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1 POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA
A VÝROBKŮ ZE DŘEVA
Povrchová úprava se provádí ze dvou důvodů: ochránit výrobek a zlepšit jeho vzhled.
Ochrana výrobku
Účelem je ochránit výrobek a zabránit jeho poškození. Používáním je výrobek
vystaven různým vlivům. Patří mezi ně například mechanický oděr, vlhkost, působení
slunečního záření, kuchyňských chemikálií, apod. Povrch výrobku proto musí být
nátěrovým filmem dokonale uzavřen. Jaká nátěrová hmota bude použita a jaký bude
způsob jejího nanášení, záleží především na tom, kolika různým vlivům bude výrobek
vystaven.
Vzhled výrobku
Cílem je zvýšení estetické úrovně výrobku pomocí povrchové úpravy. Kresbu
dřeva zvýrazníme pomocí moření nebo transparentním nátěrem lakem, případně
přírodními oleji. Neprůhledné pigmentové nátěry zase zakryjí vady dřeva.
Dokončování ploch se provádí olepením nábytkového dílce fóliemi a lamináty, bez
další následné úpravy nebo aplikací nátěrových hmot na povrch dílce (tzv. mokrý
způsob povrchové úpravy).

1.1 PŘÍPRAVA POVRCHU
1.2 ESTETICKÁ PŘÍPRAVA POVRCHU
1.3 NANÁŠENÍ NÁTĚROVÝCH HMOT
1.4 SUŠENÍ A VYTVRZOVÁNÍ
NÁTĚROVÝCH HMOT
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1.1 PŘÍPRAVA POVRCHU
Povrch dílce musí být hladce a jemně vybroušený, zbavený všech viditelných vad, prachu
a nečistot.
Proto se provádí tyto operace:
• vyrovnání a vyhlazení povrchu,
• úprava přilnavosti povrchu (adheze).

VYROVNÁNÍ A VYHLAZENÍ POVRCHU
Rovného a hladkého povrchu dílce dosáhneme kvalitním broušením. Jemnost povrchu
závisí na hodnotě zrnění použitého brusného prostředku. Čím je číselná hodnota zrnění
vyšší, tím jemnější je brusný prostředek i vybroušený povrch.
Pod pigmentové nátěry se může použít nalepovací bílá brusná fólie. Tato fólie nahrazuje
tmelení celé plochy. Má vyšší jakost než podklad a překryje jeho menší nerovnosti.

Tmelení
Tmelením se provádí opravy nedovolených vad na plochách dílců a vyrovnání plochy.
Opravy vad tmelením se obvykle provádí mezi prvním a druhým broušením, kdy se
povrch dílce také vlhčí klihovou vodou. K opravám se používá opravný tmel připravený
z pojiva a plniva. Tmel se přizpůsobuje barvě vyspravovaného dřeva pomocí pigmentů
a barviv. Nanáší se stěrkou v množství mírně převyšujícím plochu a po zaschnutí se
vybrousí. Větší vady se opravují dvakrát, velká vrstva tmelu by příliš seschla a mohla by
z vady vypadnout.
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Tmelení celé plochy dílce se provádí před úpravou pigmentovými nátěry. Tmelením
se vyrovná plocha dílce, zlepší se kvalita nátěru a sníží se spotřeba nátěrové hmoty.
Na tmelení se používají lakové tmely s vysokým obsahem plnicích složek (např. tmely
polyesterové, nitrocelulózové). Nanášejí se navalováním ve válcových tmelicích strojích,
tmely nitrocelulózové stříkáním.

Ukázky nanášení tmelu

Doba zasychání tmelů, výška nanášené vrstvy a bezpečnostní pokyny jsou uvedené na
obalech výrobků.
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Opravy poškozených povrchů u dílců lze provádět opravnými tužkami, tmely a páskami,
jedná se jenom o nanášení malých vrstviček opravných prostředků.

Oprava povrchu barevným opravným voskem

Oprava povrchu zabarvením dílce opravným fixem

Strojní zařízení pro nanášení tmelu – válcová nanašečka tmelu

Po nanesení potřebné vrstvy se dílce suší. Sušení probíhá podle použitého tmelu
a způsobu vysoušení: několik hodin při normální teplotě, několik minut při použití
teplovzdušného tunelu a několik sekund pomocí infračerveného nebo ultrafialového
záření.
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Plnění pórů
Dřeviny kruhovitě pórovité (cévnaté) mají velké póry (cévy). Ty se proto před nanášením
nátěrové hmoty zaplňují vhodným plničem, čímž se zabrání popraskání povrchu a sníží
se spotřeba nátěrové hmoty. Podle barvy dřeviny se dobarvují i plniče.
Plnění pórů se provádí strojně, výjimečně ručně (velmi namáhavé). Strojní plnění pórů se
provádí zabrušováním na pásových bruskách. Na dílec se nanese plnič a po 5 minutách
zasychání se plocha zabrušuje opotřebeným tupým brusným pásem (zrnitost 100–120).
Přítlakem pásu se plnič vtlačuje do pórů.
V současné době se nejvíce používá plnění pórů základními brusnými laky.
Rychleschnoucí brusné laky se nanášejí především navalováním a velmi dobře se brousí.
Póry se nejčastěji plní před povrchovou úpravou na vysoký lesk.

ÚPRAVA PŘILNAVOSTI (ADHEZE) POVRCHU
Cílem této úpravy je odstranění nežádoucích složek z povrchu dřeva, které by bránily
přilnutí nebo vytvrdnutí nátěrové hmoty.
Mechanické nečistoty se odstraní kartáčováním povrchu, ručně smetáčkem nebo
kartáčovacími stroji.
Nežádoucí chemické složky, včetně pryskyřice u jehličnatých dřevin, se odstraňují
pomocí vhodných rozpouštědel nebo nanesením základní vrstvy jiného laku, například
polyuretanového.

Kontrolní otázky:
1. Jakými prostředky dosáhneme hladkého povrchu u opracovaného dílce?
2. Kdy provádíme tmelení celého dílce?
3. Jaké opravné prostředky používáme u drobného poškození dílce?
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1.2 ESTETICKÁ PŘÍPRAVA POVRCHU
Slouží ke zvýšení estetických vlastností povrchu. Patří sem moření, bělení, barvení,
lazurování apod.

MOŘENÍ A BARVENÍ
Provádí se pro dosažení tmavšího barevného odstínu, změny barvy, napodobení dražších
dřev (eben, mahagon) nebo zakrytí barevných rozdílů. Mořidlo současně zvýrazní kresbu
dřeva.

Pravé moření
Ke změně barvy dochází vlivem chemické reakce mezi složkami dřeva a složkami
mořidla. Ve dřevě nejvíce reagují třísloviny (v letním dřevě), proto je namořené letní
dřevo tmavší než jarní dřevo, vzniká pozitivní obraz kresby. Nejvíce se používají
jednosložková čpavková mořidla. Jsou vhodná pro dřeviny s vyšším obsahem tříslovin.
Protože čpavek brání vytvrzování polyesterových nátěrových hmot, nesmí se jimi
dokončovat.
Dvousložková mořidla se používají pro hluboké a rovnoměrné promoření dřeva s nízkým
obsahem tříslovin. První složka, zvaná předmořidlo, je roztok tříslovin, který se nechá
vsáknout do povrchu a uschnout. Druhá složka, zvaná zamořidlo, je roztok kovových solí,
které reagují s tříslovinami dodanými dřevu předmořidly.

Barvení – nepravé moření
Ke změně barvy dochází bez chemické reakce, pouze fyzikálním pochodem – vsáknutím
barevného roztoku do dřeva. Do jarního dřeva jej vsákne víc, proto je tmavší, vzniká
tzv. negativní obraz kresby. K barvení se používají zejména vodová mořidla.
Pravá i nepravá mořidla se nanášejí štětcem, houbou, stříkáním, máčením nebo
navalováním.
Při ručním nanášení houbou se musí postupovat rychle, aby mořidlo nezaschlo
a nevytvořilo se viditelné ohraničení. První nános se natírá po vláknech, další napříč.
Odstín se vyrovnává kartáčováním.
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BĚLENÍ DŘEVA
Tato úprava se běžně neprovádí. Účelem je zesvětlení povrchu, sjednocení barevného
odstínu nebo odstranění nežádoucích skvrn. Nejčastěji se bělí dřeviny světlé, například
javor, jasan nebo buk.
Nejčastěji používané bělicí prostředky jsou peroxid vodíku a kyselina šťavelová.
K ručnímu bělení se používá štětec nebo houba. Strojně lze bělit pomocí dvousložkové
pistole, nebo navalováním v dvouválcových navalovačkách.
Bělení je chemický proces, který provádíme buď:
• oxidací (bělení peroxidem vodíku a bělícími mořidly)
• redukcí (odebírání kyslíku, pomocí kyseliny citrónové a chlorovodíkové)
Nejpoužívanějším bělícím prostředkem, se kterým přicházíme do styku, je peroxid vodíku
(H2O2). Aby se peroxid vodíku předčasně nerozložil, přidává se do něho stabilizátor.
Při bělení uvolní přidaný amoniak a tím zrychlí a zesílí bělení. Bělost plochy lze zlepšit
opakovaným bělením nebo použitím vyšší koncentrace, ne však nanášením většího
množství peroxidu.
Nanášení peroxidu vodíku se provádí nylonovým nebo fíbrovým štětcem bez kovové
objímky nebo bavlněným hadříkem namotaným na dřevěné tyčce. Pro ruční bělení se
používá koncentrát 10 % a pro strojní bělení je koncentrát 30 %. Po dokončení bělení
není třeba materiál omývat vodou, protože koncentrát peroxidu vodíku společně
s amoniakem se poměrně rychle rozkládá.
U bělení musíme klást důraz na bezpečnost a ochranu zdraví a pracovat s ochrannými
pomůckami, protože peroxid vodíku leptá pokožku a dýchací cesty. Proto při práci je
nutné používat ochranné brýle a gumové rukavice. Po skončení práce je třeba ruce a oči
bezpečně omýt. Zbytek bělidel je třeba odstranit a bezpečně uložit.

LAZUROVÁNÍ
Lazurováním se docílí změny barevného odstínu nánosem transparentních laků, do
kterých je přidáno velmi malé množství pigmentů. Bílé pigmenty plochu opticky
zesvětlují, barevné zbarvují. Kresba dřeva je po nánosu lazury méně výrazná, ale patrná.
Výhodou je, že se mění barva a zároveň se provede i první nános laku v jedné operaci.
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ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY POVRCHU
Běžně se tyto úpravy neprovádí. Patří sem čpavkování, patinování, opalování a ražení,
popřípadě voskování a napouštění oleji.

Čpavkování
Speciální způsob moření kapalným nebo plynným čpavkem v uzavřeném
vzduchotěsném prostoru po dobu 12–14 hodin. Délka působení čpavku ovlivňuje
intenzitu zabarvení.

Patinování
Úprava, která se používá při napodobování starého nábytku nebo při opravách
a restaurování starého nábytku. Efektu světlejších vystouplých a nižších tmavších míst
napodobujících dlouhodobé používání lze docílit pomocí mořidla, které se ihned po
nanesení stírá tak, aby byl přechod intenzity barvy plynulý.

Opalování
Provádí se zejména u jehličnatých dřevin s velkým rozdílem tvrdosti jarního a letního
dřeva. Působením plamene se jarní dřevo opálí více než letní a výsledkem je negativní
obraz kresby.

Ražení
Používá se velmi málo. Do povrchu dřeva se pomocí vyhřívaných raznic lisují vzory
napodobující řezbu. Lze provádět v lisech.

Voskování
Je to postup kdy se na povrch nanáší, většinou štětcem, rozpuštěný vosk. Nátěr je nutné
po čase obnovit.
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Napouštění oleji
Používá se zejména při požadavku zákazníka na přirozený vzhled nábytku, případně
dřevěných podlah, stejně jako u voskování. Nanáší se většinou štětcem a také se musí po
čase obnovit. Naolejované dřevo je tmavší, olej zvýrazní strukturu dřeva. Oleje lze i barvit
a vytvořit tak patinu.
Oleje působí proti vysychání dřeva a tvorbě trhlin. Přírodní olejové přípravky dřevo
impregnují a zachovávají jeho pružnost. Při obnově úpravy se povrch nebrousí.
Nevýhodou je malá odolnost proti chemickým přípravkům, u podlah také gumovým
podrážkám. Povrchy se proto ještě voskují nebo se ošetří speciálním mýdlem.

Kontrolní otázky:
1. Popište postup při barvení – nepravém moření.
2. Co je to bělení a lazurování dřeva?
3. Vyjmenujte alespoň tři zvláštní úpravy povrchu.
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1.3 NANÁŠENÍ NÁTĚROVÝCH HMOT
Před otevřením obalu nátěrové hmoty se odstraní všechny nečistoty, které by mohly do
nátěrové hmoty spadnout. Pokud se na povrchu vytvoří škraloup, tak se musí odstranit.
Nátěrové hmoty pigmentové se musí dobře promíchat a naředit na příslušnou viskozitu.

ZPŮSOBY NANÁŠENÍ NÁTĚROVÝCH HMOT
Jaký způsob nanášení nátěrových hmot bude použit, závisí na několika faktorech,
zejména na množství, rozměrech a tvaru dokončovaných dílců nebo výrobků, dále na
požadavcích na jejich vzhled a použití.
Kvalitu provedené povrchové úpravy ovlivňují i technologické podmínky, například
teplota a vlhkost v lakovně, čistota prostředí, ale i teplota nátěrové hmoty a teplota
a vlhkost dokončovaných dílců.
Ručně – pomocí štětce nebo válečkem. Výhodou natírání štětcem je dobrá přilnavost
nátěru k podkladu, menší spotřeba ředidla a nízké výrobní náklady. Nevýhodou je dlouhá
doba a nízká produktivita práce.

