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1 VÝPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU
Pro truhláře a tesaře je velmi důležité správně vypočítat spotřebu materiálu na
příslušnou zakázku a tím zjistit potřebné náklady v korunách.

Je třeba vzít na vědomí, že objem dřeva ve formě prken, fošen, hranolů, trámů atd. se
uvádí v metrech krychlových (m³).
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Výkresy pro truhláře se však kotují v milimetrech. Proto je důležité umět převádět
jednotky, a to nejčastěji z milimetrů na metry a obráceně.
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Truhlářský výkres

Pro výpočet spotřeby materiálu nám slouží obrazec hranolu a vztah:

délka A × šířka B × výška C
V=A×B×C
B

S
C

A

N

Protože jsou jednotky na truhlářských výkresech uváděny v milimetrech a řezivo
kupujeme v metrech krychlových (m³), je třeba převést milimetry na metry.

TRUHLÁŘ 2 – VÝPOČ T Y SPOTŘEBY MATERIÁLU

Příklad:
délka prkna (A): 4 000 mm,
šířka prkna (B): 200 mm,
tloušťka prkna (C): 30 mm.
Dosazujeme do vzorce rozměry v metrech:
4 000 milimetrů jsou 4 metry,
200 milimetrů je 0,2 metru,
30 milimetrů je 0,03 metru.

4 m × 0,2 m × 0,03 m = 0,024 m³

Prkno má tedy objem – kubaturu 0,024 m³
Vypočítaná veličina nám slouží k určení ceny neboli nákladů na materiál. Vynásobíme
objem materiálu (prkna, fošny, trámu) cenou materiálu za m3 a dostaneme cenu za jeden
kus.
Při ceně materiálu 10 000 Kč za m³ počítáme takto:

0,024 × 10 000 = 240 Kč (cena za jedno prkno)
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Pomocná tabulka pro převod jednotek
Poznámka: Centimetry nejsou v truhlářské výrobě oficiální jednotka.
Rozměr v milimetrech na
výkrese
1 000
2 000
3 500
100
200
350
258
10
20
35
25,8
1
2
3,5
2,58

Rozměr v centimetrech
100
200
350
10
20
35
25,8
1
2
3,5
2,58
0,1
0,2
0,35
0,258

Rozměr v metrech
(dosazujeme do vzorečku)
1
2
3,5
0,1
0,2
0,35
0,258
0,01
0,02
0,035
0,0258
0,001
0,002
0,0035
0,00258

Úkol: Určete správný výsledek – převádíme milimetry na metry:
Rozměr (mm)
1 111
201
258
21
36
2
3 501

Možnost A
1,111 m
2,01 m
0,258 m
2,1 m
0,036 m
0,02 m
35,01 m

Možnost B
0,1111 m
20,1 m
2,58 m
0,021 m
0,36 m
0,35 m
3,501 m
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Možnost C
11,11 m
0,201 m
0,358 m
21 m
3,6 m
0,002 m
0,3 m

UŽITÍ V PRAXI
Na výrobu police budeme potřebovat prkno:
délka (A): 1 222 mm,
šířka (B): 200 mm,
tloušťka (C): 26 mm,
cena materiálu: 12 000 Kč za m³.

Určete spotřebu materiálu v metrech krychlových (m³).
Určete cenu prkna v korunách.
Řešení:

B
C

A = 1 222 mm = 1,222 m
B = 200 mm = 0,2 m

S

A

C = 26 mm = 0,026 m

Dosadíme do vzorce:

V=A×B× C
V = 1,222 × 0,2 × 0,026
V = 0,00636 m³
Potřebné prkno bude mít kubaturu V = 0,00636 m³.
TRUHLÁŘ 2 – VÝPOČ T Y SPOTŘEBY MATERIÁLU

N

Cena za prkno:
Kubatura materiálu (objem) krát cena za 1 m³ = cena za prkno.

0,00636 × 12 000 = 76,3 Kč

Většina plošných materiálů, jako je překližka PD, dřevotřísková deska DT, laminovaná
deska LTD, dýha atd., se kupuje na metry čtvereční (m²).

Dřevotřísková deska DTD

Překližka – PD

Jejich cena je stanovená za 1 m² materiálu, nepočítáme tedy rozměr hranolu C jako
v předchozích příkladech, ale pouze plochu obrazce S.

S = délka A × šířka B
S=A×B

S

A
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B

Příklad:
Zadní dílec skříně (záda) vyrobené z překližované desky PD:
Rozměry:
A = 1 800 mm,
B = 800 mm,
tloušťka = 4 mm.
Cena za 1 m² PD je 300 Kč.

Určete rozměr zadního dílce skříně v m².
Určete cenu zadního dílce skříně v korunách.
Řešení:
A = 1,8 m,
B = 0,8 m.
K tloušťce nepřihlížíme, protože cena za materiál se uvádí v metrech čtverečních (m²).

S=A×B
S = 1,8 × 0,8
S = 1,44 m²
Na zhotovení zadního dílce skříně budeme potřebovat 1,44 m² PD.
Cena materiálu na zadní dílec skříně bude rovna ploše potřebného materiálu:

S × cena za 1 m²
1,44 × 300 = 432 Kč
Cena: zadní dílec skříně bude stát 432 Kč.
Poznámka: pokud si nejste jistí při převodu jednotek z milimetrů na metry a opačně,
použijte převodní tabulku!
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2.1 DRUHY LEPIDEL A PRINCIPY LEPENÍ
Lepením vznikne soubor, který je trvalý, nelze jej znovu rozebrat. Lepit můžeme plochy,
spoje, materiály. Vždy k tomu budeme potřebovat lepidla. Na lepení bude mít vliv celá
řada faktorů. Mezi nejdůležitější patří použité lepidlo, lepený materiál.

Lepení je důležitou součástí zejména při:
• Dýhování – nalepování okrasných dýh, fólií a laminátů na plochy a boční plochy dílců;
• Konstrukčním lepení – při montáži části výrobků a celých výrobků;
• Lepení se současným tvarováním – při výrobě tvarovaných polotovarů (lamelované
dílce, dílce vyrobené tvarovým lisováním aglomerovaných materiálů apod.);
• Lepení se současným lisováním – při výrobě konstrukčních desek z masivního
dřeva – bio desek, překližovaných konstrukčních desek – překližky, laťovky, při výrobě
aglomerovaných desek – dřevotřískových, dřevovláknitých desek (suchou cestou) atd.

LEPIDLA POUŽÍVANÁ VE VÝROBĚ NÁBYTKU
V dřevařské a nábytkářské výrobě se setkáváme s celou řadou lepidel. Nejčastěji je
rozdělujeme podle původu: přírodní a syntetická.

Přírodní lepidla
Jejich využití je v současné době velmi omezené nebo se nepoužívají vůbec.
Rostlinná lepidla – mouky, škroby atd. se k lepení dřeva nepoužívají.
Živočišná lepidla – jsou vyrobena z živočišných bílkovin – glutinu (z kostí a kůže zvířat),
kaseinu (mléčná bílkovina), albuminu (krve jatečných zvířat).
V současné době se používají glutinová lepidla (teplý klih) zejména při restaurování.
V běžné výrobě se vyskytují velmi málo. Dají se použít pro konstrukční lepení. Spoje jsou
velmi pevné a pružné. Velkou nevýhodou je jejich zdlouhavá příprava, malá odolnost
proti zvýšené vlhkosti a působení mikroorganismů.
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Kaseinová lepidla – nejsou ve výrobě běžně používaná. Mají sice vysokou odolnost proti
vlhkosti a jsou pružná, takže se používala při výrobě stavebně truhlářských výrobků
nebo lepených nosníků, ale otupují břity nástrojů při obrábění lepených dílců, popřípadě
zabarvují dřevo s vyšším obsahem tříslovin.
Albuminová lepidla – používala se k lepení vodovzdorných překližek, ale v současné
době je jejich využívaní minimální.

Syntetická lepidla
V současné době se v praxi využívají nejvíce. Rozdělují se na termoplastická
a reaktoplastická lepidla podle vztahu k teplu.
Reaktoplastická lepidla – tvoří velkou skupinu v praxi často používaných lepidel.
Účinkem tepla a chemickou reakcí nenávratně vytvrzují. Nejvíce se používají lepidla
močovinoformaldehydová (UF), melaminformaldehydová (MF), fenolformaldehydová
(PF), fenolresorcinformaldehydová (FR), atd.
Močovinoformaldehydová lepidla – používají se při výrobě překližovaných
a aglomerovaných materiálů, při nalepování dýh a dekoračních reaktoplastických fólií
na plochy nábytkových dílců. UF lepidla vytvrzují chemickou reakcí pomocí tvrdidla při
teplotách od 10 do 160 °C. Spoje jsou pevné, bezbarvé, částečně vodovzdorné. Lepený
povrch před nánosem UF lepidla musí být dokonale hladký a rovný, protože nanesená
vrstva lepidla by měla být co nejtenčí, aby nedocházelo k jejímu popraskání. UF lepidla
se prodávají pod obchodními názvy Umacol C, Umacol CM, Diakol DM, Dukol atd.
Melaminformaldehydová lepidla – používají se při výrobě dekoračních dýhovacích
fólií jako impregnace papírového podkladu nebo na výrobu některých dřevotřískových
desek a překližek. Jsou zdravotně nezávadná, používají se při výrobě nábytku, kde je
tento požadavek nutno dodržet. Například kuchyňský nábytek, dětský nábytek apod. MF
lepidla jsou jednosložková, vytvrzují za vysokých teplot 130 až 150 °C chemickou reakcí
bez tvrdidla. Jsou vodovzdorná. Obchodní název Umaform M.
Fenolformaldehydová lepidla – používají se v kapalné formě jako za studena tuhnoucí
montážní lepidla a za tepla tuhnoucí dýhovací lepidla a jako za tepla tuhnoucí suché
lepidlové filmy (lepicí fólie). Lepidla pak tuhnou jen za působení tepla. Skládají se
zpravidla ze suchých papírových pásů, které jsou napuštěné částečně zaschlými
fenolovými pryskyřicemi, ke kterým je přidáno tvrdidlo. K vytvrzení tak dochází až při
vyšších teplotách. Běžně užívaná tekutá formaldehydová lepidla se užívají za tepla nebo
za studena, vždy s přídavkem tvrdidla. Tato lepidla se používají převážně při výrobě
aglomerovaných materiálů ze dřeva. Spoje lepené fenolovými lepidly jsou odolné vůči
vodě i vyšším teplotám, tropickým podmínkám a povětrnostním vlivům, spoje jsou
tmavě hnědé a poměrně elastické. Používají se v případech, kdy je odolnost ostatních
lepidel vůči vodě malá, např. u oken, lodních staveb a při stavbě člunů.
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Jsou vhodná i pro dřevo s vyšší vlhkostí do cca 25 %. Doba vytvrzení PF lepidel za tepla
činí až 15 minut, doba zpracovatelnosti až 3 hodiny, nanášené množství zpravidla
mezi 120 g/m2 a 160 g/m2, otevřená doba až 15 minut. Prodávají se pod obchodními
názvy: Umacol B, Umaform XF 60 a FF 50, PF resol Umaform B 115, Umaform B116
a Fenekol.
Fenolresorcinformaldehydová lepidla – patří k nejlepším voděodolným lepidlům.
Vytvrzují přidáním formaldehydu při běžné teplotě. Spoje odolávají horké i studené
vodě, povětrnostním vlivům, kyselinám, zásadám a jsou vysoce pevné. Lepidlo vytvrzuje
v neutrálním prostředí, takže nepůsobí agresivně na dřevo ani na kování. Používá se
na lepení lamelových nosníků, střešních vazníků, při výrobě velkých hal, mostních
konstrukcí, apod. Spoje jsou vysoce pevné a trvanlivé.

Termoplastická lepidla
Tato lepidla tuhnou ochlazením a ztrátou vody, jedná se o vratný proces. Mezi nejčastěji
používaná lepidla patří disperzní polyvinylacetátová (PVAc), tavná a rozpouštědlová.
Disperzní polyvinylacetátová lepidla – mají v praxi široké použití. Jejich barva je mléčně
bílá, při nízké viskozitě mají vysoký obsah sušiny. Při jejich zahřátí na 60–90 °C se doba
vytvrzování zkracuje na cca 2–3 minuty. Lepidla jsou nehořlavá, nezávadná, odolná
biologickým škůdcům, neotupují nástroje. Spoje jsou vysoce pevné i ve smyku. Tato
lepidla lze zakoupit pod obchodními názvy: Ponal PVAC, Duvilax LS 50, Duvilax LSU –
60, Disperkol, Umacol P, Rakoll, Rakoll Duplit a Rakoll Expres, PVAC D 7500, PVAC
tvrditelný – jedno nebo dvousložkový.
Složení jednotlivých polyvinylacetátových lepidel je upraveno podle určení: montážní
lepidla, dýhovací lepidla, směsná a laková lepidla.
• Montážní lepidla – slouží k lepení konstrukčních spojů, lepení deskových materiálů
a k lepení vrstveného laminátu na nosné desky. Otevřená doba těchto lepidel je 5 –
30 minut, lisovací doba až 30 minut, doba úplného vytvrzení až 3 hodiny. Vlhkost
dřeva by měla být v rozmezí
• 8 % až 12 %, teplota dřeva, lepidla a místnosti mezi 18 °C až 22 °C a relativní vlhkost
vzduchu pod 65 %.
• Dýhovací lepidla – používají se pro dýhování, nanášejí se stěrkou nebo válečkem, a to
jak ručně, tak i strojně, množství naneseného lepidla by mělo být v rozsahu 14 g až
200 g na 1 metr čtvereční. Otevřená doba je také 5–30 minut, doba lisování je závislá
na použité teplotě. Čím vyšší teplota, tím nižší doba lisování. Při 20 °C činí 60 minut, při
50 °C až 30 minut, při 80 °C až 8 minut. Při lepení za studena je vhodná vlhkost dřeva
okolo 10 %. Teplota dřeva, lepidla a místnosti mezi 18 °C až 22 °C a relativní vlhkost
vzduchu pod 65 %. Lisovací tlaky až 0,3 MPa. V případě mnohahodinovém lisování pod
15 °C se mohou dýhy vlivem kovových lisovacích desek zabarvit.
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• Směsná lepidla – jsou kombinací polyvinylacetátových lepidel, do kterých se
přidává cca 10 % močovinoformaldehydových lepidel. Doba zpracovatelnosti činí
až 15 hodin, otevřená doba až 15 minut. Polyvinylacetátový podíl tvrdne fyzikálně,
močovinoformaldehydový podíl vytvrzuje chemickou reakcí. Používají se na výrobu
nábytkových dílců, které jsou vystaveny působení vlhkosti – např. koupelnový
nábytek.
• Laková lepidla – tento typ lepidel je vhodný k montážnímu lepení, při kterém dochází
k narušení vrstvy nitrolaku a tím dochází k trvalému spojení těchto dílců. Otevřená
doba je 5 až 20 minut, lisovací tlak asi 0,3 MPa, doba lisování při pokojové teplotě
(cca 20 °C) bývá okolo 15 minut, doba konečného vytvrzení činí až několik hodin. Při
lepení ploch dokončených lakem se lepidlo nesmí dostat mimo lepenou spáru, aby
nedošlo k narušení laku.
Tavná lepidla – patří mezi tuhá lepidla na bázi kaučuku, polyethylenvinylacetátu
a jiných termoplastů. Lepidlo se taví při teplotě kolem 120–200 °C. Má velmi
dobrou adhezi. Vytvrzuje po velmi krátké době během několika sekund opětovným
vychladnutím taveniny. Nemusí se klimatizovat, ihned získává manipulační pevnost
pro další opracování. Mezi jejich nevýhody patří nízká odolnost proti vodě a proti
vyšším teplotám. Tavná etylenvinylacetátová lepidla EVAc) se používají na olepování
bočních ploch v průběžných olepovačkách. Při teplotě kolem 200 °C se v zásobníku
stroje taví a po nanesení na boční plochu dílce během několika sekund tuhnou. Tavná
polyuretanová lepidla se používají na konstrukční lepení, například u folding systému.
Teplota tavení je nižší kolem 120 °C, lze je proto nanášet i pomocí ručních aplikátorů.
V nich je lepidlo pomocí elektrické spirály ohříváno. Tuhne opět během několika sekund.
Rozpouštědlová lepidla se využívají především při lepení čalounických materiálů nebo
k nalepování dekoračních fólií a laminátů na plochy nábytkových dílců. Prodávají se
pod obchodními názvy Chemopren, Alkafen, apod.). Jsou to roztoky organických
rozpouštědel a syntetických pryskyřic, například vinylické, akrylátové nebo syntetického
kaučuku.

