložený předmět na obou 
protiležících plochách se opracuje. Tyto přístroje jsou dále také tak zaří
zeny, že mohou se na soustruhu upevniti a tak ku zpracování těles použiti. 
Jejich upevnění se děje na cívce soustruhu. Takový přístroj z kruhové desky 
sestávající, která na svém obvodu pilovitými zuby opatřena jest, vypadá takto:
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Deska jest u středního otvoru sesílena, aby se lépe upevniti dala. Otvor jest 
bud kulatý s rýhou aneb jest hranatý. Do obložení se zašroubuje kulatá tyčka, 
která tvoří hřídel celého přístroje. Tímto přístrojem dají se různé zářezy a 
drážky do rozličných prací udělati, což se snadněji provede nežli pracnějším 
vyrytím pomocí želízka.

Jiným přístrojem možno v malé chvíli kroužky na řetězy z kosti, slo
noviny vyvrtati; jsou to vrtáky s ocelového plechu zhotovené delší střední 
špičkou opatřené. Hotové kroužky se přiloží ku připevněnému na cívce vrtáku 
a do polovice pro
vrtané se pak 
obrátí, a tak otvor 
dodělá. Celý stroj 
užívá se ku hoto
vení kulatých hů
lek z tvrdého neb 
měkkého dřeva 
z průřezem 10—
75 mm velikým.
Užívá se s pro
spěchem při hoto
vení hůlek k dešt
níkům, záslonám 
a podobné. Obraz
211. zpodobúuje 
takový stroj, je 
hož hlavní část 
jest duté pouzdro 
podoby válcovité, 
do jehož vnitřku 
několik nožů s 
ostřím po délce 
pouzdra se upev
ní. Pouzdro jest 
našroubováno du
tým šroubem na 
dutou cívku a
koná asi 3000 O ít.  212. Stroj  na dělán: l iúlek se sam očinným  pogxnováním.

otoček za minutu.
Kde pošinování tyče děje se samočinné, naznačuje stroj následující, obrazem
212. znázorněn.

H. Jiné přístroje při soustružnictví potřebné.

I. P ily  a stroje řezací.

Jejich užívání jest známé. Pily jsou zhotoveny z ocele a jejich zuby 
mají různý tvar i velikost. Takový zub podobá se nejvíce trojúhelníku: je-li 
to rovnostranný trojúhelník, řeže taková pila na obé strany. Mohou míti též 
podobu pravoúhlého trojúhelníku, pak ale stojí v páru a v tom jsou oba 
zuby k sobe pravým úhlem obráceny.

Aby při řezání pilou velké tření nenastalo, tak se zuby její střídavé 
jeden na právo a druhý na levo něco ohýbají čili vysazují. Mimo ručních 
pilek a pil jsou pily kruhovité, které se otáčejí v kruhu čili tak zvané cirku- 
lárky, které se mohou též ku soustruhu připojití. Hřídel kruhové pily se 
jedním koncem našroubuje na cívku a druhý se upevní špičkou jezdce.
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Konečně se zhotovují p i ly  bez konce, které tvoří pásku na koncích spo
jenou, jež se přes dva kotouče vede a jejich rozestavením napnuta jest. Oba 
kotouče uvedou se do běhu a tím pila cirkuluje. Taková pila má dvě ramena. 
Obyčejně však řeže pouze rameno dolu běžící. Působí nepřetržitě a řeže nej- 
tlustší dřeva.

II. V rtáky a stroje vrtací.

V soustružnictví se rozeznávají vrtáky pro dřevo, roh, kost a kov ; a ty 
se rozlišují svým tvarem dle toho jest-li pro měkký neb tvrdý materiál se 
použiti mají. Tak pro vrtání kovu a kosti jest tvar vrtáku plochý, kopinatý, 
tvoří špičatý úhel s ostře přibroušenými hranami a nehodí se pro vrtání 
dřeva, které by snadno mohlo prasknouti.

1. V lastn í v rtáky  na  dřevo  jsou dvojího druhu. Rud jsou opatřeny po
straním ostřím, kterým se částě dřeva po stranách otvoru více a více odní
mají, dle toho jak vrták hlouběji vniká. V tomto případě jsou na průřezu 
více neb méně kulatého tvaru, aneb jiný druh tak vypadá, že na předním

Obr.  218. Vrták 
pro kost a  kov.

Obr. 213. V r tá k  Obr . 214. Nebo- Obr. 21-5. V r tá k y  š tý rské .  Obr . 216. V r tá k y  Obr . 217. V i tá k
středový. zizek. ž lábkové. pro roh.

konci vrtáku se nalézá lopatkovitě sestrojené, skoro v pravém úhlu k ose 
vrtáku stojící ostří, kterým se pouze na spodině otvoru dřevo vykrajuje. V ně
kterých případech mají vrtáky ostří obojího druhu, čímž postraní ostří hladí 
postraní stěny otvoru. Dobré vrtáky mají jako ostrý nůž účinkovati, a hladké 
nikoliv rozdrobené třísky tvořiti. Iv tomu jest třeba dobrého ostří a jeho 
správné postavení. Znamení dobrého vrtáku jest, že se i při rychlé práci málo 
zahřeje. Aby vrták od svého původního směru se neodchýlil, opatří se jeho 
konec špičkou v ose ležící.

a) V r t á k  s t ř e d o v ý .  Na svém konci má konicky ukončenou špičku 
závity opatřenou a u této se nalézá snadno přeměnitelný nůž, který dle mili
metrů se uchýliti a v určitém postavení upevniti nechá pomocí šroubu. Obr.
213. Nechá se jím otvor od 5—50 mm  široký vyvrtati.

b) Z á v i t o v ý  v r t á k  čili n e b o z í z e k  má ocelovou osu se šroubovitými 
závity, která na jednom konci ostřím ukončena jest a zakončuje se konickým 
šroubem. Obr. 214.

Tyto vrtáky se vyznačují tím, že dosti malou silou v pohyb uváděny, 
pracují rychle a čistě. Nejlépe se jimi vrtá proti délce dřeva, tedy na jeho 
průřezu. Šroubové závity jsou prostorné (bez jádra) a nechají volnou pro
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storu pro piliny, které horem vystupují, čímž není třeba, aby se vrták mezi 
prací vytahoval a od pilin očisťoval. Na počátku závitů se nalézá zub, který 
má své úzké ostří dolu obrácené, a tak postaven jest, že při krouživém po
hybu vrtáku popisuje kružnici, kterou hned do dřeva vyřezává, tím také 
vnitřní stěny otvoru hladkými jsou. K tomuto druhu vrtáku náleží také šne- 
kovitý vrták  š tý rsk ý . Obr. 215. Z počátku jest násada kulatá, která se pak 
splošťuje, do šířky se rozšiřuje a tak se otáčí, že vždy dvě strany ostře 
přibroušené proti sobě leží v závitech zvláště kroucených. Obě hrany ostré 
se na konci spojují do špičky v ose ležící. Uvnitř vinutí jest značný prostor 
dutý, a též mezi hranami jest dosti široká mezera, tak že celek zkroucenému 
žlábku se podobá.

c) V r t á k y  ž l á b k o v é  se nejvíce při soustruhu potřebují, zejmena v tom 
případě jest-li jediný otvor ve středu předmětu se udělati má. Vrták se při 
tom podrží rukou ve směru vlastní osy a pouze se pošinuje, mezi čímž předmět 
krouží. Aueb též obráceně se nechá vrták kroužiti, připevni li se na cívce, 
za kterou příčinou však musí rukojeť vrtáku 
závity opatřena býti a předmět se drží proti 
vrtáku a přitlačuje se na tento. Tyto vrtáky 
jsou dvojího druhu, mají ostří buď špičaté 
aneb ploché. Oba druhy dobře se používají, 
má-li se dřevo vrtati po vláknu, což velmi 
často se stane. Tyto vrtáky vesměs se uží
vají při zpracování dřeva. Obr. 216.

