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4 Náøadí a nástroje pro ruèní opracování
døeva
Ruèním obrábìním døeva rozumíme tesání døeva, øezání sekání, dlabání a rozporování, vrtání a kolíèkování, sbíjení, roubování, hoblování, spárování, drákování, tvarování, vykruování, raplování a pilování, brouení a tmelení.

4.1 Pracovní pomùcky
Pøedpokladem pro pøesné slícování døevìné konstrukce je pøesné mìøení a rýsování.
Délková mìøení se nejèastìji provádìjí skládacím metrem nebo svinovacím metrem.
Pro mìøení vìtích délek se pouívají mìøící latì nebo pásma. Pro vyznaèení pravého
úhlu se pouívá úhelník. Libovolné úhly lze pøenáet pomocí pokosníku.
§ Hoblice  pouívá se jako pracovní stùl, obrábìné døevo upínáme na hoblici mezi
pøední a zadní podìrák nebo vøeteno.
§ Kletì  slouí k vytahování høebíkù.
§ Ztuidlo  se pouívá pro upevnìní a staení døeva pøi klíení.
§ Tesaøské kozy  slouí jako podpìry pracovního tesaøského stolu nebo kulatiny pøi
ruèním hranìní døeva.

Obr. 38 Tesaøské náøadí a pomùcky.
a) pokosník
d) ztuidlo
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§ Posuvné mìøítko slouí k mìøení tlouky prken a prùmìru rùzných otvorù.
§ Olovnice se pouívá pro urèení svislic pøi ruèním hranìní døeva nebo pøi provádìní
konstrukcí.
§ Vodováha se pouívá pro zajitìní vodorovného smìru (obr. 38).

4.2 Náøadí pro ruèní opracování
4.2.1 Pily
v Názvy hlavních èástí pil:
§ èelo  èást pilového listu opatøená ozubením
§ høbet  èást pilového listu prolehlá èelu
v Názvy hlavních èástí ozubení:
§ základna ozubení  mylená pøímka (køivka), na ní leí paty zubù
§ hrotnice  mylená pøímka (køivka), na ní leí hroty øezacích zubù
§ èelo zubu  plocha po ní odchází odebraná tøíska
§ høbet zubu  èelu protilehlá plocha zubu
§ bøit  klínová èást zubu s ostøím, která odebírá tøísku
§ rozvod zubù  vychýlení hrotù øezacích zubù od roviny boku pilového listu,
zuby jsou rozvedeny v tøetinì výky zubu od hrotu
Základním tvarem zubù je klín. Pøi øezném úhlu 120° má zub tvar rovnoramenného
trojúhelníka a pila øee v obou smìrech. Zuby s malým øezným úhlem pracují pouze
s ubíráním, tedy pila zabírá pouze pøi pohybu dopøedu. Èím mení je øezný úhel, tím
vìtí je øezný úèinek, ale také potøebná síla. Pro øezný úèinek je také smìrodatná výka
zubù. S rostoucí výkou zubu roste øezný úèinek i potøebná síla. Velké zuby zpùsobují
hrubý a èasto neèistý øez. Poadujeme-li jemnìjí a èistìjí øez, pouijeme pilu s meními
zuby.
Pro pøíèné øezy se hodí pily, jejich zuby jsou tvarovány k lehkému ubírání. Ozubení k vìtímu ubírání je vhodné pro podélné øezy. Pro vykruovací øezy se pouívají pily
s úzkým listem.

Druhy pil
Ruèní rámová pila
Skládá se z ramen, rukojetí, pøíèky, pilového listu a napínacího drátu. Pilový list
o délce 60 a 90 cm se napíná pomocí napínacího drátu nebo motouzu. Po pouití pily
je nutno pilový list uvolnit. Pilový list zasahuje svým uchycením do dradel a lze jím
libovolnì otáèet.

