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Lepení. 

Lepení je nerozebíratelné spojování stejných, nebo různých 

materiálů pomocí lepidla. 

     Příklady lepidel. 

 

     Lepidlo na dřevo D1. 

     Vhodné pro univerzální lepení dřeva 

     v domácnosti, kancelářích, školách  

     pro modeláře apod.  

 
     

     

 

     Chemopren Pattex-univerzál 

     Vhodné na univerzální lepení savých i 

     nesavých materiálů (dřevo, kůže,  

     plasty, guma, sklo, korek a další).  

 

 

 
     

 

 

     Chemopren Extrém 

     Lepení savých i nesavých materiálů  

     s vysokou pevností. 

 

http://www.azpapir.cz/pic_zbozi/167-081430134.jpg
http://www.azpapir.cz/pic_zbozi/167-081442313.jpg
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   Chemopren Extrém-Henkel 

   Vysoká pevnost lepených spojů (kov, dřevo, 

   kůže, guma a další). 

 

 

Existuje spousta dalších lepidel univerzálních i speciálních. 

Lze vyhledat na internetu. 

 

Lepení se používá tam, kde je obtížné, nebo nevhodné použití 

klasického spojování (pájení, svařování a nýtování). 

 

Příklad lepeného spoje.  

 
Způsoby lepení. 

Lepené plochy musí být mechanicky i chemicky očištěné 

(smirkování, pískování, odmašťování atd.) a osušené. Lepidlo 

nanášíme u drsných povrchů oboustranně, u hladkých povrchů 

na jednu stranu. Až do zaschnutí musí být spoj spolehlivě 

fixován. 

http://www.azpapir.cz/pic_zbozi/167-081442311.jpg
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Spoje provádíme jako stykové, přeplátované jednou, nebo 

dvěma stykovými dekami.  

 

Lepení plastů. 

 

Lze spojovat všechny druhy plastů. Především uplatnění ve 

spojování potrubí. Stejně jako u lepení jiných materiálů musí 

se stykové plochy očistit, zdrsnit a odmastit a lepený spoj 

fixovat. 

 

Způsoby spojování plastových trubek.  

 
 

Kontrolní otázky. 

1. Jaké materiály lze spojovat lepením? 

2. Vyjmenuj některé druhy lepidel. 

3. Co je nutné provést se stykovými plochami před lepením? 

 

Použité zdroje. 
http://www.google.cz/search?q=lepen%C3%AD+r%C5%AFzn%C3%BDch+materi%C3%A1l

%C5%AF&hl=cs&rlz=1T4ADFA_csCZ454CZ456&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei

=rZpHT8fCIcSeOtfL_ekN&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CCYQ_AUoAQ&biw

=1360&bih=619 
FIALOVÁ, D., GRADEK, V. Zámečnické práce a údržba, Technologie 1. díl, Praha: Parta, 2007 

 

http://www.google.cz/search?q=lepen%C3%AD+r%C5%AFzn%C3%BDch+materi%C3%A1l%C5%AF&hl=cs&rlz=1T4ADFA_csCZ454CZ456&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=rZpHT8fCIcSeOtfL_ekN&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CCYQ_AUoAQ&biw=1360&bih=619
http://www.google.cz/search?q=lepen%C3%AD+r%C5%AFzn%C3%BDch+materi%C3%A1l%C5%AF&hl=cs&rlz=1T4ADFA_csCZ454CZ456&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=rZpHT8fCIcSeOtfL_ekN&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CCYQ_AUoAQ&biw=1360&bih=619
http://www.google.cz/search?q=lepen%C3%AD+r%C5%AFzn%C3%BDch+materi%C3%A1l%C5%AF&hl=cs&rlz=1T4ADFA_csCZ454CZ456&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=rZpHT8fCIcSeOtfL_ekN&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CCYQ_AUoAQ&biw=1360&bih=619
http://www.google.cz/search?q=lepen%C3%AD+r%C5%AFzn%C3%BDch+materi%C3%A1l%C5%AF&hl=cs&rlz=1T4ADFA_csCZ454CZ456&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=rZpHT8fCIcSeOtfL_ekN&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CCYQ_AUoAQ&biw=1360&bih=619
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Pájení 

 

Výhody.  