PRINCIP LEPENÍ
Lepení znamená spojení dvou ploch pomocí lepidla, které má k oběma plochám dobrou
přilnavost. Lepidlo je v momentě lepení vždy v tekutém stavu, protože jedině tak lze
docílit přilnutí k lepeným plochám.
Pevnost lepeného spoje ovlivňuje:
• přilnavost lepidla k lepenému materiálu adheze,
• vnitřní soudržnost lepidla koheze,
• smáčivost lepeného materiálu.
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Adheze
Dobrá přilnavost lepidla k lepené ploše je základem úspěšného lepení. Vznik a velikost
adhezivní síly vysvětlují různé teorie, především teorie mechanické adheze a specifická
adheze, vznikem mezimolekulárních přitažlivých sil.
Mechanická adheze je nejstarší teorií. Spočívá ve vniknutí tekutého lepidla do pórů
a nerovností materiálu, kde ztuhne a vytvoří tak množství malých spojovacích
prostředků, jakýchsi zámečků. Na celkové pevnosti lepeného spoje se podílí asi
10 až 30 %.
Rozhodující je adheze specifická, tvořená řadou fyzikálních a chemických sil, zejména
přitažlivými mezimolekulárními silami, vznikajícími v povrchové vrstvě lepeného
materiálu při velmi těsném přiblížení lepených povrchů. Proto se musí vyvinout
dostatečně velký tlak na lepený spoj (použitím lisů a stahovacích přípravků). Podíl
mezimolekulárních sil na celkové pevnosti spoje je 70 až 90 %.
Přilnavost lepidla ovlivňuje také čistota lepené plochy. Znečištěný povrch prachem,
pryskyřicí apod. zabraňuje roztékání lepidla a vytvoření souvislého filmu.
Koheze
Označuje se tak vnitřní soudržnost molekul lepidla. Závisí na stupni vytvrzení
a uspořádání lepidel do makromolekul. Koheze vzniká ve vrstvě lepidla po odpaření
rozpouštědla až do vytvoření pevné vrstvy, která adhezivními silami spojuje obě lepené
plochy. Koheze lepidla by měla být větší než koheze lepeného materiálu.
Smáčivost povrchu lepeného materiálu
Schopnost kapky lepidla roztéct se po povrchu lepeného materiálu se nazývá
smáčivost. Ovlivňují ji přitažlivé (adhezivní síly) a také odpudivé síly, které se zvyšují
s mírou znečištění povrchu (prachem, pryskyřicí, mastnotou). Jsou-li odpudivé síly větší
než přitažlivé, kapky lepidla se vlivem povrchového napětí kapaliny neroztečou, ale
v důsledku snahy kapaliny zaujmout co nejmenší plochu se od sebe oddělují, vytvoří
„kuličky“.
Přeměna naneseného tekutého lepidla v tuhý lepicí film probíhá v několika fázích:
• snížení tekutosti, lepidlo začíná želatinovat, povrch je lepkavý,
• tuhnutí lepidla, se současně se zvyšující kohezí.
Při tuhnutí se lepidlo smršťuje. Pokud bylo lepidlo naneseno v tlustší vrstvě, mohl
by u křehkých lepidel (močovinoformaldehydové) tuhý lepicí filmu vlivem napětí
popraskat. Lepená plocha musí být rovná a hladká, aby byl tuhý film co nejtenčí.
Zabránit nadměrnému smršťování lepidla v lepené spáře lze pomocí zvýšení jejich sušiny
přidáním plnidel do lepicí směsi.
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Průběh vytvrzování závisí na lepidle:
Lepidla obsahující vodu
Tekutost lepidla (disperzní PVAc) se sníží vniknutím vody z lepidla do dřeva (nosného
materiálu)nebo jejím odpařením. Molekuly lepidla, které teď nejsou vzájemně odděleny
vodou, se dotýkají a ve vrstvě lepidla dojde k vytvoření kohezních sil a ztuhnutí lepidla
jak v pórech lepeného materiálu (mechanická adheze), tak ve vlastní vrstvě lepidla
(adheze specifická).
Lepidla obsahující rozpouštědla
Kohezní síly ve vrstvě lepidla vznikají odpařením rozpouštědla a působením relativně
vysokého lisovacího tlaku. Molekuly lepidla jsou po odpaření rozpouštědla těsně vedle
sebe ve vrstvách, které se nachází na obou stranách lepených materiálů. Při dotyku
a lisování obou dílů se spojí tvárné povrchové molekuly obou vrstev lepidla silnými
adhezivními a slabými kohezními silami. Lisovací tlak způsobuje kromě toho zvýšení
adhezivních sil mezi vrstvou lepidla a povrchem spojovaných materiálů.
Lepidla bez rozpouštědel
Kohezní síly se vytváří u těchto dvousložkových lepidel pomocí chemické reakce mezi
oběma složkami.

Podmínky pro lepení
Aby mohl vzniknout pevný spoj, musí být zaručeny určité podmínky, které lepení
ovlivňují. Jedná se o přípravu lepidla, jeho viskozitu, lepený materiál, dodržení
technologických podmínek.
Příprava lepidla vyžaduje dodržení přesných pokynů výrobce, přesné poměry
jednotlivých složek. Viskozita má značný vliv na nanášení i jakost lepeného spoje. Jedná
se o vnitřní tření tekutého lepidla. Velmi viskózní lepidlo je husté, neroztírá se dobře,
smáčivost je malá. Opakem je málo viskózní lepidlo, které se rychle vsakuje do materiálu,
není přilnavé. Viskozita se upravuje buď pomocí nastavovadel, plniv, čímž se zahustí,
nebo se ředí vodou, ředidlem, zahřátím. Hodnota viskozity je pro každé tekuté lepidlo
stanovena technologickým předpisem a průběžně se kontroluje.
Lepidla používaná v dřevařské a nábytkářské praxi by měla splňovat i další
požadavky na jejich vlastnosti, zejména:
• dostatečnou pevnost lepených spojů, která se udává jako pevnost ve smyku;
• pružnost lepidla, aby dokázala odolat pnutí vlivem objemových změn při bobtnání
a sesychání dřeva;
• odolnost proti vodě, stupeň odolnosti závisí na prostředí, v němž se bude výrobek
nacházet.
TRUHLÁŘ 2 – DRUHY LEPIDEL A PRINCIPY LEPENÍ

Rozdělení lepidel podle namáhání a použitelnosti vzhledem k vlhkosti:
• Skupina namáhání D1 – slouží pro vnitřní prostory, přičemž teplota jen příležitostně
a krátkodobě vystoupí nad 50 °C a vlhkost dřeva je max. 15 %.
• Skupina namáhání D2 – slouží pro prostory s krátkodobým působením odtokové
nebo kondenzační vody anebo vyšší vlhkosti vzduchu se vzrůstem vlhkosti dřeva max.
18 %.
• Skupina namáhání D3 – použití pro vnitřní prostory s častým krátkodobým
působením odtokové nebo kondenzační vody anebo dlouhodobém působení vyšší
vlhkosti vzduchu, vnější prostory chráněné před povětrnostními vlivy.
• Skupina namáhání D4 – vnější prostory s častým silným působením kondenzační
a odtokové vody, vnější prostory vystavené povětrnostním vlivům, ale s přiměřenou
ochranou povrchu.
Lepidla by také neměla otupovat nástroje, zabarvovat dřevo, snadno by se měla
připravovat a dobře skladovat.

Lepený materiál
Druh lepeného materiálu, zejména jeho pórovitost, neboli hustota, má vliv na adhezi.
Vlhkost dřeva by měla být 8 %, maximálně 12 %. Suché dřevo přijímá vodu z lepidla
rychleji, čímž se vytvrzení lepidla urychlí. U vlhkého dřeva se sníží viskozita lepidla
natolik, že lepidlo více vsakuje do dřeva a vzniká chudý spoj. Povrch lepeného materiálu
musí být zbaven nečistot kvůli smáčivosti a dobře opracován s minimálními tolerancemi,
aby nevznikly silné lepené spáry s malou pevností. Musely by se použít vyšší lisovací
tlaky, které ale vytlačují lepidlo ze spáry a vzniká opět chudý spoj. Teplota lepeného
materiálu, spolu s teplotou vzduchu jsou dalším činitelem ovlivňujícím kvalitu lepeného
spoje. Nepříznivě působí nízké teploty při lepení PVAc lepidly, spoj je málo pevný, lepidlo
tzv. „zamrzá“. Minimální teplota by neměla poklesnout pod 10 °C. Příliš vysoké teploty
zase způsobují nadměrné vsakování lepidla do dřeva, nebo předčasné vytvrzení lepidla
(reaktoplastická), aniž byl dosažen potřebný lisovací tlak a lepený spoj je proto malý.

Technologické podmínky lepení
Jsou stanoveny technologickými předpisy pro každý druh lepidla a jsou závazné.
Technologickými podmínkami se rozumí zejména lisovací teplota, tlak a čas.
Lisovací teplota – teplo potřebné k prohřátí lepeného materiálu a lepené spáry. Urychluje
přechod lepidla z tekutého stavu do pevného.
Lisovací tlak – nutný pro co nejtěsnější přiblížení lepených povrchů k sobě a vznik
přitažlivých mezimolekulárních sil. Musí působit do dosažení tzv. manipulační pevnosti
lepeného spoje, teprve poté lze lis nebo stahovací přípravky uvolnit, aniž by se lepený
spoj poškodil.
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Lisovací čas – je závislý na druhu použitého lepidla a na teplotě při lepení. Je to doba
mezi začátkem a koncem plného lisovacího tlaku. U kontaktních lepidel se používá výraz
přítlačná doba.
S těmito základními technologickými podmínkami souvisí další důležité pojmy:
Doba zrání lepidla – rozumí se tím doba od připravení lepidla do zpracovatelného stavu.
Lepidlo se smí nanášet až po uplynutí předepsané doby zrání.
Doba zpracovatelnosti směsi – je doba, po kterou může lepidlo zůstat od
zpracovatelného stavu do začátku vytvrzování v nádobě. Na konci doby zpracovatelnosti
je lepidlo nepoužitelné.
Čekací doba – je doba po nanesení lepidla na plochy až po dosažení úplného lisovacího
tlaku. Rozlišujeme mezi otevřenou a uzavřenou čekací dobou.
Otevřená čekací doba – je doba od nanesení lepidla po přiložení spojovaných dílců
k sobě.
Uzavřená čekací doba – navazuje na otevřenou čekací dobu a končí dosažením úplného
lisovacího tlaku.
Teplota tuhnutí, popřípadě teplota tvrdnutí – je závislá na druhu lepidla. Je to teplota
během tuhnutí nebo tvrdnutí. Při lepení za studena se pohybuje mezi 5 °C až 30 °C,
u lepení za tepla v rozmezí nad 30 °C do 180 °C a více.
Doba tuhnutí nebo tvrdnutí – je doba, kterou potřebuje lepidlo, aby dosáhlo pevnosti
lepené spáry a umožnilo uvolnění lisovacího tlaku.
Doba konečného vytvrzení – je doba, která se přidává k době tvrdnutí, protože
u některých lepidel není po době tuhnutí pevnost lepené spáry dostatečná. Není potřeba
lisovací tlak.
Tloušťka lepidlové spáry – podle průměrné tloušťky lepidla se označují do 0,1 mm jako
tenké a s tloušťkou větší než 0,1 mm jako silné.
Lepení za tepla neboli teplé aktivační lepení – toto lepení se provádí pomocí
termoplastických lepidel, nejčastěji PVAc. Na jednotlivé lepené plochy se nanese lepidlo,
nechá se zaschnout, poté se lepené plochy přiloží k sobě a přitisknou se. Za působení
tepla se lepidlo opět zkapalní a zchladnutím se spojí lepené plochy k sobě.

Příprava lepidel a lepicích směsí
Některá lepidla jsou výrobcem připravena k okamžitému použití. Například PVAc lepidla,
rozpouštědlová lepidla nebo lepicí fólie.
Lepicí směsi se připravují podle daných technologických receptů stanovených výrobcem.
Určují složení jednotlivých směsí a poměr složek.
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Do lepicích směsí se přidávají podle typu lepidla různé složky:
• vlastní lepidlo;
• nastavovadlo – zvětšuje objem směsi, samo má lepicí schopnosti. Nejčastěji se
používá technická mouka. Její množství nesmí přesáhnout 20 % objemu lepidla,
protože by se značně snížila odolnost proti vlhkosti. Použitím nastavovadla lze snížit
náklady na lepidlo, reguluje se viskozita, zvyšují se lepicí schopnosti lepidla, zlepšuje
se elasticita lepených spojů a snižuje nebezpečí prosakování lepidla;
• plnivo (plnidlo) – zabraňuje, aby lepicí směs nadměrně nevsakovala do dřeva. Pro
tyto účely se používá například dřevní moučka, kaolín, mastek. Do lepicí směsi se jej
přidává 10 – 40 % v závislosti na druhu lepidla;
• tvrdidlo – je důležité pro chemickou reakci s lepidlem, při níž dochází k vytvrzení
spojováním a zesítění molekul. Podle druhu lepidla se volí tvrdidlo. Jeho množství
je stanovené a musí se dodržet, protože nadměrný obsah by zvýšil křehkost lepidla
a jeho praskání vlivem napětí v lepené spáře. Pro močovinoformaldehydové pryskyřice
se používá obvykle chlorid amonný, který tvoří kolem 10 % obsahu lepidla. Prášek
se rozpouští v teplé vodě (40 °C) za stálého míchání. Koncentrace roztoku je asi 15 %
a přidává se těsně před použitím lepicí směsi;
• retardéry – používají se při lepení za horka k prodloužení životnosti namíchané lepicí
směsi, když hrozí nebezpečí předčasného vytvrzení před dosažením dostatečně
vysokého tlaku. Jako retardér se používá například čpavková voda v množství 0,1–1 %
objemu lepidla;
• zpěňovadla – zvyšují objem lepicí směsi. Šleháním směsi a zpěňovadla se vytvoří
hustá pěna, která se dobře nanáší, nezvlhčuje dřevo, neprosakuje ani velmi tenkou
dýhou.
Lepicí směs se připravuje mícháním. Pokud se do směsi přidává mouka, musí se nechat
dobře nabobtnat, takže se směs připravuje 24 hodin před použitím. Při přípravě většího
množství lepicí směsi, například pro dýhování, se používají míchačky s objem 100 až
200 kg, ve kterých se směs promíchává pomocí míchadla poháněného elektromotorem.
Menší množství lepidla se rozmíchává pomocí míchadla osazeného do elektrické vrtačky.
Připravená směs se musí zpracovat do doby určené výrobcem. Většinou do 8 hodin.