2. Vrták p ro  zpracování rohu. Obraz 
217. naznačuje při B  pohled z předu, při A  
pohled ze strany. Vrtací konec se tak upraví, 
že ostré hrany na jedné ploše leží a stranou 
se odchylují o u. L obou ostří při jednom 
směru otáčení pouze jedno působí. Vrták 
se drží v ruce za rukojeť a přitlačuje se na 
předmět. Může se též pro vrtání dřeva upo
třebiti.

3. Vrták pro  zpracování kosti a kovu.
Obr. 218. Takové vrtáky mají pouze široké 
ploché ostří, čímž se liší od vrtáků ua dřevo.
Ostří má dvě šikmé v úhlu skloněné hrany; 
jedna řeže v právo a druhá v levo, proto 
každá hrana oboustraně broušena jest.

Jejich zhotovení jest tedy zcela jedno
duché. Při vrtání kosti se zabrání prasknutí, 
když se vrták často z předmětu vyjme a ve
vodě smočí, čímž lepší se vrtá a práce se tím usnadní. — Pro vrtání špiček 
k dýmkám z rohu se zhotoví následovně vrták:  Vezme se kus 2—3 mm sil
ného drátu ocelového, jeden konec se na plocho roztepe, a tento se nyní ze 
zdola šikmo piluje, při čemž se špička něco nakloní, aby se tím snadněji 
piliny vytáhnouti nechaly; nyni se něco zakalí, nastrčí se do rukojetě a konec 
se do oleje namáčí, aby se vrtání usnadnilo.

4. Vrtací stroj ku dělání čtyřhranných otvorů. Obr. 219. Vlastní vitak 
jest na svém konci opatřen obyčejným ostřím se dvěma stranami, který se 
v pohyb uvádí soukolím. Mimo ostří jest po každé straně konce vrtáku umí
stěn pohyblivý nůž, kterým se udělí pomocí ozubené tyče a podobného kolečka 
krátký pohyb na obě strany. V rámci C, který se může na pevných kole
jích svisle postavených níže neb výše postaviti, jest uložen hřídel D , jehož 
čepy ložisky rámce prochází. Pohyb tohoto hřídele se přenáší konickými ozu
benými koly na vlastní vrták. Komora F  čtvercové podoby jest pevně s rámem

Obr. 21D. Vrtací stroj v pňdorysii pro ilélaní 
čty řh ran n ý c h  otvoriV
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spojena a ua spodní straně jest opatřena čtvercovým výkrojkem, který jak
v rozích, i ve středu výběžky opatřen jest. Pod komorou čtvercovou jest ko
mora pro pohyb ozubených tyčí udělaná, není však horní komorou v pohybu 
rušena. Ozubená tyč jest opatřena saněmi J, které dají se šroubem k dle 
potřeby postaviti, a tyto mají na své horní části výběžek, který do výkrojku 
komory zasahuje. Tyto výběžky obou ozubených tyčí se pohybují podél vý
běžků komory při pohybu stroje. N  jest pevné ostří vrtáku. Pohyblivé ostří 
jest spojeno s ozubenou tyčí a ta jest v pohyb uváděna soukolím, jež od cívky 
soustruhu do pohybu uváděno jest.

S tímto strojem pracuje se takto: Jakmile se hřídel otáčeti počne, tak
se tento pohyb sdělí nejen vrtáku E  ale i komoře ozubených tyčí. Poněvadž 
však saně za příčinou vloženého výběžku jejich do výkrojku pevné komory 
jsou nuceny, místo v kruhu, pouze v rovné přímce ke kruhu tangentní čili 
tečné se dále pohybovati, proto i ozubená tyč v přímém směru se pohybuje 
a do otáčivého pohybu uvede osu, do níž zasahuje. S tímto jest spojeno ko
lečko na dolejší části vrtáku se nalézající a ozubené tyče, do nichž zuby 
tohoto kolečka zasahují, tak se právě pošinují, jako ony v komoře od sebe 
a tím i v pohyb uvedou pohyblivé nože. Obráti li se výběžek o pravý úhel, 
pohybují se ozubené tyče v obráceném směru, t. j. nahoru a béřou nože po
hyblivé opět sebou. Pohyby ty se opakují, při čemž jak pevné i pohyblivé 
nože hlouběji do předmětu vnikají.

IV. J in é  přístroje ku přípravě předmětu k soustruhování určeného.

Aby se materiál při soustruhování připravil musí se nejen na určené 
díly jisté velikosti rozřezati, k čemuž jsou p ily ,  avšak musí se též z hrubá 
opracovati, je-li předem náležitě sekerkou aneb menší kus nožem  upraven. 
Takové opracování děje se rasplem i a p iln íky .  Těchto nástrojů užije se i po 
vysoustruliování předmětů a sice zejmena posledními se hledí vysoustruhovaný 
předmět uhladiti, aby jeho zevnějšek byl čistý. Pilníky se dělí na kulaté, 
polokulaté, oválné, široké, a trojboké. Každého se užije dle tvaru předmětu. 
K tomu opracování musí se předmět upevniti a proto třeba použiti svěráku , 
jímž se předmět v určité poloze upevňuje, a bez něhož se soustružník obejiti 
nemůže. Mimo svěráků užívá se pro upevňování různých svěradel a kleští. — 
Konečně často i hoblovací stolice nejen snad k hoblování, ale ku každé pří- 
přípravě dřeva před soustruhováním se v dílně soustružnické nachází. K té 
se vždy předmět připevňuje má-li se opracovati. Také ve velké dílně ne
schází řezací stolice na níž se dřevo pořízem  upravuje. Veškeré tyto přístroje 
jsou celkem dosti známé, nežli aby šířeji o nich zmíněno bylo, a pak jsou to 
pouze přístroje pomocné, které zde jen malou důležitost mají, ačkoliv jsou 
v soustružnictví nutné.

K. Zvláštní odvětví soustružnictví.

I. V ýroba h ůlek  obyčejných, pro s lunečn íky  a deštníky.

V novější době zabývá se výrobou těchto předmětů zvláštní odvětví in
dustrie a hlavně modou pohádáno na značný stupeň dokonalosti dospělo. Ve
liký výběr jeví se nejen v přerůzném tvaru, nýbrž též v rozmanitém druhu 
dřeva, kterého se pro tuto výrobu používá. Mezi nimi hlavně cizozemské druhy 
vynikají, ačkoliv naše domácí stromy a keře velmi dobrý material poskytují. 
Tak důležité druhy rostlin pro výrobu hůlek jsou:

Trnka  má dřevo hnědé a tuhé; vyskytuje se na mezích jako keř. D řín  
též jako keř známý, má též pevné dřevo. Líska  poskytuje soustružníku pouze
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dolní část od kořene počínající na zpracování. Dřevo jest fialově žilkované. 
P řis tá l  má dřevo světložluté a často žíhané. Vyskytuje se jako keř. Řešetlák 
jest zakrnělý keř, mnoho větevnatý. Hloch přichází taktéž nejvíce v podobě 
keřovité, má dřevo žlutavé a vyznačuje se tvrdostí, tuhostí a trvanlivostí. Třešeň 
p ta č í  je známý strom.

Oliva  rostoucí v jižní Evropě jako mladý stromek, má dřevo krásné, 
husté, žlutavé, bnědočerveuě žíhané a velmi trvanlivé. Bez m odrý  má dřevo 
běložlutavé, dosti tvrdé a staré jest pěkně modře žíhané, fírslen  má jemně 
žilnaté dřevo, bleděžluté a tuhé. Známý ker s plody kvadrátkovými.

Cesmína čili bodlavá p a lm a  dává velmi pěkné dřevo všady rovné bílé, 
jemné, tak že se podobá kosti slonové. Javor  má dřevo tvrdé a trvanlivé. 
Jasan  dává velmi tvrdé a trvanlivé dřevo, barvy bílé hedvábovitě se lesk
noucí. Větve mladého dubu poskytují velmi tvrdé, bílé dřevo s hnědými 
skvrnami. B uk  má dřevo husté, tvrdé a těžké.