Natírání štětcem

Ruční nanášení válečkem

TRUHLÁŘ 3 – NANÁŠENÍ NÁTĚROVÝCH HMOT

Výhody použití štětců:				Nevýhody použití štětců:
– minimální ztráty NH				
– malá spotřeba ředidel				
– nízké pořizovací náklady
– větší přilnavost k podkladu		

– malá výkonnost
– vyšší nároky na zručnost pracovníka

Výhody nanášení válečkem:			

Nevýhody nanášení válečkem:

– vysoká produktivita práce			
– úspora NH						

– nelze natírat profilované podklady
– problematické čištění a ošetřování válečku

Strojně:
• navalováním
• stříkáním
• poléváním
• máčením

Nanášení nátěrových hmot navalováním
Nátěrová hmota se nanáší pomocí válců. To umožňuje nanést na velkou plochu i malé
množství nátěrové hmoty (od 20 g/m2). Používá se na nátěrové hmoty vytvrzované
ultrafialovým zářením. Další výhodou jsou minimální ztráty a úspora nátěrových hmot.
Nevýhodou je omezená možnost použití, pouze na plochy rovinných dílců.
Válcová nanášečka má zpravidla dva válce: nanášecí a menší dávkovací. Základní válce
jsou kovové, obalené pryží. Velikost nánosu se reguluje nastavením vzdálenosti obou
válců a rychlostí posuvu dopravníku. Navalování se často používá pro první nános.

Nátěrová hmota
Stěrka
Dávkovací válec

Nanášecí válec

Materiál
Dopravník
Opěrný válec

Příklad válcové nanášečky
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Nanášení nátěrových hmot stříkáním
Jedná se o nejpoužívanější způsob nanášení nátěrových hmot na plošné i tvarové dílce
a boční plochy dílců.

řídicí vzduch

Rozprašovací tryska
u metody stlačeného vzduchu

lak

Při stříkání proud vzduchu unáší nátěrovou hmotu v podobě kapének (mlhoviny)
a tlakem ji nanáší na povrch. Tím se vytváří souvislý film. Jiný způsob stříkání používá
vysokotlaké stříkání bez vzduchu (Airles, Airmix).

vzduch

lak

Rozprašovací tryska
u metody Airless

řídicí vzduch
lak

Rozprašovací tryska
u metody Airmix

Stříkání stlačeným vzduchem (pneumatické)
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vzduch

Do pistole se stlačený vzduch přivádí ze zásobníku. Nátěrová hmota je v nádržce nebo
v zásobníku. Stisknutím spouště se uvolní tryska pro výstup nátěrové hmoty a proud
vzduchu ji jako mlhovinu nanáší na stříkaný dílec. Nevýhodou jsou velké ztráty, 20–80 %.

Techniku stříkání ovlivní velikost a tvar stříkaného předmětu, zkušenosti a znalosti
pracovníka a další parametry, jako tlak vzduchu, tvar stříkaného paprsku, vzdálenost
pistole od stříkané plochy, sklon pistole k ploše a její vedení.
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ZAŘÍZENÍ PRO STŘÍKÁNÍ
Stříkací kabina
Je to vymezený prostor pro stříkání, ve kterém je zabezpečeno zachycování rozptýlené
nátěrové hmoty.
Kabiny mohou být se suchým odlučováním nebo s vodní clonou. Voda stéká většinou po
zadní stěně, někdy i po bočních stěnách. Vodní clona dokonale zachycuje jemné částečky
nátěrové hmoty. Voda s částečkami prochází odlučovačem a filtrem a čistá se vrací zpět.
U suchých kabin je filtrem dřevitá vlna nebo dřevěné uhlí.

Ukázka suchých stříkacích kabin
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Stříkací pistole
Jsou různého provedení, s nastavením lakového paprsku. Pistole pro stříkání malého
objemu nátěrové hmoty mají nádržku nahoře nebo dole.
1. Systém
s horní
nádobkou

2. Systém se spodní nádobkou

lak

lak
stlačený
vzduch

stlačený
vzduch

3. Tlakový systém s přiváděním
laku z tlakového zásobníku

4. Cirkulační systém s přiváděním
laku pístovým nebo turbínovým
čerpadlem v prstencovém systému s centrální nádrží na lak

lak
přivádění laku
stlačený
vzduch
stlačený vzduch

odvádění
laku
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lak

lak

tryska
jehla

jehla

spoušť

uzavírací
ventil
vzduchu
vzduch

vzduch

Řez stříkací pistolí

výstup vzduchu

plochý paprsek pro
vodorovné plochy

široký paprsek
pro svislé plochy

Příklady nastavení paprsku
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kruhový paprsek
pro patinování

stříkací tryska

Špatně!

Správně
Nastavení stříkací trysky

Mezi další vybavení patří:
• zásobník stlačeného vzduchu,
• zásobník nátěrové hmoty.

Vysokotlaké stříkání – Airless
Používá se pro velké plochy. Tekutá nátěrová hmota je vháněna vysokým tlakem do
malého otvoru trysky, čímž se jemně rozptýlí. Ztráty jsou v porovnání se vzduchovým
způsobem nižší až o 30 %.

Vysokotlaké stříkání – Airmix
Nátěrová hmota je také dopravována z vysokotlakého zásobníku do pistole a protlačena
tryskou. Stlačený vzduch má zvláštní přívod do pistole a vypouští se tryskami
rozmístěnými okolo trysky s nátěrovou hmotou. Proud vzduchu nátěrovou hmotu mírně
rozptyluje, takže paprsek není tak ostře ohraničen a dá se nasměrovat.
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Stříkání v elektrostatickém poli
Jde o specifický způsob nanášení. Lze jej použít pro povrchovou úpravu tvarovaných
dílců, například ohýbaných koster židlí. Principem je přitažlivost nesouhlasných nábojů.
Elektrostatické nanášení (princip)
rozprašovací tryska

siločáry
uzemněný díl
nános elektrostatickým polem

STŘÍKACÍ AUTOMATY
Linky pro povrchovou úpravu dílců využívají stříkací automaty. Nátěrová hmota je
nanášena na plochu dílců pomocí několika pistolí. Ty jsou nastaveny a pohybují se tak,
aby byla nátěrová hmota nanesena rovnoměrně.

Ukázka stříkacího automatu
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Nanášení poléváním – clonování
Nanášení poléváním se uplatňuje v povrchové úpravě plošných dílců. Současně se
nanese plocha a boční plocha dílce.
Princip nanášení spočívá ve vytékání nátěrové hmoty – tenké clony z polévací hlavy na
dílec, který je unášen dopravníkem. Množství nánosu a tloušťka vrstvy záleží na rychlosti
posuvu dopravníku a nastavení šířky clony. Přebytek nátěrové hmoty stéká do zásobníku
a po přefiltrování se čerpá zpět do polévací hlavy. Ztráty nátěrové hmoty jsou tak
minimální. Aby se clona nerozrtrhla, musí se povrch dílce očistit od nečistot. Dílce se na
pás ukládají šikmo, clona tak pokryje i boční plochy.
Podle použité nátěrové hmoty mohou být clonové nanášečky jedno nebo vícehlavé.
Dvousložková nátěrová hmota se nanáší dvouhlavou nanášečkou. Smíchání složek tak
proběhne až na ploše dílce.

Dvouhlavá clonová nanášečka

Jednohlavá clonová nanášečka
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Máčení
Tento způsob lze použít pro povrchovou úpravu ohýbaného nábytku, noh židlí, okenních
rámů a podobně.
Dílce jsou zavěšeny na podvěsném dopravníku a namáčeny do máčecí vany. Postupně
se vynořují, prochází přes odkapávací zónu a pokračují do sušicího tunelu. Nevýhodami
tohoto způsobu jsou potřeba velkého množství nátěrové hmoty do máčecí nádoby
a ztráty vzniklé odpařováním ředidla. Nátěrová hmota se musí upravovat proti stékání.

1

2

3

L1
Schéma máčenÍ:

Schéma máčení:

1 – podvěsný dopravník1 - podvěsný dopravník, 2 - dílec, 3 - máčecí
3 –vana,
máčecí
vana zóna
4 - odkapávací
2 – dílec

4 – odkapávací zóna

Kontrolní otázky:
1. Jaké znáte způsoby nanášení nátěrových hmot?
2. Jaká znáte zařízení pro stříkání?
3. Jak funguje stříkací automat?
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1.4 SUŠENÍ A VYTVRZOVÁNÍ
NÁTĚROVÝCH HMOT
Sušení a vytvrzování nanesených nátěrových hmot patří mezi důležité operace při
provádění povrchové úpravy. Při sušení a vytvrzování přechází nanesená nátěrová
hmota z kapalného stavu, nutného pro její aplikaci, do pevného stavu, kdy se z ní vytvoří
tuhý nátěrový film.

TEPLOVZDUŠNÝ – KONVEKČNÍ ZPŮSOB
Vrstvy nátěrové hmoty se prohřejí teplým proudícím vzduchem (tj. konvekcí). Prohřátí
umožní snadnější uvolňování a vypařování prchavých složek a chemická reakce probíhá
rychleji.
Sušící tunely, ve kterých se tento způsob provádí, mohou být podle konstrukce nízké
nebo vysoké. Nízké tunely jsou určeny pro sušení plošných dílců na dopravnících. Doba
sušení je krátká, několik minut.
Vysoké tunely vysouší dílce uložené na regálových (etážových) vozících nebo slouží pro
sušení například koster židlí. Sušení je obvykle delší než u nízkých tunelů.
Sušicí tunel má tři zóny:
• odpařovací – teplota je 25–40 °C,
• sušicí – teplota se postupně dále zvyšuje až na dovolenou teplotu podle typu
nátěrové hmoty, neměla by přesáhnout hodnotu 70 °C,
• chladicí – sušený dílec je ochlazován tak, aby jeho výstupní teplota byla 20–25 °C.
Rychlost proudění vzduchu je nejvyšší ve střední sušicí zóně.

Regálový vozík
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Sušicí tunel pro konvekční sušení – vysoký

RADIAČNÍ ZPŮSOBY
Sušení a vytvrzování probíhá pomocí záření infračervených paprsků nebo ultrafialového
záření.

Infračervené záření (IČ)
Jako zdroj elektromagnetického záření o určité vlnové délce se používají infrazářiče. Vlny
prostupují nátěrem a narazí na pevný podklad, čímž vzniká teplo. Nátěrová hmota se tím
prohřívá.
Dílce na dopravníku opět prochází třemi zónami. V první se odpaří část rozpouštědel,
v druhé se vysouší nebo vytvrzuje nátěr infrazářiči teplotou 400 °C a v poslední zóně
probíhá ochlazování. Celá operace trvá 1 až 5 minut, v závislosti na druhu nátěrové
hmoty a tloušťce dřeviny.
1

2

3

4

											

Infračervené zářiče

Tunelová sušárna s infračervenými zářiči:
1 – dopravník s dílci
2 – odtah vzduchu s ventilátory

3 – infračervené zářiče
4 – konstrukce tunelu
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Ultrafialové záření (UV)
Je vhodné pouze pro transparentní nátěry s tenkou vrstvou nánosu, což jsou
jednosložkové polyesterové nátěrové hmoty a polyesterové tmely s obsahem
fotoiniciátorů. V první části tunelu mají zářiče menší výkon, asi 20 %. Pod nimi se pomalu
začíná aktivovat fotoiniciátor, který vytvrzuje nátěrovou hmotu. Vysokotlaké zářiče v další
části vytvrzují nátěrovou hmotu během 30 až 120 sekund.
5

6

7

8

9

10

Schéma tunelu s ultrafialovými zářiči

Tunel s pulzními zářiči

5 – nízkotlaký zářič, 6 – nízkotlaká sekce

9 – pulzní ultrafialový zářič, 10 – dopravník

7 – vysokotlaký zářič, 8 – vysokotlaká sekce

Pulzní záření (IST)
Tento způsob se používá pro vytvrzování polyesterových nátěrových hmot. Doba
vytvrzování je velmi krátká, 8–15 sekund. Speciální UV zářiče vysílají vysokou energii
s rezonanční frekvencí.

Ukázka sušicího tunelu
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BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ DOKONČOVANÝCH PLOCH
Po nánosu nátěrových hmot by mělo následovat broušení. Zejména první vrstva nánosu
by měla být vybroušena do hladka, protože tvoří základ pro další vrstvy a další úpravy
jsou potom kvalitnější a méně pracné. Hodnota zrnění brusného prostředku – pásu je
180–240. Pro další mezibrus se volí hodnota 220–280.
Finální broušení poslední vrstvy se u některých nátěrových hmot nemusí vůbec
provádět, protože jsou upraveny tak, že po vytvrzení splňují požadovaný stupeň lesku.
Naopak, například nitrocelulózové nebo dvousložkové polyesterové nátěrové hmoty
s obsahem parafinu se brousit musí. K broušení se používají pásové brusky a brousí se za
sucha nebo za mokra.
Za sucha se brousí většina nátěrových hmot. Brusky mají ofukovací trysky proti zanášení
brusných pásů. Číslo zrnění je 280–320, pro dolešťování až 400.
Způsob broušení za mokra se používá většinou pro vysoký lesk. Pro broušení
nitrocelulózových nátěrových hmot je nosnou vrstvou pásu vodovzdorný papír
a kapalinou petrolej nebo mýdlová voda jako brusná emulze. U polyesterových
nátěrových hmot se musí broušením odstranit vrstva parafinu na povrchu filmu, jinak by
povrch filmu zůstával lepkavý. Broušení za mokra je pracné, proto se používá málo.
Požadovaný stupeň lesku se docílí leštěním. Na leštění se používají pásové, válcové nebo
kombinované leštičky. Lešticí přípravky – lešticí pasty a vody pro dolešťování napomáhají
stupeň lesku snadněji dosáhnout.