A
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Podle pilových listù rozliujeme:
a) Normální ruèní pila  zuby mají výku asi 5 mm a jsou trojúhelníkové, soumìrné.
Pouívá se pro hrubé práce pro podélné i pøíèné øezy.
b) Dìlící pila  zuby mají výku asi 7 mm, nesoumìrné ozubení tvarované k silnému
ubírání. Má vysoký øezný úèinek a pouívá se zejména k øezání døeva
v podélném smìru.
c) Usazovací pila  zuby jsou velmi krátké asi 1 a 2 mm a jsou tvarovány k slabému
ubírání. Hodí se zejména pro jemné práce.
d) Vykruovací pila  pilový list má íøku asi 10 mm, zuby mají výku asi 3 mm
a jsou tvarovány k slabému ubírání, hodí se zejména pro vykruovací øezy.

Bøichatka
Pila bez napínání, je to taná pila pro dva mue, dnes ji nahrazena ruèní okruní
pilou a motorovou øetìzovou pilou.

Ocaska
Pro malé a jemné øezání nebo pro práce, kde rám pily pøekáí. Zuby mají výku asi
3 mm a jsou tvarovány nesoumìrnì.

Hlavatka
Pila má obdobné pouití jako pila ocaska. Má pravoúhlý list, který je zpevnìn høbetem. Zuby jsou o nìco mení ne u ocasky, jsou tvarovány k slabému ubírání. Høbetovky se hodí zejména pro jemné práce.

Dìrovka
Pila je vhodná pro výøezy z povrchù døeva nebo pro vykruované øezy, kde nelze
pouít vykruovací pilu. Zuby má tvarovány k ubírání.

Èepovka
Pila je vhodná pøi zhotovování rùzných spojù døev.

Svlakovka
Pila se pouívá pøi zhotovování lùek pro svlaky.

4.2.2 Sekery a kladiva
Tesaøské kladivo
Kladivo se svým tvarem lií od obyèejných kladiv. Hlava je vybavena zubem, pøièem jedna strana zubu je zepièatìlá. Pomocí zubu lze vytahovat høebíky a pièka
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zubu (nos) slouí k zaraení kladiva do døeva, jestlie jej na chvíli nepotøebujeme. Ploska
tesaøského kladiva je zdrsnìná, aby kladivo nesklouzlo z hlavièky høebíku. Tesaøská
kladiva mají døevìné násady nebo kovové násady s gumovým dradlem.

Tesaøská sekera
Sekera je dùleitým a mnohostranným nástrojem. Slouí nejenom k sekání a típání
døeva, nýbr hlavnì k zaráení vìtích høebíkù. Sekera má délku asi 65 cm a hmotnost
pøiblinì 1500 g. Mení a lehèí provedení sekery je pøíruèní sekyrka-pobíjeèka.

4.2.3 Dláta
Dláto je jedním z nejdùleitìjích nástrojù pro ruèní opracovávání døeva. Skládá se
z ostøí a násady. Ostøí mohou být rùzných íøek, tlouek a tvarù.
Dláto v normálním provedením, má na ostøí fasetku (zkosenou hranu) a ostrou èást
na iroké stranì. Pro dlabání úzkých a hlubokých dìr se hodí zejména èepovní dláto
(dìropáè). Jeho ostøí je tlustí a uí ne u dláta a nemá fasetu.
Násada dláta má horní nárazovou plochu. Ostøí je zaputìno do násady prostøednictvím stopky. Jako pojistka proti roztìpení násady je pøes stopku a pod nárazovou plochu nasunuta objímka. Aby se násada chránila, má se pøi dlabání klepat pouze palièkou
a nikoliv sekerou. Musíme dbát na to, aby úder smìøoval pøesnì kolmo na nárazovou
plochu. ikmo vedené údery by nejenom pokodily násadu, nýbr by také vychýlily
dláto.
Úhel naostøení dláta musí být 25° a 35°. U pøíli malých úhlù ztrácí dláto svùj
klínový úèinek (odtípání) a ostøí se velmi rychle otupí, co vede k opotøebení. Pøi
pøíli velkém úhlu je práce ztíena z dùvodu pøíli velkého tìpného úèinku. Pøi dlabání
se dláto nasazuje vdy tak, aby ikmá zabrouená plocha smìøovala vdy
k odstraòovaným èástem døeva.
Dùleitým dlabacím nástrojem je sekera  dlabaèka. Døíve byla pouívána jako sekera pro dlabání dìr. Dnes se dlabaèka pouívá pøedevím k odtípání pøebyteèného
døeva èepù nebo plátù, k zaèitìní vydlabaných ploch a k naraení zkosených hran èepù.
Sekera dlabaèka se skládá z listu, ostøí s fasetami a dradla. Je celá z oceli a má délku
40 a 50 cm. Úhel naostøení je mení ne u dláta (20° a 25°), protoe pøi práci
s nárazovou sekerou záleí ménì na tìpném úèinku jako u dláta, ale více na øezném
úèinku pøi zaèiování.
ikmo zbrouená plocha, se stejnì jako pøi práci s dlátem, nasmìruje k odstraòovaným
èástem døeva.
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4.2.4 Vrtáky a nebozezy
Pro vytvoøení svorníkových nebo hmodíkových spojù je nutno vyvrtávat otvory.
K tomu lze pouít rùzné druhy vrtákù do døeva. Vìtinou se otvory provádìjí elektrickými vrtaèkami.
Pokud nemáme k dispozici elektrický proud pouíváme tzv. kolovrátek  skládá se
z tyèe z kruhové oceli,tak aby se otáèela kolem své osy. Nahoøe je ukonèena èelní otoènou opìrkou pro pøidrení a pøitlaèení. Uprostøed tyèe je rukoje umoòující otáèení
kolovrátkem. Na spodním konci je upínací hlava s èelistmi pro upnutí vrtáku. Kolovrátek se pøi vrtání otáèí doprava.