Z cizozemských dřev užívá se na výrobu hůlek následující:
Dřevo ebenové jest jemné, těžké a pevné, barvy černé z Afriky a Vý

chodní Indie Z Alžíru se dováží dřevo m yrtové , stromu granátového , stromu 
oranžového a citrónového, pravého kaštanu, vavřínu, dubu korkového, pa lm y  
datlové , divokého bambusu. Z Cíny se dováží druhy bambusu se žlutým a 
černým Kořenem.

Nejvíce užívá se však španělského rákosu  t. j. rotangu , druh to plazivé 
palmy, která roste asi podobně jak náš rákos na bahnitých místech ve vlhkých 
lesích na Malace. Jest-li jsou hned po odřezání pískem a vodou otřeny, obdrží 
tím lesklý jako fermeží natřený povrch. Jsou barvy bud žluté, žlutavé, žlutavo- 
hnědé aneb hnědé, často též skvrnaté a mramorované. Tmavé se věší ještě 
do kouře a olejem natírají, aby tmavší barvy nabyly, čímž jsou pak cennější.

Mají-li pěkný lesk a nesnadno se ohýbají, jest znamením, že jsou zralé 
a jest-li celá hůlka z jediného výhonku sestává, pak jsou to pravé druhy. Se- 
stává-li z krátkých výhonků, není již tak dobrou. Mají-li žlutou barvu, neb 
jsou-li na povrchu skvrnité, pak se lakují.

Rukojeti na jemné hůlky dělají se buď z kovu drahého nebo slonoviny. 
Má-li se rukojeť ze slonoviny vysoustruhovati, tak se nejdříve desky ze zubu 
vyříznou dle tloušťky rukojeti, na té nakreslí se rukojeti tak vespolek, aby 
málo odpadků bylo, a ty se nyní pilkou vyřežou a pak zpracují a vyvrtají. 
Slonovina nahražuje se též zuby mrože. Obyčejné hole opatřují se též rukojetí 
z robu. Mají-li se ohnuté rukojeti udělati, nemusí se jako u slonoviny v celém 
tvaru vyříznouti, nýbrž vyříznou se pouze na délku a pak se ohýbají. Provede 
se to takto: Roli se v patřičné délce vyřízne, dobře se kulatě opiluje a pak 
hodiuu vaří. Na to se jiná nádoba vodou naplní, a na její povrch se položí 
dřevo, na to se položí připravený roh asi na 10 minut. Nyní se vezme kus 
dřeva, který se na horní části tak ořízne, aby měl tvar rukojeti. V krajní 
části vyvrtá se důlek, kamž se připravený roh nastrčí, nyní se ohne, při čemž 
se častěji vodou povlhčuje, a železnou zástrčkou upevní se roh ohuutý.

Pro ohýbání dřevených rukojetí užívá se zvláštní přístroj. Rukojetě se 
nejprve nechají změkuouti vložením do vlhkého písku, který též něco ohřát 
může býti. Na přístroji samém se nyní konec hole ve šroubovém svěráku 
upevní a nyní se kolem dutého „trnua oline, kterýž má polokruhovité vyduté 
hrdlo. Průměr trnu jest dle velikosti ohnutí zařízen, a podobně se musí do 
hrdla celá rukojeť ohýbaná vejiti. Uvnitř dutiny „trnuw se nalézá plamen buď 
svítiplynu neb lihový, jehož teplo stěnou trnu na rukojeť přechází. Přes 
ohnutou rukojeť se nyuí položí ocelový proužek, který jedním koncem na šrou
bovém svěráku jest upevněn, a jeho druhý konec se pak hákem přidrží. Dru
hým hořákem se nyní též tento proužek ohřívá, aby i s této strany rukojeti 
teplo se dodávalo. Jest-li že tato nyní po nějaký čas zahřívána v této poloze 
setrvá, zůstane i po vychladnutí takto ohnutou.

Kronika práce. Díl VII. 33
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II. Výroba dýmek.

Počátkem tohoto století hotovily se dýmky z tvrdého dřeva tím způso
bem, že se celá z jednoho kusu vysoustruhovala, poněvadž tehdáž neznámo 
bylo, aby hlavička dýmky od troubele se dělila; ano na mnohých místech se 
dosud tento druh dýmek užívá a zejmena námořníci dávají jim přednost. 
V Číně a Japanu ani jiných dýmek neužívají, jejichž hlavičky jsou velmi malé 
asi jako náprstek. Teprve později se dělila hlavička od troubele a zároveň se 
počaly ku hlavičkám dýmkovým mokváčky přidělávati, které se hlavně z rohu 
hotovily. Vlastní účel tohoto mokváčku byl ten, aby kouř se něco ochladil, 
nežli do úst přijde, dále aby močka jedovatou látku, nikotin, obsahující, se 
zde usazovala, a kouřem do úst nepřišla, a konečně, aby tabák nezamokal. 
Pro výrobu mokváčku užije se špička rohu buvolího, z něhož se nepotřebné 
pilkou odřeže, a sice vyřízne se po stranách střední čásť. Na vrchní částě se 
obě kulatá místa pro otvory vyříznou a konec rohu se zakulatí, tak že mo- 
kváček jest zhruba vypracován. Na to se ve svorníku upevní, a nyní se vy- 
soustruhují oba otvory, a vyvrtá se rourka pro troubel. Pak se nastrčí hla
vička dýmky do otvoru pro troubel a drží se nyní troubel tak, aby hlavička 
ku troubeli správně položena byla, načež se v tomto směru tak dlouho vy- 
vrtává rourka, až se s první spojí. Aby nyni dala se dobře oleštěná čásť na- 
pustiti na černo, dá se do vřelé vody, by svrchní čásť se dala dobře obrousiti. 
Tím se napuštění lépe podaří.

Jiná čásť dýmky jest špička , která se též 2 rohu aneb při lepších dým
kách z jantaru hotoví. Dobré špičky se řežou z konce rohu, jehož střední 
čásť pro jednu aneb dvě špičky se použije. Špičky z pokraje řezané jsou 
měkčí a nejsou tak dobré. Dobrá jádrová špička pozná se dle bílého pruhu 
na spodní straně se nalézajícího. Jest-li jsou špičky přiřezány, dají se v ná
době asi hodinu vařiti, na to se nad ohněm zahřívají, na desce ohýbají, 
a pak do studené vody vloží. Po ochlazení zpracují se pilníkem, provrtají, a 
sice pouze z jedné strany, načež se osoustruhují a ua konci šroubovými zá
vity opatří. Konečně se brousí a leští. Též i hlavičky  dýmek se soustruhují 
ze dřeva zvláštního druhu keřovité rostliny, a sice jest to dřevo kořene na
zvané dřevo bruyěrové, které neohoří při kouření tabáku, nýbrž zvláštní kůru 
usazuje, jako se to při dýmkách hliněných děje. Dřevo jest krásně žilnaté a 
dováží se z jižních krajin Evropy, jako z Pyreneí, jižních Alp, Itálie a ostrova 
Korsiky, kde se tento keř, našemu vřesu podobuý, daří. U nás se též dřevěné 
dýmky ze dřeva jalovcového soustruhují, aby pak neohořely, často se uvnitř 
plechem vybíjí.

18L Soustruhování noh nábytku.

Nohy židlí a stolů se velmi často soustružníky zhotovují, kteří tento 
druh práce jako hlavní živnost provozují a tedy pouze tímto odvětvím sou
stružnictví se zaměstnávají. Obrazem 220. jest zuázornéno velmi praktické 
upevnčuí nohy při soustruhování. Noha upevní se pomocí ocelové špičky a troj - 
zubu. Trojzub se připevní vždy na konci, kde má se soustruhováním počíti, 
kdežto špička jezdce se vešroubuje na počátku. Tímto upevněním se docílí, 
že noha se nechvěje při kroužení. Hořejší čásť lenochu židle se často opa
třuje ohnutými příčkami, jež se zdobí vysoustruhovanými kuličkami, buci jednou 
uprostřed, aneb celou řadou, z nichž prostředuí též největší jest. Každá ku
lička má jiný střeilobod, poněvadž tyto v oblouku se nalézají. Pro soustruho
vání těchto dílů židlí použije se soustruh se dvěma špicemi; s jednou na cívce 
a druhou na jezdci. Upevnění předmětu mezi špicemi provádí se nejčastěji 
takto: Na každý konec předmětu dá se dřevo v pravém úhlu po obou stra
nách vyříznuté, tedy podoby 7“, které se na každý konec příčky k soustru -
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hování určené pomocí šroubu nebo svěráku upevní, a na tomto se již nechá 
snadno středobod měniti, podobně jako při upevňování rovného předmětu. 
Avšak měnění středobodu má své nesnáze a zdržuje v práci, nebot nelze 
správně ihned nový středobod nalézti a proto užívá se nyní toho způsobu, že 
zachová se jediný předem již vyhledaný středobod a onen kousek dřeva, na 
kterém se tento nalézá, nechá se pošinovati, dle toho jak to práce vyžaduje. 
Pošinování děje se šrouby. Jak se tímto zařízením snadno a přesně pracuje 
naznačuje zmíněný obraz 220. a zároveň obrazem 221. jsou naznačeny hotové 
předměty vysoustruhované.