Příklad válcové leštičky

TRUHLÁŘ 3 – SUŠENÍ A VY T VRZOVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT

Válcová leštička

Kontrolní otázky:
1. Jak a čím se provádí broušení a leštění nátěrových hmot?
2. Jaké jsou speciální způsoby dokončení ploch?
3. Jaké zařízení se používá při vytvrzování nátěrových hmot?
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2 TECHNICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY
Následující kapitoly pojednávají o tom, co vše se musí připravit, aby naplánovaná
výroba určitého výrobku nebo jeho části – dílce mohla být zrealizovaná. Na začátku
všeho je idea – myšlenka, co chceme vyrábět. Buď si uděláme návrh sami, nebo jej
navrhne návrhář, architekt apod. Dále musí být určeno, z čeho všeho výrobek bude,
jaké budou jeho rozměry a konstrukce, jak se bude při jeho výrobě postupovat, jak
bude dokončen a kolik to vše bude stát.
Technická příprava je tedy souhrnem konstrukční a technologické přípravy
a následně i ekonomické přípravy výroby.
Uvádí‑li výrobce na trh nový výrobek, má technická příprava výroby několik
fází:
• návrhovou,
• ověřovací,
• opravnou,
• výrobní.

2.1 KONSTRUKČNÍ PŘÍPRAVA VÝROBY
2.2 TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY
2.3 EKONOMICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY
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2.1 KONSTRUKČNÍ PŘÍPRAVA VÝROBY
Zabývá se konstrukcí daného výrobku a obsahuje:
• výkresovou dokumentaci,
• kusovník,
• technický popis,
• technickou podmínku,
• nářezový a střihový plán.

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
Technické výkresy tvořící výkresovou dokumentaci jsou:

Návrhové výkresy
Zobrazují výrobek jako celek, určují tvar, funkci, materiál, základní rozměry a barvy.
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Výrobní výkresy
Určují podrobné řešení konstrukce výrobku jako podklad pro výrobu.
Znázorňují se v měřítku 1 : 10 (1 : 20), obsahují nárys, bokorys a půdorys, včetně řezů,
a detaily v měřítku 1 : 1. Je‑li výrobek složitý, obsahuje výkresová dokumentace výkresy
sestav, podsestav, dílců a součástí. Výkresy se kreslí ručně nebo pomocí grafických
programů na PC, většinou CAD systémy (TurboCAD, AutoCAD apod.)

Výrobní výkres Kancelářský stůl, včetně řezu (v programu TurboCAD zpracoval M. Martinek)
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Montážní výkresy
Slouží jako podrobný návod pro spojování jednotlivých částí výrobku, včetně popisu
montáže a seznamu součástí. Montážní výkresy jsou důležité pro zákazníky, kteří si
montáž dílců provádějí sami, například IKEA apod.

Zvláštní výkresy – prospekty
Slouží k propagaci výrobku.
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KUSOVNÍK
Je důležitou částí konstrukční přípravy, protože obsahuje výčet všech materiálů podle
výkresové dokumentace a jejich celkovou spotřebu.
Zápis se provádí do daného formuláře – tabulky, kterou si výrobce přizpůsobuje podle
svých zvyklostí a potřeb. U mnohých grafických programů se po vypracování výrobních
výkresů automaticky sestaví i kusovník.
Dílce se do kusovníku zapisují od spodní části směrem nahoru.
Celková spotřeba stejného materiálu je uvedena na konci. Jedná se o tzv. čistou
spotřebu, to znamená, že rozměry jsou bez nadmír na opracování. Celková spotřeba
masivu se uvádí v m³. Celková spotřeba velkoplošných materiálů v m².
Formulář kusovníku:

TECHNICKÝ POPIS
Obsah je doporučen normou. Je součástí výkresové dokumentace a jedná se o slovní
popis výrobku.
V technickém popise je uvedeno:
• název výrobku a jeho určení (skříň dvoudveřová, šatní; dětská postýlka, dřevěná),
• materiály, z nichž jsou vyrobeny jednotlivé dílce a součásti výrobku,
• konstrukční spojení jednotlivých částí,
• způsob povrchové úpravy vnějších, vnitřních i bočních ploch,
• hlavní rozměry výrobku,
• vnitřní členění výrobku (mezistěny, počet polic, zásuvek, šatní tyč apod.),
• pokyny pro výrobu – např. údaje, které nelze vyčíst z výkresu.
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TECHNICKÁ PODMÍNKA
Výrobce zde uvádí další nezbytné nebo doplňující údaje pro zákazníka: vlastnosti
výrobku, návod na ošetřování, použití, upozornění. Některé údaje mohou být znázorněny
pomocí piktogramů (rozkládací křeslo, pohovka, čalounění s pružinami, praní potahu
v pračce apod.). Slouží také jako podklad pro případnou reklamaci.

NÁŘEZOVÝ A STŘIHOVÝ PLÁN
Graficky znázorňují, jak řezat nebo stříhat materiál co nejúsporněji.

Nářezový plán
Používá se pro řez velkoplošnými materiály, aby byl co nejefektivněji využit. Lze je
navrhnout ručně nebo jsou součástí speciálních grafických programů, případně jsou na
trhu i samostatné nářezové programy. I některé stroje řízené počítačem – pily jsou jimi
vybaveny.

Ukázka nářezového plánu sestaveného programem
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Střihový plán
Plán, jak stříhat čalounické materiály co nejúsporněji. Zahrnuje také směr a návaznost
vzorů, směr nití u plyše, směr vlasu u kožešin a směr srsti u přírodních vlasových usní.

Ukázka střihového plánu křesla s kusovníkem
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Kontrolní otázky:
1. Jaký je význam konstrukční přípravy výroby?
2. Vyjmenujte a charakterizujte části konstrukční přípravy výroby.
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2.2 TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY
Patří mezi důležité části přípravy výroby. Určuje postup výroby daného výrobku, tak
jak jdou jednotlivé pracovní operace a postupy za sebou. Používá se slovní popis
nebo grafické znázornění. Výrobní postup zahrnuje operace pracovní i nepracovní –
technologické.

Pracovní operace je činností pracovní, například řezání ozubů, frézování polodrážky,
vrtání otvoru, nanášení nátěrové hmoty apod.
Nepracovní operace je děj fyzikální či chemické změny. Například vytvrzování lepidla,
vytvrzování nátěrové hmoty, sušení a klimatizace ohýbaných a lepených dílců apod.

Pracovní operace							

Nepracovní operace

Pracovní postupy
Určují pořadí pracovních operací při výrobě určitého dílce. Podle potřeby jsou pracovní
postupy doplněny ještě pracovní návodkou a pracovními instrukcemi.

Pracovní návodka
Předepisuje druhy a pořadí pracovních operací a jejich obsah.
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Pracovní instrukce
Určují základní povinnosti pracovníků, vymezují povinnosti obsluhy strojního zařízení.

Technologické postupy
Zahrnují pracovní i nepracovní operace, technologické parametry.
Technologické receptury určují způsob přípravy a složení směsí, např. lepicích, bělicích či
nátěrových hmot.
Způsoby sestavení výrobních postupů:
• grafické znázornění,
• slovní popis,
• tabulkový diagram (perličkový),
• počítačový program.

Grafické znázornění (příklad):
Konstrukční desky

Dělení
konstrukčních
materiálů

Dýhování

Konstrukční
opracování

Rámy

Povrchová úprava

Zásuvky

Nátěrové hmoty
Sesazenky
Lepidla

Montáž

Hotový výrobek
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Slovní popis (ukázka):
Postup pro vnitřní nátěr:
1. Očištění od brusného prachu
2. První nános laku ředěný vodou 2 : 1,
3. Schnutí 6–12 hodin / 20–24 °C
4. Přebroušení, papír č. 180
5. Druhý nános laku neředěný
6. Schnutí 12 hodin

Tabulkový diagram (perličkový) – ukázka
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Počítačový program (je specifický, způsob zpracování závisí na daném
programu).

Kontrolní otázky:
1. Vysvětlete rozdíl mezi pracovní operací a pracovním postupem.
2. Vysvětlete pojem nepracovní operace.
3. Vyjmenujte a vysvětlete způsoby sestavení výrobních postupů.
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2.3 EKONOMICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY
Směřuje především k odhadu nákladů na výrobu a k následnému určení ceny výrobku.
Do té jsou zahrnuty všechny náklady na jeho výrobu a aspoň minimální zisk.

Spotřeba materiálu
Výpočet spotřeby materiálu vychází z údajů v kusovníku. Jedná se o čistou spotřebu.
Náklady na materiál se vypočítají podle odhadované spotřeby materiálu a jednotkové
ceny kusových dílů. Náklady na spotřebu materiálu je nutné vždy aktualizovat, pokud se
změní ceny hlavních vstupních materiálů.
Hrubá spotřeba
Celkové množství materiálu, které je zapotřebí pro výrobu určitého množství výrobků.
Zahrnuje přídavky na materiálový výmět a na technologické ztráty. Materiálový výmět je
vlastně podíl vadného materiálu (uváděný v procentech), který na kvalitní výrobu nelze
zpracovat a musí se vyřadit. Procentuální podíl výmětu nesmí přesahovat toleranci závad,
které pro daný materiál připouští norma.
Čistá spotřeba
Množství materiálu obsažené v hotovém výrobku nebo ve vyrobené sérii. Je to
množství zjistitelné na základě přesného měření a výpočtu ploch, počtu kusů, plošné
hmotnostnosti použitých materiálů, množství lepidla v sušině apod.

Náklady na opotřebení (amortizaci) používaného výrobního zařízení
Smyslem této položky je zahrnout do nákladů na výrobu jednoho výrobku poměrnou
část celkových nákladů spojenou s pořízením a údržbou všech strojů a nářadí, které
k jeho výrobě využíváme. Zpravidla se vypočítají náklady na 1 hodinu provozu stroje
nebo náklady na opracování jednoho obrobku.
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Příklad:
Srovnávací frézka:
• Pořizovací cena: 120 000 Kč
• Předpokládaná doba použitelnosti stroje: 4 roky
• Předpokládané využití stroje: 2 hodiny za pracovní den
• Provozní náklady (spotřeba el., běžná údržba): 6 Kč
Výpočet rozložení pořizovacích nákladů na jednu hodinu využití stroje:
POŘIZOVACÍ CENA : CELKOVÝ POČET HODIN VYUŽITÍ STROJE
120 000 : (4 roky × 12 měsíců × 21 pracovních dnů × 2 hodiny) = 120 : 2,016 = 59,50 Kč
Náklady na hodinu provozu stroje:
POŘIZOVACÍ NÁKLADY NA HODINU + PROVOZNÍ NÁKLADY NA HODINU
59,5 + 6,00 = 65,50 Kč

Mzdové náklady
Vyjadřují se zpravidla v hodinové sazbě a zahrnují veškeré náklady spojené
s pracovníkem – truhlářem. Jsou to tedy všechny mzdové náklady na pracovníka (hrubá
mzda, povinné odvody se mzdy, daně, srážky) i další náklady, jako je pracovní oblečení,
pojištění, doprava atd.

Režijní náklady
Jsou všechny tzv. nepřímé náklady, tj. náklady, které výrobce musí vynakládat na zajištění
celkového chodu firmy. Zahrnujeme sem náklady na výrobní a skladovací prostory,
na obchodní činnost, na vedení účetnictví atd. Zpravidla se rozpočítávají do jednotky
produkce nebo do celkového množství odpracovaných hodin.

Příklad:
• Celkové roční režijní náklady = 1 000 000 Kč
• Celková produkce dílny v kusech = 1 000 kusů

Režijní náklady na jeden vyrobený kus = 1 000 Kč
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Ukázka kalkulace ceny výrobku:
Přímá spotřeba materiálu: 350 Kč
Náklady na opotřebení strojů použitých na jeho výrobu: 120 Kč
Mzdové náklady: 5 hodin × 150 Kč = 750 Kč
Režijní náklady: 80 Kč
Náklady celkem: 1 300 Kč
Zisk 10 %: 130 Kč

Minimální prodejní cena výrobku = 1 430 Kč

Kontrolní otázky:
1. Co zahrnujeme do režijních nákladů?
2. Co zahrnuje cena výrobku?
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3 TECHNOLOGIE VÝROBY NÁBYTKU
ZE DŘEVA A MATERIÁLŮ NA BÁZI DŘEVA
Technologie výroby nábytku ze dřeva a jiných materiálů je rozdělená podle
jednotlivých skupin nábytku.
Dělí se na:
• výrobu skříňového nábytku,
• výrobu stolového nábytku,
• výrobu sedacího nábytku,
• výrobu lůžkového nábytku.

3.1 VÝROBA SKŘÍŇOVÉHO NÁBYTKU
3.2 VÝROBA STOLOVÉHO NÁBYTKU
3.3 VÝROBA SEDACÍHO NÁBYTKU
3.4 VÝROBA LŮŽKOVÉHO NÁBYTKU
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3.1 VÝROBA SKŘÍŇOVÉHO NÁBYTKU
Skříňový nábytek se používá pro ukládání věcí. Podle velikosti se dělí na skříně s velkým
úložným prostorem a skříňky s malým úložným prostorem.

Rozdělení skříňového nábytku podle použití:
• šatní
• prádelní
• botník
• knihovna
• kuchyňské skříňky
• kancelářské skříňky

Příklady různých druhů skříňového nábytku:

Velká šatní skříň, noční stolek, komoda

Skříňky – botník				
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Šatní skříň, zásuvková komoda 			

Kuchyňské skříňky

Základem každé skříně je korpus. Ten je tvořen boky, půdou, dnem a zády. Může být
členěn mezistěnami – svislými, vodorovnými. Vnitřní vybavení tvoří police, zásuvky nebo
tyče. Podstavením může být sokl, nohy, boky, podnoží.
Půda
Police

Svislá
mezistěna
Šatní
tyč

Vodorovná
mezistěna

Bok

Zásuvky

Dno
Sokl

Popis jednotlivých částí skříně
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Postup výroby jednotlivých typů skříní a skříněk z velkoplošných materiálů je velmi
podobný, liší se některými operacemi, zejména podle vnitřního vybavení (police, šatní
tyče, zásuvky apod.) a podle způsobu uzavírání (otočné dveře, žaluzie, posuvná dvířka,
zásuvky).
Dalším činitelem, který ovlivňuje postup výroby, je strojní zařízení, které má výrobní firma
k dispozici. Postup výroby bude rozdílný i při použití dýhované konstrukční desky
a laminované konstrukční desky v dokončování povrchu.

