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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na popis a vyhodnocení využití moderních metod spojování 

materiálu. Jedná se především o moderní technologie spojování materiálu za studena, mezi 

které patří například spojování materiálu metodou Rivclinch, Rivtac a Tuk-Rivet. Dále také 

moderní technologie lepení a svařování. K moderním technologiím lepení patří například 

lepení pomocí konstrukčních epoxidových lepidel, polyuretanových lepidel a ergo lepidla. 

Nejmodernější metody ve svařování jsou v této práci rozděleny na nekonvenční metody 

svařování a hybridní metody svařování. Práce obsahuje popis a možnosti využití těchto 

moderních metod spojování materiálu a následně srovnání a vyhodnocení jejich výhod a 

nevýhod.  
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Abstract 

Bachelor thesis is focused on the description and evaluation of modern methods of joining 

materials. It is mainly about modern methods of bonding material cold, including e.g. joining 

materials methods Rivclinch, Rivtac and Tuk-Rivet as well as modern technologies bonding 

and welding. The modern technologies of bonding include for example bonding with 

epoxyconstruction bonding, polyuretane bonding and ergo bonding. The most modern 

methods of welding are in this thesis divided into unconventional welding methods and 

hybrid welding methods. Bachelor thesis contanins description and possibilities of use these 

modern methods of joinings materials and comparision and evaluation of their advantages and 

disadvantages. 
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1 Úvod 

Moderní metody spojování materiálu patří v současné době k velmi diskutovaným tématům. 

Využití moderní nekonvenční technologie dnes nachází například v automobilovém 

průmyslu, v leteckém průmyslu a v mnoha dalších[10]. Tyto technologie prochází 

v současnosti dynamickými změnami. Hlavní roli sehrávají ekonomické aspekty, ke kterým 

patří bezesporu úspora materiálu, spotřeba energie při provozu, cenová náročnost 

technologie, ale zároveň je kladen důraz na to, aby byl spoj co nejpevnější, dostatečně 

kvalitní a aby spojení probíhalo v nejkratších časech. Takovýchto nových nekonvenčních 

technologií v poslední době vzniká celá řada. 

Všechny tyto technologie jsou relativně nové a bude ještě trvat nějakou dobu, než se některá 

z nich dokáže prosadit, avšak již teď je možné provést porovnání technologií a vyhodnocení, 

což je cílem této bakalářské práce. Dalším cílem práce je popsat a vyhodnotit možnosti 

využití těchto moderních metod spojování materiálu. 

V této práci jsou konkrétně popsány v teoretické části moderní metody spojování materiálu 

za studena, následují moderní metody lepení a jako poslední jsou popsány moderní metody 

svařování. Následuje praktická část, ve které je provedeno porovnání metod jednotlivých 

technologií mezi sebou podle zvolených kritérií. Jako hlavní kritérium je zvolen poměr ceny 

a výkonu a také kvalita spoje. Nakonec jsou vyhodnoceny všechny technologie mezi sebou.  
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2 Moderní metody v oblasti spojování materiálu za studena 

Tato kapitola se zabývá moderními metodami spojování materiálu za studena. Mezi 

spojování materiálu za studena můžeme zařadit různé způsoby klinčování, nýtování a 

šroubování. Tyto nové technologie mají několik společných znaků, mezi které patří 

především úspora energie, úspora materiálu a také snížení hmotnosti konečného výrobku. U 

těchto technologií spojování materiálu dochází k samotnému spojení pomocí přídavného 

materiálu, kterým může být například nýt, nebo bez jakéhokoliv přídavného materiálu záleží 

na principu dané technologie. Mezi tyto technologie spojování materiálu za studena patří 

například metoda Rivtac, Rivclinch, Tuk-Rivet, Tox-clinching, Metal joining a metoda 

BTM joiningtooling, ovšem v kapitole jsou zmíněny pouze Rivclinch, Rivtac a Tuk-Rivet, 

protože jsou nejvýhodnější ze všech uváděných z pohledu úspory energie, úspory materiálu 

a také dosahují nejlepších výsledků z hlediska pevnosti spoje. 

2.1 Spojování materiálu pomocí metody Rivclinch 

Jedná se o spojování bez přídavného materiálu (viz Obr. 1). Tato metoda spojování byla 

vyvinuta firmou Böllhoff. Výrobní program systému Rivclinch je dimenzován téměř pro 

každou oblast aplikace a hodí se do různého výrobního prostředí. Mezi hlavní přednosti této 

metody patří to, že není zapotřebí žádný přídavný spojovací prvek, nedochází k poškození 

povrchu materiálu a dále také velmi dobrá opakovatelnost. Takto mohou být spojeny 

materiály z oceli, z hliníku a ostatních neželezných kovů. Při této metodě dochází ke 

klinčovému spoji plechů nebo profilů studeným tvářením materiálu na tvarový a silový styk. 

Přitom se může jednat jak o dvouvrstvé tak o vícevrstvé spoje. Kromě toho mohou být spolu 

spojeny předlakované, nebo potažené plechy, aniž by byl jakkoliv poškozen jejich povrch. 

Při této metodě dochází k bodovému tváření materiálu, vzniká tak tvarový a silový spoj. Při 

bodové deformaci mohou být spojovány plechy až o tloušťkách 8 mm. Pevnost spojení 

závisí především na typu nástroje. Pro tuto metodu se využívá především nástrojů o průměru 

od 3mm do 10mm.[13] Čím vyšší je průměr tím vyšší je pevnost spoje. Přenos síly je 

realizován hydraulickou soustavou. Hydraulický tlak je vytvořen v multiplikátoru tlaku. Síla 

tlaku se pohybuje od 25-100 kN a je možnost nastavit si ji.[8] 

Tento spojovací systém lze přizpůsobit do stávajících lisů nebo lze provádět na speciálních 

strojích. Mohou být nastaveny jak jednotlivé body, tak i několik bodů současně. Systém 

spojování probíhá prostřednictví ručních spojů, nebo může být stabilně integrován na 
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robotu. V závislosti na výběru nástrojů mohou vznikat kulaté a hranaté spojovací prvky. 

Aplikací kulatého bodu lokálně tvářeny spojované obráběné díly. Výsledkem je potom těsný 

a vizuálně zajímavý spoj. Čtvercový spoj vzniká pomocí kombinovaného řezacího a 

tvářecího procesu. Tento spoj se hodí především pro tvrdé materiály a pro ocel. 

 

Obr. 1 Spojování plechů metodou Rivclinch[13] 

Na tomto obrázku je vidět princip spojování plechů metodou Rivclinch. Dvojice 

spojovaných materiálů jsou vyznačeny světle modrou a tmavě modrou barvou. Postupně lze 

vidět v šesti krocích, jak se materiály spojují. Dále lze na obrázku vidět spojovací nástroj, 

který nepracuje s žádným přídavným materiálem. K spojení dochází díky tvarovému a 

bodovému styku. 

2.2 Spojování materiálu pomocí metody Rivtac 

Metoda Rivtac byla vyvinuta rovněž společností Böllhoff. Jedná se o metodu, která se 

využívá pro spojování plechů za studena. Ke spojování dochází při vysokých rychlostech a 

je zapotřebí přídavného materiálu, kterým je v tomto případě nýt. Technologie je vhodná 

především pro spojování oceli, hliníku, neželezných kovů, umělých hmot a rovněž 

kombinací těchto materiálů i ve více vrstvách (viz Obr. 2, 3, 4). K největším výhodám 

technologie patří možnost spojovat, aniž by byly předem vyrobeny otvory pro nýty, dále 

díky vysokým rychlostem nastřelovaných spojovacích nýtů jsou minimalizovány pracovní 

časy. Můžeme také spojovat materiály vysokopevnostní. Spojení je vhodné kombinovat 
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s lepením (např. z důvodu těsnosti). Tato technologie je vhodná pro velkosériovou výrobu 

s maximální flexibilitou ve výrobním plánování. 

Metoda spojování spočívá v tom, že nýt je nasazen velkou rychlosti na spojované díly a 

proděraví materiály obou spojovaných dílů najednou. Na základě krátké doby vzestupu 

teploty v oblasti spojování a tím zlepšené schopnosti zatavení může být spojovaný díl 

materiálu zatlačen do rýhování na nýtu, čímž se dosáhne vysoký tvarový styk.[14] Současně 

bude také docílen silový styk u vysoce pevných ocelí na základě slisování a stlačení 

materiálu. Spojovány mohou být dvojice materiálu až do celkové síly 6mm. 