Soustruh pro soustruhování noh s přístrojem hladícím znázorněn obrazem 
222., pro parní sílu zařízeným. Zvláštní zařízení pohybující se po celé délce 
soustruhu vodícím šroubem, vzorkuje předmět upevněný mezi cívkou a jezdcem. 
Vzorkování provádí dělník pomocí páky ve spojení s klikou, jíž se potřebné 
šablony do činnosti uvádějí.

IV . Soustruhování troj a etyřbokýeh sloupů.

V tomto udaném tvaru soustruhované sloupky používají se jako okrasné 
části některého nábytku; mohou se na př. upotřebiti jako sloupy etagěru neb 
jako nohy. pohovek a t. il.

ct) Trojboké sloupky  se nejprve vyříznou a dobře přihoblují, aby doko
nale trojbokými byly a rovné délky. Vezme-li se takovýchto šest, a ty sek  sobě 
složí, tvoří šestiboký hranol, které se pak do skob k tomu sestrojených, se
vřou. Skoby v úhlu ohnuté, jsou na konci oušky opatřeny, které se šroubky 
ztáhnou. Takové skoby jsou Í2— 18 mra široké a 5 rara silné. Skoby upevní se 
na obou koncích, a má-li se vysoustruhovati sloupek na př. 25 cra dlouhý, 
musí se vzíti kusy 30 cm délky, aby skoby na koncích upevněné soustruhování 
nepřekážely. Konečné díly spojují se pak a sice všech 6 sloupků v jeden celek 
a tak se najednou vysoustruhuji. Takto složený šestiboký hranol narazí se ua 
trojzub, s tímto na cívku upevní a proti němu se jezdec postaví, jehož špičkou 
se upevní. Nyni vysoustruhuji se plochy na povrchu kulatě a pak se opatří 
žádanou okrasou t. j. fason u jí se. Jsou-li takto po jedné straně hotovy, vyjmou 
se, skoby se odstraní, a nyni se trojboké sloupky vysoustruhovanými stěnami 
do vnitř otočí, pak se znova skobami upevní a na soustruh vloží; jest-li se 
po druhé straně vysoustruhovaly, při čemž třeba důkladně přihlížeti mezi 
prací, jest-li se táže fasona zachovává, opět se rozeberou a složí tak, aby 
i třetí strany na povrch se srovnaly a osoustruhovaly. Konečně se po třetí 
rozeberou, a nyni se každý sloupek jednotlivě ua obou koncích kulatými čepy 
opatří.

b) Místo trojbokých sloupků soustruhují se také pouze se dvouma stě
nami na povrchu, jejichž průřez má pak podobu čočkovitou.

Sloupky s průřezem čočko vitým soustruhují se pak v celku ze čtyř kusů 
složeného. Každý kus pro jeden sloupek se vyřízne tvaru čtyřhranného a spojí 
se dohromady čtyřmi skobami tvaru pravého úhlu. Na soustruhu vysoustruhuje 
se tento ze čtyř kusů utvořený celek jako dříve, při čemž třeba na to pozor 
míti, aby se při fasonování mnoho hluboko, jako na př. při dělání dutých žlábků, 
nezašlo, a tedy musí daný průřez dobře pozorován býti. Po této práci obrátí 
se nyní kusy stranou vysoustruhovanou do vnitř, a po novém sevření soustru
hují se po druhé druhé stěny.

c) čtyřboké  sloupky. Při této práci zřídí se dva silné kotouče z tvrdého 
dřeva v průměru 25 cra. mající. Ty se uprostřed provrtají. Nyní osoustruhuje 
se 6 cra silné dřevo dostatečné délky a na obou koncích čepy opatří, které do 
otvorů kotoučů dobře zapadati musejí. Cepy se dobře přiklíží a nyní se vše 
na soustruh upevní a kotouče osoustruhují se dobře na rovno. Pak se obvod 
kotoučů rozdělí na určitý počet stejných dílů od sebe stejně vzdálených. Mají

33*
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se na př. soustruhovati nohy ku židlím antickým anebo rokokovým. Má-li výška 
židle 47 em činiti, tedy se vezme délka pro nohy 52 em činící a 5 em silné. 
Nyní se na obvodu kotoučů udělají slabé výřezy 5 em široké, aby se v nich 
mohly kusy jednotlivé dobře upevniti, což se stane šrouby; každý jednotlivý 
kus přišroubuje se na obou koncích na osou spojené kotouče. Mnoho-li kusů 
najednou se soustruhovati dá, závisí od obvodu kotoučů a síly noh. Má-li na př. 
výška soustruhu od lícních trámců ku špičce cívky 210 mm, může průměr ko
toučů míti 25 em a tak se může 16 kusů našroubovati. Cím větší jest obvod 
kotouče, a připouští-li to výška soustruhu, tím nejen více kusů se najednou 
vysoustruhuje, nýbrž mají tyto tím více pravidelnější čtverečný průřez. Zde 
rovněž musí se každý kus čtyřikráte obrátiti, aby všechny 4 stěny se vysou- 
struhovaly.

Y. Soustruhování dutin.

Za tímto účelem použije se jednoduchý soustruh. Dřevo k soustruhování 
určené upevní se na terči k tomu se hodícímu. Průřez žádané dutiny jest 
čásť kruhu. Proto upevní se želízko v ocelovém držadle, které se pomocí páky 
kolem své osy otáčeti může, a postaví se tak, že želízko svým ostřím žádaný 
oblouk popisuje. Ocelové držadlo otáčí se ve výběžku podpírky, která se po- 
šinuje na soustruhu. Hloubka prohlubeniny stanoví se vzdáleností držadla ná
stroje od terče, a dělník při práci řídí páku levou rukou, kterou se uvádí 
soukolí v pohyb, jímž se podpírka ku terči pošinuje. Pravou rukou otáčí 
dělník držadlo a tím želízko vytknutý oblouk provádí a dřevo v udaném směru 
vysoustruhuje. Prohlubeniny jiného druhu provedou se jinak zařízeným držad
lem, které zasadí se dle toho na výběžek podpírky.

YI. Soustruhování koulí.

Kouli správně vysoustruhovati podaří se pouze dovednému dělníku a jest 
tudíž náležité praxe k tomu zapotřebí. Mistrovským kusem bylo právě mezi ji
nými, vysoustruhovati kouli kulečníkovou z kosti slonové. Ze špičky zubu slona, 
který má tloušťku žádané koule odřízne se dutina, a šířka se nyní nanese na 
délku, která se oné rovnou udělá; tak obdrží se kostka ze které se udělá 
osmistěn odřezáním rohů kostky a tento se nyní zasadí do dutého obložení 
a něco se opracuje. Na to se soustruhuje štíhle broušeným želízkem, v polo
kruhu. Zda-li se takto polovice vysoustruhovala, obrátí se tato část, a zasadí 
se do obložení, aby se druhá polovice podobným způsobem zpracovala. Ku 
správnému měření možno si z plechu půlkruh vykrojiti, a jím soustruhovanou 
kouli měřiti, což se provede tak, že se vnitřní kraj měřítka červenou rudkou 
natře, a položí-li se na kouli, tedy místa vyvýšená se otřením rudky označí. 
Jsou-li takto obé polovice osoustruhovány, otočí se koule tak, že oba dří
vější vrcholky polokoulí do svislé polohy přijdou jeden nahoru a druhý dolu. 
Pak se vysoustruhuje . na kouli jemný žlábek, který oba dřívější vrcholky pro- 
řezuje. Nyni se poznovu celá koule osoustruhuje. Hlavní věcí při tom jest, 
aby obložení bylo dobře vysoustruhováno, a sice to se provede tak, aby koule 
narážela pouze z předu na hrany obložení. Osoustruhování provádí se napřed 
na jedné a pak na druhé polovici tak dlouho, až naznačený žlábek úplně zmizí. 
Nyní se opět postavení koule pozmění a sice ve směru kříže a nechá se špička 
tužky přes kouli běžeti.