Postup výroby skříňového nábytku z dýhovaných velkoplošných
materiálů
Základní operace výroby jsou:
• dělení konstrukčních desek,
• dýhování,
• konstrukční opracování,
• povrchová úprava,
• montáž.
DĚLENÍ KONSTRUKČNÍCH DESEK
Provádí se formátováním na hrubé rozměry, což jsou přířezy dílců zvětšené o nadmíry na
opracování. Dělení se provádí formátovacími pilami podle nářezový plánů, tak, aby byla
co největší výtěžnost materiálu, to znamená, maximální využití materiálu. U dílců malých
rozměrů se také využívají sdružené přířezy, jejichž rozměry jsou několikanásobkem
rozměrů dílců. Tím, že se provádí společně první operace, například u sdruženého přířezu
dvou boků skříňky se brousí a dýhuje společně a následně se řeže na přesné formáty
jednotlivých dílců, se ušetří za nadmíry na opracování. Operace se provádí pomocí
formátovacích pil, ve velkých provozech vícekotoučovými automatizovanými, v menších
provozech stolovými nebo stojanovými (svislými).
DÝHOVÁNÍ
Souhrn operací, při nichž se připraví plocha přířezu, lepidlo, lisování dýhové sesazenky
na plochy, formátování na přesný rozměr, olepení bočních ploch („hran“). V některých
případech, kdy se dýhovaná plocha bude dokončovat na vysoký lesk nebo při dýhování
kořenicovými dýhami, se plošné dílce poddýhovávají. Směr vláken poddýžky musí být ke
směru vláken vrchní dýhy kolmý. Pro poddýžky se používají dýhy z měkkých listnatých
dřevin, například z lípy, olše, topolu. Výroba sesazenek není popsaná v této kapitole, není
součástí postupu výroby skříně. Sesazenky jsou připraveny jako polotovar. Kromě dýh lze
obecně zahrnout k dýhování i nalepování dekoračních fólií, což je v dnešní době málo
časté, protože se většinou používají již dílce olepené jako polotovar.
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Technologický úsek dýhování se dělí na tyto části:
• příprava dílců,
• dýhování ploch,
• formátování na přesné rozměry,
• olepování bočních ploch.
Příprava dílců k dýhování
Zahrnuje zejména u přířezů z dřevotřískových desek tloušťkovou egalizaci. Tolerance
tloušťky pro nábytkové dílce je ± 0,2 mm, pokud budou olepeny dekorační fólií, je
požadovaná tolerance ± 0,15 mm. Tloušťková egalizace se provádí většinou pomocí
širokopásových brusek. Číslo zrnění brusného pásu se pohybuje od 40, 60, 80, 100.
Vlhkost broušených materiálů je v rozsahu 6 až 10 %. Dílce se egalizují z obou stran, aby
se nezhoršila jakost plochy.
Přířezy konstrukčních desek, které se neegalizují je potřebné broušením před nanášením
lepidla zbavit prachu a nečistot a také vyrovnat plochy, aby se zajistila dobrá přilnavost
lepidla.

Širokopásová egalizační bruska
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Pokud se na povrchu přířezu objeví nějaké nedostatky, musí být provedena oprava vad,
například tmelením.
Dílce, které musí být kvůli jejich tvarové stálosti zpevněné, se olepují masivky, například
stolové desky. Také pro osazení kování nebo spojovacích prostředků. Do bočních ploch
dílce se vyfrézuje drážka a následně se vlepí masivek.
Dýhování
Skládá se z těchto operací: příprava lepicí směsi, nanášení lepicí směsi, skládání souboru
k lisování, lisování.
Příprava lepicí směsi – nejčastěji se používají močovinoformaldehydová lepidla.
Technologické předpisy a pokyny výrobce určují složení lepicí směsi. Obecně platí,
že se k lepidlu přidá voda, nastavovadlo (technická mouka), plnivo a tvrdidlo (chlorid
amonný). Pokud se přidává mouka, směs se připravuje 24 hodin předem, aby mouka
řádně nabobtnala a při vysoké teplotě v lisu pak dobře zmazovatěla. Tvrdidlo předem
připravené se přidá těsně před nanášením lepicí směsi. Směs se musí dobře promíchat.
Nanášení lepicí směsi – na přířez konstrukční desky se provádí oboustranně, většinou
pomocí čtyřválcové nanášečky lepidla. Dotykové nanášecí válce jsou pryžové, příčně
rýhované, aby udržely dostatečné množství lepicí směsi, která z válce neodkapává, ale
tlakem se nanese na plochu dílce. Velikost nánosu se pohybuje v rozsahu
150–220 g/m2 pro dýhové sesazenky, 120–140 g/m2 při nalepování fólií. Množství
nanesené směsi je dáno a reguluje se vzdáleností dávkovacích válců od nanášecích.
Množství nanášené směsi se pravidelně kontroluje váhovou zkouškou (dílec o ploše 1 m2
se zváží před a po nanesení směsi).

Čtyřválcová nanášečka lepidla
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Skládání souboru před lisováním – soubor je tvořen přířezy dílců konstrukčních desek
s nánosem lepicí směsi a dýhové sesazenky nebo přířezy fólií přiložené na obě plochy
přířezů dílců. Skládání se provádí obvykle ručně.
Lisování – je nejdůležitější operací celého úseku dýhování. Lisováním se docílí pevné
spojení přířezu dílce s krycími materiály. Základními lisovacími podmínkami jsou tlak,
teplota a čas. K lisování se používají víceetážové nebo častěji jednoetážové hydraulické
dýhovací lisy. Lisovací podmínky určují technologické předpisy podle druhu lepidla.
Při použití močovinoformaldehydového lepidla jsou obvykle tyto lisovací podmínky:
víceetážové lisy

jednoetážové lisy

lisovací teplota

cca 100 °C

120 až 150 °C

lisovací tlak

0,6 až 1,2 MPa

0,6 až 0,8 MPa

lisovací čas

6 až 10 minut

65 až 90 vteřin

Jednoetážový dýhovací lis

Následuje vyjmutí dílců z lisu. Protože je jejich teplota asi půl minuty ještě kolem 80
až 120 °C, využívá se toto teplo pro dokončení vytvrzovacího procesu lepidla, jehož
pevnost v lepené spáře činí asi 70% konečné pevnosti. Vysoká teplota způsobuje tepelné
namáhání dílce a vznik vnitřního napětí. Z lepicí směsi se také vsákne do dýh i dílců
značné množství vody a dochází k objemovým a tvarovým změnám dílců. Před dalším
opracováním musí proběhnout klimatizace, aby nastala teplotní a vlhkostní rovnováha
mezi dílcem a prostředím, v němž se bude opracovávat. Klimatizace probíhá tak, že
se dílce uloží do hrání bez prokladů na sebe a pomalu při teplotě kolem 20 až 22 °C
chladnou. Po vychladnutí se dílce kontrolují a případně se provedou opravy vzniklé při
dýhování.
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Formátování na přesné rozměry
Rozřezávání sdružených formátů se provádí na formátovacích pilách, odstraní se tak
přesahy sesazenek přes plochy přířezů. Průměr pilového kotouče formátovacích pil je
obvykle 250 až 400 mm, předřezový kotouček 120 až 150 mm, tvar zubů a destiček ze
slinutých karbidů se volí s ohledem na druh konstrukční desky.

Formátovací pila Altendorf

Olepování bočních ploch
Provádí se na stolních, stojanových nebo průběžných olepovačkách. K lepení se
používají tavná lepidla. Stroje bývají doplněny dalšími pracovními jednotkami: pilovými
a frézovacími pro odstranění přesahu dýh, srážení hran a brusné jednotky.

Průběžná olepovačka bočních ploch
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Stolní olepovačka tvarovaných dílců

KONSTRUKČNÍ OPRACOVÁNÍ
Zahrnuje vrtání, frézování, dlabání a broušení.
Frézování se používá k tvarování dílců drážkami, polodrážkami, zaoblením, různými
profily. Provádí se na spodních svislých frézkách. Frézovací nástroje frézy s destičkami ze
slinutých karbidů.

Spodní svislá frézka
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Vrtání je operace, při níž se zhotovují otvory kruhového tvaru nejčastěji pro kolíkové
konstrukční spoje, otvory pro závěsy a kování. K vrtání se používají, buď jednovřetenové
vrtačky, nebo vícevřetenové kolíkovací vrtačky. Rozteč os vřeten kolíkovacích vrtáků je
32 mm.

Kolíkovačka

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Provádí se z ochranných a estetických důvodů.
Zahrnuje následující operace:
• příprava povrchu dílců,
• estetická úprava povrchu dílců,
• nanášení nátěrových hmot a dokončování nátěrových filmů.
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Příprava povrchu dílců – provádí se za účelem získání hladkého a rovného povrchu
broušením, tmelením, popřípadě plněním pórů, odstranění brusného prachu.
Broušení dýhovaných ploch dílců se provádí minimálně dvakrát. Prvním, tzv. hrubým
broušením se odstraní z hrubší nerovnosti a lepicí páska, pokud byla sesazenka lepena
páskou. Směr broušení je kolmý na směr vláken dýh. Čísla zrnění brusných pásů je
v rozsahu 60 až 100. Následně se dýhované plochy navlhčí klihovou vodou (3–5% roztok
klihu), aby se zvedla a zpevnila vytrhaná vlákna, která byla při prvním broušení zatlačena
do plochy a bez vlhčení by se neodstranila. Také se provedou, pokud jsou nutné, opravy
vad tmelem. Používá se opravný (správkový) tmel připravený z pojiva (lepidla) a plniva
(plavené křídy), dřevního prachu apod. Přidáním barviv nebo pigmentů se přizpůsobí
barvě vyspravované dýhy. Nanáší se stěrkou, po zaschnutí se brousí. Druhé, případně
další broušení je jemnější, tzv. jemné broušení ve směru rovnoběžném s dřevními vlákny
vyhlazuje plochy. Číslo zrnění je pro toto broušení v rozsahu 100–120, pro další 120–180.
Čím vyšší je požadovaná jakost broušení, tolikrát se brousí jemnějším brusivem. Boční
plochy dílců se brousí v olepovačkách nebo na hranových bruskách (číslo zrnění 80–150),
jejich součástí je i zařízení pro srážení hran.

Hranová bruska
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Následuje kontrola vybroušených ploch a tmelení. (Viz kapitola 1.1)
Estetická úprava povrchu dílců – zvyšuje estetickou úroveň. Zahrnuje operace bělení,
moření, barvení, lazurování a další zvláštní úpravy (viz kapitola 1.2).
Nanášení nátěrových hmot a dokončování nátěrových filmů – je důležitým úsekem
výroby. Podle druhu nátěrové hmoty, tvaru, rozměrů a kvality ploch nanášených dílců se
volí způsoby jejich nanášení. Ručně se nanáší nátěrové hmoty štětcem nebo válečkem,
strojně navalováním, stříkáním, poléváním nebo máčením (viz kapitola 1.3).
Nátěrová hmota se nejprve nanáší na boční plochy, potom na plochy vnitřní a nakonec
na plochy vnější.
MONTÁŽ
Většinou se provádí po povrchové úpravě dílců.
Skládá se z těchto částí:
Kompletace montážních prvků – shromáždění všech dílců, součástí, spojovacích
prostředků;
Předmontáž, dílčí montáž – zahrnuje zarážení kolíků, montáž podsestav (zásuvek,
podnoží apod.), osazení kování na dílce korpusu;
Montáž korpusu, konečná montáž – spojení dílců korpusu, osazení zad, připevnění
podnoží, osazení vnitřního vybavení (polic, zásuvek apod.), osazení dveří.
Následně se výrobek ručně přeleští, kompletují se sestavy a následuje balení.

Postup výroby skříňového nábytku z laminovaných konstrukčních
desek
Základní operace jsou:
• formátování na přesné rozměry
• olepování bočních ploch plastovými pásky
• konstrukční opracování, tj. vrtání otvorů pro kolíky, závěsy, kování; frézování
potřebných polodrážek, drážek a profilů
• montáž
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Do učebnice byly zařazeny příklady postupu výroby nábytku, které zpracovali žáci. Výkresová
dokumentace je vytvořena v programu TurboCAD a je zde uvedena jen pro lepší orientaci ve
vztazích mezi výkresem, kusovníkem a pracovním postupem.
Příklad výroby skříně z laminované konstrukční desky (práce žáka Tomáše Mikulce).
TECHNICKÝ POPIS SKŘÍNĚ
Jedná se o vysokou kuchyňskou vestavěnou skříň vyrobenou z LTD (lamino třískové
desky) a MFD (polotvrdá dřevovláknitá deska). Skříň má na spodní části dvě zásuvky
s čílky a v horní části výklopná dvířka směrem nahoru. Mezi čílkem horní zásuvky
a horními dvířky se nachází úložný prostor pro vestavený elektrospotřebič.
Celá kuchyňská vestavěná skříň je spojena pomocí vrutů, kolíků a lepidla. K plastovému
přednímu soklu je pomocí vrutu připevněná závěsná část rektifikační nohy, která je
rovněž upnuta k samotné rektifikační noze. Rektifikační noha je připevněna ke dnu skříně
vruty. Dno skříně je vložené mezi boky stejně jako dvě mezistěny a strop (spojeno na
kolíky). Dno a spodní mezistěna je v polodrážce spojena zády (z PDP) stejně jako horní
mezistěna se stropem skříně. Mezi dnem a spodní mezistěnou se nachází kovové zásuvky
(inottech) od firmy Hettich. Jejich záda jsou k bočnicím připevněny šroubky. Na čílka
zásuvek je připevněny plastové elementy, které se následně nacvaknou na bočnice. Celá
zásuvka je postavena na výsuvech (Quardo) od Hettichu, které jsou upevněny rovněž
v bocích skříně. Mezi horní mezistěnou a stropem je umístěna police na podpěrkách,
které jsou vsazeny do boku skříně. Dvířka skříně jsou upevněna na výklopném kování
(zdvihací mechanismus BLUM Aventos). Na čílkách zásuvek a dvířkách se nachází
chromová úchytka připevněná dvěma vruty.
Celou skříň balíme do smršťovací fólie nebo do vlničkového lepenkového papíru. Je
vhodné demontovat úchytky kvůli možnému poškození během přepravy. Pokud balíme
do smršťovací fólie, použijeme na přední plochu karton. Vlničkový papír zajistíme lepicí
páskou.
Skříň jako taková má tyto jmenovité rozměry:
• výška: 2 200 mm
• šířka: 600 mm
• hloubka: 600 mm
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Technologický postup výroby