 

Obr. 2 Spojení hliníkového plechu s hliníkovým profilem[14] 

 

Obr. 3 Spojení ocelového plechu s ocelovým plechem[14] 

 

Obr. 4 Spojení ocelového plechu s ocelovým profilem s využitím lepidla[14] 

2.2.1 Využití metody Rivtac v průmyslu 

V  automobilovém průmyslu je čím dál více kladen důraz na šetření materiálu, kratší čas pro 

vývoj a cenově přijatelnou výrobu. Toto všechno jsou důvody, proč se automobily a jejich 

komponenty musí rychle vyrábět při co nejpříznivějších cenách a při nižších nárocích na 

spotřebu všech potřebných zdrojů surovin a energie. Čím dál větší nároky na výrobky 

konstruktéry nutí ke snižování hmotnosti automobilů a zároveň ke zvyšování jejich 

životnosti. Proto se stále více ve stavbě automobilu prosazuje využití lehkých konstrukcí. 
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Jednou z možností snížení hmotnosti je využití vysokopevnostních ocelí. Ty snižují 

hmotnost karoserie současně se zvýšením jejich pevnosti. Při použití běžných 

hlubokotažných ocelí je toto zcela vyloučeno. V budoucnosti v souvislosti se stavbou 

elektromobilů je také lehká karoserie bezpodmínečně nutná. Důvodem pro snížení karoserií 

je především hmotnost baterií. Ve stavbě lehkých karoserií se budou stále více využívat 

modulární systémy prostřednictvím používání dutých profilů. Jednou z těchto platforem jsou 

ScaLight Koncept, ILIPT – Koncept a EDAG – Light – Car[9](viz Obr. 5). Modularizace 

jednotlivých stavebních skupin umožňuje paralelizaci montážních kroků a zvyšuje také 

hospodárnost stavby karoserií. Smíšené konstrukce umožňují využití jednotlivých vlastností 

použitých materiálů. Tyto smíšené konstrukce využívají kombinace především 

vysokopevnostních ocelí, hliníku, hořčíku a plastů se zpevněnými vlákny. Všechny tyto 

koncepty vyžadují nové, moderní a flexibilní spojovací technologie. Protože jsou spojované 

díly často přístupné pouze z jedné strany je nutné je provádět bez operací předděrování. 

Navíc musí být spojovací technologie vhodná k automatizaci ve velkosériové výrobě. Ze 

současných metod spojování tak můžeme použít například přímé sešroubování, spojování 

slepými nýty nebo klinčování. Ani jedna z těchto uvedených technologií není ovšem ideální, 

protože při každé se vyskytuje nějaký problém. Při přímém sešroubování je největší problém 

vysoká pevnost spojovaných dílů. Problémem u spojování slepými nýty je případné 

předděrování. U klinčování je problémem povrchová deformace a tím je zcela nevhodné pro 

spojování pohledových dílů. Jako nejvhodnější metoda, se proto jeví metoda Rivtac – 

spojování vysokorychlostním nastřelováním nýtů. Energie, která je potřebná pro nastřelení 

nýtu se získává v nastřelovacím zařízení od pístu v pneumatickém válci. Díl ke spojování se 

podobá klasickému hřebíku, který se vysokou rychlostí zarazí do spojovaných materiálů. 

Stačí k tomu přístup z jedné strany a jedná se o nerozebíratelné spojení. 

 

Obr. 5 Karoserie ScaLight vozidla spojeného pomocí metody Rivtac[9] 
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2.2.2 Zařízení pro metodu Rivtac 

Ke spojování se dají použít ruční mobilní zařízení, nebo robotizovaná stacionární zařízení 

(Obr. 6). Proces vstřelování lze kontrolovat pomocí detekce vstřelovacích sil v závislosti na 

zdvihu – poloze při nastřelování.[9] 

 

Obr. 6 Schéma zařízení[9] 

2.3 Spojování materiálu pomocí metody Tuk–Rivet 

Tato metoda využívá ke spojování materiálu přídavný materiál, kterým je v tomto případě 

plný nýt (Obr. 7). Při takovémto způsobu nýtování, tedy nýtování plným nýtem je možné 

spojovat dva nebo i více dílů najednou. Těmito díly mohou být polotovary, plechy, profily 

atd. Spojované díly se zafixují díky držáku na matrici.[17] Následuje děrování spojovaných 

dílů pomocí plného nýtu, ten rovněž slouží jako razník. Poté co se dosáhne dorazu je díl 

pomocí držáku a nýtu tlačen proti matrici. Materiál spodního dílu je potom tlačen matricí 

proti směru pohybu nýtu a dochází tak k zatečení materiálu do drážky na dříku nýtu. Tento 

způsob umožňuje docílit spoje plechů, kde spoj je v obou rovinách plechu. 
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Obr. 7 Princip metody Tuk-Rivet[17] 

2.3.1 Využití metody Tuk-Rivet 

Nýtování metodou Tuk – Rivet je používáno hlavně díky své široké použitelnosti a také díky 

dobrému výkonu při spojování plechů. Tento výkon je o mnoho lepší než například u 

odporového bodového svařování. Využívá se tam, kde je zapotřebí provést vysoce 

zatížitelné spoje tenkých tvarových dílů z kovu. Používá se také pro spojování dílů, které 

jsou vyrobeny z hliníku a oceli jakož i nerezových a kyselinovzdorných ocelových plechů. 

Využití také nachází pro spojování konstrukčních dílů z hliníku s ocelovými plechy. 

Využívá se také pro spojování různě silných plechů (silné se slabými), přičemž spodní ze 

spojovaných plechů musí mít minimální tloušťku 0,9mm.[17] 

2.3.2 Charakteristika nýtového spoje  

Nýt je samorazící a nemá tak žádný problém s ražením otvorů. Nýt bývá vyroben z nerezu, 

nebo z oceli (Obr. 8). Spoj je charakteristický svým oboustrannýma téměř dokonalým 

uzavřením. Po zanýtování se jen hlava nýtu překryje povrchovým lakem a žádné další 

úpravy nejsou zapotřebí. Výhodou je, že mohou být spojeny i materiály o různých 

tloušťkách a to díky vícerozsahovým nýtům.    

 

Obr. 8Samorazící nýt[16] 
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3 Moderní technologie lepení a jeho využití 

Tato kapitola je zaměřena na moderní technologie v oblasti lepení. Zabývá se hlavně 

lepením kovů a plechů všeobecně. V dnešní době existuje řada moderních lepidel a 

technologií lepení, mezi které patří například polyuretanová hybridní, epoxidová, ergo 

kyanoakrylátová, foliová, PVC lepidla a syntetické kaučuky. V kapitole budou popsány 

epoxidová, foliová, ergo, polyuretanová a hybridní lepidla a to především z důvodu, že jsou 

cenově nejpříznivější ze všech uvedených lepidel, další výhodou je široká oblast využití a 

také dobrá dosahovaná kvalita spojů. Lepidla slouží pro vytvoření nerozebíratelného 

pevného spoje, nebo slouží jako podpůrné prostředky pro zlepšení vlastností spoje, který je 

realizován pomocí nýtů, nebo šroubů. 

3.1 Konstrukční epoxidová lepidla 

Jedná e o termosetické pryskyřice. Mohou být dvousložkové nebo jednosložkové. 

Dvousložkové systémy se skládají z pryskyřice a tužidla. Tyto dvě látky se smíchají a 

posléze nechají vytvrdit (lze urychlit zahřáním). Jednosložkové epoxidy mají již tyto dvě 

složky smíchány a jejich vytvrzení vyžaduje pouze zahřátí. Ve srovnání s jinými lepidly 

mají ty epoxidová několik výhod. Tou první je, že mají vynikající mechanické vlastnosti. 

Další výhodou je široká oblast využití. Pro epoxidová lepidla je známo, že vytvrzování může 

probíhat při pokojové teplotě a trvá velmi krátkou dobu (několik minut), což je také velkou 

výhodou. Při vytvrzování je lepidlo odolné proti vodě a také se nesmršťuje ani nerozpíná. 

Povrch, který je určen ke spojení by měl být předem zbaven mastnoty a také by měl být 

suchý a čistý. Ke konečné pevnosti spoje dojde cca za 24 hodin a takovýto spoj je schopný 

unést zatížení až 130 kg/cm2. 

K distributorům v České republice patří především lepidla firmy Letoxit řady KFL a PL a 

také lepidla firmy Pattex. Tato lepidla jsou vhodná především pro lepení kovových dílů a 

konstrukcí, kde se vyžaduje vysoká pevnost spoje, teplotní odolnost a také dlouhodobá 

stabilita spoje. Z těchto důvodů jsou využívána pro aplikaci především v automobilovém a 

leteckém průmyslu. 