Drží se v ruce pevně, a kde vyvýšeniny označí, ty se ještě uhladí. 
Když konečně po vícekrátém otočení tužka všude rovnoměrně naráží a žádné 
neshody pozorovati není, tak se obrousí dobře papírem šmirglovým, a pak 
otírá pemzou s vodou a konečně se vápnem a mazavým mýdlem leští. Mezi 
opracováním a na čisto osoustruhováuíra musí však uplynouti doba tří měsíců,
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aby se koule za čerstva osoustrukovaná neprotáhla a tím svůj kulatý tvar ne
pozbyla. V době klidu nalézají se koule v suché místnosti, aby vyschly a pak 
teprve se dosoustruhují. Mezi vysýcháním nesmí býti v průvanu, nebot se 
snadno bortí; též nesnese značnou změnu povětrnosti, jelikož praskají.

Ozdoby konické a kulovité pro vysoustruliování okrasných kuželek pro
vádějí se strojem obr. 223. vyznačeným.

VIL Soustru hován í ová lové .

Má-li se předmět oválově nebo elipticky vysoustruhovati, není k tomu 
zapotřebí zvláštního soustruhu, nýbrž pořídí se zvláštní přístroj, jenž se dá 
na obyčejný soustruh upevniti. Na čepy cívky přidělají se dvě podélné uši. 
Cívka jest ocelová, na níž jest upevněno vřeteno pro šňůru. Na obě uši se 
nyní přišroubuje prsten, 
který se postaví mimo 
střed a tento způsobuje 
excentrické pošinování 
saní, jež se na terči na
lézají. Tento pohyb po
vstane tím, že na saních 
js m přišroubovány dvě 
lišty, které se v rýhách 
terče pohybují, a při 
kroužení přes prsten 
jedou. Předmět pro 
oválné soustruhování 

určený upevní se na 
hlavu šroubu ve středu 
saní upevněného a při 
soustruhování obdrží tvar 
oválovitý. který se více 
neb méně excentrickým 
postavením různí, dle 
toho, jest-li se prsten 
více neb méně odchylně 
ku cívce postavuje. Při 
tomto druhu soustruho
vání jest rychlost v krou
žení malá a třeba velmi 
dovedně nástroj říditi, poněvadž rychlost není při otáčení jednostejnou, nýbrž 
ve směru krátké osy jest menší a ve směru delší osy jest značně větší, a 
proto předmět jen na jednom místě nástrojem strouhán býti může, protože 
vyšší neb nižší postavení jeho, značné odchylky oválu způsobuje.

Jak se zhotovují zátky korkové, naznačuje obr. 224. znázorňující sou
struh, za tímto účelem zvláště zřízený.

L. Soustruhování slonoviny a kostí.

a) Soustruhování této látky od soustruhování dřeva liší se tím, že zde 
neužívá se žlábků, nýbrž špičatých želízek, kterými se více škrábe nežli 
strouhá, poněvadž to látka velmi tvrdá. Soustruhováním dá se předmětu ze 
slonoviny pracovanému pouze zevnější tvar, který se teprve řezbou okrašluje. 
Broušení slonoviny děje se jemně rozemletou pemzou s vodou a leští se pak 
lihem, vápnem a mazavým mýdlem.
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Při zpracování jest hlavní zřetel k tomu obrácen, aby se málo odpadků 
dostalo, poněvadž jest to drahý materiál. Proto při rozřezávání povlhčuje se ča
stěji jemná a tenká pilka vodou aneb mýdlem potírá, čímž zároveň zabrání se 
zahřetí, kterým snadno trhliny povstávají.

b) Jako slonovina jsou i kosti dosti tvrdé a dají se proto též snadno 
soustruhovati, ačkoliv zde vadí jejich křehkost, tak že tak jemná práče se 
zde provésti nedá, jaká často na předmětu ze slonové kosti zhotoveném, obdi
vována je s t  Zpracování děje se zde podobně jako u slonoviny.

Aby se kost snadněji soustruhovala, nechá se před zpracováním nějakou 
dobu v čisté vodě změknouti, a pak vystaví se hotový předmět v dobře uza
vřených skleněných schránkách světlu slunečnímu, čímž se pěkné vybílí. Obrou
šení děje se nejčastěji šmirglovým papírem a pak se leští lihem a vídeňským 
vápnem.

M. Soustruhování ostatních druhů látek.

I. Zpracování rohu a že lvoviny.

Při této práci musí býti velmi ostrých nástrojů použito, jinak jest před
mět na povrchu drsným, což pak již nesnadno odstraniti. Jest zde více po
zornosti třeba než při zpracování kosti, protože tato látka jest méně hustá. 
Za to však dá se tento materiál snadno ohýbali i svářeti čili více kusů do
hromady spojovati. Želvovina spojuje se snadněji než roh, a aby se tato práce 
podařila, provede se takto: Oba konce, které se mají spojiti, seříznou se 
šikmo, a vloží se do horkého alkoholu, neb teplého benzinu, aby se tuk 
odstranil, který spojení vadí. Nyní se oba kusy položí na sebe na desce 
z tvrdého dřeva zhotovené a do teplé vody namočené, a na ty se položí druhá, 
první desce podobná a to vloží se mezi hodně ohřáté čelistě pájecích kleští, 
kterými se zmáčkne a svěrákem se silně zlisují. Při tom se mezi obě desky 
leje voda tak dlouho, až kleště ochladnou.

IL Zpracování jantaru.

Jest sice jantar velmi křehká, tvrdá a snadno rozdrobitelná hmota, avšak 
dá se přece při nějaké opatrnosti soustruhovati, pilovatí, brousiti, leštiti ano 
i ohýbati.

Práce s tím spojená jest odměněna krásným zevnějškem, jaký předmět 
z jantaru zhotovený obdrží. Při zpracování odstraní se nejprve nožem špinavá 
kůra, na to se jemnou pilkou na potřebné kousky rozřeže, které se pak dále 
připraví. Vrtají se troj branným vrtákem, což se provede tak, že se předmět 
něco ohřeje a vrták se častěji do oleje namáčí. Lesk se pak obdrží leštěním 
velmi jemnou pemzou ve vodě, aneb jemným papírem šmirglovým anebo se 
vlastními pilinami leští a konečně se bavlněným klůckem vídeňským vápnem 
a s několika kapkami líhu tře. Chtějí-li se jantarové špičky ohýbati, tedy se 
již hotové (\yvrtané a leštěné) vloží na nějakou dobu do peruánského oleje, 
aby se staly ohebnějšími. Na to se opatrně nad lihovým plamenem ohřívají 
velmi pozvolna, čímž změknou a pak se pozvolna ohnou. Též se to provede 
vložením na několik minut do vařící vody, čímž též změknou, že se pak dají 
zvolna ohýbati. Ohnutí může se pouze na jednou a nikoliv na dvakráte státi.

Je-li jantar kalný, dá se proměniti na čistý a průhledný následovně: 
Položí se do oleje a ten se pozvolna po 10—20 hodin zahřívá, až jest horký, 
aneb se konce jantaru do papíru zaobalí a vloží na 45 hodin do hliněné ná
doby, která se pískem naplní a do horkého popele vloží.