Řezy skříně
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Kusovník
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Postup výroby skříňového nábytku z masivu
Základní operace jsou:
• výroba spárovky
• výroba rámové konstrukce s výplní
• výroba spojů, konstrukční opracování
• povrchová úprava
• montáž
Příklad výroby skříně z masivu (práce žáka Marka Kolegara).
TECHNICKÝ POPIS SKŘÍNĚ
Použití
Skříň je určena k ukládání nejrůznějších věcí. Osobních věcí a drobných předmětů. Skříň
je se dvěma výsuvnými zásuvkami.
Základní rozměry
• Délka: 1 515 mm
• Hloubka: 506 mm
• Šířka: 725 mm
Materiál
Celá skříň je zhotovena bukového masivu o tloušťce 20 mm. Záda jsou vyrobena z PDP,
mají tloušťku 4 mm. Korpus zásuvky je vyroben z masivního buku o tloušťce 20 mm. Dno
zásuvky je vyrobeno z bukové překližky o tlouštce6 mm.
Konstrukce
Skříň: půda skříně je naložená, dno je vložené. Korpus je spojen pomocí dřevěných kolíků
o délce 25 mm a průměru 6 mm.Podstavení skříně na prodloužených bocích z přední
strany zpevněných vlysem. Vlys s korpusem je spojen na kolíky. Záda jsou vložena do
polodrážky v korpusu.
Zásuvka: korpus zásuvky je vyroben z masivního buku o síle 20 mm. Čelo a záda zásuvky
jsou spojeny s boky na pero a drážku. Dno zásuvky je vyrobeno z bukové překližky
o tloušťce 6 mm. Dno je v drážce lepeno PVAC lepidlem. Zásuvka má spodní vedení na
lištách, které jsou připevněny k bokům skříně pomocí vrutů.
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Povrchová úprava
Korpus a ostatní vnitřní dílce skříně jsou dokončeny nitrocelulózovým lakem. Brusný
papír č. 180.
Montáž
Dno, půda, mezistěny a spodní vlys se připevní k boků za pomocí kolíku a PVAC lepidla.
Záda připevníme ke korpusu skříně za pomoci hřebíčku. Pak připevníme vodící lišty ke
skříni.
Zásuvka: dno zásuvky dáme do drážek boků, zad a čela. Necháme vytvrdit lepidlo.
Připevníme vodící lišty a zásuvku můžeme namontovat do skříně.
Balení
Výrobek se zabalí do smršťovací folie.
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Výkres Řezů
Kalkulace ceny
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Kusovník

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

Vyjmenujte hlavní operace výroby skříně z dýhovaných velkoplošných materiálů.
Popište, kolikrát se musí dýhované dílce před povrchovou úpravou brousit a čím?
Popište způsoby úprav bočních ploch.
Vyjmenujte fáze montáže.
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3.2 VÝROBA STOLOVÉHO NÁBYTKU
Stoly, které tvoří velkou skupinu nábytku, jsou nedílnou součástí nejen v domácnostech,
ale i v restauracích, barech, kavárnách a dalších zařízeních. Dřevěné nebo dýhované
povrchy, zvláště u stolových desek, jsou používáním velice zatěžovány a je potřeba o ně
pravidelně pečovat.

Rozdělení stolů podle použití, rozměrů, konstrukce:
• jídelní stoly
• psací stoly
• dětské stoly
• pracovní stoly
• zahradní stoly
• ostatní

Stolová deska

Lub

Noha

Stoly mohou být i rozkládací a různých tvarů
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Stůl má dvě základní části:
• stolovou desku
• nosnou část
Stolová deska je vyrobena z různých materiálů (laťovka, spárovka, aglomerovaná
konstrukční deska, biodeska, sklo). Nosná část se vyrábí z masivního dřeva,
aglomerovaných materiálů, z kovu apod. (záleží na typu a konstrukci stolu).
Příklad: Postup výroby stolu z masivu – práce žáka Tomáše Mikulce
TECHNICKÝ POPIS VÝROBKU
Jídelní stůl je vyrobený z bukového řeziva. Jedná se o stolovou desku, nohy, luby krátké
a dlouhé. Nohy stolu jsou umístěny ve výřezech stolové desky a mírně samotnou
stolovou desku převyšují.
Jmenovité rozměry stolu:
• výška stolu: 760 mm
• šířka stolu: 900 mm
• délka stolu: 1 400 mm
Rozměry jednotlivých částí stolu:
Stolová deska: šířka 900 mm, délka 1 400 mm
Luby dlouhé: šířka 80 mm, délka 1 230 mm
Luby krátké: šířka 80 mm, délka 730 mm
Nohy: šířka 85 mm, délka 760 mm
Buk 85 mm – Nohy
Buk 38 mm – Stolová deska
Buk 20 mm – Luby dlouhé
Buk 20 mm – Luby krátké
Spojení nohou a stolové desky je zabezpečené pouze výřezem, v každé rohové části
stolové desky, kam noha přesně zapadne. Luby se stolovou deskou jsou spojeny
bukovými kolíky a lepidlem dvojnásobně vruty přes celou šířku lubu až do stolové desky.
Konstrukce stolu je kvalitní a pevná zajišťuje dlouhou životnost a užívání stolu.
Celý stůl je povrchově upraven a opatřen přírodní nátěrovou hmotou, která je zdravotně
nezávadná. Nános se prováděl pneumatickou pistolí a stříkacím automatem.

TRUHLÁŘ 3 – VÝROBA STOLOVÉHO NÁBY TKU

Stůl zabalíme v kuse do folie. Pod folii na stolové desce vložíme patřičně velký kus
kartonu, který rovněž použijeme na zabalení hran stolové desky, anebo také na zabalení
noh. Nohy balíme od spodu zhruba do poloviční výšky. Proto, aby se nám při manipulaci
někde neodřely nebo neotlačily. Karton na nohách stolu přelepíme lepicí páskou, pro
větší pevnost a přilnavost kartonu k noze stolu.
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Výkres s řezy
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Příklad: Postup výroby jídelního stolu z masivu – práce žáka Marka Kolegara
Jídelní stůl je určen ke stolování. Stůl má 6 míst k sezení. Stolová deska má rámovou
konstrukci a vyplní je sklo.
Základní rozměry:
• výška: 800 mm
• šířka: 2 300 mm
• hloubka: 1 300 mm
Sklo: 1800 × 800 × 10 mm.
Materiál: Stůl je zhotoven z bukového dřeva. Výplní stolové desky je sklo o tloušťce
10 mm
Konstrukce: Luby stolku jsou oboustranně s čepem a perem spojeny s nohami stolu.
Stolová deska je k podnoži uchycena kolíky. Rám stolu je rozdělen na čtyři díly a spojen
na koliky a je spojen PVAC lepidlem. Uvnitř rámu stolu je zhotovena polodrážka, do které
je vsazeno sklo.
Povrchová úprava: Stůl je dokončen nitrocelulózovým lakem. Brusný papír č. 180.
Montáž: Naneseme PVAC lepidlo na krátké a dlouhé luby a zasadíme do noh stolu.
Zajistíme ztužidly a necháme vytvrdnout lepidlo. Mezitím spojíme dohromady desku
rámu stolu dohromady. Naneseme PVAC lepidlo do vyvrtaných otvorů pro kolíky.
Zatlučeme kolíky do otvoru a dáme dohromady rám stolu. Vyztužíme a necháme
vytvrdnout. Po té stačí nanést lepidlo a zatlouct kolíky do otvoru v lubech a rámu stolu
a dát rám se spodní částí dohromady. Necháme vytvrdnout lepidlo a můžeme skleněnou
desku osadit do polodrážky stolové desky.
Balení: Celý výrobek se zabalí do smršťovací fólie.

TRUHLÁŘ 3 – VÝROBA STOLOVÉHO NÁBY TKU

TRUHLÁŘ 3 – VÝROBA STOLOVÉHO NÁBY TKU

Řez
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Kalkulace ceny výrobku
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Postup výroby nočního stolku se zásuvkami z laminované konstrukční desky –
práce žáka Marka Jaši
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Nářezové plány
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Nářezové plány
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Postup výroby kancelářského stolu z masivu – práce žáka Ladislava Rosenberga
Kancelářský stůl
Je to nejpoužívanější kus nábytku v kancelářské místnosti. Používá se jako pracovní
deska na odkládání různých předmětů např: přenosný počítač, sešity, výkresy atd.
Základní rozměry:
• tloušťka: 40,20 mm
• šířka: 595 mm
• délka: 1 500 mm
Použitý materiál: buk, kolejničky, PvaC lepidlo, kolíky, vruty, lak.
Konstrukce: stůl se skládá ze stolové desky, která je vyrobena z buku a je připevněna ke
čtyřem bokům na kolíky, které jsou spojené PvaC lepidlem na rozebíratelný spoj. V levé
části se nachází dílec se třemi zásuvkami, které jsou upevněny na kolíky k čelu zásuvky.
Zásuvky se posunují po kolejničkách, které jsou připevněny vruty k bokům. Na okrasných
čelech u zásuvek jsou upevněny hliníkové úchytky na vruty. V pravé části se nachází
úložný prostor s naloženými dvířky s panty, upevněné k bokům vruty. Pevná mezistěna
mezi pravým a levým bokem pravého dílce. Záda jsou vyrobeny z buku, připevněny na
kolíky k bokům na tupo a spojené PvaC lepidlem. Stůl je lakovaný.
Balení: ochranný obal – dvouvrstvá vlnitá lepenka, Pe-fólie, smršťováci fólie, průtažné
fólie, kartonové krabice, bublinková fólie, kloboukový papír krepovaný.

TRUHLÁŘ 3 – VÝROBA STOLOVÉHO NÁBY TKU

TRUHLÁŘ 3 – VÝROBA STOLOVÉHO NÁBY TKU

TRUHLÁŘ 3 – VÝROBA STOLOVÉHO NÁBY TKU

Kalkukace ceny

Kontrolní otázky:
1. Popište postup výroby stolové desky z masivu.
2. Popište postup výroby stolové desky z laminované dřevotřískové desky.
3. Popište postup výroby noh a lubů z masivu.
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3.3 VÝROBA SEDACÍHO NÁBYTKU
Sedací nábytek patří do skupiny nejpoužívanějšího nábytku. Jeho rozměry jsou
odvozeny od rozměrů člověka. Samozřejmě, že není možné, aby měl každý jedinec
vyrobenou židli podle své tělesné konstrukce, ale jsou vytvořeny určité obecné rozměry.
Židle patří k základnímu vybavení interiéru. Tvar židle je známý už z egyptských
vykopávek a postupně vyspěl až k dnešním formám a využití nejrůznějších materiálů.
Nejpoužívanější materiál je stále dřevo v kombinaci s čalouněním.

Materiály používané pro výrobu sedacího nábytku jsou rozmanité, záleží zejména
na konstrukci. Setkat se můžeme s masivem, plastem, kovem, čalouněním a dalšími
materiály a různými kombinacemi.

Židle má nohy, opěradlo, sedák. Specifickou skupinou jsou židlová křesla, která mají ještě
područky a jiné rozměry než běžné židle.
Podle použitého materiálu a výroby rozlišujeme židle:
• dřevěné řezané – technologie výroby je podobná jako technologie výroby masivních
dílců stolového nábytku, spoje na čep a dlab, kolíky, popř. demontovatelné spoje,
• ohýbané – technologie ohýbání napařených hranolků pochází z 19. století – firma
Thonet,
• lamelové – v tvarových formách se lepí dílce z vrstev dýh,
• skořepinové – prostorové výlisky z lepených dýh nebo plastu, tvořící samonosný
korpus.
Podle použití se židle dělí na jídelní,
pracovní, zahradní, barové atd.
Samostatnou skupinou jsou židle pro děti.

Barová židle
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Sedací nábytek má zastoupení různých typů:
• stoličky
• židle
• křesla
• pohovky
• lavice

Příklady židlí:

Židlové křeslo

Dětská židlička

TRUHLÁŘ 3 – VÝROBA SEDACÍHO NÁBY TKU

Zahradní židle

ŽIDLE
Židle je konstrukčně náročný
výrobek, který vyžaduje
správnou volbu a provedení
spojů, při zachování základních
ergonomických požadavků.
Vyrobit kvalitní židli, která by
byla příjemná k dlouhodobému
odpočinku, je poměrně
náročné, protože každý člověk
má rozdílnou váhu, tělesné
proporce a způsob sezení.