3.1.1 Foliová lepidla 

Jsou to jednosložková konstrukční epoxidová foliová lepidla, které obsahují tvrdící systém. 

Všechna foliová lepidla firmy Letoxit řady KFL mají formu tmavě šedé pružné folie o 

tloušťce 0,3mm, která je z jedné strany chráněna silikonovým papírem a z druhé strany 
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polyetylenovou folií. Bývají namotány na dutince o šířce 250 mm nebo 1000 mm.[4] Při 

zpracování a vytvrzování za zvýšené teploty nedochází k odpařování těkavých látek. Mezi 

výhody foliových lepidel patří především jejich výborné mechanické vlastnosti. Není 

zapotřebí míchat dvě složky, je to zdraví neohrožující aplikace, která nevypouští žádné 

nebezpečné výpary. Zaručuje také stejnou vrstvu lepidla po celé ploše. Jsou vhodná pro 

lepení kovů, laminátů, dřeva, keramiky a kamene. 

Tab.  1 Srovnání lepidel[4] 

Lepidlo  Pevnost ve Pevnost Max.tepl. Vytvrzování Popis 

letoxit smyku v odlupu odolnost [°C] [min]   

  [MPa] [N/mm] [°C]     

KFL120 34 - 41 4 - 7,1 160 120    60 extra pevné spoje 

KFL130 36 - 41 4 - 7,1 160 120    20 rychlé vytvrzování 

KFL156 29 - 34 2 - 4,5 160 120    20 vhodné pro nerez 

KFL161 30 - 34 2,5 - 4,5 160 120    20 extra lehké 

V tabulce lze vidět jednotlivé druhy KFL lepidel firmy Letoxit. Liší nepevností ve smyku, 

pevnosti v odlupu, maximální teplotní odolnost je u všech stejná. Vytvrzování lepidla 

probíhá u všech druhů uvedených lepide za stejných teplot liší se pouze dobou vytvrzování. 

Jako poslední je v tabulce uvedeno, pro jaké využití jsou lepidla vhodná. 

3.2 Ergo lepidla 

Lepidla ergo vyrábí švýcarská firma Kisling AG, která se věnuje výrobě a výzkumu 

průmyslových lepidel více než 50 let. Firma Kisling AG vyváží své výrobky do celého světa 

a v České a Slovenské republice ji obchodně zastupuje firma 5M s.r.o.[3] 

Tyto produkty lepidla, tmely, čističe, maziva ergo patří ve své kategorii k úplné špičce 

v celém světě. Široký sortiment výrobků představuje řešení pro průmyslovou výrobu a také 

údržbu. Zahrnuje akrylátová, kyanoakrylátová, metylmetakrylátová, anaerobní lepidla a dále 

také silikony, MS polymery a epoxidové pryskyřice.Kisling AG nabízí návrh a sestavení 

automatických i ručních dávkovacích zařízení a systému pro vytvrzování podle požadavků 

zákazníka. Ergo produkty jsou vybaveny patentovaným uzávěrem, který zabraňuje 

náhodnému otevření během manipulace a uživateli tak dává záruku, že jim zakoupený 

produkt doposud nebyl otevřen (viz Obr. 9). Červená osička zamezuje znečištění lepidla 

pevnými částicemi a současně při zavření čistí dávkovací špičku uzávěru a proto nedochází 

k tvrdnutí lepidla na špičce. Uzávěr je pevně spojen s lahvičkou, a proto nemůže dojít k jeho 

ztrátě nebo kontimaci. 
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Obr. 9 Bezpečnostní uzávěr[3] 

3.3 Polyuretanová a hybridní lepidla 

Mezi moderní chemické přípravky patří především přípravky od společnosti 3M, které patří 

přední postavení v technologii lepidel. Tato společnost je od 60 let je průkopníkem v 

polyuretanové chemii.[5] Tyto výrobky jsou určeny výhradně pro průmyslový trh.  

Polyuretanová a hybridní lepidla společnosti 3M jsou jednosložkové moderní přípravky, 

které nevyžadují žádné míchání či speciální nástroje. Tyto výrobky bývají vytvrzovány 

působením atmosférické vlhkosti a vytvářejí velmi flexibilní, odolné a spolehlivé spoje, 

které nachází uplatnění v mnoha průmyslových oborech, mezi které patří například 

automobilový průmysl, lodní průmysl, stavební průmysl a mnoho dalších. Oproti spojování 

pomocí mechanických prvků, kterými jsou nýty, šrouby a svary nedochází při použití těchto 

lepidel ke korozi v místě spoje. Hybridní polyuretany 3M představují nejnovější trend 

vývoje v oblasti elastomerech adhezních tmelů. Pro tyto výrobky platí všechny výhody 

polyuretanových lepidel a těsnících materiálu, ke kterým patří například rychlejší vytvoření 

povlaku, lepší odolnost proti ultrafialovému záření což má za následek menší „drolení“ a 

zbarvování v průběhu času. Lepidlo nevytváří žádné bubliny dokonce ani při vysokých 

teplotách, nebo vysokých vlhkostech. Tyto lepidla jsou známa vysokou krátkodobou 

odolností proti teplu, výbornou stálosti barev a také dobrou přetíratelností za mokra. 

3.3.1 Využití polyuretanových a hybridních lepidel 

Tyto lepidla lze využít v mnoha průmyslových odvětvích a jedním z nich je i lodní průmysl. 

Používají se jak pro opravy, tak pro samotnou výrobu lodí. Přírodní podmínky jako jsou 

nárazy vln, slaná voda, intenzivní sluneční záření a možnost zasažení palivem nebo olejem 

vyžadují mimořádně ohebné a pevné spojení, které je zaručeno právě těmito lepidly. 

Společnost 3M zavedla standard již před více než 40 lety a dobyla tak přední pozice v oboru 
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uvedením polyuretanového lepidla a těsnícího materiálu 3M 5200.[5] Nyní tato společnost 

nabízí výrobcům lodního vybavení a odborníkům na opravy sortiment inovačních přípravků 

na lepení a utěsňování. 

Další využití nachází při výrobě speciálních vozidel. Hlavními charakteristikami, které 

vyžadují výrobci speciálních vozidel od lepících a tlumících systémů jsou nízká hmotnost, 

flexibilita, účinné lepení rozdílných materiálů například kov se sklem. Schopnost izolovat 

vodu, prach a hluk, dobrá odolnost proti kouři a ohni a tyto charakteristiky výborně splňují 

polyuretanové a hybridní lepidla společnosti 3M. Umožňují lepit celou řadu podobných i 

rozdílných materiálu k sobě a často dokonale nahradí nýty, vruty, šrouby a dokonce i svary. 

Výsledek je o mnoho lepší. Vznikají tak tišší a lehčí výrobky s dokonalými funkčními 

vlastnostmi, často dokonce i s nižšími náklady. 

Využití nachází také ve všeobecném průmyslu a ve stavebnictví. 3M nabízí celou řadu 

výrobků pro utěsňování a lepení, které jsou vhodné od utěsňování usazovacích nádrží 

v čistírnách odpadních vod po vyplňování dilatačních spár v betonu. Mezi stavební aplikace 

patří dlažební, dilatační a deskové nepravé spáry, prefabrikovaný a lisovaný beton, 

spárování litých betonových podlah, cihlové zdivo, mramor a žula, utěsňování septiků, 

parkovací rampy, montáž a lemování střech, vyplňování mezer ve fasádách a potrubí 

klimatizačních systémů. Mezi průmyslové aplikace se řadí lázně, spotřebiče a všechna další 

použití, která musí řešit vlhkost, zpracování kovů a dále výrobky, které musí být hermeticky 

uzavřené a také výrobky, které musí pracovat pod vodní hladinou. 

Tyto hybridní a polyuretanové lepidla je také možné využít při lepení skla a zasklívání. 