Obr. 39 Nebozezy.

Obr. 40 Kolovrátky.

Obr. 41 roubovák.
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Úèinnost vrtákù spoèívá, jako u vech nástrojù odluèujících tøísky, na klínovém
principu. Støedová pièka se závitem vniká jako vrut do døeva a klínovité ostøí odluèuje
tøísky. Tøísky se u nìkterých vrtákù samoèinnì dopravují nahoru, u jiných vrtákù se
tøísky odstraní po nìkolikanásobném vytaení vrtáku (obr. 39, obr. 40, obr. 41).

Druhy vrtákù
Pro vrtání s kolovrátkem se podle potøeby pouívají následující vrtáky s ètyøhrannou
stopkou, aby se mohly upnout do èelistí kolovrátku:
§ nebozez
§ spirálovitý vrták
§ støedový vrták

Nebozez
Vtahovací závit u nìj pøechází s rostoucím stoupáním do ostøí. Prùmìr se zvìtuje
smìrem nahoru. Pouívají se k pøedvrtávání otvorù pro vruty a høebíky.

Hadovitý vrták
Vyznaèuje se velmi dobrými vrtnými vlastnostmi. Jeho pièka je vybavena vtahovacím závitem tzv. èervem, dvìma krojidly a dvìma vyhazovaèi tøísek. Následující spirálovitý závit slouí jako odvod pro samoèinné vyhazování tøísek. Pouívají se pro otvory
napøíè, podélnì i ikmo k vláknùm. Hodí se pro mìkké i pro tvrdé døevo.

Støedový vrták (pulíø)
Má centrovací pièku s vtahovacím závitem nebo bez nìj. Oproti spirálovitému vrtáku má jenom jeden pøedøezávací závit a jeden vyhazovaè tøísek. Protoe nemá dráhu
na vyhazování tøísek, hodí se k vrtání pouze tenèích døev. Pro vrtání v èelním døevu
nejsou støedové vrtáky vhodné.

4.2.5 roubováky
Pouívají se k zatahování vrutù s hlavou zaputìnou, èoèkovitou nebo pùlkulatou,
èím dosahujeme trvalého a pevného spojení døevìných souèástí konstrukce. Volit musíme vdy takový roubovák, aby jeho ostøí dosedlo správnì plnou plochou do dráky
vrutu a nepokodilo ji.