Takto obdržený jantar jest sice tmavší barvy, avšak patrně se zlepšil.
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Jest-li se odlomí při práci kousek, nechá se to tím způsobem zpraví ti, že se 
na lomu potře žíravým draslem a při zahřetí se obě částky dohromady stlačí. 
Spojení jest tak dokonalé, že ani není znáti, kde úlomek připevněn jest.

III. Z pracování m ořské pény.

Před zpracováním vloží se pěna do vody, a když jsou kusy dosti pro
sáknuty, pak se pilkou na díly rozřežou a nožem na vhodné předměty z hrubá 
přiříznou. Veškeré odpadky a zbytky uschovají se dobře, neboť nechají se 
upotřebiti na výrobu nápodobených předmětů z mořské pěny. Jest-li se při
míšený kamínek vylomí při řezání neb pilování, a tak jamka povstane, zalepí 
se ono místo tmelem takto připraveným: Z téhož kusu, možno-li, naškrábe 
se něco mokré pěny, a ta se rozetírá s vyzinou neb tragantem ua třecím 
kamenu na hustou kaši, kterou se jamka vyplní, jenž se před tím dobře kli- 
hovou vodou vytře; na to nasype se práškovité mořské pěny a ta se stlačí 
hladkým nožem.

Takto se špatná místa dají vyspraviti, avšak při zakuřování se opět 
objeví. — Nyní se zpracují na soustruhu k tomu pořízenými nástroji. Hotové 
hlavičky dýmkové neb špičky doutníkové nechají se nyni úplně vyschnouti, 
na to se dle měkkosti hmoty zavěsí na 10—40 minut do roztopeného loje 
ledvinového, po vyjmutí se nechá vychladnouti, a nyni se brousí a leští jem
nými látkami jako jsou pemza, tripl, křída, prášek z kostí a p. Již takto při
pravené předměty mohly by se ku kouření upotřebiti, avšak jest-li se tyto 
poznovu na 20—30 minut namáčejí do roztopeného, nepříliš horkého vosku, 
na to se otírá dobře flanelem a znova leští, tak se snadněji nakuřují a pak 
jsou trvanlivějšími. Vždy se však musí předem do vřelého loje na mače ti, 
jinak by se tak dobře nedala mořská pěna leštiti a při kouřeuí by praskala.

Nepravá mořská pěna, to jest různé napodobeniny této a jsou vždy více 
křehké než pravá a není tak lehká, méně pěkně se zakuřuje stářím ztrácí 
veškerý lesk a hladkost. Aby se pravá mořská pěna od padělku rozeznala, 
zkouší se takto: Tře li se přední čásť předmětu na dřevě neb starém sukně 
sem a tam, nesmí žádná špína lpěti na třeném místě, je-li to pravá mořská 
pěna. Zůstane-li ono místo zašpiněné, jest to padělek. Též přetře-li se lehce 
předmět stříbrným penízem, nesmí Šeda čárka zůstati, jinak-li se objeví, jest 
to známka padělku. Mimo toho již svou malou váhou se dá poznati, ačkoliv 
i mnohé padělky jsou lehkými, kdežto některé kamenité druhy mořské pěny 
jsou značně těžkými.

IV. Zpracování perletě.

Tlustší a kratší kousky perletě nalézají se u zámku misky a ty se nej
lépe dají soustruhovati. Rozřezávání děje se pilkou aneb též cirkulárkou ua 
soustruhu upevněnou. Po rozřezáuí odstraňuje se vrchní tmavá čásť. Ta se 
dá ostře nabroušeným dlátem odloupuouti, jest-li se toto opatrně zasadí a 
kladivem se přiráží. Zde bývá na této straué perleť často žlutě zbarvena; 
mnohdy má tu však krásnější barvy a lesk než ua povrchu, což obyčejně 
u černé perletě se naskytuje. Dle toho se pak ta neb ona strana za lícní
stranu předmětu béře, a pak se též často i na více plátků štěpí. Aby se
jednotlivé částě ku soustruhování připravili, musí se něco brousiti, poněvadž 
často jsou zkřivené dle tvaru lastury.

Ku broušení upotřebí se 50—60 kg těžký pískovec, prostřední tvrdosti
i jemnosti a ten se jako brus v podobě kola ua ose navlečeného otáčí šla
páním. Dolní polovice probíhá vodou, a tedy se brousí za mokra na jeho 
obvodu. Soustruhem se dají předměty snaduo zpracovati zpříma, z lastury 
v těch případech, kde má předmět míti podobu kruhovitou neb kotoučovitou
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jako na př. knoflíky. Tu vyříznou se kulaté plošky za stálého vlhčení vodou 
a na to se vysoustruhují a sice úplně za sucha, při čemž se předmět upevňuje 
v dřevěném obložení; nejlépe se užije obložení svěracího.

Aby se perlet mohla provrtati, musí se takové zařízení upotřebiti, kde 
se docílí velmi rychlé otáčení. Ku leštění užívá se práškovitá jemně prosetá 
pemza, která se vezme vlhká na kousek klůcku. Na to se leštění dokončí 
plaveným triplem s lněným olejem.

Po leštění musí se však směs ihned setříti, aby olej do perletě nevnikl 
a ji tak ua žluto nezbarvil, čímž by na svém pěkném zbarvení poškozena 
byla. Pěkný lesk obdrží konečně perlet takto: Naškrábe se něco jemného 
triplu do skleněné nádobky, do níž se dá něco české kyseliny sírové a tato 
směs se nanese na kousek měkkého korku, čímž se perleť leští. Kyselina 
nesmí býti silná, aby na perlet chemicky neúčinkovala, a proto se vodou roz- 
ředuje. Pak hned po leštění omeje se dobře předmět mýdlovou vodou. 
Chce-li se málo cenná perleť žluté barvy na černo obarviti, tedy se vloží již 
zpracovaný předmět na 12 hodin do silného roztoku dusičnanu stříbrnatého 
čili pekelného kamínku, pak nechá se po vyjmutí na skleněné nálevce odka- 
pati zbytek roztoku a na to se destilovauou vodou dobře opláchne. Nyní se 
ucpe dolní konec nálevky korkovou zátkou, a na předměty v nálevce se nalé
zající vleje se roztok 4 g  kuchyňské soli ve 250 g  vody rozpuštěné. Nyní se 
to nechá hodinu státi, pak se roztok vypustí a předměty se opláchnou říčnou 
vodou. Pak se ještě jednou poleje velmi slabým roztokem dusičňanu a na 
to se předměty takto povlhčené vystaví světlu slunečnímu, čímž. zčernají.

N. O  tvaru a ozdobování soustruhovaných předmětů.

.Při ozdobném soustruhování jest třeba zachovat! formu čili tvar urči
tých slohů, aby předměty dle těchto přesně prováděny byly, což v novější 
době se často nestává, a tak někdy se předměty ozdobují velmi bezmyšlen
kovitě a mnohdy nahromaďují se takové ozdoby přílišně, tak že celkový ze
vnějšek nemožno krásným nazvati. Toho příčinou jest často neznalost věci 
továrníky samými, kteří nejsou přesuými odborníky a chtějí předlohy pro 
soustruhování předmětů hotoviti. Jen dovedný a i theoretický vycvičený dělník 
může dle předlohy pracovati, jejímuž článkování porozumí. Kdežto nováčkům 
se nepodaří mnohý tvar, na předloze štíhle provedený, v jeho kulatém vy
pracování tak upravili a vysoustruhovaný předmět čiuí nepěkný dojem. Dále 
nehodí se každý tvar pro tentýž předmět, tak na př. mnohé okrasy se jen 
na slonové kosti provésti dají, nikoliv však na křehkém dřevě. Tvary na kovu 
soustruhované mohou se vyjímati pěkně, avšak tytéž na dřevě provedené, 
činí nepěkný dojem. Nejlépe jest obeznámiti se s tvary autických předmětů 
a tak si na jednoduchou krásu zvyknouti a podobné formy prováděti, a tyto 
pak pro moderní předměty přizpůsobiti, aby s tím souhlasily, k jakému 
účelu vysoustruhovaný předmět se použije neb upotřebí. Možno též příhodné 
ozdoby voliti z přírody samé a tyto stylisovati, tak aby okrasy účel předmětu 
již naznačovaly. Tak na př. označení souvislosti nebo spojení naznačí se 
páskou nebo šňůrou.