Výroba řezané židle
Řezaná židle se skládá z předních noh a zadních noh, které jsou v tomto případě
vytažené do opěradla.
Opěradlo je tvořeno prohnutými lamelami, které kopírují zaoblení zad a zlepšují komfort
sezení. Lamely bývají spojené svislými příčkami pro zvýšení pevnosti konstrukce. Zadní
a přední nohy jsou spojené pomocí lubů.
Spoje jednotlivých částí se provádí na čep s perem a dlab a na čep a dlab.
Nohy židlí bývají spojené příčkami, které slouží ke zpevnění konstrukce a nazývají se
trnože.
Židle se spojují lepením jednotlivých spojů.
Typový postup výroby:
1. řezání
2. frézování
3. výroba konstrukčních spojů
4. broušení
5. montáž
6. povrchová úprava
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Řezání: Nejprve se vybraný materiál rozřeže na hrubou délku pomocí zkracovací pily.
Následuje řezání podélné rozřezávací kotoučovou pilou a tvarové řezání pásovou
truhlářskou pilou.
Frézování: Srovnávání pomocí srovnávací frézky na „ hrubou tloušťku“, oboustranné
tloušťkování na tloušťkovacích frézkách, čímž získáme požadovanou, tzv. čistou tloušťku
přířezu.
Výroba konstrukčních spojů: Čepy se vyrobí na spodní svislé frézce za pomoci čepovací
frézy, dlaby se nejčastěji zhotovují vrtací dlabačkou dlabacími vrtáky.

pero
dlab 15 mm hluboký

spodní okraj je rovný

Broušení: Provádí se pásovými bruskami. Prvním broušením by se měly odstranit
nerovnosti, popř. nečistoty. Brusný pás s číslem zrnění 80. Druhé jemnější broušení
vyhladí povrch. Brusný pás s číslem zrnění 180. Zároveň se zaoblí hrany. Pro broušení
bočních ploch dílců se může použit hranová bruska.
Moření dílců se provádí před montáží, většinou máčením v roztoku mořidla.
Montáž: Nanesení PVAc lepidla a zajištění lepených spojů pomocí ztužidel. Ve firmách
zabývajících se výrobou židlí se používá pneumatické zařízení pro stahování korpusů
židlí.
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Stahování korpusů židlí

Povrchová úprava: Nejčastěji se provádí stříkáním. Nátěrové hmoty se používají
především nitrocelulózové, polyuretanové a polyuretanové. Přebrušování mezi
jednotlivými nánosy se provádí ručně, stejně tak i konečné přeleštění.
Osazení sedáku: Sedadlo (sedák) může být s kostrou židle spojeno například pomocí
kovových úhelníků a vrutů nebo pomocí otočného kulisového systému, který umožní
snadné vyjmutí čalouněného sedadla ze sedadlového rámu.
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Ohýbané židle
Spojení jednotlivých částí židle se provádí pomocí speciálních šroubů a vrutů, případně
lepením.
Postup výroby ohýbané židle se skládá z těchto operací:
Strojní opracování hranolků před ohýbáním: hranolky se opracují na rovinných frézkách,
zkrátí se na přesnou délku (odpovídající vzdálenosti koncových opěrek pásnic), ofrézují
se okružovacími frézami, pokud je požadován kruhový průřez.
Plastifikace hranolků: nejčastěji se provádí pařením, pro mírné ohyby lze využít
i vysokofrekvenční ohřev. Paří se v tlakových speciálních nádobách nasycenou parou
o teplotě 102–105 °C a tlaku 0,02–0,05 MPa. Teplota hranolků vkládaných do „pařáků“ je
22 °C, počáteční vlhkost 25–30 %. Doba paření je závislá i na průřezu hranolku. Hranolky
průřezu 35 × 25 mm se paří 23 minut. Napařené hranolky se musí zpracovat do 10 minut,
chladnutím ztrácí plasticitu.
Ohýbání: za pomoci tvárnice a pásnice se napařené hranolky tvarují. Pásnice přiložená
z vnější strany ohybu zamezuje vzniku tahového napětí. Tvárnice na vnitřní straně ohybu
dává dílci požadovaný tvar. Hranolky se ohýbají ručně nebo strojně na ohýbacích strojích.
Ohnutý dílec se zajistí v pásnici a tvárnici zajišťovací tyčí nebo sponou.

Ohýbání dílců židle – opěradlo v pásnici
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Sušení ohnutých dílců: probíhá v komorových sušárnách. Sušení je dvoustupňové.
Nejprve se vysušením stabilizuje tvar dílce, potom se dílce dosouší na požadovanou
rovnovážnou vlhkost. Teplota vzduchu v sušárně je kolem 65 °C, doba sušení je dána
tloušťkou ohýbaného dílce, v rozmezí 9–64 hodin. Následně se dílce chladí mimo sušárnu
cca jednu hodinu a potom se uvolní pásnice a tvárnice. Tenké dílce se klimatizují, tlusté
suší v sušárně 7 dní při teplotě 55 °C.
Klimatizace ohnutých dílců: probíhá při teplotě vzduchu 18–25 °C, relativní vlhkosti
vzduchu kolem 45 %, aby se odstranilo napětí z ohýbání a vlhkostního spádu. Tenké dílce
se klimatizují 2 dny, ostatní 14–28 dní.
Lepení sedadlových rámů: seříznuté a ofrézované konce celoohýbaných dílců se
k sobě lepí pomocí močovinoformaldehydového lepidla ve vyhřívaných stahovacích
přípravcích. Nános lepidla je 200–300 g/m2, tlak 0,8–1,0 MPa, teplota v lepené spáře
100–120 °C, lisovací doba je 10 až 12 minut. Následně se dílce klimatizují 24–28 hodin.
Konstrukční a tvarové opracování: provádí se vyfrézování polodrážky do sedadlové
desky, vrtání otvorů pro čepy předních noh, vrtání otvorů pro spojovací šrouby a vruty,
zhotovení kruhových čepů do horních čel předních noh, zhotovení konstrukčních spojů
pro spojení opěradlových obloučků se zadními opěradlovými nohami atd. Obrábění se
provádí většinou na obráběcích centrech.
Broušení dílců: pomocí pásových brusek, včetně speciálních pásových brusek, ručně.
Moření: nejčastěji máčením ručně.
Montáž koster židlí: provádí se pomocí vrutů a šroubů šroubováky. Nejprve se provede
montáž předních noh se sedadlem, následně zadní nohy s opěradlovou deskou, montáž
sedadla s opěradlovými zadními nohami, montáž nožních spojů.
Povrchová úprava: nejčastěji stříkáním, přebrušování a přelešťování ručně.

Ohýbané křeslo

TRUHLÁŘ 3 – VÝROBA SEDACÍHO NÁBY TKU

Ohýbaná židle

Lamelové židle a křesla
Technologie lamelových konstrukcí židlí: nohy a luby jsou zpravidla sdruženy do jednoho
dílu a jsou lepeny z vrstev dýh v tvarových formách. Jednotlivé konstrukční celky se
spojují obvykle pomocí šroubů.
Postup výroby sedacího lamelovaného nábytku
Příprava souboru dýh: nejčastěji loupané bukové a březové dýhy tloušťky 1,2 až 1,3 mm,
s vlhkostí 6 až 10 % se stříhají hydraulickými nůžkami na určené šířky.
Nanášení lepicí směsi: pomocí čtyřválcovými nanášečkami oboustranně na každou
druhou lamelu. Lepí se močovinoformaldehydovými nebo melaminformaldehydovými
lepidly. Velikost nánosu 150 až 250 g/m2.
Skládání souboru: provádí se ručně tak, aby vlákna sousedních vrstev byla rovnoběžná.
Soubor dílce má lichý počet dýh.
Lisování: ve tvarových formách hydraulického lisu o tlaku 1 až 1,5 MPa, při teplotě 100 až
140 °C, po dobu 6 až 8 minut. Lze také použít i lisy s vysokofrekvenčním ohřevem.
Klimatizace: probíhá zhruba 48 hodin při teplotě 20 až 25 °C, relativní vlhkost vzduchu
kolem 50 %.
Řezání a konstrukční opracování dílců: řezání pásovými pilami na požadované šířky,
vrtání otvorů pro spojovací kování apod.
Broušení: na pásových bruskách, včetně zaoblení hran.
Povrchová úprava: nejčastěji stříkáním.
Montáž: kostra se spojuje nejčastěji dvoudílnými spojovacími šrouby. Čalouněné dílce se
ke kostře připevňují obvykle pomocí šroubu a válečku v kombinaci s kolíky na sucho.

Ukázka lamelového křesla
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Skořepinové židle
Skořepiny jsou prostorové výlisky tvořící samonosný sedák s opěradlem v jednom celku.
Upevňují se na nosnou část z podnoží, které může být dřevěné nebo kovové. Skořepinu
tvoří tvarovaná překližka.
Podle tvaru a namáhání je skořepina tvořena 9, 13 nebo 15 vrstvami dýh.

Ukázky skořepinových židlí a barové židle

Pracovní židle a křesla
Tato skupina sedacího nábytku je určená zejména do pracoven, studoven a kanceláří.
Jsou vyráběna s maximálním ohledem na ergonomii sezení. Různé typy mechanismů
umožňují nastavit polohu křesla podle individuálních požadavků. Mnohé židle a křesla
umožňují tzv. dynamické sezení, které dovoluje sedícímu neustále se pohybovat, protože
jsou vybaveny synchronním sedacím mechanismem, jenž automaticky přizpůsobuje
zádové a sedací opěry pohybům trupu. Takové sezení znemožňuje strnutí těla, zmenšuje
statické zatížení a únavu zádového svalstva, a naopak podporuje jeho aktivaci a relaxaci.
I židle pro děti jsou řešeny tak, aby co nejvíce vyhovovaly správnému držení těla
a rozměrovým změnám.

TRUHLÁŘ 3 – VÝROBA SEDACÍHO NÁBY TKU

Výběr čalounění je přizpůsoben dlouhodobému sezení. Zejména manažerská křesla se
mnohdy vyrábí z přírodní usně.

Křesla a židle jsou pojízdné s různě řešenou konstrukcí podnože.
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Postup výroby čalounění sedadla židle pěnovými materiály
Podkladovým materiálem, na němž je čalounění provedeno, je překližka s vyvrtanými
otvory, která se nazývá padeska. Tvarovacím materiálem je polyuretanová pěna (PUR
pěna).
Tvarování materiálů: provádí se podle vytvořené šablony ve tvaru sedadla.
Polyuretanová pěna tloušťky 30 mm se vyřeže podle šablony ručním řezacím strojkem.
Z překližky tloušťky 5 mm se pásovou pilou vyřeže tvar sedadla, srazí se ostré hrany a do
plochy se vrtačkou vyvrtají otvory průměru 5–10 mm. Otvory umožňují unikání vzduchu
z pěnového materiálu při stlačení po dosednutí.
Z potahové látky se ustříhne podle šablony potřebný tvar a rozměry s nadmírou na
přibití. Na potahové látce se sešijí šicím strojem rohy, aby vznikl tvar sedadla.
Zhotovení tvaru: na padesku se nanese ručně štětcem disperzní lepidlo, přiloží
připravený tvar z PUR pěny.
Na horní plochu PUR pěny a kolem obvodu se nalepí polyesterové rouno, které má funkci
kypřicí a izolační.
Potažení čalounění: ušitý potah se přiloží na sedadlo, které se následně obrátí a stlačí.
Ve stlačeném stavu se potah přibije sponkami (průmyslovými spojovači) zespodu na
padesku, pomocí pneumatické sponkovačky. Pro zpevnění a proti třepení potahových
látek se okraje natřou lepidlem.
Osazení čalouněné padesky: je závislé na konstrukci židle. Například se padeska vloží do
polodrážky sedadlového rámu a připevní se kovovými úhelníky nebo otočným kulisovým
kováním.
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Kontrolní otázky:
1. Popište postup výroby řezané židle.
2. Popište operace paření, ohýbání, sušení a klimatizace při výrobě ohýbané židle.
3. Jak se skládají soubory dýh u lamelovaných dílců sedacího nábytku?
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3.4 VÝROBA LŮŽKOVÉHO NÁBYTKU
Lůžko provází člověka po celý život. Proto mu musí být věnována patřičná pozornost při
výběru.

Lůžkový nábytek se rozděluje na různé typy z hlediska tvarového, materiálového
a konstrukčního (například pevná nebo sklápěcí lůžka, lůžkové pohovky, dětská lůžka
a poschoďové postele).
Z technologického hlediska lze proces výroby rozdělit na výrobu masivních dílců, výrobu
plošných dílců, popřípadě výrobu čalouněných dílců.

Pevné lůžko
Je nejrozšířenějším lůžkovým nábytkem. Slouží ke spánku a dlouhodobému odpočinku.
Dělí se na postele čili klasická lůžka jedno nebo dvojlůžkové a lůžka bez čel, známé jako
válendy, opět jedno nebo dvojlůžkové.

Příklad klasického dvoulůžka
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Konstrukce postelí
Konstrukci postele tvoří čela spojená s bočnicemi a lehací plocha. Ta má dvě části,
většinou lamelový rošt a matraci.
Rošty
Jsou různých konstrukcí a materiálů. Mohou být i polohovatelné. Pomáhají
k provzdušnění lůžka a odvádění přebytečné vlhkosti. Nejčastěji jsou vyrobeny z lamel
uložených ve speciálních pouzdrech.
Pevné rošty mají většinou podpůrnou funkci, u pružných roštů jsou lamely flexibilně
uložené, reagují na jednotlivé tlaky zatížení a tím umožňují optimální polohu pánve,
ramen a šíje během spánku.

Lamelové rošty
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Matrace
Jsou z různých materiálů a výrazně ovlivňují kvalitu spánku a regenerace. Nejdéle po
pěti letech by měly být ze zdravotních důvodů vyměněny. Matrace nesmí být ani moc
měkká, ani tvrdá. U příliš měkké se páteř při ležení prohýbá do oblouku a nemůže se
správně uvolnit. Hodně tvrdá matrace ji naopak přetěžuje, protože je v nepřirozené
křivce. U dobré matrace je páteř při ležení na boku ve tvaru přímky. Matrace jsou
různých konstrukcí a materiálů. Například taštičkové matrace mají pružiny uloženy
v látkovém pouzdru – taštičce, díky níž matrace nevrže. Další vrstvy mohou být například
z kokosových vláken, ovčího rouna, latexu, polyuretanu apod. Gelové moduly různých
výšek a tuhosti zabezpečují ortopedické, antialergické a termoregulační vlastnosti.
Sendvičové polyuretanové matrace mají střed z různých profilů, kvůli dobrému
provzdušnění. Matrace ze studené pěny vynikají elasticitou, tvarovou stálostí a dlouhou
životností. Latexové matrace se dobře přizpůsobují tvaru těla, ideální jsou v kombinaci
s tzv. línou pěnou. Její tvrdost se mění podle teploty, díky efektu pomalého vracení
omezuje protitlak a zabraňuje proleženinám. Potah matrací je většinou snímatelný, kvůli
praní.
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Klasické postele mohou být řešeny i v kombinaci kov – dřevo, jako celočalouněné apod.