A
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4.2.6 Hoblíky
Hoblováním vytváøíme hladké a rovné povrchy døeva.
Hlavní èásti hoblíku jsou:
§ tìlo hoblíku  vìtinou ze døeva
§ nù hoblíku (eventuelnì s pøiloenou klopnou)
§ rukoje
§ hmatec
§ plaz
§ klín
Nejdùleitìjí druhy hoblíkù jsou:
§ pro hrubé opracování døeva
§ hrubovací hoblík
§ ubìrák
§ macek (rovnaè)
§ pro jemné opracování døeva
§ klopkaø
§ hladící hoblík
§ cídiè
speciální hoblíky
§ øímsovník
§ zubák

Princip èinnosti hoblíku
Úèinnost hoblíku je dána jednostrannì klínovitým ostøím noe hoblíku, pracovní
polohou (øezným úhlem) hoblíku a tvarem, respektive provedením tìla.
Hoblování se od zaèiování v podstatì lií tím, e odlouèené tøísky nevnikají do
døeva ve smìru vláken, nýbr se stále lámou tlakem tìla hoblíku na døevo. Tím se
tìpný úèinek hoblíku pøevádí na trvalý øezný úèinek.
S rostoucím øezným úhlem elízka klesá øezný úèinek hoblíku a pøechází do okrabávání, tedy tøísky se lámou døíve, pøièem otvor pøi hoblování roste.
Dalí vliv na úèinnost má ústí hoblíku a hloubka ostøí (tedy pøesah ostøí pod plazem
hoblíku). Pøi pøíli vzdáleném ústí se tøíska láme pøíli pozdì, vysunuje se nahoru po
elízku a zatrhává se. Pøíli velká hloubka ostøí rovnì vede k zatrhávání do døeva
(obr. 42).
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a) rovnaè
e) zubák

Obr. 42 Hoblíky.
b) úbìrák
f) zubákový nù

c) nù s klopnou
g) øímsovník rovný

d) nù s klopnou
h) øímsovníkový nù

4.2.7 Raple, pilníky
Mají prùøez obdélníkový, pùlkruhový nebo kruhový. Podle velikosti a poètu zubù
na 1 cm2 rozeznáváme raple:
§ hrubé
§ polojemné
§ jemné
Raple pouíváme pøi odebírání vìtí vrstvy døeva.
Pilníky jsou prùøezu obdélníkového, ètvercového, pùlkruhového, kruhového nebo
trojúhelníkového. Pouíváme jich k jemnému opracování døeva se zaoblenými
hranami a k ostøení nástrojù pro ruèní i strojní obrábìní.
Poøíz  mírnì zaoblený nù, který má na obou koncích rukojeti. Pouívá se k loupání
kùry, k hrubému opracování tyèí apod.

4.3 Péèe o ruèní nástroje
Èistá a profesionální práce je moná pouze s nástroji, o které øádnì peèujeme. ivotnost nástrojù se mùe podstatnì prodlouit pøi správné péèi a správném pouití.
Je nutné mít na pamìti tìchto deset bodù:
1. Po práci nástroje øádnì oèistíme.
2. Vlhké nástroje osuíme.
3. Nástroje chráníme pøed vlivy zpùsobujícími korozi. Jsou to zvlátì rùzné klihy,
soli a rozpoutìdla.
4. Nástroje ( i jejich døevìné èásti) obèas nakonzervujeme. To je nutné zejména pøi
delích pøestávkách v práci.
5. Ostøí nástroje by se nemìlo dostat do styku s kamením, betonem a kovem. Pøi
zpracování pouitého døeva musíme nejdøív odstranit vechny høebíky a jiné
kovové èásti. Pøi stavbì bednìní je nutné dbát na to, aby se ze døeva odstranily
vechny zbytky betonu.
6. Nástroje musíme vèas ostøit. Tupé nástroje se døíve opotøebují. Pøi ostøení se musí
dodret pøedepsaný úhel naostøení. Pily musí mít správný rozvod.
7. Nástroje uchováváme tak, aby bylo ostøí chránìno.
8. Volné klínové spoje a volné násady se musí ihned pevnì zasadit.
9. Pro práci pouíváme pouze k tomu vhodné nástroje. Napøíklad pro hoblování
nahrubo nepouijeme zaèiovací hoblík, nýbr hrubovací hoblík.
10. Po práci poloíme nástroje na správné místo v dílnì. Mimo dílnu dáváme pozor
zejména na to, aby se nic neztratilo.
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