Při volbě tvaru a jeho ozdobení slušno tedy následujícími pravidly 
se říd iti :

1. Každý předmět má svým tvarem na cuen účel poukazovat!, k čemu 
se také použije; tedy žádný předmět nemá svým zevnějškem na jiný materiál 
poukazovati, než-li z jakého právě zhotoven jest a proto nemá též na jiný 
účel poukazovati, než-li k jakému se pouze hodí. To zuameuá, že vysoustru
hovaný výrobek má p r a v ý  svůj účel vyznačovati.

2. Proto pro upotřebený materiál mají pouze takové formy voleny býti,
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které přirozenosti jeho odpovídají, aby tedy volením jiných forem jemu ani 
na pevnosti ani ua jeho přirozenosti hřešeno nebylo.

3. Pracuje-li se při soustruhování určitého materiálu na jeho výzdobě 
dle dobrého originálu, nesmí se jeho tvary zde uápodobované pro jiný materiál 
použiti, než z jakého originál zhotoven jest ani nově vypracovaný předmět 
nemá k jinému účelu se upotřebiti nežli k jakému originál zhotoven byl.

4. Jest proto nutno, aby veškeré slohy byly soustružníku dokonale známy, 
a sice musí rozuměti dějinnému vývoji jednotlivých tvarů.

O. Konečná úprava soustruhovaných prací.

Vysoustruhované předměty se ohlušují, leští, napouští neb lep ta jí  a l a 
kují. Neupravuje se sice každý předmět všemi způsoby najednou, nýbrž uve
dené druhy úpravy jsou označeny pro různý materiál a dle toho se též ně
který způsob úpravy zařídí:

Obrušováním se rozumí drsný povrch předmětu rovnati. Leštěním se 
pak vyrovnaný povrch tak hladí, aby dopadající světlo se více neb méně od 
předmětu odráželo.

Pro broušení a leštění se užívají: 1. P ilin y  vlastního m ateriálu , a sice 
užívá se to při dřevu, rohu, želvoviuě a slonovině. Dřevo se ohladí, vezmou-li 
se jemnější piliny do ruky, do nich se vloží předmět vysoustruhovauý ze 
dřeva na soustruhu upevněný a ten se nechá rychle kroužiti, až se silně za
hřeje. Nesmí se vzíti piliny tvrdší dřeva aneb hrubší, aby v měkčím dřevu 
povrch nepoškodily. Piliny z kosti, slonoviny a rohu vkládají se na vlněný 
neb lněný klůcek a tím se tře předmět téhož materiálu rovněž do kroužení 
na soustruhu přivedený.

2. Užije se ostří ocelového plechu neb kusu skla. Rovná hrana plechu 
jest rovně obroušena. Jest-li se nyní toto ostří šikmo na předmět nasadí a 
s ním se po povrchu jede — oškrábe se tento dosti hladce.

Tohoto ostří plechu neb skla se může použiti na všechny druhy dřeva, 
na roh, kosti a slonovinu. Nejvíce se toho však používá u dřeva. Dále se za 
3. použije různých čísel papíru šmirgiového ku broušení.

Pak se používá 4. kůra lipová , jejíž kus se šikmo seřízne a na předmět 
dřevěný přiloží. Tím se toto vyleští.

5. Pemza se užívá ku broušení dřeva, rohu, slonoviny a kovů a sice
jest důležitým prostředkem, který se jako prášek, plavením různé jemnosti 
dosahující, upotřebuje. Klůcek neb kousek kůže se vodou povlhčí a práškem 
posypaný se ku kroužícímu předmětu na soustruhu upevněnému, přidržuje. 
Při předmětech dřevěných se užije tento prášek s olejem.

6. Pálená kost ovčí používá se ku leštění mořské pěny, rohu a slonoviny.
7. Šm irgl se užívá ku broušení kovů, při čemž se olejem navlhčuje.
8. Tripl se nejvíce ku leštění rohu a slonoviny béře, a musí se plaviti 

a prosývati, aby se jemný prášek obdržel.
9. P opel c ínový  jest kalcinovaný cín již jako jemný prášek upravený, a 

jím se hladí předměty z rohu, kosti a z kovů zhotovené. Užívá se buď suchý, 
pak jest ostrý aneb vodou povlhčený ua kůži natřený.

10. K říd a  se musí plavená použiti ku broušení slonoviny a kostí, a sice
se s lihem nanáší na klůcek lněný a pak se jí leští; kdežto pouze s vodou
povlhčená používá se ku broušení zmíněných látek.

11. Vápno jest pro kovy velmi dobrou látkou leštící. Pálené vápno se 
na prášek rozmělní a použije se nehašené a sice s olejem ua mosaz a s lihem 
ua železo neb ocel. Vídeňské vápno, v dobře uzavřených nádobách skleně
ných uschované může se též se zeleným mýdlem mazavým ku leštění rohu 
použiti.

Kronika prače. Dii  V I I .  34
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12. Na tvrdá dřeva udělá se leštící m ast tak, že se rovné díly triplu 
a křídy velmi jemně na prášek rozetrou a s něco mýdlem a olejem smísí. 
Mast se natře na sukno i přidrží se ku předmětu rychle se otáčejícímu.

13. Pálená kostice jemně práškovitá jest velmi dobrým prostředkem ku 
leštění slonoviny.

I. Úprava dřevěných předmětů.

1. Ú prava  měkkých dřev. Broušení se provede šmirglovým jemným 
druhem papíru, a pak se leští touto šelakovou politurou: 1 díl oranžového 
šelaku se ve 2 dílech líhu 96% rozpustí a tímto roztokem se větší kus ba
vlněné vaty poleje a tím se napřed dřevo natře, a když uschlo, poznovu se 
práškovitou pemzou a lněným olejem obrousí. Nyní se nechá předmět na 
soustruhu upevněný s malou rychlostí otáčeti a drží se vata politurou na
puštěná v pravé ruce a levou se dřevo tak zpracuje, že se hledí politura 
rovnoměrně nanášeti; je-li třeba přidá se nová část, až dostatečná hladkost 
se docílí. Dřevo se natírá s počátku jen vlhkým kusem vaty, a nanáší se 
ihned nová čásť politury, aby se rychleji pracovalo. Aby na vatě politura ne- 
zaschla přidá se na tu čas od času kapka lněného oleje. Po 24 hodinách 
politura zaschne. Nyní se tato práce opakuje s politurou více rozředěnou a 
menším množstvím oleje, a konečně se to děje bez oleje pouze čistým lihem. 
Má-li se práce rychleji docíliti, může se užiti laku lihového, a pak se jen
dvakráte natírá. Lepší práce však, které se neleští, musí se 4 až 5kráte poli
tur ou leštiti. Když konečně politura dosti ztvrdla, odstraní se poslední zbytky 
oleje, jest-li se malou částí mazavého mýdla práce lehce přetře a pak se 
jemným práškem vídeňského vápna otře; při čemž se musí opatrně počínati, 
aby užitím většího množství celá politura se nepokazila.

2. T vrd á  dřeva  se rovněž tímto způsobem politurou leští, pouze se 
politura hned z počátku vezme dosti rozředěná. Některá dřeva jako americký 
ořech se napřed leští olejem, aby nebyla barva šedou. Opět jiná, jako maha
gonové a zimostrázové dřevo se napřed leští lojem skopovým aby zůstala
jasně světlá; opět jiná, která mnoho porézní jsou, jako dub, habr, natřou se 
politurou se škrobem bramborovým zhuštěnou, aby se pory zalepily aneb se 
též přetírají rozředěným roztokem klíhovým.

3. L akování  dřeva děje se rovněž jako první způsob krášlení politurou
na soustruhu, a sice velmi jemným štětcem aneb novou vatou bavlněnou, 
která lakem napuštěna jest a tou se opatrně přidržuje ku předmětu politurou  
j i ž  opatřenému, a tak se drží, že již nalakované částě předmětu více lakem 
dotknuty nejsou, poněvadž dobrý lak již mezi prací schne. Velmi tvrdé laky 
možno pomocí vápna jako výše vyloženo bylo přetírati, aby se tím zevnějšek 
předmětu zlepšil.