K lepení a zasklívání oken a skla je zapotřebí speciální polyuretan, který musí mít úplně 

odizolovaný vlhkost. Nejdůležitější je však flexibilita, která zaručuje, že spoj a těsnění 

nevyschne, odolá všem vibracím a nárazům a chrání tak sklo. Hybridní a polyuretanová 

lepidla a tmely společnosti 3M a základní nátěry a prostředky pro zlepšení adheze 3M pro 

okna a sklo mají jedinečné složení s výbornými vlastnostmi, které splňují požadavky na 

lepení skla a zasklívání oken. Jsou velmi pevné a zároveň flexibilní. Mají vysokou odolnost 

proti popraskání. Využívají se pro instalaci čelních skel a to i pro velice těžce spojitelné 

polykarbonáty a akryláty a zapuštěného skla a to například v lodním, nebo také 

v automobilovém průmyslu.[5] 

K charakteristikám těchto lepidel patří především výborná odolnost proti chemikáliím, 

odolnost proti slané vodě, velmi dobrá odolnost proti ultrafialovému záření, odolnost proti 

praskání, výborná flexibilita, minimální smrštění. Nedochází k tvorbě bublin, velmi dobrá 

odolnost vůči povětrnostním podmínkám, rychlé vytvrzení, nízká hmotnost, dobrá pružnost. 
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4 Nejnovější metody ve svařování 

Tato kapitola je zaměřena na spojování materiálu nejnovějšími metodami svařování. Jsou 

zde popsány moderní nekonvenční a hybridní metody svařování. Svařování je technologický 

proces, při kterém vzniká nerozebíratelné spojení strojních součástí i celých konstrukcí 

z jednotlivých součástí. Hybridní svařování znamená spojení dvou různých metod svařování 

s cílem dosažení optimální kvality svaru a svařovací rychlosti využitím předností dílčích 

metod a potlačením jejich nedostatků. Mezi hybridní metody svařování patří např. 

kombinace laseru s plazmou, laseru s elektrickým obloukem, plazma s elektrickým 

obloukem. V  kapitole jsou popsány pouze metody laseru s plazmou a laseru s elektrickým 

obloukem a to především z důvodu, že jsou nejvýkonnější a také jsou cenově nejvýhodnější 

z uváděných hybridních metod. Pod pojmem nekonvenční metody svařování se rozumí 

neobvyklé a speciální metody svařování. Nekonvenční též znamená, že jsou to metody málo 

používané, v porovnání s ostatními, běžně používanými metodami svařování. Mezi tyto 

metody patří svařování plazmou, laserem, ultrazvukem, třením, svařování výbuchem, 

elektrostruskové svařování a svařování elektronovým paprskem. Popsány jsou v této 

kapitole jen svařování plazmou, laserem a třením a to protože mají nejlepší účinnost 

svařování, dosahují nejlepších kvalit svarů a nejsou tak nákladné jako ostatní zmiňované 

metody. V úvodu kapitoly jsou popsány jednotlivé dílčí nekonvenční metody svařování, ze 

kterých potom vycházejí metody hybridní. U svařování elektrickým obloukem se rozlišují 

metody svařování MIG/MAG. MIG je zkratkou z anglického názvu Metal InertGas a 

v češtině se překládá jako svařování v ochranné atmosféře inertního plynu. MAG 

z angličtiny Metal ActiveGas v češtině svařování v ochranné atmosféře aktivního plynu. 

Dále GMAW – GasMetalArcWelding. všechny tyto metody jsou do češtiny překládány jako 

„svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou“. TIG – TungstenInertGas do češtiny 

překládáno „svařování netavící se elektrodou v atmosféře inertního plynu“ a SAW – 

SubmergetArcWelding česky „svařování pod tavidlem“. 

4.1 Svařování plazmou 

Svařování plazmou je metoda, která byla odvozena od metody svařování netavící se 

wolframovou elektrodou v ochranném plynu.[11] Plazmové svařování patří mezi moderní a 

vysoce produktivní metody obloukového svařování v ochranné atmosféře inertního plynu. 

Hlavní předností oproti svařování wolframovou netavící se elektrodou je především vyšší 

produktivita, vyšší kvalita svaru a nižší deformace svařovaného materiálu. Svařování 
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plazmou je charakterizováno velmi vysokou pracovní teplotou a vysokou koncentrací 

energie. Teploty se pohybují v rozmezí od 9 000 °C do 30 000 °C. 

4.1.1 Princip metody 

Z fyzikálního hlediska je plazma speciální stav plynu, který u této metody vzniká ionizací 

tohoto plynu. Při svařování plazmovým obloukem se ionizuje jeho plyn průchodem přes 

elektrický oblouk, čímž vzniká plazmový oblouk. Plazmový oblouk vzniká při svařování, za 

přítomnosti plazmového plynu, mezi netavící se wolframovou elektrodou a základním 

svařovaným materiálem. Wolframová elektroda je u této metody zapojena jako katoda a 

základní materiál jako anoda.[11] Oblouk prochází dýzou malého průměru. Tato dýza 

tvaruje oblouk tak, aby byla jeho tepelná energie soustředěna na velmi malou plochu 

základního materiálu. Zaostřování oblouku lze ještě podporovat fokusačním plynem. Hoření 

plazmového oblouku probíhá v ochranné atmosféře inertního plynu. Nejčastěji používaný 

plyn je argon může být i argon s přídavkem vodíku. Přídavný materiál je přiváděn buď to 

ručně,nebo pomocí podávacího zařízení, do místa hoření plazmového oblouku (viz Obr. 10). 

Svary, které jsou provedeny plazmovým svařováním, bývají nejčastěji ve tvaru tzv. pohárku. 

 

Obr. 10 Schéma svařování plazmovým obloukem[12] 

4.1.2 Zařízení pro svařování plazmou 

Svařování plazmou je rozděleno podle normy ČSN EN ISO 4063 na pět metod, podle 

způsobu přívodu přídavného materiálu a způsobu přenesení oblouku, což má velký vliv 

především na řešení svařovacího hořáku. Jako nejvýhodnější se jeví proces svařování 

automatizovat pomocí svařovacího robota. 
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Rozdělení podle normy ČSN EN ISO 4063[11]: 

 plazmové svařování s přídavkem prášku, 

 plazmové svařováni MIG, 

 plazmové svařování s nepřeneseným obloukem, 

 plazmové svařování s přeneseným obloukem, 

 plazmové svařování s polopřeneseným obloukem. 

Svařovací zařízení PMI - 500 firmy SBI obsahuje řídící jednotku, proudový invertor, 

plynový regulátor, chladicí systém a vysokonapěťovou jednotku. Tyto prvky dohromady 

tvoří jednotku, na kterou je možno zapojit různé typy plazmových hořáků. 

Hořáky 

Plazmový hořák je jednou z nejdůležitějších částí plazmového svařovacího zařízení. 

V hořáku probíhá vznik, tvarování a hoření plazmového oblouku a také přívod fokusačního 

a ochranného plynu popř. přívod přídavného materiálu. Hořák musí být ochlazován vodou a 

to z důvodu velkého ohřívání. 

Plazmový oblouk u hořáku s nepřeneseným plazmovým obloukem hoří mezi wolframovou 

elektrodou a dýzou. Přídavný materiál se přivádí ručně, strojně nebo se nemusí přivádět 

vůbec. Tento plazmový oblouk se využívá při svařování elektricky nevodivých materiálů. 

U hořáku s přeneseným plazmovým obloukem hoří plazmový oblouk mezi wolframovou 

elektrodou a základním materiálem. Přívod přídavného materiálu je obdobný jakou hořáku 

s nepřeneseným plazmovým obloukem. Používá se při svařování elektricky vodivých 

materiálů. 

Plazmovým oblouk u polopřeneseného plazmového oblouku hoří mezi wolframovou 

elektrodou a zároveň i mezi dýzou. Přídavný materiál se přidává obdobně jako u 

předchozích variant hořáku. Tohoto oblouku se nejčastěji využívá u mikroplazmového 

svařování. 

U plazma – MIG svařovacího hořáku hoří oblouk mezi tavící se elektrodou a základním 

materiálem. Plazmový oblouk u tohoto hořáku hoří mezi wolframovou elektrodou a 

základním materiálem, nebo mezi měděnou dýzou a základním materiálem. 
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Hořák pro plazmové svařování s přídavkem prášku se vyznačuje přívodem práškového 

materiálu do plazmového oblouku. 

4.1.3 Výhody a nevýhody plazmového svařování 

Výhody[11]: 

 vyšší rychlost svařování, 

 úspora přídavného materiálu, 

 vynikající kvalita svaru, 

 menší deformace svařovaného materiálu, 

 menší tepelně ovlivněná oblast. 

Nevýhody[11]: 

 vyšší spotřeba plynu, 

 vyžaduje speciální svařovací zdroj. 

4.2 Svařování laserem 

Jedná se o tavné svařování, kde je zdrojem tepla opticky soustředěný svazek fotonů 

produkovaný laserem. Norma ČSN EN ISO 4063 nám rozděluje metodu svařování laserem 

na tři metody svařování, podle druhu aktivního prostředí, ve kterém vzniká laserové 

záření[11]: 

 svařování pevnolátkovými lasery, 

 svařování plynovými lasery, 

 svařování diodovými lasery. 