-lze spojovat běžné kovy, sklo, keramiku 

-napětí a deformace jsou mnohem menší než u svařování 

-spoje jsou vodotěsné, elektricky i tepelně vodivé 

-nízké pracovní teploty, kratší čas a nižší spotřeba energie 

 

Nevýhody. 

-poměrně nízká pevnost 

-odlišné chemické složení, nebezpečí elektrochemické koroze 

-důležitá přesnost přípravy spoje 

 

1. Pájení na měkko.  
Je nerozebíratelné spojování roztavenými kovovými slitinami-

pájkami. Při pájení nedochází k natavení základního materiálu, 

proto, že pájka má nižší teplotu tavení. Teplota tavení pájky 

do 500˚C. 

 

Pájedla. 

Jsou zařízení sloužící k roztavení pájky. Jsou buď elektricky 

ohřívané, nebo ohřívané cizím zdrojem tepla. 

 

      Elektrická páječka T 346 

      Vhodná pro pájení    

      v průmyslových závodech,  

      autoopravnách, klempírnách a 

      jiných dílnách. 
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      Transformátorová páječka 

      Vhodná pro pájení elektrických 

      spojů. 

 

 

 

 

 

 

 

      Pájedla s cizím zdrojem tepla 

 

 

 

 

 

Měkké pájky (slitiny cínu a olova). 

 

 

      Pájka ve formě drátu-potřebuje 

      tavidlo. 

 

      Pájka ve formě trubičky-tavidlo 

      je obsaženo v pájce. 
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      Pájka ve formě tyčí - vhodná pro 

      klempířské práce. 

 

Tavidla. 

Jsou chemické látky v kapalné, nebo tuhé formě, které 

odstraňují oxidy, chrání povrch před oxidací a zvyšuje 

smáčivost pájky. 

      

 

      

 

     Tavidlo pro pájení na měkko (tuhá 

     forma). 

 

 

 

 

        

 

     Tavidlo v kapalný formě-chlorid  

     zinečnatý (ředěná kyselina solná 

     s přidáním zinku). 
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Technologie pájení na měkko. 

 

Spojují se součásti z plechů, trubek, elektrické vodiče, ocel, 

pozinkované, pocínované plechy, hliník a slitiny mědi. 

Spoj je nejpevnější, pokud je spára mezi součástmi 0,1 mm. 

Postup: stykové plochy slícovat, očistit, odmastit. Nahřát 

pájedlo na pracovní teplotu. Naneseme pájku na pájedlo a 

přiložíme na spoj. Počkáme, až se součásti ohřejí, pájka se 

roztaví a rovnoměrně zateče a součásti spojí. Spojované 

součásti během pájení k sobě přitlačujeme. Po zchladnutí spoj 

očistíme. 

 

Kontrolní otázky. 

 

1. Jaká je teplota tavení měkké pájky? 

2. Jaké jsou zdroje ohřevu pájedla? 

3. V jaké formě mohou být používaná tavidla? 

4. Nejvhodnější velikost spáry pro pájení je? 

 

2. Pájení na tvrdo. 

Je nerozebíratelné spojování, při kterém nedochází k roztavení 

základního materiálu stejně jako u pájení na měkko, ale 

teplota tavení tvrdé pájky je nad 500˚C (nejčastěji 600 až 

700˚C). Spoje jsou pevnější než při pájení na měkko. 
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Tvrdé pájky jsou slitiny mědi, zinku, stříbra. 

 

 

 

 

       

      Tvrdá mosazná pájka (jako  

      tavidlo se používá borax). 

 

 

  

 

 

 

 

 

      Další pájky pro tvrdé pájení  

      (tavidlo je na obalu, nebo uvnitř 

      trubičky). 

 

 

 

Technologie pájení na tvrdo. 

 

Často se jim nahrazuje svařování. Vhodné pro namáhání 

v tahu. Spojují se oceli, litina, neželezné kovy i keramicko-

kovové materiály. 