Nanášení lepidel
Lepidla se nanáší ručně pomocí válečku nebo strojně, většinou válcovými nanašečkami.
Vrstva lepidla je proto tenká, ale dostatečná pro dobrý spoj. Montážní lepidla jsou
většinou vybavena aplikátory. Některá lepidla lze nanášet i stříkací pistolí, ale platí zde
celá řada podmínek a omezení.
Množství nanášeného lepidla závisí na druhu a použití lepidla. Doporučené dávkování
je vždy uvedeno v technickém listě lepidla. U močovinoformaldehydových lepidel je
nanášené množství zpravidla 120 až 150 g/m2,u PVAc lepidla dýhovací 140 až 200 g/m2.
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Dvouválcová nanášečka lepidla: 1 – dílec, 2 – nanášecí válec, 3 – dávkovací válec, 4 – dopravník
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Čtyřválcová nanášečka lepidla: 1, 4 – dávkovací válce, 2, 5 – nanášecí válce, 3 – lepidlo

Kontrolní otázky:
1. Co to je adheze a koheze?
2. Co to je lepicí směs?
3. Jak máme správně připravit materiál k lepení?
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2.2 DÝHOVÁNÍ
Olepování konstrukčních desek dýhou je jeden ze způsobů dokončování nábytkových
dílců. Jedná se o klasickou technologii, prezentující dřevěný materiál na plochách
nábytku nebo dveří.

Technologie dýhování ploch dýhovými sesazenkami zahrnuje tyto činnosti:
•
•
•
•
•
•
•

výrobu dýhových sesazenek,
přípravu ploch k dýhování,
přípravu a nanášení lepicích směsí,
přípravu souboru k lepení,
lisování souborů,
klimatizace,
opravné práce.

Dýha

Hrana
Poddýžka
Řez odýhovaným dílcem

Různé druhy dýh
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Nosič
(např. dřevotříska)

VÝBĚR DÝH, VÝROBA SESAZENKY
Z dýh jsou sestaveny sesazenky.
Podle toho, na kterou plochu dílců se používají, je rozdělujeme na:
• sesazenky vnější,
• vnitřní,
• sesazenky pro skryté plochy; pod dýhování.
Vnější sesazenky se dávají na čelní plochy dílců nábytku. Protože ovlivňují vzhled
nábytku, používají se okrasné dýhy. Díky textuře a podle způsobu sesazení mohou tvořit
různé obrazce: na podélnou, příčnou, křížovou spáru, do šachovnice, úhlopříčně apod.
Vlhkost a tloušťka dýh musí být shodná.
Pro vnitřní plochy nábytku se používají dýhy s málo výraznou texturou. Opět platí, že
vlhkost a tloušťka dýh musí být shodná.
Na skryté plochy dílců se používají i technické loupané dýhy.

Výběr listů dýh na výrobu vnější sesazenky

TRUHLÁŘ 2 – DÝHOVÁNÍ

Ukázky různých způsobů sesazení dýh pro vnější sesazenky (spojení dýh na podélnou spáru)

Výroba sesazenky na křížovou spáru

Sesazenka na křížovou spáru se zhotovuje vybráním čtyř listů dýhy ze svazku, tak jak
jdou za sebou. Následuje zarovnání dlouhých hran, obvykle pomocí pilky dýhořezky
nebo u menších dílců i skalpelu, a následně se na pásy dýhy narýsuje a uřízne úhel 45
stupňů.
Potom následuje skládání a zajišťování listů dýhy uřezanou stranou na 45 stupňů, listy
se přeloží přes sebe a uříznou tak, aby se vytvořil řez do kříže, na křížovou spáru. Řez
pilkou dýhořezkou obvykle nebývá úplně čistý, je nutné ho přebrousit brusným papírem.
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Postup výroby sesazenky na křížovou spáru

Výběr čtyř listů dýh sesazenky

Ořezání a sesazení páskou dlouhých stran
dvou listů dýh k sobě

Rýsování sešikmení pod úhlem 45°

Řez pod úhlem 45°

Položení dýh přes sebe

Nákres řezné spáry a řezání dýhořezkou

Kontrola úhlu a sestavení

Zajištění dlouhé spáry lepicí páskou

TRUHLÁŘ 2 – DÝHOVÁNÍ

Narýsování požadovaného tvaru
a následné ořezání

Využití sesazenky na křížovou spáru
například u stolové desky

Kromě prostých sesazenek se mohou dýhy vzájemně kombinovat a skládat do různých
obrazců či výjevů.
Taková sesazenka se nazývá intarzie nebo marketerie. S intarziemi se u moderního
nábytku setkáváme jen málo, mají však své stálé místo ve výrobě replik a v opravách
historického nábytku.

Jednoduchá intarzie, skládající se ze
sesazenky na křížovou spáru, jemné linky
a lemovací sesazenky, která je skládaná
rozdílně než střed
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Víko kazety – složitější intarzie
sestávající z přibarvované
dýhy a připalovaných lístků
květu

Dýhy jsou sesazeny pomocí:
• lepicí pásky,
• tavným vláknem,
• bodovým lepením spáry.
Sesazování lepicí páskou lze provádět ručně i strojně. Páska se lepí na lícovou plochu tak,
aby dýhy byly zajištěné proti posuvu a případnému poškození natržením.
Tavné vlákno se aplikuje speciálními stroji Kuper. Skelné vlákno prochází horkovzdušnou
trubicí, kde je aktivována tavná pryskyřice a klikatě se nanáší na rubovou plochu dýhy.
Bodové lepení spáry je méně používaný způsob, protože boční plochy musí být upraveny
tak, aby lepená spára byla kvalitní.
Po kontrole a případném odstranění vad se sesazenky formátují.

Výroba sesazenek pomocí laseru
Pro dělení dýh se využívá laserový paprsek. Lze tak vytvořit jakýkoliv tvar a velikost
obrazce a umožňuje dosáhnout perfektní spáru při spojení. Pomocí této technologie
můžeme vytvořit libovolné obrazce intarzií nebo například piktogramy a nápisy do
sesazenek na dýhování dveří podle přání zákazníka.

Ukázky intarzií vyrobených laserovým paprskem
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Postup výroby sesazenek
1. Sesazenky se nejprve rozměří. Rozměřování dýh je pro konečné zhotovení sesazenek
jednou z nejdůležitějších fází výroby, protože se již na začátku určuje konečný rozměr,
vzhled a kvalita produktu.
2. Dýhy se podélně zastřihnou pomocí dvoustřihových nůžek. Střih určuje kvalitu spoje
sesazenky a je velmi důležitý pro vlastní perfektní sesazení dýhových listů. Pomocí
laserového paprsku se nastaví místo střihu a následně se provede podélné střižení
svazků dýh pomocí dvoustřihových nůžek.

3. PV případě použití technologie lepené spáry se provádí nanesení lepidla na hrany
dýhových svazků Správné nanesení lepidla je nutné pro kvalitu slepení listů dýhy. Lepí
se tzv. na tupo.

		

4. Strojní sesazování dýh pomocí tavného vlákna patří ke klasickým a osvědčeným
způsobům. Používají se sesazovačky firmy Kuper, vlákno se nanáší do ostrých nebo
oblých vlnovek.
5. Tavné vlákno můžeme nanášet i ručně, ale předtím se musí všechny použité dýhové
listy zastříhnout – oformátovat do pravého úhlu.

Sesazovací stroj
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6. Poslední fází výroby sesazenek je jejich ořezání – odstranění technologické nadmíry
a následné začištění okrajů a jejich zpevnění tavným vláknem pro další manipulaci.
7. Před expedicí se provádí kontrola sesazenek a jejich balení, nejčastěji do fólií.

Ukázka spojování a sesazování dýh

ÚPRAVA PLOCH DÍLCŮ KONSTRUKČNÍCH DESEK
Dílce z konstrukčních desek, které mají být odýhovány, se musí brousit. Jednak se tím
provede tloušťková egalizace, což znamená sjednocení tloušťky, a zároveň se vyhladí
povrch. Odstraní se tak případné nečistoty, vlákna, prach a povrch je připravený k lepení.
Egalizace se provádí pomocí egalizačních širokopásových brusek.

NANÁŠENÍ LEPICÍ SMĚSI
Lepicí směs se nanáší na obě plochy přířezu konstrukční desky buď ručně pomocí
válečku, nebo strojně pomocí válcové nanášečky, nejčastěji čtyřválcové. Množství
nanášeného lepidla je ovlivněno vzdáleností dávkovacího a nanášecího válce. Aby se
lepidlo dobře nanášelo a neodkapávalo, jsou nanášecí válce příčně rýhované. Nános
lepidla musí být nanesen na celou plochu dílce rovnoměrně. Množství naneseného
lepidla na jednotku plochy se určuje technologickým předpisem pro lepení a udává se
v g/m2. Velikost nánosu ovlivňuje druh lepidla a lepený materiál, pro dýhové sesazenky
se pohybuje v rozmezí 150 až 220 g/m2, pro lepení fólií 120 až 140 g/m2. Velikost nánosu
se kontroluje vážením kontrolního dílce před nánosem a nanesení. Pokud je nános příliš
velký, tak se lepený materiál nadměrně zvlhčuje, bobtná a může se bortit. Za vysokých
teplot při lisování mohou vzniknout následkem nadměrné vlhkosti z lepidla na ploše
dýhy puchýře (pára zabránila spojení). Větší nános také způsobuje prosakování lepidla
dýhou, což může mít vliv na špatnou přilnavost mořidla nebo nátěrové hmoty. Malý
nános způsobí nedostatečné slepení.
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PŘÍPRAVA SOUBORU K LEPENÍ
Soubor, který je následně vkládán do lisu, tvoří přířez konstrukční desky s nánosem lepicí
směsi a dýhové sesazenky na vrchní a spodní ploše.

SKLÁDÁNÍ SOUBORU
Na dýhovaný dílec se na obě plochy nanese lepidlo a překryje sesazenkami, na lícovou
stranu z okrasné dýhy, na vnitřní stranu i s méně výraznou texturou. Platí pravidlo osové
symetrie, což znamená stejný počet vrstev z obou stran dýhovaného materiálu, stejnou
tloušťku a směr vláken dýh. Dýhuje‑li se překližovaná deska, směr vláken je vzájemně
kolmý. Při vícevrstvém dýhování musí být každá vrstva nalepena na předcházející tak,
aby směr vláken obou sousedních vrstev byl vzájemně kolmý. Každá odpovídající vrstva
na obou plochách musí míz stejný směr vláken. Při dýhování sesazenkami z kořenic se
používá poddýhování.

Poddýhování
Nalepení spodní dýhy -poddýžky pod okrasnou dýhu se provádí kvůli vyrovnání
nerovností hrubého povrchu konstrukční desky. Zejména na plochách dokončených
následně na vysoký lesk by byly tyto nerovnosti patrné. Poddýžky se vyrábí z měkkých
listnatých dřevin, například z topolu. Tloušťka poddýžek je 0,7–1,2 mm. Poddýhovávají
se obě plochy kvůli dodržení osové symetrie. Směr vláken poddýžky musí být na obou
plochách stejný.

Ruční nanášení lepidla
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Strojní nanášení lepidla

Postup při skládání souborů:

Sesazenka připravená k nalepení

Dýhovaný dílec opatřený lepidlem

Druhý díl sesazenky přiložený na dýhovaný dílec

Lisování dýhovaného dílce

LISOVÁNÍ
Lisování souborů se provádí v lisech. Používají se dýhovací lisy hydraulické jednoetážové
nebo víceetážové. Lisováním se vyvine potřebný tlak pro vytvoření přitažlivých –
adhezivních sil. Zároveň je lepený soubor zajištěn ve stlačeném stavu, než dosáhne
manipulační pevnost lepeného spoje, což znamená, že stupeň vytvrzení umožní slepený
soubor uvolnit z lisu bez nebezpečí porušení spoje.
Při lepení v jedno nebo víceetážových lisech se musí dodržet technologické a lisovací
podmínky.
Technologické podmínky určují teplotu na pracovišti 20 ± 2 °C, relativní vlhkost vzduchu
na pracovišti 60 ± 5 %, vlhkost lepeného materiálu 8 ± 2 %.
Lisovací podmínky udávají lisovací teplotu, lisovací tlak a lisovací čas.
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Lisovací teplota: čím je teplota v lisu vyšší, tím rychleji lepidlo vytvrdne a lisovací doba je
kratší.
Lisovací tlak: vytváří potřebné těsné přiblížení lepených povrchů.
Lisovací čas: má dvě fáze dobu ohřevu a dobu k vytvrzení lepidla. Doba ohřevu závisí
na tloušťce dýh, zpravidla se počítá 1 minuta na každý 1 mm tloušťky materiálu
od vyhřívané lisovací desky po nejvzdálenější lepenou spáru. Doba vytvrzování
lepidla závisí na druhu lepidla a lisovací teplotě. Základní doba vytvrzování
močovinoformaldehydových lepidel je kolem 3 minut při 100 °C ve víceetážových lisech.
V jednoetážových lisech se používají vyšší teploty 120–150 °C a čas se zkracuje na 45
vteřin.
Lisovací podmínky při dýhování nejčastěji používanými
močovinoformaldehydovými lepidly jsou obvykle:
Lisovací teplota:

100 °C víceetážové lisy

120–150 °C jednoetážové lisy

Lisovací tlak:		

0,6–1,2 MPa		

0,6–0,8 MPa

Lisovací čas: 		

6–10 minut		

65–90 vteřin

Menší dílce se mohou dýhovat pomocí dostatečného počtu svěrek a pevných, rovných
podložek. Dýhované dílce se musí prokládat papírem, aby nedošlo k vzájemnému
slepení dílců. Musíme dbát, aby sesazenka na dílci „neujela“, aby zůstala na správném
místě.
Setkat se můžeme i s mechanickými lisy (tzv. poky). Tlak je vyvozen pomocí šroubového
mechanismu, tak jako u svěrek. Zatahování postupuje od středu k okrajům, aby se
zabránilo usazení lepidla ve středu dílce. Dýhovat lze i ve speciálních vysokofrekvenčních
lisech.