Pevnolátkové lasery mají velkou oblast využití. Touto metodou se svařuje v elektronice, 

v automobilovém průmyslu a obecně ve strojírenství kde je kladen důraz na vysokou 

kvalitu svarového spoje. Od devadesátých let minulého století prochází pevnolátkové 

lasery dynamickým vývojem. Vývoj se zaměřuje především na zvyšování účinnosti a 

výkonu. 

Plynové lasery se používají především tam, kde je zapotřebí dosáhnout hluboký průvar. 

Doprava laserového paprsku do místa svaru je náročnější než u pevnolátkových a 

diodových laserů, protože ji lze řešit pouze soustavou zrcadel a to se projevuje především 

na velikosti zařízení. 

Diodové lasery jsou charakteristické vysokou účinností a kompaktnosti zařízení. Protože je 

zde nízká kvalita svazku paprsků používá se diodových laserů pro svařování plastů a 

podobných materiálů s nízkou teplotou tavení. 
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4.2.1 Princip svařování laserem 

Laser je optický zdroj monochromatického, koherentního elektromagnetického záření. Laser 

vzniká za pomocí budícího zdroje energie v aktivním prostředí. Aktivní prostředí je 

ohraničeno polopropustným a odrazovým zrcadlem, aby bylo při buzení dosaženo paprsků 

požadovaných vlastností. Laser vystupuje polopropustným zrcadlem a jeho rychlost je 

podobná rychlosti světla[11] (Obr. 11). Laserový paprsek je dále přenášen optickým 

kabelem nebo zrcadly do aplikační hlavy. V aplikační hlavě je paprsek zaostřen do místa 

svaru. Při dopadu paprsku na materiál část paprsku projde, část se odrazí a část je 

absorbována, čímž silně materiál ohřívá.  

 

Obr. 11Konstrukce laseru[2] 

1- aktivní prostředí, 2 -budící zdroj energie, 3 – odrazné zrcadlo, 4 – polopropustné zrcadlo, 

5 - laserový paprsek 

4.2.2 Svařovací zařízení 

V dnešní době existuje mnoho druhů laserů a není zcela možné říct, že by byl některý z nich 

vhodný pro zpracování veškerého materiálu. 

Svařování pevnolátkovými lasery 

Nejrozšířenější a nejpoužívanější v této skupině laseru je dnes asi pevnolátkový Nd:YAG 

laser. Jeho aktivní prostředí tvoří výbrus krystalu yttrium aluminium granát (Y3 AL5 O12)  

dopovaný ionty neodymu (Nd3+).[11] Ten je osvětlován budícími xenonovými výbojkami. 

rezonátor je tvořen pokovenou dutinou. V této dutině je umístěno aktivní prostředí a 

výbojky. Pokovená dutina má za úkol, aby byla většina světla odrazena zpět do krystalu, a 

tím se zvětší účinnost tvorby paprsku (Obr. 12). Paprsek je dále převáděn pomocí optického 

vlákna do aplikační hlavy, ve které dochází k zaostření paprsku pomocí zaostřovací čočky. 

Na ochranu svarové lázně je přes aplikační hlavu přiváděn ochranný plyn. Snímací kamerou 
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a systémem zrcadel lze monitorovat svařovací proces popř. nastavovat přesnou polohu 

dopadu laserového paprsku. 

 

Obr. 12 Konstrukce Nd:YAG laseru[1] 

Svařování plynovými lasery 

U plynových laserů je aktivní prostředí tvořeno plynnou látkou, kterou nejčastěji tvoří CO2, 

argon, helium, dusík, neon nebo jejich směsi uzavřené ve skleněné trubici[11]. Aktivní 

prostředí se nejčastěji budí pomocí doutnavého a vysokofrekvenčního výboje. Chlazení 

probíhá difúzně, pomocí vodou chlazených deskových elektrod (Obr. 13). Plynové lasery 

dosahují vysokých výkonů a účinnost bývá okolo 20 %. 

 

Obr. 13 Konstrukce plynového CO2 laseru[11] 

Svařování diodovými lasery 

Jedná se o nejnovější skupinu laserů. Rozměrově jsou tyto lasery velmi malé. Aktivní 

prostředí je tvořeno blokem laserových diod, tento blok je buzen svazkem elektronů. Svazek 

paprsků musí procházet systémem čoček. Tyto lasery mají vysokou účinnost až 55 %. 
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4.2.3 Výhody a nevýhody svařování laserem 

Výhody[11]: 

 vysoká produktivita procesu, bez aplikace přídavného materiálu, 

 malé množství vneseného tepla do svaru, 

 snadná automatizace procesu, 

 svařovat lze i ve velmi těžko dostupných místech. 

Nevýhody[11]: 

 vysoké provozní a pořizovací náklady, 

 nutnost kvalitního ustavení svařovaných ploch vůči sobě. 

4.3 Metoda FSW 

Název metody FSW je zkratkou z anglického slova FrictionStirWelding.[7]Do češtiny se 

předkládá jako „třecí svařování promíšením“. Princip metody je založen na vtlačování 

rotujícího nástroje do styku dvou svařovaných materiálů. Teplo, které vzniká rotací nástroje, 

vede až k plastifikaci materiálu. K promísení obou materiálů dochází díky rotace nástroje. 

Svary vzniklé touto metodou se vyznačují vysokou kvalitou bez pórů, bublin a trhlin[18]. 

Svařovací proces se skládá ze čtyř částí. První proces je roztočení nástroje, následuje druhý 

proces počátek vnoření nástroje do spoje, dále ponoření nástroje až po horní třecí okraj a 

posledním procesem je posun nástroje podél spoje. Požadavky kladené na materiál rotačních 

nástrojů jsou velmi vysoké, protože tyto nástroje jsou vystaveny vysokému abrazivnímu 

opotřebení při vysokých teplotách. Nástroje pro kovy s nízkou teplotou tavení (teplota tavení 

do 600°C) bývají vyrobeny z oceli třídy 19[15]. Toto označení značí nástrojové oceli, u 

které se požaduje vysoká tvrdost a pevnost, vysoká houževnatost a odolnost proti opotřebení 

i za vysokých teplot. Nástroje pro kovy, které mají vyšší teplotu tavení než 600°C bývají 

vyráběny z kovových kompozitů na bázi legovaných ocelí a vysokotavitelných kovů 

vyztužených karbidy chromu, karbidy titanu, boridy titanu a dalšími tvrdými částicemi.[6] 

Metoda se běžně využívá pro svařování slitin titanu, hliníku, niklu, olova a zinku. Materiály, 

které mají vyšší pevnosti a vyšší teplotu tavení lze svařovat jen do určitých tloušťek. 

Metodou FSW lze svařovat materiály ve velkém rozmezí tloušťek od 1,5 mm 

jednostranného svaru až do 30 mm oboustranného svaru. Svařovací rychlost se pohybuje 

běžně od 15 až po 50 cm/min.[6] 
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4.3.1 Výhody a nevýhody 

Mezi největší výhody patří především fakt, že se základní materiály netaví, nevznikají 

bubliny ani póry, svar má dobré mechanické vlastnosti, není zapotřebí žádných přídavných 

materiálů ani plynové ochrany. Naopak mezi nevýhody patří například nutnost opracování 

nebo řešení závěrečného otvoru, je zapotřebí velkých upínacích sil. 

4.3.2 Varianty metody 

V současné době existuje několik variant této metody. Jednou z nich je Twin-stir[7]. Při této 

variantě se využívá dvou nebo více nástrojů, které mají navzájem obrácenou rotaci. Mohou 

se pohybovat zaprvé vedle sebe, nebo se mohou pohybovat tandemově za sebou. Při pohybu 

nástrojů v tandemu za sebou obvykle bývá první nástroj předehřívací a druhý potom jako 

svařovací. Další variantou je Re-stir, která je charakteristická střídavou rotací po jedné nebo 

několika otáčkách nástroje. Takto se dosáhne lepší symetrie svarového spoje. Další 

variantou je Dual-rotattion FSW[7]. Tato varianta se vyznačuje rozdílnou rotací vlastního 

trnu a horního třecího nástroje. Je také typická velkou škálou nastavení rotací. Lze 

dosáhnout velmi dobrých jakostí svarového spoje. 

4.4 Metoda laseru a elektrického oblouku 

Při této hybridní metodě svařování dochází k použití obou technologií (laseru a elektrického 

oblouku) zároveň během jedné operace. Paprsek laseru má různé zdroje např. CO2, diodové 

lasery, diodou čerpané vláknové lasery a může být kombinován s různými metodami 

svařování elektrickým obloukem (TIG, MIG/MAG, SAW). Podle toho dělíme hybridní 

metodu laseru v kombinaci s elektrickým obloukem na LAGMAW (laser + GMAW) a 

LATIG (laser + GTAW). 