Postup: úprava stykových ploch je stejná jako u pájení na 

měkko. Dbáme na správnou šířku spáry. Zdrojem tepla pro 

tvrdé pájení je nejčastěji kyslíko-acetylenový, nebo propan-
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butanový plamen. Po zchladnutí spoj vždy mechanicky 

očistíme. 

 

Kontrolní otázky. 

1. Při jakých teplotách se provádí pájení na tvrdo? 

2. Co je zdrojem tepla při pájení na tvrdo? 

3. Pájením natvrdo se často nahrazuje? 

 

Použité zdroje. 
FIALOVÁ, D., GRADEK, V. Zámečnické práce a údržba, Technologie 2. díl, Praha: Parta, 2007 

http://www.google.cz/search?q=tvrd%C3%A9+p%C3%A1jky&hl=cs&rlz=1T4ADFA_csCZ454CZ45
6&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=97xHT5zXIIWfOqOZmLkO&sa=X&oi=mode_link&c

t=mode&cd=2&ved=0CBgQ_AUoAQ&biw=1360&bih=619 

 

Svařování. 

 

Svařování patří mezi pevná a nerozebíratelná spojení. 

Podstatou je natavení základního i přídavného materiálu 

v místě spoje. Po vychladnutí vzniká pevný spoj-svár. Pro 

zaručení kvality svárů je nutné, aby základní materiál měl 

nízký obsah uhlíku-do 0,22 %. Přídavný materiál (elektroda) 

by měl mít složení podobné. 

Svařování rozdělujeme na-tavné a tlakové. 

 

1. Tavné svařování-svár vzniká působením tepelné energie. 

Patří sem zejména svařování 

-elektrickým obloukem a plamenem 

-svařování slévárenské 

-termitem 

-elektronovým paprskem a laserem 

-plazmou 

-pod tavidlem 
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2. Tlakové svařování-svár vzniká působením tepelné a 

mechanické energie.  

-svařování kovářské 

-třením 

-elektrické odporové 

-za studena 

-výbuchem 

 

 

 

        Svařování kovářské 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Svářečka pro bodové svařování 

 

 

 

 

      Svařování výbuchem 
 

 

(1) navařovaný materiál, (2) svar, (3) základní materiál, (4) 

exploze, (5) trhavina, (6) trysk 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/ONC_Zoetermeer_Puntlasmachine.jpg
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Svařování elektrickým obloukem. 

 

Oblouk hoří mezi elektrodou a svařovaným materiálem a jeho 

působením vzniká teplo, které vytváří tavnou (svařovací) 

lázeň. Přístupu vzduchu k tavné lázni brání obal elektrody.  

 

      Schéma ručního obloukového 

       svařování obalenou elektrodou:

      (1) obal elektrody, (2) kovové 

      jádro elektrody, (3) ochranná 

      atmosféra, (4) svarová lázeň, (5) 

      základní materiál, (6) svarový 

      kov, (7) struska 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SMAW_area_diagram.svg
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Ruční svařování obalenou elektrodou.    

      
             

      Schéma svařovacího obvodu 

  

Je nejčastější způsob obloukového svařování. Zdrojem 

svařovacího oblouku bývá stejnosměrný proud (svařovací 

usměrňovač), nebo střídavý elektrický proud (svařovací 

transformátor).  

Svařovací usměrňovač UTA 200 

     
 

Svařovací transformátor PRATICA 152 

 

 

 

 

