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Oprava varhan J. Hubičky v kostele
Nanebevzetí Panny Marie ve Slatině u Bílovce.

Provedené práce:

II. Etapa

V rámci II. etapy opravy varhan J. Hubičky pro kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Slatině  byly provedeny 
tyto práce:

1.  Komplexní restaurování vzdušnic I. manuálu, II. manuálu a pedálu. 

Postup prací:

- demontáž vzdušnic
- čištění, odpaření starých kůží a papíru, odstraňování zbytků lepidel
- truhlářské opravy , výspravy prasklin, tmelení  nerovností, klížení rozpadlých částí, vyrovnání povrchu
- demontáž kuželkových ventilů
- broušení a leštění mosazných osiček ventilů, čištění závitů, oprava poničených závitů, výměna vadných 
osiček
- výroba plstěných těsnících okruží, výměna všech dosedových plstí
- výměna okožení kuželkových ventilů - Ventilleder - německo
- výroba nových vodících trnů z nerezové oceli 
- usazování kuželkových ventilů zpět
- kalibrace otvorů v dřevěných matičkách 
- výroba a výměna některých  dřevěných matiček
- připojení na tlakový vzduch a kontrola těsnosti všech ventilů 
- seřizování zdvihu jednotlivých ventilů
- výroba nových mosazných hřídelek pro usazení tónových lišt
- čištění a leštění dosedových mosazných úhelníků
- výroba několika chybějících úhelníků
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Oprava rejstříkových ventilů.

-  demontáž, čištění, odpařování starých kůží, broušení
- výroba nové krycí desky rejstříkového kanálu 
- výměna všech těsnících kůží a plstí
- překožení rejstříkových ventilů
- vytření rejstříkové komory těsnící hlinko-klihovou barvou 
- konzervování a oprava kovových částí - vodící trny, hřídele ventilů
- výroba nových pulpet rejstř. ventilů
- výměna dřevěných matiček

Seřizování a zatěsnění.

- postupné nasazování tónových lišt
- seřizování jednotlivých matiček - současný zdvih všech matic
- seřízení mrtvého chodu 
- seřízení přesného zdvihu (kroku)  tónové lišty 11mm
- druhá kontrola těsnosti jednotlivých ventilů pod tlakem
- naklížení speciálního modrého papíru na rejstříkové kancely (teplý kožní králičí klih)
- vyřezání otvorů - vrtání vzdušnice
- odzkoušení těsnosti

2. Výroba nových píšťal.

Byly vyrobeny pro tyto varhany nové píšťaly (rejstřík) Spitzfolöte 4´ - píšťaly z cínoolověné slitiny 
kónického tvaru. 

Byly také pořízeny starší píšťaly (rejstřík) Cello 8´  do pedálu. 

Vzdušnice I. manuál po demontáži 
a očištění

Kuželkové ventily I.man. po demontáži.



Patrná koroze osiček ventilů.

Ventily po usazení s novými 
vodícími trny.

Rejstříkové ventily I.m. před opravou.

Rejstříkové ventily II.m. před 
opravou.

Rejstříkový kanál I.m. po 
restaurování.

Detail - rejst. ventil.



Vzdušnice I.m. po restaurování.

Nové víko rejstř. kanálu.

Tónové lišty před opravou. Tónové lišty po opravě.

Nové píšťaly Spitzflöte 4´. Tlaková zkouška na vzdušnici.



Nové píšťaly Spitzflöte 4´.