4.4.1 LAGMAW (laser + GMAW) 

Jedná se o metodu, která využívá kombinaci svařování laserovým paprskem s klasickým 

MIG/MAG svařováním v ochranné atmosféře. Tato metoda bývá označována též jako MSG 

Metal ShieldingGas, to znamená svařování v ochranné atmosféře. Tato metoda spojuje 

hlavní výhody laserového a MSG svařování, což zajistí vysokou rychlost svařování, která je 

zajištěna laserovým svařováním a dobrou překlenutelnost mezer spojovaných materiálu, 

která je naopak zaručena MSG svařováním. Principem je to, že laserový paprsek předbíhá 

před MSG hořákem a natavuje materiál. Poté dochází k přísunu přídavného materiálu a 



20 

 

svařování metodou MSG. Svar vytvořený touto metodou je velice praktický s minimálním 

převýšením a se sníženým teplem, které je převedeno do základního svařovaného materiálu. 

Svařovací hlava je ve většině případů nesena pomocí svařovacího robota. Do svařovací 

hlavy je soustavou zrcadel, nebo pomocí optického kabelu přiváděn laserový paprsek. Hořák 

MSG je napájen ze samostatného svařovacího zdroje MIG/MAG. Některé svařovací hlavy 

dosahují obrovských rychlostí až 9 metrů svaru za minutu. Tato metoda je vhodná 

především pro svařování pozinkovaných plechů. 

4.4.2 LATIG (laser + GTAW) 

Tato metoda využívá spojení svařování laserem a netavící se elektrodou v ochranné 

atmosféře inertního plynu. LATIG = laser + TIG. TIG = TungstenInertGas. Metoda LATIG 

se využívá především pro svařování slitin hořčíku. U korozivzdorného materiálu jsou potom 

patrné lepší mechanické vlastnosti svaru, větší účinnost tavení a snižování praskání 

materiálu. 

4.5 Metoda plazmy a laseru (PALW) 

Tato metoda je kombinací laserového svařování a levnějšího plazmového svařování. Při této 

metodě svařování pracovní rychlost odpovídá pracovní rychlosti svařování laserem. Plazma 

se používá jen jako předehřev (znamená povrchové ovlivnění). Ihned poté následuje 

laserové svařování. Kombinace laseru a plazmy dosahuje vyššího výkonu až o třetinu 

vyššího než samotný laser, dále dosahuje vyšší kvality a přesnosti svaru. Dochází 

k pomalejšímu ochlazování, což má za následek menší nárůst tvrdosti svarového kovu. 

PALW metoda je výhodná hlavně především kvůli redukci nákladu. Tato metoda je levnější 

než samotný laser se stejným výkonem a to se dá považovat určitě za největší výhodu. 
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5 Porovnání a vyhodnocení uvedených metod a technologií 

Tato kapitola se zabývá porovnáváním uvedených metod a následně uvedených technologií 

mezi sebou. Z výsledku porovnání je dále provedeno vyhodnocení. Porovnání metod a 

technologií je provedeno na základě vybraných kritérií. Mezi tyto kritéria bylo zařazeno: 

 kvalita spoje,  

 pevnost spoje,  

 náklady na zařízení,  

 rychlost spojování,  

 možnosti využití,  

 spotřeba energie, 

 spojované materiály,  

 životnost spoje. 

5.1 Porovnání moderních metod v oblasti spojování materiálu za studena 

Metoda Rivclinch 

U této moderní metody spojování materiálu za studena je největší výhodou oproti ostatním 

uvedeným metodám v oblasti spojování materiálu za studena to, že není zapotřebí žádného 

přídavného materiálu a při spojování nedochází k poškození materiálu. Kvalita spoje je tak 

na velmi dobré úrovni a vzniká tak vizuálně velice pohledný a zajímavý spoj. Pevnost spoje 

je také vysoká. Náklady na zařízení jsou přibližně na stejné úrovni jako pro ostatní uvedené 

metody v oblasti spojování materiálu za studena tedy pro metody Tuk-Rivet a Rivtac. 

Pracovní časy jsou delší, což je dáno rychlostí spojování materiálu, která není tak vysoká a 

to se dá považovat oproti ostatním metodám za mírnou nevýhodu. Možnosti využití tato 

metoda nachází především u klimatizační a energetické techniky. Energie spotřebovaná při 

této metodě je na nízké úrovni. Metoda Rivclinch je určena především pro spojování tvrdých 

materiálu a plechů z oceli, hliníku a ostatních neželezných kovů. Spojovat lze plechy až o 

tloušťkách 8 mm. Životnost těchto spojů je velká. 

Metoda Rivtac 

Při této metodě je ke spojování materiálu zapotřebí přídavného materiálu, kterým je v tomto 

případě nýt. Tato skutečnost znamená, že se jedná o nevýhodu oproti metodě Rivclinch, při 

které není zapotřebí žádného přídavného materiálu, avšak výhodou je, že pro spojování 
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nemusí být předem vyrobeny otvory ve spojovaných materiálech pro nýt. Kvalita takto 

vzniklého spojení je o něco málo horší v porovnání s předešlou metodou. Pevnost spoje je 

srovnatelná s pevností spoje vytvořeného metodou Rivclinch. Náklady na zařízení jsou na 

podobné úrovni jako u předešlé metody. Pracovní časy jsou minimalizovány, což je dáno 

obrovskou rychlostí nastřelování nýtů, a proto je vhodná pro velkosériovou výrobu. Využití 

nachází tato metoda především v automobilovém průmyslu. Spotřeba energie je na stejné 

úrovni jako u předešlé metody. Metoda je vhodná pro spojování materiálu z oceli, hliníku, 

neželezných kovů, umělých hmot a také může kombinovat všechny tyto materiály i ve více 

vrstvách.Rivtac je také vhodné kombinovat s lepením (např. z důvodu těsnosti). Spojovány 

mohou být materiály o síle jednoho materiálu až 6mm. Životnost takto vytvořených spojů je 

rovněž velká. 

Metoda Tuk-Rivet 

U následující moderní metody spojování materiálu za studena je ke spojování zapotřebí 

přídavného materiálu, kterým je v tomto případě nýt, cože je nevýhodou oproti metodě 

Rivclinch. Pro spojování materiálu není zapotřebí, aby byly předem vytvořeny otvory ve 

spojovaných materiálech. Kvalita spoje je na stejné úrovni jako při metodě Rivtac, takže je o 

něco málo horší než u metody Rivclinch. Pevnost spoje je na stejné úrovni jako u předešlých 

metod. Náklady na zařízení jsou v porovnání s ostatními metodami srovnatelné. Pracovní 

časy jsou obdobné jako u metody Rivtac. Využití nachází hlavně díky své široké 

použitelnosti a také díky dobrému výkonu při spojování plechů. Používá se tam, kde je 

zapotřebí provést vysoce zatížitelné spoje tenkých tvarových dílů z kovu. Spotřeba energie 

je přibližně na stejné úrovni jako u předešlých metod. Mezi materiály, které se takto mohou 

spojovat, patří například hliník, nerez a kyselinovzdorné ocelové plechy. K největší výhodě 

bezesporu patří možnost spojování různě silných plechů (slabé a silné), ale spodní ze 

spojovaných plechů musí mít tloušťku nejméně 0,9 mm. Životnost spojů je obdobná jako u 

předchozích uvedených moderních metod spojování materiálu za studena. 

5.2 Vyhodnocení moderních metod v oblasti spojování materiálu za 

studena 

Z porovnání uvedených metod spojování materiálu za studena nelze jednoznačně 

vyhodnotit, která z metod je nejvýhodnější. Kvalita spojů je na stejné úrovni u všech tří 

uvedených metod. Pevnost spoje je taktéž totožná. Metody Rivtac a Tuk-Rivet jsou 

výhodnější z pohledu rychlostí spojování, avšak metoda Rivclinch má výhodu v tom, že 
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může spojovat tvrdší materiály. Výhodou u všech zmiňovaných metod je velmi dobrý poměr 

ceny a výkonu. Náklady jsou minimální a dosahované výsledky spojů jsou na velmi dobré 

úrovni. 