Strojní zařízení pro dýhování – lisy

Speciální vysokofrekvenční dýhovací lisy
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Dýhovací lis jednoetážový

KLIMATIZACE
Po vyjmutí z lisu se odýhované dílce ukládají na sebe do bloků a nechávají se
12 až 24 hodin klimatizovat při běžných podmínkách. Tím se dokončí vytvrzení lepidla,
vyrovnání vlhkosti a ochlazení dílců. Následuje kontrola kvality dýhování a formátování.
Po zaschnutí lepidla následuje odstranění zbytků pásky, papíru a lepidla z povrchu
dílce. Dílce se brousí na pásové brusce. Tato operace je poměrně náročná, snadno dojde
k probroušení dýhy.

OPRAVNÉ PRÁCE
Při dýhování mohou vzniknout vady, například trhliny, spáry, průsak lepidla, puchýře,
zalisované zbytky lepidla nebo papíru vtlačené do krycí dýhy apod.
Při vzniku puchýře (bubliny)se dýha v tomto místě nařízne skalpelem, dovnitř se nanese
PVAc lepidlo a spoj se následně lisuje nebo se přežehlí žehličkou zahřátou cca na 40 °C.
V případě posunuté dýhy nebo trhliny je nutné scházející část doplnit. Tato opravná
dýha by měla být co nejvíce podobná použité nalepené dýze, pokud možno s podobnou
texturou. Vadná část se vyřízne skalpelem a vloží se opravný kousek. Spoj se zalepí,
zabrousí a popřípadě se doopraví opravnými tužkami.
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Pomůcky pro opravy dýhovaného povrchu

Příklady oprav dýhovaného povrchu
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Kontrolní otázky:
1. Popište postup při dýhování.
2. Co je to intarzie?
3. Vysvětlete postup při skládání souborů.
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2.3 ÚPRAVA DÍLCŮ FÓLIEMI A LAMINÁTY
Kromě dýh lze použít jako nábytkovou krytinu další materiály, zejména fólie a dekorační
lamináty.

ÚPRAVA DÍLCŮ LAMINÁTY
K oplášťování materiálů (nejčastěji dřevotřískové desky – DTD nebo polotvrdé vláknité
desky – MDF) se používají dekorativní vrstvené materiály – lamináty. Jedná se o slisované
listy papíru nasycené syntetickou pryskyřicí, která ovlivňuje jejich vlastnosti.
Dělení dekorativních laminátů podle druhu pryskyřice:
• melaminové – vícevrstvé,
• polyesterové – dvouvrstvé.
Lamináty se nalepují za studena i za tepla. K lepení se používají
močovinoformaldehydová lepidla – při teplotě 50–70 °C nebo kontaktní lepidla na bázi
chloroprenového kaučuku – pro teplotu 20 °C, případně modifikovaná PVAc lepidla.
Pro zachování tvarové stability se u vícevrstvých laminátů druhá plocha zadýhovává
vyrovnávací dýhou.
Dvouvrstvé lamináty jsou v rolích a nalepují se navalováním.

Dřevotřísková
deska nebo MDF
deska

Dekorativní papír
impregnovaný
melaminovou
pryskyřicí

Dekorativní papír
impregnovaný
melaminovou
pryskyřicí

Podklad:
dřevotřísková
deska nebo MDF
deska

Vyrovnávací laminát:
Polyrey HPL nebo
bílý backing
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Polyrey HPL

ÚPRAVA DÍLCŮ FÓLIEMI
Fólie používané pro olepování dílců jsou s papírovým podkladem – tzv. reaktoplastické
(melaminové, polyesterové) nebo bez podkladu – termoplastické (PVC, polystyrénové,
ABS). Některé fólie jsou hladké, jiné mají vyražené vzory. Fólie jsou velmi tenké, proto
musí být povrch dílců před nalepením dobře vybroušen.
Podle typu fólie se nalepují klasickým způsobem – jako při dýhování nebo se nalepují
tzv. navalováním v průběžném zařízení oboustranně. Tvarované dílce se olepují pomocí
membránových lisů.

Ukázka strojního zařízení pro navalování a membránový lis

SPECIÁLNÍ ÚPRAVY PLOCH A BOČNÍCH PLOCH DÍLCŮ
U dýhovaných nebo fóliemi a lamináty upravených ploch dílců se musí upravit boční
plochy. Důvodů, proč se úpravy provádí, je několik: z estetických důvodů, kvůli ochraně
před mechanickým poškozením – vydrolování třísek, zejména u třískových desek také
proti vnikání vlhkosti a biologických škůdců, např. plísní. Některé úpravy se týkají nejen
bočních ploch, ale i současné úpravy plochy a boční plochy, např. kuchyňské pracovní
desky, parapety apod.

Úprava bočních ploch dílců
Dílce lze upravit:
• nákližky z masivního dřeva
• olepením dýhovými nebo plastovými páskami
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Nákližky z masivního dřeva – nalepují se před dýhováním. Mohou také plošný dílec
zpevnit. Nákližky se vyrábí z kvalitního dřeva bez suků a jiných vad. Vlhkost musí být
shodná s vlhkostí olepovaných desek. Spojení dílce s nákližkem se provádí lepením na
tupo, pro větší pevnost se používá pero a drážka. Nejčastěji užívané lepidlo je disperzní
PVAc. Nákližky se lepí ručně nebo v olepovacím zařízení.
Dýhové nebo plastové pásky – při individuální výrobě se dýhové pásky nebo fólie
s nánosem tavného lepidla na rubu nažehlují nebo se používá ruční olepovací zařízení.
U sériové výroby se používá strojní zařízení – jedno nebo oboustranné olepovačky, které
mohou být neprůběžné i průběžné.

Plastové pásky							

Dýhový pás

Plastové pásky ABS – jsou dnes převažujícím typem hrany nábytku z laminované
dřevotřísky. Hrana má podobu plastové pásky o různé síle (0,5 mm; 0,8 mm; 1 mm; 2 mm;
3 mm). Hrana ABS se nanáší strojově a po slepení se přesahující okraje hrany ofrézují.

Jednostranná automatická olepovačka bočních ploch
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ABS Hrana

Funkce olepovačky

Ruční olepování hran

TRUHLÁŘ 2 – ÚPRAVA DÍLCŮ FÓLIEMI A LAMINÁT Y

VIDEO ÚPRAVA BOČNÍCH PLOCH DÍLCŮ

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.
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SPECIÁLNÍ ÚPRAVA BOČNÍCH PLOCH DÍLCŮ
Mezi tyto úpravy patří:
• postforming – metoda dodatečného tvarování zaoblených boků dílců
• softforming – olepování profilových boků
• groowing – úprava bočních ploch zahnutím okrajů
Profilované boky dílců jsou frézovány frézami do různých tvarů – profilů, nejčastěji
zaoblených.
Vhodnými materiály těchto dílců jsou polotvrdé vláknité desky MDF nebo dřevotřískové
desky s homogenní strukturou a hladkým povrchem. K olepování se používají materiály,
které se dobře tvarují, např. polyesterové lamináty a fólie.
Postforming (dodatečné tvarování) – tímto způsobem se olepovací materiál z lícové
strany ohýbá přes zaoblenou hranu až na rubovou plochu. Provádí se ve speciálním
zařízení, ve kterém se pomocí infračerveného záření nahřeje olepovací materiál a zároveň
se aktivuje lepidlo. Řada válečků pak postupně přitlačuje olepovaný materiál k dílci.
Přesah se ofrézuje.

Pracovní desky v kuchyňské lince dokončené postformingem
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Softforming (tvarování za měkka) – používá stejné matriály jako v předchozí metodě.
Profilovaný bok se ale olepuje zvlášť.

Groowing (folding) – je speciální metoda; do vyfrézovaných pokosových drážek (pod
úhlem 90°) se nanese disperzní PVAc lepidlo, cca do dvou třetin, a do zbylé třetiny
tavné lepidlo. Optické zvětšení tloušťky dílce – např. stolové desky, lze dosáhnout
vícenásobným zahnutím okraje.

Kontrolní otázky:
1. Jaké znáte další nábytkové dekorační krytiny?
2. Čím se dokončují boční plochy dílců?
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2.4 OHÝBÁNÍ
Jako první začal používat ohýbané dílce pro výrobu sedacího nábytku truhlářský mistr
Michael Thonet již v první polovině 19. století. Začal ohýbané dílce vyrábět průmyslově
a zdokonalil jejich výrobu.

Ohýbat lze teoreticky všechny dřeviny. U jehličnatých dřevin je problém v rozdílných
vlastnostech jarního a letního dřeva, proto se nepoužívají. Nejvhodnější pro ohýbání jsou
jasan, dub, nejvíce se používá buk.

Teorie ohýbání
Při ohýbání hranolku bez jakýchkoliv pomůcek, vzniká na vnější straně (vypouklé) tahové
napětí. Uprostřed hranolku je neutrální vrstva vláken – neutrální osa, v níž není žádné
napětí. Ve vnitřní vrstvě (vyduté straně) dochází k tlakovému napětí. Tím vzniká kolem
neutrální osy smykové napětí. Tahové a tlakové napětí se projevuje deformací příčného
průřezu – původní čtverec se mění na lichoběžník, spodní strana se prodlužuje, vrchní
zkracuje. Neutrální vrstva se nemění. Maximální deformace tahem je asi jen 2 % a při
dalším prodlužování dřevo praská. Tlakem lze dřevo deformovat až o 30 %. Proto se
začaly používat pásnice s koncovými zarážkami, neutrální vrstva se posouvá až těsně
k pásnici. Tahové napětí přenáší pásnice a hranolek je pouze stlačován.
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Technologie výroby ohýbaných dílců:
• výroba, třídění a skladování hranolků
• strojní opracování hranolků
• plastifikace hranolků
• ohýbání hranolků
• sušení a klimatizace ohnutých dílců

Výroba, třídění a skladování hranolků
Hranolky se vyrábí z deskového řeziva, vysušeného většinou přirozeně ve skladech řeziva
na vlhkost těsně pod bod nasycení vláken.
Vyrobené hranolky se třídí podle rozsahu vad. Hranolky určené k ohýbání mohou
obsahovat tzv. dovolené vady:
• Odklon vláken od podélného směru je povolen pouze do ¼ délky hranolku, a to do
10° pro mírné ohyby a do 5° pro náročnější ohyby (obr. a, b);
• Odklon dřeňových paprsků od roviny ohýbání může být maximálně 30°, při větším
odklonu vznikají při ohýbání kolem dřeňových paprsků trhliny;
• Výsušné trhliny na čelech hranolků mohou být dlouhé pouze do rozměrů délkových
přídavků na opracování;
• Ostatní vady včetně suků jsou povolené jen v místech, která nebudou v místě ohybu,
či při opracování odpadnou.
Roztříděné hranolky se ukládají do hrání tak, křížením vrstev přes sebe. Hráně se
zastřešují.
a)

l
10°

1/4
l

b)

30°

5°

pásnice
1/4

Orientace apovolený
odklon dřeňových
paprskůu hranolků
čtvercového
a obdélníkového průřezu

TRUHLÁŘ 2 – OHÝBÁNÍ

30°

pásnice

Strojní opracování hranolků
Hranolky se zkracují na délku odpovídající vzdálenosti zarážek na pásnici, srovnávají se
a tloušťkují na požadované rozměry. U hranolků pro celoohýbané dílce (sedadlový rám)
pro vzájemné spojení konců, se konce šikmo seříznou v délce asi 250 mm tak, aby na
koncích zůstalo čelo tlusté 5 mm.
Dílce větších tlouštěk s malými poloměry ohybů se v místě ohybu se ztenčí frézováním,
aby se snadněji ohýbaly a nedocházelo k poškození hranolku.
Kruhové průřezy se zhotovují frézováním, okružováním nebo soustružením.

Ukázka strojního opracování hranolků

TRUHLÁŘ 2 – OHÝBÁNÍ

Plastifikace hranolků
Aby se dřevo dalo dobře ohýbat, musí se zvýšit jeho plastičnost změkčením ligninu
pomocí paření, ohřevem ve vodě, vysokofrekvenčním ohřevem nebo chemicky (pomocí
amoniaku).
Nejčastějším způsobem plastifikace je paření. Provádí se v ocelových tlakových
nádobách – pařácích (retortách), do kterých se ukládají hranolky na rošty. Součástí
zařízení je přívod a výstup páry, tlakoměr, teploměr, výpustný ventil kondenzátu
a pojistný ventil. Nasycená pára, používaná k paření má teplotu 102–105 °C, s mírným
přetlakem 0,02–0,05 MPa. Doba paření je závislá na počáteční vlhkosti dřeva, velikosti
průřezu hranolků, teplotě a tlaku páry. Do pařáků se vkládají hranolky, které mají teplotu
pracoviště. Napařené hranolky se následně ukládají do zásobníků přímo na pracovišti,
musí být ohnuté do 10 minut, kvůli snížení plasticity.

Ukázka pařáku

Ohýbání hranolků
Při ohýbání se používají tvárnice, formy z kovu, které dávají ohnutému hranolku
požadovaný tvar. Ohnutý hranolek zůstává na tvárnici až do vysušení.
Pásnice je ocelový pás tloušťky 0,2–2 mm z vnitřní strany opatřený nejčastěji vrstvou
pryže, aby se dřevo, které je horké a vlhké dotykem s kovem, nezabarvilo. Na koncích
pásnice jsou zarážky pro upevnění zajišťovací tyče nebo spony.
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Svěrky jsou ztužidla pro zajištění ohnutých dílců na tvárnici.

Hranolky se ohýbají ručně nebo strojně.
Ruční způsob je využíván pro ohyby nepravidelných tvarů, se dvěma nebo více ohyby
i v různých rovinách. Vyžaduje velkou zručnost.
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Strojní ohýbání se provádí na ohýbačkách. Mírné ohyby například nohy židlí se ohýbají
ve strojích s vyhřívanými tvárnicemi. Pásnice je součástí stroje. Dílec – noha je vložena
mezi pásnici a tvárnici, zajistí se a ohne. Ohnuté dílce zůstávají v zařízení 160–180 minut,
během této doby dochází ke stabilizaci jejich tvaru. Následně se ze zařízení vyndají
a dosouší se.
Další strojní ohýbačky využívají nevyhřívané tvárnice.
Konstrukce ohýbaček jsou různé:
1. ramenová, ve které je hranolek položen na pásnici na podpěrných ramenech, tvárnice
se pohybuje směrem dolů, pomocí hydraulického pístu;
2. s otočnou tvárnicí (pro uzavřené ohyby), kolem které se hranolek navíjí.

1)

2)
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Sušení a klimatizace ohnutých dílců
Ohnuté dílce se suší na tvárnicích v komorových sušárnách.
Doba potřebná pro vysušení ohybů závisí na tloušťce ohnutých dílců. Pro tenké dílce je
od 9 hodin, sedadlové rámy až 64 hodin. Teplota v sušárně je kolem 65 °C.
Po vysušení se ohyby vyvezou ze sušárny a chladí cca hodinu vzduchem. Pak následuje
sejmutí z tvárnic a odstranění pásnic. Tenké dílce se nechají klimatizovat v dílenských
podmínkách asi dva dny a pak se mohou opracovávat. Silnější dílce se ještě dosouší
v sušárně po dobu 7 dní při teplotě 50–60 °C. Následuje klimatizace v dílenských
podmínkách při teplotě vzduchu 18–25 °C, relativní vlhkosti vzduchu cca 45 % po dobu
14–28 dní.