II. Broušení a leštění rohu a želvoviuy.

Nejlépe se to provádí práškovitou pemzou, která se mokrá na klůcek 
vlněný neb bavlněný za ustavičného navlhčování používá při tření. Za sucha 
se nesmí leštiti, aby šedý odstín barvy na povrchu se neobjevil. Pro jemnější 
leštění užije se práškovité uhlí lipového dřeva, kteří na klůcku nanešené se 
vodou zvlhčuje a tím se rohový předmět tře. Podobně se leští též želvo vina. 
Po uschnutí se nyní leští opět mýdlem mazavým a vídeňským vápnem neb 
triplem. Potřeba pouze dvakráte toto leštění posledně udanými prostředky 
provésti, aby předmět krásný lesk obdržel.

Leštění se provádí též na soustruhu. Práce, které nemohou kroužiti
jako hole, se natírají sem a tam povlhčeným prostředkem leštícím na dlouhém, 
klůcku nanešeným.
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III. Jantar

se podobně jako roh leští a sice vezme se k tomu líh s triplem, čímž se 
pomocí klůcku tře.

K ostí a želvovina  se jemným papírem šmirglovým otírají, pak jemnou 
pemzou s vodou a na to plavenou křídou s vodou leští. Pěkný lesk se tím 
obdrží, že se předměty lihem a křídou neb lojem a křídou, aneb též vídeň
ským vápnem leští.

Perleť se rovněž na soustruhu brousí a leští. Nejprve se brousí plavenou 
pemzou s vodou, a pak se leští práškem triplovým s něco kyselinou sírovou.

IV. Broušení a le štěn í kovů.

Aby se soustruhování kovů čistě provedlo, zejmena u cínu a olova jest 
potřebí plochu soustruhovanou vodou smáčeti. Takto vysoustruhovaná plocha 
se pak snadno leští achatem, vodou mýdlovou ovlhčeným.

M ed  a mosaz se brousí mokrou pemzou aneb šmirglovým papírem a 
olejem. Pak se leští vlastními pilinami kovu. Též možno k tomu použiti ví
deňského vápna s olejem.

Ocel a železo se brousí šmirglem a vodou, a sice použijí se prášky různé 
jemnosti; naposledy se vezme prášek nejjemnější.

V. Úprava dřeva napouštěním.

Dřevo nepěkně barvené tedy nevzhledné se napouští takovou barvou, 
která do dřeva vnikne. Mimo dřeva dá se též napouštěti kost a slonovina, 
pak perlet a též velmi dobře roh.

Naše domácí dřeva se celkem dobře napouští, nejlépe se však k tomu 
hodí dřevo hruškové, jabloňové a javorové, a) N apouštění na černo se tak 
provede, že se předměty horkým roztokem modrého dřeva dva až třikráte 
natřou, a na to se poznovu potřou roztokem červené chromové soli drasel- 
naté. b) Napouštění na ořecliovo se provede 6 díly manganové hnědi, 1 dílem 
potaše a 6 díly sušených ořechových slupek, což se svaří a za studená se 
jednou neb dvakrát předmět potře. Aneb se 1 kg kaselské hnědě vaří se 4 kg 
vody a 1 ^  sody tak dlouho, až úplný roztok se obdrží; kterým se za stu
dená předmět potírá. Barva tato jest laciná, c) Napouštění na mahagonovo. 
Vaří se l i2 kg mořeny s lj2 kg žlutého dřeva ve 2 1/2 kg vody celou hodinu, 
a vařícím roztokem se předmět tolikráte potírá, až žádoucí barva se objeví,
d) Napouštění na červeno. Připraví se roztok soli cínové ve vodě, k němuž 
se něco málo kyseliny sírové přidá a do tohoto mořidla se vloží předměty 
na 6—8 hodin. Po vyjmutí se opláchnou, osuší a pak do sehnaného roztoku 
červeného dřeva vloží na tak dlouho, jak prve moření trvalo, e) Napouštění 
na žluto . Smísí se 30# kyseliny dusičné s 90 # říčné vody. f) Napouštění na 
modro. Rozpustí se 15# jemného indigokarmínu ve 125# vody.

TI. Příprava politur a laků na úpravu dřeva.

Francouzská p o litu ra  se připraví takto: Rozpustí se ve 2 litrech líhu 
16# kopalu, rovněž tolik arabské gumi a 40# šelaku a sice vše se před tím 
jemně rozmělní. Směs se v dobře uzavřené nádobě postaví na teplé místo a 
často se jí potřásá. Asi za 3 dny se vše rozpustí, načež se plátenkein pro
cedí a pak se v nádobě skleněné uschová.

J iná  politura. V l/2 l líhu se za tepla rozpustí 16*/2 # laku gumového, 
i6‘/2# sandaraku a 45# šelaku a za rozpouštění se tím pilně míchá.

34*
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Dřevěný lak. Na jemný prášek se rozmělní 8 dílů sandaraku, 2 díly 
mastixu, 8 dílů laku zrnitého a to se poleje 32 díly líhu, a postaví se to na 
teplé místo, kdež se směsí často míchá, až se vše rozpustí. Na to se nechá 
roztok ustáti; cisty díl se od sedliny odleje a k tomu se ještě tolik líhu 
přidá, až tekutina potřebnou hutnotu obdrží.

J in ý  lak. 8 dílů sandaraku, 4 díly mastixu a 4 díly bílého kolofonia 
se 2 díly kafru se jemně rozmělní a k tomu se skleného prášku přimísí, a 
vše za tepla ve 48 dílech líhu rozpustí. Má-li býti lak tvrdším vezme se jen 
polovice sandaraku a místo téhož šelak.

Černý lak  lihový. Na 15 g indiga se vezme tolik kyseliny sírové, až se 
toto rozpustí a k tomuto roztoku se přidá předcházející lak.

Neb se též 15 g  černého anilinu v líhu rozpustného, jako roztok přidá ku 
dřevěnému laku.

Šelakovd po litu ra  se vždy na předměty tak nanáší, že se do nich vtírá. 
Nejlépe se připraví, jest-li se 1 kg šelaku oranžověžluté barvy na malé kousky 
rozdělá a pak 2 kg  líhu 90° poleje a ve skleněné láhvi delší dobu státi nechá. 
Nesmí se však nechati přímo na teplých kamnech aneb teplu slunečnímu 
vydána státi, jest-li jest tato korkovou zátkou uzavřena, aby se láhev neroz
tříštila působením roztažitelnosti. Jenom tenkráte může se přímým teplem 
ohřívati zda-li se měchuřinou, jehlou propíchanou obváže. Kalný roztok, který 
se při tom utvoří možno hned ku leštění použiti, může se však filtrovacím 
papírem procediti.

Kopálová politura  se připraví z 30 g  jemného kopálu světlé barvy, který 
se ve skleněné láhvi 96° lihem poleje a pilně se jím potřásá. K tomu se 
přidá asi 2 g  eteru a roztok se postaví na teplé místo, kde se dále potřásá, 
až se vše rozpustí, a roztok žlutavě se zbarví. Na to se může plstí profiltro- 
vati, a nyni se k šelakové polituře tolik přilévá, mnoho-li pro leštění potřebí.

Tyto politury možno barviti jest-li se tyto látky v líhu rozpustí:
N a  žluto se vezme kurkuma, pro jemnější práce anilinová žluť.
N a  červeno: anilinová červeň a na m odro:  anilinová modř. Jiné barvy 

se obdrží míšením barev anilinových.
Černá barva  se obdrží z indigokarmínu, který se na desce skleněné 

silným liliem polit, rozetře a polituře dle potřeby se přidává.
Z la tý  lak  se obdrží přidáním silného roztoku fuchsinu do alkaholického 

roztoku šelaku. Leštěné dřevo se tímto lakem jemným štětcem natírá, čímž 
obdrží lesk zlatělesknoucím se krovkám brouků podobný.
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