Ukázka celočalouněné postele s rychlým zastýláním lůžkovin – pomocí zipu
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I klasické postele mohou mít netradiční provedení, jak dokládá postel ve tvaru vejce.
Ovál by měl být nejpřirozenějším tvarem a místem pro relaxaci, vejčitý ochranný obal
totiž filtruje okolní hluk. Postel je vybavená masážní paměťovou matrací a dalšími
doplňky vytvářejícími barevnou atmosféru nebo zvukovou kulisu. Tento návrh byl
oceněn v prestižní designové soutěži.

Jiným příkladem designového řešení luxusní klasické postele je ukázka postele s názvem
„Sunset – Západ slunce“, která patří k nejdražším na světě (cca 4 mil. Kč). Postel je
z ebenového dřeva, mahagonu, sapele a javoru.
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Válendy
Mohou mít pevné nebo volné čalounění. Volné čalounění je stejné jako u postelí, to
znamená, že je tvoří volné matrace na lamelovém roštu. Pevné čalounění je pevně
spojeno s lehací plochou. Konstrukci válendy tvoří rám, nohy, případně korpus úložného
prostoru.

Válendy
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TECHNOLOGIE VÝROBY KLASICKÉ POSTELE
Klasická postel je vyrobena většinou v kombinaci masivu a plošných materiálů.
Výrobní postup proto bude rozdělen na výrobu dílců z masivu, dílců z plošných materiálů
a případně dílců čalouněných.
Typový postup výroby:
1. Řezání
2. Frézování
3. Výroba konstrukčních spojů
4. Broušení
5. Povrchová úprava
6. Montáž
Spoje používané při výrobě klasických postelí mohou být nerozebíratelné – lepené,
častěji se volí kombinace lepených spojů při výrobě čel a rozebíratelných spojů u rámů
ložné plochy.
Ke spojení čel s bočnicemi se používá speciální kování. Polovina kování se přišroubuje
na bočnici a druhá na čele. Háčky zapadají do oválných otvorů a spojují jednotlivé díly
postele. Stejně lze využít i šroub a váleček, ale vzhledem k šířce bočnic je zapotřebí
použít více šroubů a válečků. Vložená ložná plocha, která je ve skutečnosti rám, zajišťuje
tuhost konstrukce a zabraňuje deformacím, udržuje postele v pravém úhlu.

Detail rozebíratelného kování pro postele

Spojení čela s bočnicí
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Pevné spojení čela a nohy u postele

Spojení na šroub a válcovou matici pojištěné kolíky

Čela postelí
Čela klasických postelí mohou být zhotovená jako spárovka, dýhované velkoplošné
materiály nebo rámová konstrukce, buď s výplní, nebo s vloženými příčkami, některé
postele mají čela opatřená čalouněním.

Čelo klasické postele zhotovené jako rámová konstrukce s výplní
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Rohové spoje mohou být provedené jako čep a rozpor, čep s perem a dlab, mohou být
provedené i na kolíkový spoj a na vložené pero.
Středová příčka může být zhotovená na čep a dlab, jako kolíkový spoj a na vložené pero.
Výplně jsou vložené do drážky.

Postel s čelem
zhotoveným pomocí
spárovky a čepovaným
do noh.
Zadní čelo je zhotovené
jako rámová konstrukce.
Rohové spoje mohou
být stejné jako u postele
s čely a výplní, svislé
příčky jsou na čep a dlab,
na pero nebo na kolíky.

Bočnice postelí jsou většinou zhotovené jako spárovka nebo dýhované.
Povrchová úprava dřevěných částí postele musí být provedena zdravotně nezávadnými
nátěrovými hmotami.

Čelo postele – spárovka, masiv
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Příklad: Postup výroby postele (práce žáka Marka Smejkala)
TECHNICKÝ POPIS VÝROBKU
Výrobek tvoří korpus – zadní vyšší čelo, nižší přední čelo, bočnice, rošt. Obě čela tvoří
podstavení. Bočnice postele jsou vloženy mezi obě čela a jsou připevněny postelovým
kováním. Podpírací lišty, které jsou po obvodu, nesou postelový rošt. Postelový rošt je
zhotoven pomocí textilního popruhu, ten je připevněn sponkami k roštu. Rozměry ložné
plochy jsou 2 000 × 1 600 mm. Výška ložné plochy je 500 mm. Na rošt se položí matrace,
například sendvičového typu.
Základní rozměry:
• výška: 1 100 mm – vyšší čelo, 550 mm – nižší čelo
• šířka: 1 700 mm
• délka: 2 100 mm
Materiál: Materiál pro celý korpus postele je zhotoven z masivu. Celý korpus bočnic,
zadního a přední čela včetně vnitřních příček v čelech je zhotoven ze smrku o tloušťce
50 mm. Podpěrná lišta ložné plochy má tloušťku 40 mm. Samotný rošt postele je
smrkový masiv o tloušťce 20 mm a je spojen textilním popruhem.

TRUHLÁŘ 3 – VÝROBA LŮŽKOVÉHO NÁBY TKU

TRUHLÁŘ 3 – VÝROBA LŮŽKOVÉHO NÁBY TKU

TRUHLÁŘ 3 – VÝROBA LŮŽKOVÉHO NÁBY TKU

TRUHLÁŘ 3 – VÝROBA LŮŽKOVÉHO NÁBY TKU

Kontrolní otázky:
1. Popište výrobu rámu čela postele s příčkami.
2. Popište montáž bočnice a čel.
3. Popište výrobu jednoduchého roštu.

TRUHLÁŘ 3 – VÝROBA LŮŽKOVÉHO NÁBY TKU

4 TECHNOLOGIE VÝROBY STAVEBNĚ
TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
Stavebně truhlářské výrobky jsou určené pro použití do staveb a většinou jsou se
stavbou pevně spojeny.
Proti nábytku mají tyto výrobky podstatné odlišnosti:
• V základním materiálu – v převážné míře se používá masiv (okna, rámy dveří,
schody, obklady), konstrukční desky se používají na oplášťování konstrukcí
z masivu (hladké dveře, příčky stěn), dýhované přířezy konstrukčních desek se
používají jako obklady stěn, stropů.
• Konstrukci – spoje odpovídají použitým materiálům a typu výrobku. Spoje jsou
většinou lepené nedemontovatelné (okna, dveře).
• Povrchová úprava – ochrana před vlhkostí a povětrnostními vlivy převažuje nad
estetickou funkcí.
Sortiment stavebně truhlářské výroby lze dělit z mnoha hledisek, nejčastěji na:
1. Dřevěná okna
5. Dělicí stěny
2. Dveře
6. Zabudovaný nábytek
3. Dřevěná obložení
7. Dřevěné schody
4. Dřevěné podlahy

4.1 VÝROBA DŘEVĚNÝCH OKEN
4.2 VÝROBA DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ
4.3 DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ STĚN A STROPŮ
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4.4 DŘEVĚNÉ PODLAHY
4.5 ZABUDOVANÝ NÁBYTEK A DĚLICÍ STĚNY
4.6 DŘEVĚNÉ SCHODY
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4.1 VÝROBA DŘEVĚNÝCH OKEN
Okna patří mezi nejdůležitější stavebně truhlářské výrobky z hlediska funkce
i estetického působení. Jejich umístění, tvar a použitý materiál ovlivňuje celkový vzhled
budovy.
Okna mají tyto funkce:
• světelnou (osvětlení místnosti denním světlem),
• tepelně-izolační,
• zvukově-izolační,
• větrací,
• ochrannou (před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí),
• bezpečnostní.

Osvětlení vnitřních prostorů denním světlem je hlavním účelem okna. Proto záleží
na jeho velikosti a tvaru, průhlednosti skla, rozměrech okenních vlysů a členění okna,
tloušťce obvodových zdí a okolním prostředí.
Tepelná izolace je ochrana proti unikání tepla z místnosti. Závisí na přesném
provedení a těsnosti okna. Propustnost tepla závisí na velikosti spár v okenní konstrukci
a způsobu zasklení. Přirozená výměna vzduchu mezi vnitřním a venkovním prostředím,
tzv. provzdušnost oken, je však žádoucí.
Zvuková izolace je ochrana proti hluku zvenčí. Závisí na netěsnosti a velikosti spár
v okenní konstrukci, tloušťce okenních skel a jejich počtu a na mezerách mezi skly.
Větrání zabezpečuje výměnu vzduchu v místnosti. Může být nárazové – rychlá výměna
vzduchu otevřenými okenními křídly, nebo trvalé, které umožňuje větrat nepřetržitě.
Toto větrání zabraňuje zvýšení vlhkosti vzduchu a s tím spojenému riziku vzniku plísní.
Řeší se konstrukcí okna – větracími lištami apod.

Osvětlení vnitřních prostorů denním světlem

Větrání
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Ochrana před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí, zejména prachem, deštěm,
sněhem, mrazem.
Bezpečnost, ochrana před nežádoucím vniknutím cizích osob, lesní zvěře, hmyzu.

ROZDĚLENÍ OKEN
1. Podle počtu křídel za sebou – jednoduchá, jednoduchá dvojitě zasklená, zdvojená,
dvojitá.
2. Podle způsobu otevírání oken (křídel) – neotvíravá, otočná kolem svislé boční osy,
se sklápěcími křídly, s vyklápěcími křídly, s otočnými křídly, s posuvnými křídly,
s výsuvnými křídly, s různě otvíravými křídly.
3. Podle počtu křídel vedle sebe – jednokřídlá, dvoukřídlá, vícekřídlá.
4. Podle konstrukce – jednoduchá, dvojitá nedeštěná, deštěná, zdvojená, eurookna, se
sdruženými křídly.

Interiér se střešními prvky

			

Kulaté okno s vitráží
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Materiály na výrobu oken
• Konstrukční materiály – vnější rámy a křídla, která jsou vystavena povětrnostním
vlivům, se vyrábějí ze dřeva s vysokou trvanlivostí a odolností, nejlépe z borového,
modřínového nebo smrkového a dubového řeziva o vlhkosti 12–15 %. Vnitřní rámy,
křídla a krycí lišty mohou být ze smrkového řeziva.
• Zasklívací materiály – okenní sklo je ploché tažené sklo. Izolační sklo je zpravidla
složené ze dvou nebo tří skleněných tabulí litého skla, mezi kterými je mezera se
sušicím prostředkem, pohlcujícím vodní páry nebo plyn.
• Speciální skla – izolační skla s tepelnou ochranou, která udržují teplo, využívají
přiměřeně sluneční energie pomocí pokovené fólie a také podle použitého plynu mezi
skly (argon nebo krypton). Stejné úpravy lze použít i u protihlukových skel.
• Bezpečnostní skla – používá se tvrzené sklo, které se díky speciální tepelné úpravě při
výrobě v případě poškození rozpadne na malé, tupé střepy. Mohou být lepená nebo
proti útoku zvenčí kalená.
• Protisluneční skla – zabraňují nadměrnému zahřívání interiéru, mohou být tvrdě
pokovená, která jsou silně reflexní, nebo probarvená ve hmotě, která paprsky
absorbuje, málo je odráží.
• Těsnicí profily pro zasklívání – jsou vyrobeny z tvarovaných vysoce elastických plastů.
• Kování – používá se podle typu okna, způsobu otevírání, různé konstrukce
a provedení. Obvodové kování v různých modifikacích provedení umožňuje různé
druhy pohybu křídla otvorové výplně a jejich kombinace.
Podle funkce, kterou plní, se kování dělí na:
• funkční (zprostředkovává vlastní interakci křídla a rámu otvorové výplně),
• vrchní (kliky, madla, táhla a podobně).
Podle druhu otvorové výplně se dělí na:
• okenní,
• dveřní.
Rozdělení kování podle druhu pohybu křídla:
• otevíravé, sklopné a jejich kombinace otevíravě sklopné,
• posuvně sklopné,
• posuvně skládací,
• posuvné se zdvihem,
• kyvné (křídlo se otáčí kolem horizontální osy),
• otočné (křídlo se otáčí kolem vertikální osy),
• výsuvné vzhůru (v ČR se prakticky nepoužívá),
• výklopné (tzv. „italské kování“), používá se zřídka.
• Tmely – klasické se používají výjimečně, vhodné jsou trvale pružné silikonové.
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Části oken
Okno tvoří tyto části:
Osazovací rám – je zakotven do zdi, může být dřevěný nebo kovový.
Rám – je spojen s konstrukcí stavby. Skládá se ze svislých vlysů, z horního a dolního
(vodorovného) vlysu. U členěných rámů jsou další svislé vlysy (sloupky) a vodorovné
vlysy (poutce).
Křídla – jsou pohyblivé části okna. Skládají se z obvodových svislých a vodorovných
vlysů, členěná křídla mají ještě příčky (příčle). Tvoří konstrukci pro osazení skleněných
tabulí a zasklívacích prvků.
Kování – je konstrukční a vrchní. Konstrukční kování zajišťuje zavěšení, otevírání
a uzavírání křídel (závěsy a uzávěry). Vrchní kování zajišťuje manipulaci s křídly (olivy,
půlolivy, úchytky atd.).
Krycí lišty – překrývají styčné spáry mezi rámem a konstrukcí stavby.
Okapnice – překrývají vodorovný styk rámu a křídel ve spodní části okna z venkovní
strany před zatékáním srážkové vody.
Parapetní deska – je z vnitřní části parapetu, může být ze dřeva, materiálů na bázi dřeva,
tvarových výlisků (werzalit), z plastů, kamene apod.
Podokeník – tvoří ochranu z vnější strany parapetu proti srážkové vodě. Může být z kovu,
plastu, kamene apod.
Clonící zařízení – chrání proti nadměrnému pronikání slunečního zařízení do vnitřních
prostor nebo proti průhledu při umělém osvětlení. Nejčastěji se používají žaluzie
venkovní nebo vnitřní, rolety, závěsy apod. Jako clonící zařízení, ale zároveň jako
ochranné zařízení se používají okenice.