Ukázky hotových výrobků
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TVAROVÉ LISOVÁNÍ
Tvarovým lisováním se současným lepením se vyrábí např. tvarové překližky, lamelové
dílce, tvarové výlisky apod.
Tvarové překližky se používají jako sedadla a opěradla židlí a křesel, zásuvky. Vyrábí
se z loupané bukové nebo březové dýhy, tloušťky cca 1,2 mm. Soubory nahrubo
naformátovaných dýh s močovinoformaldehydovým lepidlem se nejprve předlisují za
studena a následně lisují ve tvarových lisech, při teplotě cca 100 °C a tlaku 1 MPa. Směr
vláken dýh je vůči sobě kolmý.
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Lamelové dílce (lamely) se používají jako kostry sedacího nábytku nebo jako lamelové
rošty postelí. K lamelování se používají loupané dýhy z buku a břízy tloušťky 0,7 až
3 mm. Dýhy se lepí močovinoformaldehydovým, melaminformaldehydovým nebo
fenolformaldehydovým lepidlem. Na připravené dýhy se nanese oboustranně lepicí
směs. Soubory se skládají tak, že směr vláken v sousedních vrstvách dýh je rovnoběžný.
Následuje vložení souborů do tvarových lisů nebo vyhřívaných přípravků. Často se,
vzhledem k větší tloušťce dílců, využívá vysokofrekvenční ohřev, čímž se výrazně zkrátí
lisovací čas na 1–3 minuty. V lisech při teplotě 100–140 °C s kontaktním ohřevem je
lisovací doba přibližně 10 minut. Po lisování následuje klimatizace 24 hodin v dílenských
podmínkách, rozřezávání na požadovanou šířku a broušení.

Ukázka lamely a tvarového lamelového výlisku

Lamelový rošt
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Lis na tvarové dílce

Ukázka lisování svazku dýh
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VIDEO VÝROBA OHÝBANÉHO NÁBYTKU (FIRMA TON)

Zdroj: www.ton.eu

VIDEO VÝROBA OHÝBANÉHO NÁBYTKU (FIRMA JELÍNEK)

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.
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Výroba tvarovaných dílců prořezáváním
Tento způsob výroby se může použít při výrobě zaoblených dveří, zásuvek, čel postelí,
stolových desek a jiných dílců nábytku. Dříve se pro tuto výrobu používala překližka
nebo laťovka, dnes se jako velmi vhodný materiál uplatňuje polotvrdá vláknitá deska
(MDF). Do dílce se provedou prořezy s přesnými odstupy a hloubkou, což umožňuje
následné ohýbání i do malých poloměrů. Dílec se položí na šablonu nebo formu či do
kopyta, drážky se natřou lepidlem. Zrcadlově se na první dílec položí druhý dílec systém
drážky na drážky. Forma se uzavře nebo stáhne, lepidlo se nechá zaschnout, většinou za
studena. Povrch desky lze dýhovat nebo se může lakovat, voskovat, olepovat laminátem.
Prořezané polotovary lze koupit pod názvem Topan MDF Form.

Zaoblený stůl vyrobený z polotvrdé vláknité desky (MDF) prořezáváním

Dílce z polotvrdé vláknité desky s prořezy
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Tvarované výlisky z dřevních třísek
Vyrábějí se převážně jako povrchově dokončené výlisky, které po vyjmutí z formy
nevyžadují další opracování. Používají se na stolové desky, sedadla židlí, zásuvkové
dílce, parapetní desky, zásuvkové dílce, tvarové profily. Nejrozšířenější technologií
výroby tvarových výlisků je Werzalit. Na jemné třísky se pomocí trysek za současného
míchání nanáší močovinoformaldehydové lepidlo. Za studena se směs předlisuje do
požadovaného tvaru. Z obou stran se přiloží melaminová nebo polyesterová fólie.
Soubory se lisují ve formách tvarového lisu.

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Co je to ohýbání dřeva a jaké jsou požadavky na materiál?
Jak rozdělujeme proces ohýbání dřeva?
Jak se hranolky opracovávají před plastifikací?
Co jsou tvárnice a pásnice?
Jak probíhá sušení ohnutých dílů?
Co je lamela a na co se používá?
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3 STROJNÍ OPRACOVÁNÍ DŘEVA
A MATERIÁLŮ NA BÁZI DŘEVA

3.1 STROJNÍ OBRÁBĚNÍ A ČINITELÉ
OVLIVŇUJÍCÍ JEHO KVALITU
3.2 ŘEZÁNÍ
3.3 FRÉZOVÁNÍ
3.4 VRTÁNÍ A DLABÁNÍ
3.5 SOUSTRUŽENÍ A OKRUŽOVÁNÍ
3.6 BROUŠENÍ
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3.1 STROJNÍ OBRÁBĚNÍ
A ČINITELÉ OVLIVŇUJÍCÍ JEHO KVALITU
Stroje a zařízení nahrazují ruční opracování dřeva. Jsou rychlejší, přesnější a opracují
stejným způsobem více materiálu než člověk ručně.
Stroje a zařízení na opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva se dělí podle různých
parametrů. Největší skupinou jsou stroje dřevoobráběcí. Mění rozměr, popřípadě tvar
materiálu a při obrábění vzniká tříska, proto tato skupina dřevoobráběcích strojů patří
mezi třískové obrábění.

Mezi strojní obrábění pomocí dřevoobráběcích strojů patří:
1. Řezání
2. Frézování
3. Vrtání
4. Dlabání
5. Soustružení a okružování
6. Broušení
Kvalitu obrábění ovlivňuje několik faktorů, zejména:
• obráběný materiál
• stroj
• nástroj
• podmínky – parametry obrábění

OBRÁBĚNÝ MATERIÁL
Z hlediska obrábění jsou u masivního materiálu rozhodující druh dřeviny, směr obrábění
vůči vláknům a vlhkost dřeviny. U materiálů na bázi dřeva je rozhodující konkrétní druh
obráběného materiálu.

TRUHLÁŘ 2 – STROJNÍ OBRÁBĚNÍ A ČINITELÉ OVLIVŇUJÍCÍ JEHO KVALITU

Dřevina
Všeobecně platí, že nejlépe se opracovávají dřeviny listnaté, roztroušeně pórovité.
Jehličnaté dřeviny s velkým rozdílem měkkého jarního a tvrdého letního dřeva, případně
s obsahem pryskyřice, se opracovávají hůře.

Směr obrábění vůči vláknům
Obrábění podél vláken jde velmi dobře, což platí zejména u řezání.
Příčné obrábění je pro nástroj náročnější, odpor obráběného materiálu vůči vnikání
nástroje je větší.

Vlhkost
Obráběný materiál by měl být vysušený na příslušnou vlhkost. Při broušení může být na
povrchu cca o 1 % větší, protože díky tření vzniká teplo, které tuto povrchovou vlhkost
vysuší.
Čím je dřevo vlhčí, tím hůř se opracovává, klade velký odpor, vlákna se zatlačují do
povrchu a znovu zvedají.

Materiály na bázi dřeva
Protože se jedná o materiály lepené, záleží na množství lepidla, které se spolu s dřevní
hmotou bude obrábět. Čím více jej v materiálu je, tím horší bude obrábění a nástroje
musí být speciálně upravené.

STROJ
Kvalitu obrábění ovlivňuje zejména technický stav stroje. Nezáleží tedy jen na technické
úrovni vybavení (roku pořízení), ale také na průběžném udržování technického stavu a
na tom, zda jsou prováděny pravidelné kontroly a výměny opotřebovaných částí.
Důležité je i usazení stroje v dílně, jeho ukotvení k podlaze. Podlaha musí být v rovině.

NÁSTROJ
Je výkonný prvek, který je v přímém kontaktu s obráběným materiálem a svou činností
(většinou otáčením) opracovává materiál. Záleží na materiálu, ze kterého je nástroj
vyroben. Základem je nástrojová ocel, která je dále upravována tak, aby se zlepšily
některé vlastnosti nástroje, zejména odolnost proti tepelné deformaci. Velmi namáhané
nástroje se vyrábí ze speciálních materiálů nebo jsou na nástroj osazovány destičky
(plátky) ze slinutých karbidů.
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Geometrie nástroje je dalším vlivným činitelem kvality. Její dodržování a udržování
v průběhu celého procesu obrábění zabezpečí, že všechny dílce mají požadované
parametry. S tím souvisí i včasné ošetřování a dobrá údržba nástroje a správné ukládání
mimo stroj.

Geometrie břitu
α – úhel hřbetu
β – úhel břitu
γ – úhel čela
δ – úhel řezu
κ – úhel nastavení
ε – úhel špičky ostří

α

β

δ

κ‘

R

κ

γ

λ – úhel sklonu ostří

ε

PODMÍNKY – PARAMETRY OBRÁBĚNÍ
Mezi parametry obrábění patří především:
• otáčky,
• posuv,
• výkon,
• řezný odpor,
• řezná rychlost,
• kapacita a další technické údaje.
Jejich správné nastavení má přímý vliv na kvalitu obrábění. Jsou závislé na daném stroji
a nástroji a vyškolené obsluze.
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Kontrolní otázky:
1. Co ovlivňuje kvalitu obrábění?
2. Vysvětlete pojmy stroj a nástroj.
3. Vyjmenujte některé operace, které provádíme pomocí dřevoobráběcích strojů.

TRUHLÁŘ 2 – STROJNÍ OBRÁBĚNÍ A ČINITELÉ OVLIVŇUJÍCÍ JEHO KVALITU

3.2 ŘEZÁNÍ
Dělení dřeva pomocí pil se nazývá řezání. Řeže se masivní materiál, konstrukční
materiály, polotovary apod. Řezání masivu ve směru dřevních vláken a řezání
konstrukčních materiálů se nazývá podélné, řezání napříč dřevních vláken se
nazývá příčné. Řezat můžeme i různé tvary – tvarové řezání nebo řezat pod úhlem –
pokosy apod.

PILY
Podle použitého nástroje lze pily rozdělit na:
• Pily rámové – nástrojem jsou pilové listy
• Pily pásové – nástrojem jsou pilové pásy
• Pily kotoučové – nástrojem jsou pilové kotouče
• Pily řetězové – nástrojem jsou pilové řetězy
V truhlářských provozech se nejčastěji pracuje s pilami pásovými a kotoučovými.
Pro řezání kulatiny se používají pily mohutnější konstrukce. Mohou to být kmenové pily
rámové, pásové, kotoučové nebo speciální agregáty.

PÁSOVÁ TRUHLÁŘSKÁ PILA
Patří k základnímu vybavení každé truhlářské dílny. Nástrojem je nekonečný pilový pás.
Truhlářská pásová pila se používá především pro tvarové řezání. Poloměr zaoblení je
závislý na šířce pilového listu. Tvarové řezání lze provádět volně podle předrýsované
předlohy nebo podle šablony. Řezat lze i podélně a příčně.
Pilový pás obíhá kolem pásovnic, které jsou z bezpečnostních důvodů zakrytovány.
Jejich vzdálenost lze nastavit, což se využívá při demontáži pilového pásu a následně pro
jeho vypínání. Pás je před vstupem do materiálu veden ve vodítkách. Jejich vzdálenost
je od řezaného materiálu minimální, kvůli tuhosti pásu. Stůl je výškově nastavitelný,
u některých typů naklopitelný. Materiál je do řezu veden ručně. Pro řezání kulatých dílců
se musí použít speciální přípravky, stejně i při řezání malých dílců.
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Pila truhlářská pásová

Schéma pásové pily
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Vedení pilového pásu – detail
							

Příprava materiálu před vyřezáváním zakřiveného
dílce

Při vyřezávání různých zakřivení je nutné provést řezy kolmo na označený tvar a potom
postupně vyřezávat požadovaný tvar. Zamezí se tím přílišnému namáhání pásu.

PILY KOTOUČOVÉ
Do této skupiny zařazujeme pily:
• zkracovací

• univerzální

• rozřezávací

• formátovací

Řezání zkracovacími pilami
Zkracovací pily jsou určeny pro příčné řezání dřeva. To znamená, že jimi řežeme materiál
na požadovanou délku, většinou hrubou. Současně tak lze vymanipulovat vadné části.
Materiál je uložen na stole stroje nebo válečkovém dopravníku a do řezu se pohybuje
nástroj – pilový kotouč.
Zkracovací pily mohou mít kotouč umístěn nad stolem – horní uložení. Znovu se začaly
používat spodní pily, které jsou z bezpečnostních důvodů celé zakrytované.
Podle konstrukce stroje a pohybu nástroje rozeznáváme:
– kyvné pily; do řezu je pila vedena ručně, kotouč je umístěn na kyvném rameni,
– ramenové pily; pila s elektromotorem se pohybuje po vodicím rameni ručně nebo
pomocí hydrauliky.
Některé zkracovací pily je možné použít pro řezání pokosů.
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Kyvná pila

Ramenová zkracovací pila

Kyvadlová zkracovací pila

Pružně uložené rameno vede přímo poháněný kotouč řezaným materiálem a poté zpět
do základní polohy.
Pro bezpečné řezání musí být řezaný materiál pevně opřený o pravítko, aby nedošlo
k zaseknutí pily. Je nutné mít na paměti, že pilový kotouč je vedený do řezu přímo proti
obsluze.
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Zkracovací pila

Spodní zkracovací pily
Pro dodržení zásad bezpečnosti práce se pila ovládá pomocí dvou nezávislých ovladačů,
vždy jeden pro pravou i levou ruku.
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Rozřezávací pily
Používají se k podélnému řezání řeziva na přířezy – rozmítání. Počet kotoučů se volí
podle šířky řezaného materiálu a požadovaného rozměru přířezů. Kotouče jsou na
společné hřídeli. Materiál se posouvá do řezu pomocí podávacího pásu nebo válečků.
Obsluha je proti zpětnému vrhu materiálu chráněná zarážkami.

Pohled na vnitřní uspořádání rozřezávací pily

Rozřezávací pila
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Pila rozmítací

Univerzální pily (stolové)
Mají univerzální použití, lze je použít pro řezání podélné, pod úhlem, pro drážkování,
polodrážkování, čepování.
Pilový kotouč se nastavuje nad stůl podle tloušťky řezaného materiálu a přidá se výška
zubů. Kryt musí být vzdálen od pilového zubu max. 8 mm. Rozvírací klín brání svírání
nástroje materiálem při podélném řezání. Materiál se vede do řezu ručně. Počet otáček se
pohybuje od 2 500 do 6 000 za minutu.

TRUHLÁŘ 2 – ŘEZÁNÍ

Formátovací pily
Formátovací pily uvedla na trh německá firma Altendorf již v 30. letech 20. století. Vzala
jako základ pilu univerzální a rozšířila ji o pomocné stoly pro řezání velkoplošných
materiálů a dále ji vylepšovala.

Běžnou součástí těchto pil je PC řídicí jednotka, umožňující např. optimalizaci řezu.
Dnes dodává na trh formátovací pily mnoho firem a výrobců. Liší se velikostí, počtem
kotoučů atd.

