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TRUHLÁŘ 1 – OVLÁDACÍ PRVKY

Posuvné měřítko s digitálním zobrazováním naměřených hodnot

Popis posuvného měřítka
1 – Ramena pro vnější měření
2 – Ramena pro vnitřní měření
3 – Hlavní rameno
4 – Hlavní stupnice
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5 – Nonius (pomocná stupnice)
6 – Pomocné rameno pro měření hloubky
7 – Posuvné rameno
8 – Výstředník
9 – Aretační šroub
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TRUHLÁŘ 1 – MĚŘICÍ A RÝSOVACÍ POMŮCKY

VODOVÁHA
Vodováha je nástroj sloužící k měření a kontrole vodorovných a často i svislých ploch.
Tvoří ji dřevěné či plastové tělo a válcové nádobky naplněné lihem. Vodováhu položíme
na kontrolovaný povrch či rysku a poloha bubliny mezi dvěma ryskami na nádobce
s lihem (libele) signalizuje, je-li povrch či ryska skutečně vodorovná. Podobným
způsobem můžeme kontrolovat i svislé plochy. Svislost ploch můžeme porovnávat
i olovnicí. V současné době se hojně používají laserové přístroje, které nahrazují
vodováhy a olovnice.

Pořadí obrázků:
Klasická vodováha, detail libely, vodováha s digitálním zobrazením naměřených hodnot a laserem,
olovnice

TRUHLÁŘ 1 – MĚŘICÍ A RÝSOVACÍ POMŮCKY

VIDEO PRÁCE S RÁMOVOU PILOU

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.

TRUHLÁŘ 1 – ŘEZÁNÍ, RUČNÍ PILY

OSTŘENÍ ŽELÍZKA
Pro kvalitní provedení povrchu je důležité udržovat
ostří želízka bezvadně ostré. K tomu účelu nám
slouží obtahovací kameny. Želízko bývá obvykle
nabroušené výrobcem, ale není vhodné pro
použití. Broušením na strojní brusce vzniká na ostří
otřep – ohnutí materiálu a tento otřep brání ostří
želízka vnikat do materiálu. Proto je nutné otřep
odstranit, k čemuž slouží obtahování na brusném
kameni.
Brusné kameny jsou buď přírodní kameny, nebo
častěji syntetické – uměle vyrobené kameny.
Vyrábějí se v různých stupních jemnosti, zpravidla
jedna strana bývá jemnější a druhá drsnější.
Hrubší strana kamene slouží k předběžnému
obtažení ostří a jemnější k dokončení obtažení.
Povrch obtahovacího kamene musí být neustále
vlhký. Vlhčení obtahovacího kamene by mělo
být zajišťováno petrolejem či oleji, ale v praxi
se většinou užívá voda, hlavně kvůli nebezpečí
ušpinění povrchu dílců od zmíněných přípravků.
Vlhčení kamene zabezpečuje odplavení drobných
částí kovu z ostří želízka. Po čase je vhodné brusný
kámen obrousit brusným papírem do roviny.
Odstraníme tím zbytky kovu z povrchu kamene
a vyrovnáme též povrch obtahovacího kamene. Pro
úplné dokončení obtahování se může použít kůže,
která bývá nalepená na kousku dřeva.
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TRUHLÁŘ 1 – HOBLOVÁNÍ, HOBLÍKY
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