 

http://www.google.cz/imgres?q=sva%C5%99ovac%C3%AD+transform%C3%A1tor&hl=cs&sa=X&rlz=1T4ADFA_csCZ454CZ456&biw=1360&bih=619&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=RCWeQpTvvhLxmM:&imgrefurl=http://www.rucni-naradi.cz/telwin-pratica-152-turbo-acd&docid=cj0ZEZNkHUvkAM&imgurl=http://www.rucni-naradi.cz/img_product/img/telwin-pratica-152-turbo-mma-svareci-transformator-3776-50814160.jpg&w=1024&h=860&ei=aOJMT_qbAcPT0QXxxoXNAw&zoom=1
http://www.google.cz/imgres?q=sva%C5%99ovac%C3%AD+usm%C4%9Br%C5%88ova%C4%8D&hl=cs&sa=X&rlz=1T4ADFA_csCZ454CZ456&biw=1360&bih=619&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=39qwhTfNVa8MPM:&imgrefurl=http://triodyn.com/produkty/usmernovace.htm&docid=5vCpY-mVyQRuAM&imgurl=http://triodyn.com/produkty/design/uta.jpg&w=281&h=249&ei=OONMT__2EIK_0QWTqo2eBQ&zoom=1
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Zapálení elektrického oblouku. 

Elektrický proud začne obvodem protékat až po zapálení 

oblouku. Ten se zapálí dotekem elektrody základního 

materiálu a jejím krátkým odtažením. Hořením oblouku 

vznikají vysoké teploty, které natavují základní materiál a 

elektrodu. Materiály se mísí. Chladnutím vzniká svár, který je 

chráněn roztaveným obalem elektrody (struskou). 

 

Obal elektrody má tyto funkce: 

 odděluje svarový kov od okolního vzduchu a zabraňuje 

vniknutí kyslíku a dusíku do svařovaného místa (kyslík 

vede k oxidaci, dusík způsobuje křehkost). 

 vkládá do sváru legující prvky (mangan, uhlík a jiné) 

 stabilizuje elektrický oblouk (ionizace vzduchu). 

 vytváří strusku, ta chrání svár před rychlým chladnutím a 

před vzduchem, pohlcuje nečistoty z tavící lázně. 

 

Obalené elektrody 

Používají se převážně k svařování uhlíkových a 

nízkolegovaných ocelí a ocelolitin. 

Součástí obalu mohou být – vápenec (bazický obal), 

feromangan (kyselý obal), oxid titaničitý (rutilový obal). 

Celulóza (speciální obal). 

 

Značení obalených elektrod (výrobce v České republice) 

 

Příklad – E-B 121 (nejčastěji používaná pro výuku svařování) 

E – elektroda pro ruční svařování elektrickým obloukem 

B – druh obalu: B=bazický, K=kyselý, R= rutilový,  

 S=speciální) 
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První číslice značí přídavný materiál 

1 – nelegované oceli 

2 – nízkolegované oceli 

3 – nízkolegované a žáropevné oceli 

Další dvojčíslí je pořadové číslo 

 

Bezpečnost práce při svařování elektrickým obloukem. 

Používat základní vybavení svářeče, suchý pracovní oděv, 

izolační podložky, dostatečné odvětrávání, v blízkosti 

neskladovat žádné hořlaviny, mít po ruce vhodný hasicí 

přístroj (práškový), při výměně kabelů vždy svářečku vypnout 

neprovádět žádné zásahy do svářečky a před použitím ji vždy 

prohlédnout. 

 

Kontrolní otázky. 

 

1. Co je nutné pro zaručení kvality sváru? 

2. Vyjmenuj některé způsoby tavného svařování. 

3. Kde vzniká svařovací oblouk? 

4. Co bývá zdrojem svařovacího oblouku? 

5. Jaká je funkce obalu elektrody? 

6. Jaké je základní vybavení svářeče pro elektrický oblouk? 

 

Svařování plamenem. 

 

Patří do skupiny tavného svařování, kde zdrojem tepla 

natavování materiálu je plamen hořícího plynu. 

Toto svařování se hodí zejména pro tenčí materiály, kde by při 

svařování elektrickým obloukem hrozilo propálení (nehodí se 

na tlusté materiály). 
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Druhy a teploty plamenů: 

- acetylén + kyslík  3 200 C˚ (nejpoužívanější) 

- propan-butan + kyslík 2 800 C˚ 

- metan + kyslík  2 700 C˚ 

Plamen vzniká zapálením plynu a přidáváním plynu 

podporujícího hoření tj. kyslík. 