Podle konstrukce mohou být:
• Svislé (vertikální) – materiál je uložen ve svislém stojanu, pilový kotouč se pohybuje
svisle i vodorovně.
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• Vodorovné (horizontální) – materiál je uložen na pohyblivém stole, pilový kotouč
má většinou uložení pod stolem, ale může být i nad stolem. Pro řezání laminovaných
desek se může použít kromě hlavního pilového kotouče ještě jeden malý, předřezový.

Hlavní pilový kotouč se otáčí proti směru posuvu materiálu do řezu, předřezový kotouč
se naopak otáčí ve směru posuvu materiálu. Předřezový kotouč může mít řeznou spáru
o něco málo větší, než je řezná spára pilového kotouče. Na obrázku jsou zobrazeny oba
pilové kotouče, včetně svého směru otáčení.

Pro průmyslové řezání velkoplošných materiálů se používají pily s více kotouči a materiál
se pohybuje pomocí dopravníků. Řezání se provádí pomocí automatických programů
a stroje jsou vysoce výkonné.

TRUHLÁŘ 2 – ŘEZÁNÍ

VIDEO FORMÁTOVACÍ PILA

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.

PILOVÉ NÁSTROJE
Nejdůležitější částí pilového nástroje je pilový zub. Zuby jsou buď v řadách za sebou –
pilové listy a pásy, anebo po obvodu kotouče. Podle řezaného materiálu a směru řezání
mají určený tvar, popřípadě se jejich řezné vlastnosti vylepšují různými úpravami nebo
přidáním destiček ze slinutých karbidů.
α
β

δ
γ

Geometrie nástroje
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αn

α = úhel hřbetu
β = úhel ostří
δ = úhel řezu
γ = úhel čela
αn= vedlejší úhel hřbetu

Úhly ovlivňují použití nástroje.
Pro podélné řezání se používají zuby ve tvaru nerovnoměrného trojúhelníka (vlčí, polo
vlčí). Pro příčné řezání naopak zuby skoro kolmé nebo se záporným úhlem.

Zub má tyto části:
• hřbet, po kterém odchází tříska
• ostří, teoretické a skutečné
• čelo
Detail A

Břitová kružnice – hrotnice
Břit
Záda

Zubová rozteč

Fiktivní ostří
Skutečné ostří

Čelo
Detail A
Výška zubu

Zubová mezera
Pata zubu
Tělo zubu
Hlavní břit

Části pilového zubu

Vedlejší břit

Jednotlivé zuby odděluje mezizubová mezera. Důležitá je i výška zubu a pomyslná
přímka spojující ostří – hrotovnice.
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Pilové listy, pilové pásy
Zuby jsou v rovině za sebou. Pilové pásy jsou spojeny do nekonečného pásu. Šířka pásu
závisí na použití. Pro vykružování se používají úzké pásy.

Pilové kotouče

Podle použití se liší tvarem zubů, tvarem destiček ze slinutých karbidů apod.
Na těle pilového kotouče jsou také dilatační drážky kvůli tepelné roztažnosti, chladicí
otvory, případně drážky na snížení hluku apod.
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Příklady různých pilových kotoučů

Příklady tvarů destiček
ze slinutých karbidů:
rovné,
střídavě šikmé,
vyduté,
trapézové.
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Pilové nástroje se musí včas ostřit. Ostření se provádí strojně. Nástroje s destičkami
ze slinutých karbidů se ostří na CNC ostřičkách, které zajistí požadovanou geometrii
nástroje s danou přesností.

CNC ostřička pilových kotoučů

Klasická ostřička pilových kotoučů
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CNC ostřička pilových pásů

Klasická ostřička pilových pásů		

Další úpravou pilových nástrojů je rozvod zubů. Provádí se proto, aby řezná spára byla
širší, než je šířka těla nástroje, kvůli svírání nástroje materiálem.

kořen
zubu

řezná
spára

správně
rozvedeno

nerozvedeno

Kontrolní otázky:
1. Na jakých strojích se řeže masiv?
2. Na co využíváme formátovací pilu?
3. Jak funguje rozřezávací pila a kde se používá?
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příliš
rozvedeno

jednostranně
rozvedeno

3.3 FRÉZOVÁNÍ
Frézování je technika třískového obrábění dřeva, sloužící například k vytváření drážek,
polodrážek nebo profilů do dřeva. To, co lze nyní jednou frézkou vyrobit jednoduchým
postupem, na to bylo nutné dříve velmi pracně používat hoblíky s různými profilovými
noži.

Fréza je obráběcí nástroj, frézka je stroj, do kterého se fréza upíná.
Rozdělení frézování:
• rovinné

• přímočaré

• tvarové

• křivočaré

ROVINNÉ FRÉZOVÁNÍ
Zahrnuje srovnávání a tloušťkování. Nástroji těchto strojů jsou nožové hřídele osazené
většinou čtyřmi noži.
Srovnávání – provádí se na srovnávacích frézkách. Stroj má dva stoly výškově
nastavitelné. Tloušťka odebírané třísky se nastavuje výškou předního stolu.
Srovnávací frézka je určena ke srovnávání levé plochy a boku do pravého úhlu.

Srovnávací frézka
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Pohled na válec osazený noži

Ostří nože
a pravítko
položené na
zadním stole

A

B

Nůž

C
Ukázky nastavení ostří nože, zadního stolu (B), pravítka (A) a nožové hřídele (C)

Pravítko srovnávací frézky lze nastavit kolmo nebo pod úhlem.
Nožová hřídel je mimo obráběný materiál zajištěna krytem, proti možnému úrazu
obsluhy.
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Práce na srovnávací frézce
Před začátkem frézování si musíme upravit pracovní oděv tak, aby žádná část
nepřekážela při práci a nemohla být zachycena hřídelí. Dále si musíme zkontrolovat
stroj, omést pracovní stoly a zjistit, není‑li nastavena příliš velká tříska. To by mohlo
způsobit vyražení dílce otáčkami hřídele a mohlo by dojít ke zranění. Překontrolujeme
stav obráběných dílců, zbavíme je zamáčknutých kaménků a dalších nečistot. Je nutné
vymezit prostor pro obrábění pomocí pravítka a krytu tak, aby nezůstávalo žádné
volné místo po bocích obráběného dílce. Zaujmeme správný postoj u stroje a položíme
obráběný dílec vydutou stranou na pracovní stůl a lehkým tlakem vedeme dílec proti
nožové hřídeli. Ruce nikdy nesmí přecházet spolu s dílcem přes hřídel. Je nutné vždy
přehmátnout a dotlačovat dílec na zadní stůl, čímž je zaručena rovina dílce. Při obrábění
kratších kusů je vhodné použít dřevěný vodicí přípravek, který chrání ruce před úrazem.
Při frézování do úhlu musíme opracovávanou plochu položit na nastavené pravítko
a vést opět tak, aby ruce nepřecházely spolu s obrobkem přes hřídel, a dotlačujeme na
zadní stůl. Důležité je nastavení krytů stroje tak, aby hřídel byla co nejvíce uzavřená. Při
frézování delších dílců je vhodná přítomnost dvou pracovníků.

VIDEO PRÁCE NA SROVNÁVACÍ FRÉZCE

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.
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Tloušťkování – vytváří přesnou tloušťku materiálů z masivu.
Tloušťkovací frézka má nožovou hřídel s čtyřmi noži umístěnou nad výškově
nastavitelným stolem.

			

Tloušťkovací frézka

B

A

D

C

F
E

G

Pohled na vnitřní uspořádání tloušťkovací frézy:
A – Stůl stroje

E – Nožová hřídel

B – Zarážky zpětného vrhu

F – Hladký podávací válec

C – Rýhovaný podávací válec

G – Odlehčovací válečky pracovního stolu

D – Přítlačná lišta
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Pokud mají jednotlivé dílce obráběného materiálu rozdílnou počáteční tloušťku, používá
se dělený rýhovaný válec nebo dělená článková přítlačná lišta, která se těmto rozdílům
přizpůsobí.

Práce na tloušťkovací frézce
Před započetím práce na stroji musíme proměřit tloušťky obráběných dílců
a překontrolovat dílce, aby v nich nebyly drobné kamínky, hřebíky atd. – mohlo by dojít
k poškození válců a ostří nožů. Výšku obrábění zvolíme 1 mm pod největším naměřeným
rozměrem, tloušťkou, materiálu. Je nutné též zvolit rychlost posuvu dílce na stroji.
Obráběné dílce klademe srovnanou plochou na pracovní stůl tak, aby byly zachyceny
podávacím válcem. Po opracování na druhé straně stroje dílce odebíráme. Pokud se dílce
vzpříčí ve stroji, nesmíme se do stroje dívat vzniklou štěrbinou, nožová hřídel by mohla
dílec rozdrtit na třísky a vyhodit je ven. Vzniklé drobnější části dřeva by nemusely být
zachyceny zarážkami zpětného vrhu a mohly by obsluhu zranit.

VIDEO PRÁCE NA TLOUŠŤKOVACÍ FRÉZCE

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.
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Podle velikosti obráběných dílců, druhu dřeva a výkonu stroje můžeme odebírat třísku
o tloušťkách až 3 mm.
Musíme též dbát na správnou délku obráběných dílců, dílce musí mít minimální délku
vzdálenosti mezi podávacím a odebíracím válcem. Při menších délkách je nutné
řadit více kratších dílců za sebou tak, aby na sebe dílce bezprostředně navazovaly.
Tloušťkovací frézky mají omezovač výšky, který zabrání nárazu nožové hřídele do
pracovního stolu. V případech, kdy potřebujeme dosáhnout dobré kvality obráběného
povrchu u malých tlouštěk dílců, vypodkládáme obráběný dílec rovným a pevným
materiálem, například laminovanou deskou. Zamezíme tím prohýbání obráběných dílců.
Při obrábění mokrého dřeva nebo dřeva bohatého na pryskyřice nanášíme na pracovní
stůl vrstvičku mýdla nebo speciální emulze, snížíme tím tření. Je nutné kontrolovat
odebírací válec spolu se stolovými válci, aby nebyly zalepené od pryskyřice. Na vrstvičku
pryskyřice se nalepí kousky dřeva a ty se mohou otlačovat do obrobeného povrchu. Při
práci na stroji musíme zabezpečit kvalitní odsávání odpadu, aby se nevracel do stroje
a nebyl vtlačován do obráběného povrchu.

Vícestranné frézky

Vícestranná (čtyřstranná) frézka – PROFISET 40

Vícestranné frézky tvoří specifickou skupinu frézek. Mohou být pouze rovinné, ale
i kombinované s tvarovými. Mají více nástrojů – nožové hřídele pro rovinné frézování
ploch, frézovací hlavy pro frézování boků a tvarovací frézy. Používají se při výrobě
stavebně truhlářských výrobků – oken, dveří, obkladů, palubek, parketových vlysů apod.
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TVAROVÉ FRÉZOVÁNÍ
Výroba některých druhů konstrukčních spojů, tvarování bočních ploch dílců apod. se
provádí na tvarovacích frézkách.
Nejčastěji se používají univerzální frézky:
• spodní svislá frézka,
• horní svislá frézka.
Nebo jednostranné frézky:
• čepovací,
• ozubovací,
• kopírovací.

Spodní svislá frézka
Používá se především k tvarování bočních ploch dílců, popřípadě k čepování.
Při frézování můžeme pracovat:
• podle pravítka – pro frézování rovných ploch,
• podle vodicího kroužku (ložiska) – pro frézování tvarových dílců,
• podle šablony – dílec je upnutý v šabloně a kopíruje se její tvar.
Pro čepování se musí použít čepovací vozík a čepovací frézu zpevníme ramenem.
Nástroji spodní svislé frézky jsou především kotoučové frézy – tzv. kružce. Mají různý tvar:
drážkovací, úhlové, zaoblovací apod., mohou být i složené do souprav – výroba okenních
profilů. Dalšími nástroji, které se na spodních svislých frézkách používají, jsou pilové
kotoučky, brusné válečky, popřípadě i stopkové frézy (viz obrázek).

Spodní svislá
frézka (včetně
posuvného
zařízení)
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Pohled na pracovní hřídel

Příprava stroje
Po kontrole nástroje je třeba frézu upnout na trn a uvolnit zajištění vřetene. Je vhodné
co nejvíce uzavřít otvor ve stole vkládacími kroužky. Podle druhu zamýšleného obrábění
volíme otáčky vřetene, výšku nástroje nad pracovním stolem a vysunutí nástroje nad
pravítko. Pevně utáhneme šrouby na pravítku a nastavíme ochranný kryt. Pracovní stůl
a okolí stroje musí být čisté, aby se zamezilo případným úrazům a nepřesnosti při práci.
Při ručním posuvu používáme přítlačné pomůcky, které zabrání úrazům.

Kromě obrábění rovných ploch
dílců lze obrábět i tvarové
dílce za použití šablony,
frézy a ložiska. Na obrázku je
zobrazena šablona s obráběným
dílcem a posuvné zařízení.
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Ukázka tvarového frézování

Horní svislá frézka
Klasická stojanová frézka se používá méně často. V malých provozech ji nahradily ruční
frézky nebo obráběcí centra, případně CNC frézky. Používá se pro obrábění bočních
ploch dílců, tvarování do plochy, výrobu drážek, polodrážek, ozubů. Jako nástroj se
používají stopkové frézy různých profilů, mohou mít i vyměnitelné břity. Otáčky jsou pro
obrábění vysoké, dosahují až k 24 tisícům za minutu. Nepoužívají se klasické převody, ale
vysokofrekvenční měnič otáček.
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FRÉZOVACÍ NÁSTROJE
Frézy – tak se nazývají nástroje frézek.
Rozdělení podle konstrukce:
• frézovací hřídele a hlavy s noži,
• celistvé frézy,
• frézy se vsazenými zuby,
• složené frézy,
• sady fréz.
Na každém nástroji je vyznačena oblast dovolených otáček a materiál břitů. Na nástroji
je vyznačen druh posuvu. Nástroje pro ruční posuv se označují BG‑TEST a následuje číslo,
tvar je pak následující … BG‑TEST… Nástroje pro mechanický posuv se označují … MECH
POSUV…

Celistvé kotoučové frézy – kružce
Těleso nástroje a břit jsou z jednoho materiálu. Podle použití máme kružce úhlové,
zaoblovací, drážkovací, profilové apod.

Frézy se vsazenými zuby
Těleso nástroje je tvořeno rychlořeznou ocelí a vložené břity jsou obvykle tvořeny
slinutými karbidy. V současné době jsou to jedny z nejobvyklejších nástrojů.
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Složené frézy
Frézy jsou zhotovené z několika rozebíratelných částí s výměnnými břity. Výhodou
složených nástrojů je flexibilita a hospodárnost. Opotřebené břity se mohou dokupovat.

Sady fréz – frézovací soupravy

Sady fréz					
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Řez oknem

Frézovací soupravy se využívají pro náročnější operace, například výrobu tvarových
profilů pro okna. Jsou složené z několika nástrojů, které frézují daný profil najednou.