5.3 Porovnání moderních metod lepení 

Konstrukční epoxidová lepidla 

Tyto moderní lepidla dosahují vysokých mechanických vlastností, což je považováno za 

velkou výhodu. Kvalita spoje je v porovnání s ostatními uvedenými moderními lepidly na 

podobné úrovni. Spoj zprostředkovaný těmito lepidly je schopný unést cca až 130 kg/cm2. 

Náklady na spojovací zařízení jsou minimální. Rychlost spojování je dána vytvrzováním 

lepidel, které u této metody trvá řádově několik minut a může probíhat při běžných 

pokojových teplotách, avšak lze urychlit zahříváním. Ke konečné pevnosti dochází cca po 

24 h. Při vytvrzování je lepidlo odolné vůči vodě a vlhkosti. Využití nachází pro lepení 

hlavně kovových dílů a konstrukcí, kde je vyžadována vysoká pevnost spoje a také tepelná 

odolnost. Z těchto uvedených důvodů konstrukční epoxidová lepidla nachází využití 

výhradně v automobilovém a leteckém průmyslu. Náklady na spotřebovanou Energii jsou 

zanedbatelné. Konstrukční epoxidová lepidla mohou být dvousložková, nebo jednosložková. 

V případě jednosložkových mluvíme o tzv. foliových epoxidových lepidlech. Tyto 

konstrukční epoxidová lepidla nacházení širokou škálu využití. Jsou vhodná pro lepení 

kovů, dřeva, keramiky anebo dokonce kamene. Životnost spoje by měla být vyšší než 

životnost samotného produktu, pro který je spoj použit. Například pokud bude využit 

v automobilovém průmyslu, tak by trvanlivost spoje měla být vyšší než životnost samotného 

vozu. Lze teda říct, že životnost spoje se pohybuje řádově v desítkách let. 

Ergo lepidla 

Ergo produkty nejsou jen typickými lepidly, kromě lepidel se tyto produkty vyrábějí ve 

formě tmelů, čističů a maziv. Kvalita spojů je srovnatelná s epoxidovými a polyuretanovými 

lepidly. Náklady na zařízení jsou obdobné jako u ostatních uvedených metod. Rychlost 

vytvrzování trvá několik minut a ke konečné pevnosti spoje dochází většinou do 24 h. 

Využití tyto lepidla nachází při lepení domácích spotřebičů, oken, dveří, v automobilovém 

průmyslu, stavebnictví, elektronice, takže se dá říct, že využití je široké. Energie 

spotřebovaná u těchto lepidel je minimální. Materiálů, které lze lepit těmito lepidly je celá 

řada. Patří k nim kovy, plasty, keramika, dřevo, sklo, cihly, beton. Životnost spoje je téměř 

totožná, jako u ostatních vedených typů lepidel. 
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Polyuretanová a hybridní lepidla 

Pomocí polyuretanových a hybridních lepidel lze vytvořit kvalitní flexibilní a odolné spoje, 

které jsou odolné proti ultrafialovému záření, drolení a v lepidlech nevznikají žádné bubliny. 

Lze také říci, že tyto moderní lepidla mají výbornou odolnost proti povětrnostním 

podmínkám, proti vodě (dokonce i slané vodě), proti chemikáliím a mají nízkou hmotnost a 

také dobrou pružnost. Pevnost spoje je srovnatelná se spoji vytvořenými konstrukčními 

epoxidovými lepidly. Tedy pohybuje se cca 120 – 130 kg/cm2. Náklady na zařízení jsou o 

málo vyšší než u ostatních uvedených lepidel. Rychlost spojování se pohybuje na podobné 

hranici jako u konstrukčních epoxidových lepidel a to znamená, že vytvrzování lepidla trvá 

řádově několik minut. Konečná pevnost spoje nastane do 24h. Tyto moderní lepidla 

nacházejí celou řadu využití v mnoha průmyslech. Mezi nejčastější patří automobilový 

průmysl, stavební průmysl a lodní průmysl. Energie, která musí být vynaložena pro použití 

těchto lepidel je minimální. Spojovat lze touto metodou lepení různé materiály například 

kovy, sklo, beton a dokonce i dva podobné, nebo zcela odlišné materiály společně. 

S životností je to naprosto srovnatelné jako u konstrukčních epoxidových lepidel. Pohybuje 

se tedy řádově v desítkách let, tak aby byla životnost spoje delší než životnost produktu. 

5.4 Vyhodnocení moderních lepidel 

Z porovnání těchto moderních způsobů lepení lze konstatovat, že všechny tato lepidla jsou 

na podobné úrovni. Nacházejí využití téměř v totožných průmyslech, avšak ergo lepidla si 

v tomto pohledu vedou nejlépe. Využití nacházejí v nejvíce průmyslových odvětvích. Jedná 

se o automobilový průmysl, elektronický průmysl, stavební průmysl a všeobecný průmysl. 

Lze tedy říci, že jsou v porovnání s ostatními uvedenými lepidly nejvýhodnější, co se týče 

oblasti využití. Z hlediska kvality a pevnosti spoje jsou na tom všechny uvedené druhy 

moderních lepidel na stejné úrovni. Takto vytvořené spoje jsou velice flexibilní, odolné vůči 

teplu (cca do 160°C u některých druhů ergo lepidel až 200° C) a vodě. Nevytvářejí se 

bubliny, nevznikají praskliny a lepidla mají stálou barvu, jsou odolné vůči ultrafialovému 

záření. Ergo lepidla patří ke špičce ve svém oboru. Neplní jen funkci lepidel. Používají se i 

jako tmely, čističe a maziva, což je velkou výhodou a možná by se tedy dalo říct, že jsou 

z těchto uvedených druhů lepidel nejlepší. Cenově jsou všechny tyto lepidla srovnatelná. 
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5.5 Porovnání moderních metod svařování 

Svařování plazmou 

Touto metodou svařování lze dosáhnout vynikající kvality svaru (tzv. rentgenová čistota). 

Svar je vzhledově na výborné úrovni. Deformace svařovaného materiálu je minimální[18]. 

Pevnost svaru je taktéž vynikající. Náklady na zařízení jsou ve srovnání s ostatními 

uvedenými metodami menší, což je považováno za výhodu. Rychlosti svařování jsou 

vysoké. Účinnost plazmového svařování dosahuje vysokých hodnot. Využití tato metoda 

svařování nachází v mnoha průmyslových odvětvích. Patří mezi ně například automobilový 

průmysl, letecký průmysl, lodní průmysl, jaderný průmysl, chemický průmysl, ropný 

průmysl. Svařování plazmou je charakteristické vyšší spotřebou plynu. Používá se pro 

svařování tzv. ušlechtilých materiálů. Životnost svaru je velmi vysoká. 

Svařování laserem 

Kvalita svaru je dobrá jako u plazmového svařování. Kvalita svaru je ovlivněna malým 

množství vneseného tepla do svaru. Pevnost spoje, tedy svaru je výborná. Provozní a 

pořizovací náklady jsou vysoké, což je považováno za nevýhodu. Vekou výhodou jsou 

svařovací rychlosti, které jsou vysoké. Zařízení je vhodné automatizovat.  Svařování laserem 

nachází využití v elektronickém průmyslu, v automobilovém nebo leteckém průmyslu pro 

svařování plechů. Účinnost laserů je vysoká v některých případech se udává až 55 %. 

Velkou výhodou laserového svařování je, že se dá touto metodou svařovat i v těžko 

dostupných místech. Spotřeba energie je při tomto způsobu svařování vysoká. Lze takto 

spojovat celou řadu materiálů, mezi které např. patří Hliník, chrom, nikl, stříbro, ocel. 

Životnost svaru je velmi vysoká. 

FSW metoda 

Svary vzniklé touto metodou se vyznačují velmi vysokou kvalitou bez trhlin, póru a 

bublin[18]. Pevnost svaru je podobná jako u předchozím uvedených metod svařování. 

Náklady na zařízení jsou nižší než u předchozích moderních metod svařování a to je velkou 

výhodou.  Svařovací rychlost se pohybuje v rozmezí od 15 do 50 cm svaru za minutu. 

V porovnání s předešlými metodami svařování jsou tyto rychlosti o něco málo menší. 

Možnosti využití nachází tato metoda v automobilovém průmyslu, železničním průmyslu. 

Energie, která musí být vynaložena pro tuto metodu svařování  je nízká. Metoda je vhodná 
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pro svařování hliníkových slitin, slitin z hořčíku, titanu, mědi a olova. Životnost spoje je 

podobná jako u ostatních moderních metod svařování. 