 

Směs vycházející z hubice hořáku vytváří plamen: 

- neutrální, pro svařování oceli (poměr mísení 1:1) 

- oxidační (přebytek kyslíku), svařování mosazi a některých  

  bronzů  

- redukční (přebytek acetylénu), svařování hliníku, jeho slitin, 

  svařování litiny a pájení  

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Bundesarchiv_B_145_Bild-F078960-0029,_Stuttgart-Untert%C3%BCrkheim,_Mercedes_Autowerk.jpg
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Zařízení pro svařování plamenem 

 

tvoří ocelové láhve na kyslík a hořlavý plyn, lahvové a 

redukční ventily, tlakové hadice a svařovací hořák. 

 

 

Souprava pro svařování plamenem. 

 

http://www.google.cz/imgres?q=sva%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD+plamenem&hl=cs&sa=X&rlz=1T4ADFA_csCZ454CZ456&biw=1360&bih=619&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=KAw6jBpy-f_wDM:&imgrefurl=http://svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2007010802&docid=J4Ns9rvsjLV9LM&imgurl=http://svarbazar.cz/phprs/image/metody/2_040701.jpg&w=358&h=204&ei=mRlNT6b7M-aI4gSSpKz-Ag&zoom=1
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Redukční ventily upravují tlak v láhvi na pracovní hodnoty. 

Tlak kyslíku se nastavuje na 0,3 až 0,5 MPa, pro řezání 

kyslíkem až 1,5 MPa. 

Tlak acetylénu se nastavuje u malých hubic 30 až 40 kPa u 

větších 50 až 60 kPa. 

 

Souprava svařovacích hořáků. 

 

 

http://www.google.cz/imgres?q=sva%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD+plamenem&hl=cs&sa=X&rlz=1T4ADFA_csCZ454CZ456&biw=1360&bih=619&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=DCqd8brojXenRM:&imgrefurl=http://web.quick.cz/rekva/autogen/redvent.htm&docid=m_dnfwY1X_-kQM&imgurl=http://web.quick.cz/rekva/autogen/svarsoupr.jpg&w=300&h=203&ei=mRlNT6b7M-aI4gSSpKz-Ag&zoom=1
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Láhve. 

 

Ocelové bezešvé tlakové přenosné nádoby opatřené lahvovým 

ventilem s krytem (kloboučkem) a čtyřhrannou patkou. Podle 

druhu obsaženého plynu se barevně označují – viz tabulka. 

 
 

Hadice pro svařování. 

Hadice pro kyslík mají modrou, příp. šedou barvu a vnitřní 

průměr 6 mm. 

Hadice pro acetylen mají barvu červenou a vnitřní průměr 8 

mm. 

Nejmenší délka hadic musí být 5 m. Musí být absolutně těsné 

a zajištěny páskovými svorkami. Je nutné je chránit před 

jakýmkoliv poškozením. Poškozené hadice je nutné ihned 

vyměnit. 
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Svařovací drát. 

  

Je přídavný materiál. Složením musí odpovídat svařovanému 

materiálu. Proti korozi je chráněn poměděním. Vyrábí se 

v metrových délkách různých průměrů. 

 

Způsoby svařování plamenem. 

 

 

 
 

Bezpečnost práce při svařování plamenem. 

Používat vhodné pracovní ochranné pomůcky. Svařovat 

v minimální vzdálenosti od lahví 3 m. Dbát na požární 

ochranu. Zapálené hořáky odkládat na bezpečné místo. 
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Kontrolní otázky. 

 

1. K čemu je vhodné svařování plamenem? 

2. Jaká je teplota kyslíko - acetylenového plamene? 

3. Jaké znáš druhy plamenů podle mísení plynů? 

4. Vyjmenuj hlavní části svářecí soupravy! 

5. Jakou barvu mají hadice pro svařování, jejich nejmenší 

 délka? 

6. Jaká je základní výbava svářeče plamenem? 

 

 

 

 

 

 

Použité zdroje. 
FIALOVÁ, D., GRADEK, V. Zámečnické práce a údržba, Technologie 2. díl, Praha: Parta, 2007 
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