Stopkové frézy
Mohou být celistvé nebo s vyměnitelnými břity.
Mohou mít různý tvar, například pro drážkovaní, rybinový, čelní apod.
Příklady stopkových fréz různých profilů:

				
Zarovnávací fréza s ložiskem					

Zarovnávací fréza na zkosení hran s ložiskem

TRUHLÁŘ 2 – FRÉZOVÁNÍ

Zaoblovací fréza s ložiskem

CNC STROJE
CNC stroje patří do skupiny číslicově řízených strojů nebo center. NC řízení je
z anglického výrazu numerical control a znamená číslicově řízený. CNC rozšiřuje tento
název o computerized a označuje řízení mikropočítačem. V praxi to znamená, že stroje
provádí pracovní pochody samostatně na základě řídících povelů. Tyto povely určují
např., že je obrobek na pracovním stole automaticky upnut, že je stanoven směr a délka
dráhy, kterou má nástroj urazit, apod. Tyto stroje se vyznačují vysokou přesností výroby,
vysokými výrobními rychlostmi a flexibilitou využití. Při obrábění dřeva a materiálů na
bázi dřeva se obrobky na CNC strojích řežou, frézují, vrtají, brousí, případně i částečně
montují. Také olepování nebo nanášení nátěrových hmot lze pomocí těchto strojů
provádět.

Konstrukce strojů
Mezi základní části patří:
– stojan stroje s hnacími a obráběcími agregáty,
– řízení nutné pro regulaci obrábění.
Pro obrábění musí být buď pracovní stůl, nebo agregáty nástrojů pohyblivé do tří
os X, Y, Z.
Podle konstrukce se rozlišují stroje s pojízdným portálem a pojízdným výložníkem.
Obráběný materiál se upíná většinou pomocí rastrového upínacího vakuového zařízení.
Nástroje jsou uloženy ve speciálních zásobnících a jejich výměna je automatická.

CNC obráběcí centrum
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Kontrolní otázky:
1. Popište nastavení stroje pro úběr třísky rovinného frézování.
2. Jaké znáte použití tvarovacích frézek?
3. Vyjmenujte druhy fréz, které se využívají při dřevoobrábění.
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3.4 VRTÁNÍ A DLABÁNÍ
Vrtání je vytváření kruhových otvorů pro:
• kolíky a čepy,
• kování,
• vyspravování vad,
• předvrtání otvorů pro šrouby a vruty.

VRTAČKY
• jednovřetenové,
• vícevřetenové.
Nástroj – vrták – upíná se do sklíčidla.
Otvory mohou být:
• průběžné a neprůběžné,
• rovné, stupňovité,
• pod úhlem.
Stojanové jednovřetenové vrtačky mají široké uplatnění při zakázkové malovýrobě.
Používají se například pro vysukování. Nástrojem je vysukovací vrták, který je uzpůsoben
svým tvarem pro vrtání tvrdého, hustého dřeva. Zátkovník tvoří soupravu se sukovníkem
a vytváří zátky pro opravy suků.

Zátkovník
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Stojanová vrtačka – jednovřetenová:

A

A – Pohonná jednotka
B – Pracovní jednotka s převodovkou
C – Upínací jednotka – sklíčidlo

B

D – Výškově nastavitelný stůl
E – Sloup stroje
F – Ukotvení stroje

C
Na pracovní jednotce jsou ovládací
prvky, převodovka, která slouží ke
změně otáček, páka, která ovládá
zdvíhání vřetena se sklíčidlem,
a nastavitelný hloubkový doraz.
Otáčky se volí s ohledem na použitý
vrták, tvrdost materiálu a průměr
vrtaného otvoru. Všeobecně se dá
říci, že čím větší vrtaný otvor, tím nižší
otáčky, a naopak.

D

E

F
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Vícevřetenová vrtačka – kolíkovačka

Kolíkové vrtačky mají rozteč vrtáků 32 mm a jsou v párech vzájemně otáčivé proti sobě.
Rozteč lze změnit vynecháním vrtáků.

Pohled na vřetena kolíkovačky 				
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Pneumatické upínání dílců při vrtání

Vrtání kolíkových otvorů pomocí přípravku

Kolíkovací – vrtací přípravek
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Kolíky

Vrtáky
Nejběžnějšími vrtáky jsou vrtáky šroubovité, které jsou univerzální, dále hadovité vrtáky
jedno nebo dvouchodé (pro dobrý odvod třísky), pro příčné vrtání apod. Pro vrtání
v podélném směru vláken se používají jednoduché lžícovité vrtáky.
A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

A – lžícovitý; B – lžícovitě závitový; C – středový; D – šroubovitý; E – hadovitý; F – spirálový; G – svitkový;
H – sukovník; J – zátkovník; K – kolíkovací; L – záhlubník

DLABÁNÍ
Dlabáním vytváříme otvory – dlaby. Používají se pro spoj na čep a dlab. Některé dlabané
otvory jsou určeny pro osazení kování.
Dlaby mohou mít různý tvar:
• zaoblené boky a rovné dno – jsou vyrobeny dlabacími vrtáky,
• rovné boky a zaoblené dno – jsou vyrobeny dlabacím řetězem,
• rovné boky, úzký dlab, mírně zaoblené dno – jsou vyrobeny dlabací pilkou
(hřebenem),
• rovné boky, rovné dno, čtvercový průřez – vyrobené dutým dlátem s vrtákem.
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Při výrobě nábytku se nejčastěji používají vrtací dlabačky. Dlab se vymezí krajními otvory
a pak se postupně odvrtávají další vrstvy dřeva, na konci se začistí vodorovným pohybem
v dlabu. Tento způsob je vhodný pro tvrdé dřevo. Pro měkké dřevo je vhodnější postup,
kdy se opět vymezí krajní otvory a další vrtané otvory následují vedle sebe střídavě
z jedné a druhé strany. Poté se dlab začistí. Ve stavebně truhlářské výrobě jsou častěji
používány řetězové dlabačky.

Řetězová dlabačka

Vrtací dlabačka

Práce na vrtacích dlabačkách
Při dlabání oválných dlabů je nutné upnout dlabací vrták do sklíčidla, správně nastavit
hloubku i šířku dlabu a potom vrtat jeden otvor vedle druhého tak, aby se otvory
překrývaly. Po odvrtání celé délky dlabu odvrtáme zbývající materiál a vznikne nám
oválný dlab o zvolené šířce a hloubce. Potom následuje vyčistění dlabu, to znamená, že
pomalu suneme vrták po délce dlabu a tím odstraníme zbývající nerovnosti uvnitř dlabu.
Je nezbytné být velmi opatrný, protože dlabací vrtáky menších průměrů jsou poměrně
křehké a při nedokonalém odvrtání materiálu v dlabu můžeme vrták snadno zlomit.
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Pohled na sklíčidlo

Nástroje užívané v dlabačkách
Nejčastěji používaný nástroj je dlabací vrták. Skládá se z válcové upínací stopky a místo
spirály po obvodu vrtáku má pouze dvě přímé drážky pro odvod třísek. Při vrtání
hlubších dlabů je nutné vrtat hloubku postupně a vyjíždět s vrtákem úplně z otvoru, aby
byl zabezpečen odvod třísek.

Dlabací vrták
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Dlabací řetězy

Nástrojem řetězové dlabačky je řetěz. Podle počtu článků mohou být 3, 5 nebo
7článkové. Spojením vytváří nekonečný řetěz. Díky počtu nástrojů je řetěz nejvýkonnější
dlabací nástroj, ale chvěním není přesný. Spodní díl dlabu je zaoblený.
Speciální dlabací nástroje:
• dlabací hřebeny (pilky) pro úzké hluboké dlaby,
• dutá dláta s vrtákem pro čtvercové dlaby.

Kontrolní otázky:
1. Jaké typy vrtaných otvorů znáte?
2. Vysvětlete rozdíl mezi vrtáním a dlabáním.
3. Uveďte alespoň tři druhy nejběžněji používaných vrtáků.
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3.5 SOUSTRUŽENÍ A OKRUŽOVÁNÍ
Soustružení je třískové obrábění, při kterém se odebíráním třísky kolem obvodu
vytváří kruhový průřez. Takto vyrobené dílce se využívají pro výrobu sedacího nábytku,
schodišťového zábradlí, bytových doplňků apod.

Druhy soustruhů podle konstrukce:
• hrotové,
• čelní.
Pro soustružení se nejlépe hodí dřeviny:
buk, javor, dub, ořešák a ovocné dřeviny.
Nástrojem jsou soustružnická dláta pro ruční vedení nástroje a soustružnické nože pro
strojní.

Obrázek hrotového soustruhu
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Soustruhy jsou svým původem velmi staré stroje. Bývaly používány již od starověku.
Pohon zajišťoval nejprve luk a mechanizmy využívající pružnosti dřeva spolu s navíjením
motouzu, později různé šlapací mechanizmy. Na soustruzích se obvykle zhotovují rotační
tvary a při nejjednodušším soustružení se materiál opracuje pomocí soustružnických
dlát, tzv. struhů.

Dřevěný šlapací soustruh

opěrka pro dláto

vřeteník

lože

Konstrukce soustruhu
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koník

Mezi vřeteníkem a motorem je vložen převod, který je většinou tvořen řemenicemi
a klínovým řemenem, anebo variátorem. Změna otáček je nutná při soustružení různých
průměrů obrobků. Vřeteník bývá obvykle pevný, koník je posuvný na loži, opěrka je též
posuvná a výškově stavitelná.
Ve vřeteníku je vložen unášecí hrot, který je natlačen do obrobku, anebo je opatřen
lícní deskou pro soustružení velkých průměrů a malých délek. Celý soustruh bývá
podstaven kovovými, nebo dřevěnými nohami. Důležitá je tuhost celé konstrukce.
Podle druhu soustružení rozeznáváme soustružení mezi hroty a na lícní desce.

Práce na soustruhu
Na soustruhu lze pracovat dvěma základními způsoby. Soustružení mezi hroty se používá
nejčastěji, slouží k výrobě delších dílců a obrobek je upnutý mezi unášecí hrot a koník.
Soustružení na lícní desce slouží k obrábění dílců, kde průměr je větší než délka dílce
(misky, podstavce atd.).
Soustružení začínáme hrubovacím struhem, dále pokračujeme hladicím struhem,
případně upichovacími a tvarovými struhy, a zakončíme vlhčením obrobku, broušením
a leštěním.

Pohled na kopírovací soustruh

Soustružení na lícní desce s dřevěnou podložkou
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Soustružení mezi hroty

Soustružnická dláta – struhy: nalevo jsou struhy hladicí, uprostřed tvarové a upichovací a napravo jsou
struhy ubírací
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VIDEO PRÁCE NA SOUSTRUHU

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.

Okružování
Používá se při výrobě tyčí kruhového průměru cca 6–80 mm (např. kolíkovací pruty), na
okružovačkách pomocí duté frézovací hlavy, kterou prochází obráběný materiál. Ten
může být posouván ručně nebo posuvným zařízením.

Okružovačka
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Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

Jaké dřeviny jsou vhodné pro soustružení?
Popište části soustruhu.
Jak se nazývají nástroje pro ruční soustružení?
K čemu se používá okružování?
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3.6 BROUŠENÍ
Dobře provedené broušení sníží spotřebu nátěrových hmot a zlepší estetický vzhled.
Broušením docílíme:
• srovnání tvarových a rozměrových nedostatků – tloušťková egalizace,
• zlepšení povrchu před povrchovou úpravou,
• broušení nátěrových hmot – mezi jednotlivými nánosy a konečné broušení.

Kvalitu broušení ovlivňuje:
Dřevina – tvrdé dřeviny se brousí lépe, u měkkých se do povrchu vtlačují vlákna a znovu
se zvedají.
Křížové broušení – první broušení jde napříč vláken (odstranění nečistot a nerovností),
následně podél vláken (odstranění brusných rýh).
Oscilace brusných pásů – především u širokopásových brusek. Brusná zrna vytváří na
povrchu broušeného dílce rýhy. Změnou dráhy brusných zrn, vychylováním pásů, se
docílí rovnoměrnější úběr a kvalitnější povrch.

BRUSKY
Druhy brusek:
• brusky kotoučové
• brusky pásové
• válcové
• brusky speciální

Kotoučové brusky
Jsou jedno nebo dvoukotoučové, čelní nebo obvodové, používají se na broušení masivu,
menších čelních ploch a oblých tvarů.
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Čelní brusky se používají k broušení oblých tvarů.
pohon

brusný kotouč

pracovní stůl

mechanizmus pro
výškové nastavení stolu

Při broušení se musí s dílcem pohybovat po pracovním stole, aby nedošlo k místnímu
opotřebení brusného kotouče a spálení dílce. Dílec též nesmí přesáhnout přes střed
brusného kotouče, došlo by pak ke zdvíhání dílce. Brusky nejsou vhodné k broušení
rovných čelních ploch. Jsou na nich vidět stopy po brusných zrnech.

Pásové brusky (největší skupina brusek)
Rozdělení:
• brusky úzkopásové
• brusky širokopásové
• hranové
• ostatní pásové
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Úzkopásové brusky – šířka brusného pásu je do 300 mm.
Úzkopásová bruska s pojízdným stolem patří ke standardnímu vybavení truhlářské
dílny. Používá se pro broušení ploch dílců. Zejména u dýhovaných dílců se musí brousit
opatrně, s rovnoměrným přítlakem, aby nedošlo k probroušení dýhy.
CC

DD

B
B

B

E

F

A

Úzkopásová bruska s pojízdným stolem:
A – stojan stroje

D – přítlačná patka

B – pásovnice, pravá napínací, levá hnací

E – pojízdný, výškově nastavitelný stůl

C – kryt brusného pásu s odsáváním

F – brusný pás

Práce na úzkopásové brusce
Nejprve musíme pomocí napínacího mechanismu napnout a vystředit brusný pás
příslušné zrnitosti. Musíme dávat pozor na správné nasazení pásu ve směru šipek, které
znázorňují pohyb pásu. Na počáteční broušení volíme hrubší zrnitost a brousíme napříč
vláknům, potom pás vyměníme a brousíme podél vláken. Pás přitlačujeme pomocí
přítlačné patky, často volíme i brusný špalík, který je podobně jako přítlačná patka
podlepený silnější plstí. Brusný pás bývá nastavený asi 3 mm nad broušeným povrchem
a snažíme se brousit spíše ve středu brusného pásu než u pásovnic, kde bývá napnutí
pásu největší. Při broušení pomalu pohybujeme pracovním stolem od sebe a k sobě
a přitom jemně tlačíme přítlačnou patkou nebo brusným špalíkem na pás a tím dochází
k broušení obrobku.
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Především při použití přítlačné patky na zadýhované plochy je nutné být velmi pozorný,
protože může dojít k probroušení povrchu výrobku. Pokud povrch obrobku vlhčíme
mezi jednotlivým broušením, musíme počkat, až bude povrch úplně suchý. Brusný
pás se může zanášet od pryskyřice nebo při obrušování starých nátěrů. Při broušení
vzniká jemný brusný prach, který je nutné odsávat. Zapínání stroje je proto spojené
se zapínáním odsávání. Při dlouhodobé práci na stroji je vhodné používat příslušný
respirátor.

Pohled na napínací mechanismus brusného pásu

Broušení pomocí přítlačné patky

Širokopásové brusky – používají se pro egalizační broušení i k jemnému broušení.
Rozdělení:
• spodní,
• horní,
• oboustranné.
Spodní brusky s brusným dotykovým válcem jsou určeny pro hrubé broušení.
Horní brusky mohou mít dva nebo tři válce, používají se pro jemnější práci.
Nejnovější egalizační bruskou je kombinace frézovací jednotky pro odstranění větších
nerovností a klasické pásové brusky na dobroušení plochy.
Má‑li bruska tři válce, musí být vyřešen přítlak pásu. Provádí se pomocí přítlačných lišt
(trámců) nebo patek, případně vzduchovými polštáři.