Metoda Laseru a elektrického oblouku 

Kvalita svaru je na stejná jako u svařování laserem. Pevnost spoje je vysoká. Náklady na 

zařízení jsou vysoké. Jedná se o drahou metodu. Lze dosáhnout velkých svařovacích 

rychlostí až 9 m svaru za minutu. Tento hybridní způsob svařování nachází uplatnění 

v automobilovém průmyslu. Spotřeba energie je vysoká, což j nevýhodou. Metoda laseru a 

elektrického oblouku je vhodná především pro svařování pozinkovaných plechů. Životnost 

je vysoká. 

Metoda plazmy a laseru 

Kombinací těchto dvou metod svařování vzniká kvalitní a přesnější svar, než u samotného 

svařování laserem. Pevnost spoje je srovnatelná se spojem vzniklým svařováním laserem. 

Při této metodě odpovídá svařovací rychlost, rychlosti svařování laserem. Náklady jsou nižší 

než u samotného svařování laserem, což je výhodou. Za největší výhodu lze považovat větší 

výkon svařování než u svařování laserem, je až o třetinu vyšší. Nachází uplatnění 

v automobilovém průmyslu a mnoho dalších průmyslech. Spotřeba energie je relativně malá. 

Lze takto svařovat stejné materiály jako samotným laserem nebo plazmou. Životnost spoje 

je vysoká. 

5.6 Vyhodnocení moderních metod svařování 

Z porovnání moderních metod svařování nelze jednoznačně vyhodnotit, která metoda je 

bezesporu nejlepší. Všechny dosahují srovnatelných kvalit a pevnosti svaru. Pořizovací a 

provozní náklady jsou nejvyšší u svařování laserem, což je velkou nevýhodou avšak 

výhodou u svařování laserem je velká účinnost svařování, která dosahuje až 55%. Využití 

nacházejí tyto moderní metody svařování téměř v totožných průmyslech. Rychlost svařování 

je nejvyšší u hybridních metod svařování, tedy u kombinací laseru a elektrického oblouku a 

plazmy s laserem. Náklady u hybridních metod svařování tedy u metod kdy se využívá 

kombinace laseru a elektrického oblouku, nebo laseru a plazmy jsou nižší než u samotného 

svařování laserem a proto je lze považovat za výhodnější.  
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5.7 Vyhodnocení všech technologií 

Vyhodnocení uvedených moderních technologií, mezi které byly zařazeny technologie 

spojování materiálu za studena, dále technologie moderních lepidel a nakonec moderní 

technologie svařování ukazuje, která technologie spojování materiálu je nejvýhodnější 

z pohledu ceny a výkonu. Lze jednoznačně říct, že moderní technologie svařování umožňují 

vytvořit spoj, který má nejlepší statické a dynamické vlastnosti avšak nejsou hospodárné ve 

smyslu spotřeby energie, nákladů na zařízení a celkových nákladů. Dále je nutno zmínit, že 

technologie svařování mohou výrazně ovlivnit mechanické vlastnosti spojovaných materiálů 

a to díky vysokým teplotám, za kterých tyto technologie probíhají. Výhodou moderních 

metod svařování je rychlost jakou jsou schopny vytvořit spoje. Další uváděnou technologií 

jsou moderní lepidla, která nejsou schopná vytvořit tak pevná spojení jako je tomu u 

svařování, ale nedochází k žádným tepelně ovlivněným oblastem. Jsou cenově výhodnější. 

Moderní lepidla mají výhodu v tom, že se jimi dá lepit cela řada materiálů např. kovy, sklo, 

keramika, beton, dřevo, kámen a dokonce dva podobné nebo zcela odlišné materiály. Takto 

vzniklé spoje jsou zároveň o mnoho lehčí, než je tomu u spojů, které jsou vytvořeny 

svařováním. Poslední uvedenou technologií je technologie spojování materiálu za studena. 

Tyto technologie umožňují dosáhnout o mnoho pevnějšího spojení, než technologie lepení. 

Konečný výrobek zrealizovaný pomocí těchto technologií je o poznání lehčí než výrobek 

zrealizovaný svařováním. Cenová a energetická náročnost je o mnoho menší, než je tomu u 

technologií svařování. Kvalita spoje a rychlost spojování je na velmi dobré úrovni. 

Technologie spojování materiálu za studena lze vyhodnotit jako nejvýhodnější v poměru 

ceny, výkonu a kvality ze všech tří uváděných technologií. 
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Tab.  2 Vyhodnocení technologií 

 

V  tabulce 2 lze vidět vyhodnocení všech uvedených moderních technologií, ze kterých je 

nejvýhodnější technologie spojování materiálu za studena a to především protože má 

nejlepší poměr ceny a výkonu. Je schopná vytvořit velmi pevné spojení s velmi dobrou 

kvalitou spoje. Nejlepších pevnosti dosahují spoje vytvořené svařováním, ale náklady na 

zařízení jsou v porovnání s ostatními technologie hodně vysoké. Moderní lepidla jsou 

schopná vytvořit spoj, který není tak pevný jako předchozí zmiňované technologií, avšak 

náklady jsou nejnižší a využití tato technologie nachází v mnoha průmyslových odvětvích. 

V podstatě z ní jde vyčíst zkráceně, co je napsáno ve slovním vyhodnocení všech 

technologií v podkapitole 5. 7. 

  

   Vyhodnocované technologie  

Zvolené kritéria Spojování materiálu za studena Moderní lepidla Moderní svařování 

Kvalita spoje Velmi dobrá kvalita spoje Dobrá kvalita Vynikající kvalita 

Pevnost spoje Velmi dobrá pevnost Dobrá pevnost Vynikající pevnost 

Náklady na zařízení Nízké Nízké Vysoké 

Rychlost spojování Velmi rychlé spojení Rychlé spojení Velmi rychlé spojení 

Možnosti využití Především automob. průmysl Velká řada průmyslů Především automob. průmysl 

Spotřeba energie Nízká Nízká Vysoká 

Spojované 

materiály Především plechy,profily,polotovary Kov,keramika,sklo Plechy,trubky,profily 

Životnost spoje Vynikající životnost Dobrá životnost Vynikající životnost 
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6 Závěr 

V této bakalářské práci je pojednáváno o moderních metodách spojování materiálu. Byly 

popsány moderní metody spojování materiál za studena, moderní metody lepení a moderní 

metody ve svařování. 

Cílem bakalářské práce bylo popsat moderní metody spojování materiálu a vyhodnotit 

možnosti jejich využití a také provést porovnání a vyhodnocení technologií. 

Na začátku práce byla vypracována teoretická část, která zahrnovala popis vybraných metod 

spojování. Konkrétně se jednalo o metody spojování materiálu za studena, dále následovaly 

moderní metody lepení a jako poslední byly popsány nejnovější trendy ve svařování. 

Informace, které obsahuje teoretická část, jsou čerpány z odborných literatur a odborných 

článků. Při zpracování teoretické části byly čerpány informace také z internetových zdrojů.  

Následující části je část praktická. V praktické části jde o porovnání metod jednotlivých 

technologií na základě určených kritérií. Následně bylo provedeno vyhodnocení metod 

z uvedených porovnání. Jako poslední jsou v praktické části vyhodnoceny všechny uvedené, 

tedy tři technologie mezi sebou. Jednalo se o technologie spojování materiálu za studena, 

moderní lepení a moderní svařování. 

Porovnáním a vyhodnocením uvedených technologií bylo dosaženo následujících závěrů. 

Jako nejvýhodnější co se týče poměru výkonu a ceny se ukázaly technologie spojování 

materiálu za studena, avšak nedosahují tak pevného spoje, jako spoje, které jsou vytvořeny 

svařováním. Využití nacházejí tyto technologie především v automobilovém a leteckém 

průmyslu Svařováním lze dosáhnout nejpevnějších spojů, ovšem náklady potřebné na 

technologii jsou vysoké. Moderních technologií svařování se využívá v automobilovém 

průmyslu. Lepením není možné docílit, tak pevného spojení, jako je tomu u předešlých 

uváděných technologií, ovšem jejich možnosti využití jsou poměrně vyšší. Největší výhodou 

lepených spojů oproti ostatním uváděným technologiím je, že spoje takto vzniklé odolávají 

lépe okolnímu prostředí a jsou odolné proti korozi. Nejdůležitějším kritériem byla zvolena 

ovšem cena a výkon, a proto lze vyhodnotit jako nejvýhodnější technologie spojování 

matriálu za studena. 
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MIG  - Metal InertGas   

MAG  - Metal ActiveGas  

TIG  - TungstenInertGas  

GMAW - Gas Metal ArcWelding  

SAW  - SubmergetArcWelding 

FSW  - FrictiomStirWelding 

GTAW - GasTungstenArcWelding 
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