TRUHLÁŘ 2 – BROUŠENÍ

Širokopásová bruska horní

Brusné agregáty
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Příklad broušených dílců

Některé brusky používají kombinované jednotky s elektronicko pneumatickou brusnou
patkou. Používají se pro jemné broušení a broušení dýh. Kontaktní válec je pogumovaný,
pás osciluje, čímž se zvyšuje jakost obrobené plochy a také se zamezuje sesmeknutí
brusného pásu. Řízení chodu brusného pásu se sleduje pomocí světelného paprsku.
Automatické odměřování tloušťky ulehčuje nastavení stroje na požadovanou tloušťku
broušeného materiálu bez nutnosti dodatečných měřicích přípravků.
Plošné dílce se před povrchovou úpravou brousí ve dvou fázích. V první fázi probíhá
hrubé broušení, při kterém se papírem s hrubým zrněním odstraňují nerovnosti povrchu.
Vzniklé brusné rýhy se následně odstraní druhým broušením, případně dalším –
hlazením. Dýhované dílce se mezi prvním a druhým broušením vlhčí.

Hranové brusky
Hranové brusky jsou určeny pro broušení hran a boků dílů a desek, které pokládáme
na pracovní stůl. Velikost úběru při broušení se řídí velikostí přítlačné síly kterou vyvíjí
pracovník obsluhující stroj.

Příklad hranové brusky
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Brusky speciální – pro broušení tvarových dílců se používají rotující lamelové válce

(Quick Wood systém atd.). Bubnová bruska je určena pro broušení drobných předmětů.

Tvarová bruska

Pohled na uspořádání brusných jednotek

Lamelová – bubnová bruska
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Brusivo
Nástrojem brusek je brusné zrno.
Používá se:
• volné – brusné prášky
• v mazivu – brusné a lešticí pasty a vosky
• na podkladu – brusné pásy, kartáče, PUR pěny apod.
Podkladem může být papír, plátno, jejich kombinace pro pásy, vlákna pro kartáče
(leštění), PUR pěnové výlisky pro tvarové ruční broušení. K podkladu se zrna lepí
nejčastěji močovinoformaldehydovým lepidlem, případně glutinovým klihem. Aby byl
pás ohebnější, provádí se tzv. flexování, což jsou drážky (rýhy) v lepidlové vrstvě.
Zrna jsou nejčastěji z karbidu křemíku nebo korundu, vyrobená synteticky. Velikost zrn
souvisí s číslem zrnění, které je na brusných pásech uvedeno. Udává počet ok síta na
ploše jednoho palce čtverečního, přes které se brusivo při výrobě třídí. Pro ruční broušení
se používá hodnota zrnění 80–120, kolem 180 se začíná brousit nátěrová hmota,
nejjemnější broušení má hodnotu 400–600.

Leštění
Provádí se na malých plochách ručně. Velké plochy se leští válcovými bruskami. Válce
jsou z mnoha vrstev měkkých textilií.

Lešticí stroj
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Kontrola přesnosti a jakosti
V průběhu celého výrobního procesu je potřeba neustále kontrolovat kvalitu a jakost.
Především každý pracovník by měl odpovídat za svou práci. Dále záleží na firmě, jaká
kontrolní opatření přijme. Kontrolu může provádět pověřený pracovník, případně
skupina pracovníků v určitých etapách výroby. Způsob kontroly je různý – vizuálně,
měřením, podle etalonů apod.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Každý pracovník je povinen seznámit se s danými předpisy a dodržovat je,
zúčastňovat se školení a předcházet svým jednáním a chováním možnému ohrožení
zdraví svého i spolupracovníků.
Základní všeobecná pravidla:
• Pracovat v pracovním oděvu a obuvi
• Používat předepsané ochranné pomůcky
• Udržovat čistotu na pracovišti
• Nastavit a seřídit stroj podle pokynů
• Použít pouze nástroj určený pro daný stroj
• Neotvírat kryty stroje za chodu a nezasahovat do běžícího stroje
• Nepracovat na viditelně poškozeném stroji
• Nepoužívat poškozené a tupé nástroje
• Opracovávat pouze materiály pro daný stroj vhodné, i rozměrově

Kontrolní otázky:
1. Co ovlivňuje broušení?
2. Co to je křížové broušení a proč se provádí?
3. Vyjmenujte základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
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4 MONTÁŽ
Montáž dokončuje proces výroby výrobku. Je to postupné spojování součástí a dílců do
konečného celku.

ZPŮSOBY MONTÁŽE
Jednostupňová montáž – provádí se najednou, jedním postupem na jednom místě.

Vhodná pro kusovou výrobu.

Stupňová montáž – provádí se postupně, v několika etapách. Provádí se na více

pracovištích, a výrobek tak postupuje mezi pracovišti. Může se provádět na dopravnících.
Má tyto fáze:
• Předmontáž – dílčí montáž; jedná se o osazování kování, spojovacích prostředků
a spojování součástí a dílců do podsestav a sestav.
• Montáž výrobku – konečná montáž; znamená spojení všech montážních částí do
konečného výrobku, včetně připojení dveří, polic, osazení skly, zásuvkami apod.
• Kontrolní montáž a demontáž; pravidelná kontrola určitého početně stanoveného
výrobku.
• Suchá montáž; provádí se u demontovatelných výrobků, které se dodávají
v rozloženém stavu.

Montážní stroj
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RUČNÍ PŘÍSTROJE PRO MONTÁŽ
Ruční strojky se využívají místo ručního nářadí nebo klasických strojů. Mají větší výkon
než ruční nářadí a pro svoji nízkou váhu a snadnou obsluhu se využívají hlavně při
dokončování výrobků a na montáž.
Podle pohonu je dělíme na elektrické nebo se stlačeným vzduchem – pneumatické. Pro
mobilitu a snadnou obsluhu jsou strojky vybavené akumulátory.

Vrtačky
Vrtačka je základní stroj ve výbavě truhláře. Slouží k vrtání otvorů do nejrůznějších
materiálů.

Ruční vrtačky mohou měnit směr otáček, mají regulaci otáček, a to buď mechanickou
převodovkou, nebo pomocí elektroniky, a jsou vybavené příklepem pro vrtání například
do zdiva. Pracovní nástroj se upíná do sklíčidla nebo do rychloupínače. Zvláštní kategorií
vrtaček jsou vrtací kladiva.

Vrtací šroubováky
Vrtací šroubováky mají podobnou konstrukci jako vrtačky, jsou poháněny obvykle
akumulátory. Nastavitelný je utahovací moment, to znamená síla k utahování či
vyšroubování vrutů. Lze s nimi i vrtat.
Při výběru akumulátorového nářadí je nutné brát ohled na výkon akumulátoru. Malé
hobby strojky pracují s napětím například 3,7 V. Výkonný strojek má výkon okolo 18 V,
dva výměnné akumulátory a případné rychlonabíjení. Kvalitní značkové nářadí umožňuje
mimo dalších výhod i postupné dokupování baterií.
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Akumulátorový šroubovák s možností vrtání

Akumulátorový šroubovák je vybaven rychloupínačem pro upínání vrtáků a šroubováků,
voličem utahovacích momentů a změnou smyslu otáčení (vrtání či utahování).

Ruční brusky
S ručními bruskami se brousí masivní dřevo, dřevěné materiály, plasty a kovy.
Druhy brusek:
• Ruční pásové brusky
• Vibrační brusky
• Brusky s rotačním kotoučem
• Univerzální brusky

Ruční pásové brusky
S ruční pásovou bruskou se brousí větší plochy s větším úběrem materiálu.
Přes dva napínací válce je veden nekonečný brusný pás o různé zrnitosti. Brusný pás je
možné napínat. Pohon je zajištěn elektromotorem, vznikající prach se odvádí hadicí do
vysavače nebo do sáčku.
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Brusky se vyrábí v mnoha velikostech, rozměrech (délkách) brusného pásu. Práce
s bruskou vyžaduje jistou zručnost. Není snadné stroj udržet na povrchu bez občasného
poskočení, při němž dochází ke vzniku nerovností na obráběném povrchu.

Brusky s rotačním kotoučem, excentrické brusky
Brusky jsou používány pro menší, často i tvarové plochy pro poměrně velké úběry
materiálu.

Rotační bruska
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Hnací motor je spojen s brusným kotoučem. Spojení brusného papíru a kotouče je
provedeno na tak zvaný suchý zip. Rotační pohyb kotouče umožňuje velký výkon, ale
broušená plocha bývá nerovná. Proto je rotační pohyb kotouče spojen s excentrickým
pohybem. Tak lze dosáhnout vysoké jakosti povrchu při dobrém otěru. Brusky se dobře
hodí k odstraňování starých nátěrů. Nutností je odvádění vznikajícího prachu.

Excentrická bruska

Vibrační brusky
S vibračními bruskami se provádí jemné broušení dřeva a broušení laků. Bruska
neumožňuje velké odběry materiálu.
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Hnací motor je spojen s brusnou plochou excentrickou spojkou. Vzniká tak pohyb, který
spojuje přímočarý pohyb s rotačním pohybem.

Brusný papír má otvory pro odvádění prachu a k brusné desce se připevňuje buď na
suchý zip, nebo pomocí mechanických upínačů.

Univerzální brusky
Univerzální brusky využívají excentrický pohyb a mohou být vybavené brusnou ploškou,
škrabkou a pilkou. Slouží k provádění drobnějších prací. Někdy se nazývají delta brusky.
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Přímočaré pily – kmitavé
Přímočaré pily se používají pro přímé a zakřivené řezání dřeva, dřevěných materiálů,
plastů a kovů.

Otáčivý pohyb motoru je převáděn na přímočarý pohyb pilového listu nahoru a dolů.
Navíc kvalitnější pilky mají takzvaný předkmit pilového listu. Pilový list je vychylován
částečně vpřed i vzad a zabezpečuje se tak lehčí řezání v silnějších materiálech. Při řezání
se pila opírá o podložku pomocí saní. Saně se pevně opírají o podložku. Podle druhu
obráběného materiálu se upínají pilové listy s různou šířkou listu a různým druhem
ozubení. Pily se hojně používají pro vyřezávání vnitřních otvorů pro dřezy u kuchyňských
desek apod. Při práci s pilou je nutné pilu pevně svírat a tlačit na saně, aby nedošlo
k poskakování pily a poškození materiálu či úrazu. Důležitá je též volba rychlosti zdvihů
pily a předkmitu.
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Na obrázku jsou některé příklady tvaru a zubů pilových listů pro přímočaré pily.
List na měkké dřevo

List na tvrdé dřevo

List na kovy

List na keramické materiály

Ruční kotoučové pily
Ruční kotoučové pily slouží především ke zkracování prken, fošen atd. na místech, kde
není možné použít velký stroj. Vyrábí se pro použití různých průměrů pilového kotouče.
Pilový kotouč je pevně připojený na motor a je nad rovinou řezu zakrytý. Na spodní
straně je výkyvný kryt, který se odsouvá při najetí na obrobek a po ukončení se vrací.
Pila se pokládá na vodicí sáně, které se dají naklánět do různých úhlů a výšek. Při řezání
vodorovných řezů se využívá pomocné pravítko. Pila je opatřena rozvíracím klínem
a v krytu pily je otvor pro odsávání pilin.
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Elektrická frézka – hoblík
Elektrický hoblík není ve skutečnosti hoblík, ale frézka, protože materiál se odebírá
pomocí nožů na nožové hřídeli, podobně jako u srovnávacích frézek. Nože se nebrousí,
ale vyměňují. Vzniká velké množství třísek, které je nutné odsávat. Používá se především
na hoblování rovných ploch, polodrážek, srážení hran apod.

B
Části elektrického hoblíku:

C

D

A – Hlavní vypínač
B – Zajištění hlavního vypínače

A

C – Rukojeť
D – Ovladač nastavení velikosti třísky
E – Výškově nastavitelný stůl
F – Nožová hřídel
G – Pevný stůl

E

F

G

Elektrický hoblík je poměrně nebezpečný stroj, protože rotující nože mohou způsobit
úraz nebo poškodit elektrický kabel.

TRUHLÁŘ 2 – MONTÁŽ

Ruční frézky
Ruční frézky jsou stroje na provádění mnoha operací:
• frézování drážek, profilů na rovných i tvarových dílcích,
• zadlabávání kování,
• zarovnávání nákližků,
• zarovnávání krycích a hranových dýh.

Těleso stroje s motorem (A) pohání pouzdro nástroje (C),
které umožňuje upínat nástroje o průměru stopky 8, 10 a 12 mm.
V rukojetích je vypínač (B). Sloupové vedení (D) nese výškově
nastavitelný stůl (E). K pracovnímu stolu je možné připevnit
vodicí pravítka a dorazy (G). Kvalitní stroje jsou vybavené
regulací otáček (F). Ve spodní části obrázku jsou některé
druhy užívaných nástrojů. Frézku je možné upnout do
speciálního stojanu a používat jako spodní svislou frézku.
Je nutné vždy odvádět vzniklý odpad.

F
A
B

C

G
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E

D

Ruční frézka s nástroji

Použité nástroje mají obvykle poměrně malý průměr, proto stroj musí mít poměrně velký
počet otáček. Otáčky se volí v závislosti na druhu materiálu a odebírané třísce v rozmezí
15 000 až 30 000 otáček za minutu.

Nástroje
Pomocí ruční frézky se mohou zhotovovat mnohé tvary. Nástroje jsou zhotoveny
z oceli, ale břity ze slinutých karbidů. Nástroje s průměrem větším než 16 mm podléhají
předpisům pro nástroje s ručním posuvem (BG test).

Nástroje pro ruční frézku
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Lamelové drážkovací frézky
Konstrukčně odlišné jsou lamelové frézky, které jsou určené k výrobě lamelových spojů
a spojů na vložené pero.

Frézky jsou poměrně nebezpečné stroje, protože nástroj není nijak krytý. Je nutné
věnovat velkou pozornost bezpečnosti práce při manipulaci s nástroji i strojem. Výměna
nástrojů se musí provádět jenom tehdy, není‑li stroj pod elektrickým proudem.

Lamelovací drážkovací frézy s nástroji a jejich použití
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Stahovací přípravky
Pro plošnou montáž se používají přípravky rámové konstrukce zajišťující pravoúhlost
spojů.
Pro prostorovou montáž se používají stahovací prostředky vhodné pro daný typ výrobku
(skříně, židle atd.) Přípravky jsou mechanické se šroubovým mechanismem nebo
hydraulické, pro menší rozměry mohou být i pneumatické.

Mechanické stahování spárovky

Lisování spárovky v hydraulickém lisu

Turniketový lis na spárovku

Pneumatické stahováky na rámy
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Lis na stahování rámů a korpusů

				

Stahování korpusů židlí

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

Co je to montáž?
Jaké typy montáže znáte?
Jaké znáte ruční přístroje? Vysvětlete jejich použití.
Popište, jaké stahovací přípravky se používají.
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Lisování čela postele
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