Dřevěné žaluzie
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Řez dřevěným oknem:
1 – Izolační dvojsklo upravené pokovenou fólií, která odráží teplo zpět do místnosti
a zabraňuje tak jeho úniku.
2 – Hermetické utěsnění izolačního skla vrstvou speciálního silikonového tmelu.
3 – Termodistanční rámeček mezi skly zlepšuje izolační vlastnosti okna.
4 – Křídlová okapnička z eloxovaného hliníku s koncovkami chrání nejvíce namáhané části okna před
klimatickými vlivy.
5 – Zasklívací lišta kryje spáru mezi rámem a sklem.
6 – Středové těsnění.
7 – Drážka pro celoobvodové kování s uzavíracími a bezpečnostními body po obvodu okna.
8 – Rámová hliníková okapnice chrání nejvíce namáhané části okna před povětrnostními vlivy. Pomocí
speciálních koncovek s otvory pro aplikaci silikonu zamezuje průniku vody do konstrukce ve spodních
rozích okna. Rámová hliníková okapnice také chrání spáru mezi rámem a křídlem.
9 – Dřevěné okenní profily lepené voděodolným lepidlem.
10 – Drážka pro osazení venkovního parapetu.
11 – Drážka pro osazení vnitřního parapetu.
12 – Možnost druhého těsnění zvyšuje zvukově izolační vlastnosti okna.
13 – Spodní teplý okraj rámu zvyšuje tepelně izolační vlastnosti připojovací spáry a prodlužuje životnost
okna.
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Postup výroby dřevěných oken
Postup výroby dřevěného okna zahrnuje tyto operace:
1. Příprava řeziva, výřezů a nekonečných vlysů
2. Tvarové a konstrukční opracování přířezů, výroba a opracování podsestav okenních
rámů a křídel
3. Povrchová úprava
4. Montáž a kompletace
1. PŘÍPRAVA ŘEZIVA, VÝROBA PŘÍŘEZŮ A NEKONEČNÝCH VLYSŮ
Příprava řeziva: deskové řezivo (fošny) se suší nejčastěji v komorových sušárnách na
vlhkost 12–15 %, následuje klimatizace.
Výroba přířezů: zahrnuje následující operace – řezání na hrubou délku, řezání na hrubou
šířku, srovnávání, tloušťkování, řezání na přesnou délku, řezání na přesnou šířku, kontrola
vad.
Řezání na hrubou délku se provádí zkracovacími pilami, nejčastěji ramenovými
hydraulickými na požadovanou délku přířezu, zvětšenou o nadmíru na opracování.
Zároveň se vymanipulují nepřípustné vady. Pilové kotouče mají souměrné trojúhelníkové
ozubení.
Řezání na hrubou šířku se provádí rozřezávacími kotoučovými pilami s jedním nebo více
pilovými kotouči na požadovanou šířku přířezu, zvětšenou o nadmíru na opracování.
Pilové kotouče mohou mít nesouměrné trojúhelníkové nebo vlčí ozubení.
Srovnávání boků a jedné plochy pomocí frézovacích nožů osazených v nožové hřídeli se
provádí na frézovací frézce.
Tloušťkování znamená opracování na přesnou tloušťku přířezu. Nejprve se opracuje
nesrovnaná plocha, po té srovnaná plocha. Frézuje se na tloušťkovací frézce čtyřmi
frézovacími noži v nožové hřídeli.
Řezání na přesnou délku přířezu, pomocí zkracovacích pil většinou dvoustranných, se čela
vlysů zařezávají do pravého úhlu s plochami.
Řezání na přesnou šířku se provádí u šířkově sdružených přířezů.
Kontrola vad zajistí požadovanou jakost vyrobených přířezů. Nepřípustné vady se
vymanipulují, čímž vznikne množství kratších přířezů, které nelze pro výrobu oken
použít, proto následuje výroba nekonečných vlysů.
Nekonečný vlys je délkově, pomocí klínových ozubů, nastavený přířez řeziva. Zvyšuje se
tak výtěžnost jakostního řeziva pro výrobu vlysů větších délek určených především pro
výrobu oken, případě rámů pro různé výrobky.

TRUHLÁŘ 3 – VÝROBA DŘEVĚNÝCH OKEN

Klínové ozuby, kterými se spojují krátké přířezy, mohou být ostré nebo tupé. Ostré ozuby
mají šířku vrcholu menší než 0,7 mm, tupé ozuby mají šířku vrcholu nejméně 0,7 mm.
Délka spojovaných přířezů by měla být větší než 250 mm, šířka by neměla přesahovat
250 mm a tloušťka by neměla být větší než 120 mm.
Postup výroby nekonečných vlysů
• Příčné řezání deskového řeziva na hrubou délku zkracovací pilou.
• Podélné řezání délkových přířezů na hrubou šířku rozřezávací kotoučovou pilou.
• Vymanipulování nepřípustných vad na manipulační zkracovací pile a současně
zarovnání přířezů do pravého úhlu, pro dosažení rovinnosti nastavených vlysů.
• Zhotovení klínových ozubů se v mechanizovaných linkách provádí frézováním na
levém a pravém čepovacím stroji, zařazených za sebou, případně na spodních frézkách
pomocí speciálních frézovacích hlav v individuální výrobě.

Zařízení pro frézování klínových ozubů (Somako)

• Nanášení lepidla se provádí tryskou nebo válečky z pryže stejného profilu, jako mají
klínové ozuby. Lepidlo se používá disperzní PVAc s vodovzdornou úpravou. Nanáší se
na jednu plochu v množství kolem 300 g/m2.
• Lisování spojů se provádí ve speciálních protlačovacích lisech. Lis má vkladač se
zásobníkem pro automatické zasouvání přířezů. Lisovací část tvoří vtahovací válce
s rýhovaným povrchem, protlačovací válce a boční válce. Velikost čelního tlaku na
ostré zuby je 0,5 MPa, 1,5 MPa na tupé ozuby. Průchodem lisem se lepidlo vytvrdí do
manipulační pevnosti.
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Vkladač (Somako)

Hydraulický čelní lis (Somako)

• Klimatizace nastavených vlysů probíhá při teplotě kolem 20 °C, relativní vlhkosti 45 %
po dobu 48 hodin. Během této doby se vyrovná vlhkost zvýšená v okolí lepených spár
vodou z lepidla a plně vytvrdne lepidlo. Teprve poté lze vlysy dál opracovávat.
• Krácení nekonečného vlysu na požadované délky se provádí, podle rozměrů výrobků,
pomocí zkracovacích pil. Ty mohou být umístěny za protlačovacím lisem, ale vlysy
musí být dobře upnuty, aby nedošlo k poškození spoje.
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2. KONSTRUKČNÍ A TVAROVÉ OPRACOVÁNÍ VLYSŮ, VÝROBA RÁMŮ A KŘÍDEL
Hrubé přířezy vlysů se tloušťkově a šířkově opracovávají a profilují na čtyřstranných
frézkách.

Čtyřstranná frézka s 5 až 8 hřídelemi pro rovinné a profilové frézování

Délkové přířezy se příčně dělí na požadované délky vlysů a zhotovují se rohové spoje.

Automatická zkracovací pila

TRUHLÁŘ 3 – VÝROBA DŘEVĚNÝCH OKEN

U rámů se frézují jednoduché nebo dvojité čepy a rozpory, u křídel dvojité čepy
a rozpory.

Čepovací stroj

Pohled na frézovací nástroj a pilový kotouč čepovacího stroje

Následuje další potřebné opracování, například frézování výtokových otvorů, otvorů do
rámu pro protiplech, pro uzávěry, vrtání otvorů pro olivy, půlolivy atd.
Broušení se provádí pouze po nekvalitním frézování. Brousí se brousícími kartáči.
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3. SESAZOVÁNÍ OKENNÍCH RÁMŮ A KŘÍDEL
Konstrukční spoje se lepí vodovzdornými lepidly. Vnější spoje například fenolickými
lepidly, aby dobře odolaly povětrnostním vlivům. Spoje pro vnitřní prostředí se
lepí vodovzdornými disperzními PVAc lepidly nebo částečně vodovzdornými
močovinoformaldehydovými lepidly. Rohové spoje se zajišťují tvarovými kolíčky.
Rámy a křídla se stahují ve stahovacích přípravcích, které vymezují přesnou polohou
vlysů a zajišťují pravoúhlost spojů. Používají se přípravky stolové nebo stojanové.

Hydraulický rámový lis
pro stahování rámů

Rastrový pneumatický lis
pro lepení rámů a křídel

Po uvolnění ze stahovacích přípravků se nechávají rámy i křídla několik hodin
klimatizovat.
Broušení se provádí většinou pouze rohových spojů, kvůli lepeným spojům.
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4. POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Provádí se nátěrovými hmotami odolávajícími povětrnostním vlivům. Používají se vodou
ředitelné, syntetické nátěrové hmoty, případně olejové (velmi málo používané).
Vodou ředitelné nátěrové hmoty (akrylátové). Jsou pigmentové nebo transparentní –
bezbarvé nebo lazurovací. Základ může být tvořen vodou ředitelným napouštěcím
základem, základní barvou nebo lazurou. Vrchní vrstvu tvoří email nebo lak.
Syntetické (alkydové) nátěrové hmoty tvoří napouštěcí základ, tmel, základní barva
a email. Nevýhodou je, že nátěr nemá dlouhou životnost a musí se často obnovovat.
Nanášení se provádí štětcem, poléváním, máčením, stříkáním.

Máčecí vana pro ruční máčení s odkapávacím plechem

Suchá stříkací stěna se závěsným systémem
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Postup povrchové úpravy vodou ředitelnými nátěrovými hmotami
Krycí nátěr
• Dílce se máčí asi 5 minut, popřípadě polévají vodou ředitelným akrylátovým
napouštědlem s fungicidními a insekticidními látkami v poměru 1 : 1.

Máčení jednotlivých dílců v impregnaci (napouštědlem), odkapání

• Následuje sušení v sušících tunelech 3 hodiny při teplotě 20–25 °C, pokud je teplota
vyšší například 55 °C, je doba sušení 90 minut.
• Opravy vad se provádí akrylátovým tmelem, doba schnutí půl až jedna hodina.
Přebroušení ručně papírem s číslem zrnění 80 až 100. Vnitřní plochy se mohou tmelit
navalováním celé.
• Základní akrylátová barva (např. V 2038) ředěná vodou v poměru 1 : 1 se nanáší
štětcem, máčením i poléváním.
• Doba sušení je shodná se sušením napouštědla.
• Broušení základní barvy ručně papírem s číslem zrnitosti 80–120.
• Krycí nános vodou ředitelným akrylátovým emailem štětcem nebo máčením.
• Sušení probíhá 4 hodiny za teploty kolem 20 °C.
• Poslední je nános separačního prostředku (16% roztok polavinylalkoholu) na styčné
plochy rámů a křídel, aby se neslepily. Doba schnutí je 30 minut.
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Lazurovací nátěr
• Jako první se napustí povrch vodou ředitelným akrylátovým napouštědlem ředěným
vodou v poměru 1 : 1 máčením nebo štětcem.
• Sušení při teplotě 20–25 °C po dobu dvou hodin.
• Ruční broušení papírem s číslem zrnitosti 80–100.
• Následuje první nános laku ředěného vodou 1 : 1 máčením. Šikmé zavěšení umožní
stékání přebytečného laku.
• Sušení tři hodiny při teplotě 20–25 °C, devadesát minut při teplotě 55 °C.
• Ruční broušení papírem č. zrnitosti 100–120.
• Druhý nános neředěného laku máčením.
• Sušení tři hodiny při teplotě 20–25 °C nebo devadesát minut při teplotě 55 °C.
• Pokud jsou okna vystavena obzvlášť nepříznivým podmínkám, nanáší se třetí nános
neředěného laku máčením.
• Sušení tři hodiny při teplotě 20–25 °C, devadesát minut při teplotě 55 °C.
• Poslední je nános separačního prostředku (16% roztok polavinylalkoholu) na styčné
plochy rámů a křídel, aby se neslepily.

Výroba eurooken
Eurookna jsou nejrozšířenějším typem oken s izolačními dvojskly. Jejich konstrukce
odpovídá evropským parametrům, které vychází z evropských norem. Mají jednoduchá
křídla, vyrobená z třívrstvých lamelovaných hranolků, tzv. eurohranolů, u nichž je
vrstvením zamezeno borcení vlivem klimatických změn. Okenní rámy jsou rovněž
vyrobeny z eurohranolů nebo z masivu.
Postup výroby:
1. Výroba lamel
2. Výroba hranolků –
eurohranolů lepením
3. Výroba rámů a křídel
4. Povrchová úprava
5. Okování, zasklívání

Výrobní linka eurooken
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Výroba Lamel
Řezivo se rozřeže podélně tak, aby byla výsledná šířka 86 mm. Následuje tloušťkování
a vymanipulování nepřípustných vad. Takto vyrobené lamely se třídí podle délky, pokud
je lamela delší než 700 mm, použije se vcelku na eurohranoly určené pod transparentní
nátěr. Kratší hranoly se délkově nastavují pomocí klínových ozubů na nekonečné vlysy
délky 6 metrů, které se následně krátí na délky potřebné podle rozměrů oken. Lamely
určené pro vnitřní vrstvy hranolků lze nastavovat i na šířku. Platí zde omezení, maximálně
pouze ze dvou kusů a žádný z nich nesmí být užší než 40 mm. Lamely pro vnější vrstvy
hranolků určených pod transparentní nátěr musí být z jednoho kusu a nesmí mít
viditelné, popřípadě vyspravené vady. Při dokončení pigmentovým nátěrem se mohou
nastavovat z kusů minimální délky 200 mm pomocí klínových ozubů s délkou zubů
10 mm do vlysů dlouhých 6 metrů.

Výroba hranolků
Slepené eurohranoly mají vrstvy lepené tak, aby byla zajištěna tvarová stálost, tzn. vnější
vrstvy jsou radiální nebo poloradiální.
Na venkovní straně oken se používají k lepení lamely na vnější vrstvě nenastavované, aby
žádná z lepených spár nebyla vystavena povětrnostním vlivům. Délka hranolků určených
pod transparentní nátěr (s nenastavenými povrchovými lamelami) je v rozsahu od 700
mm do 2 500 mm (odstupňováno po 100 mm). Ostatní jsou v délce 6 metrů. K lepení se
používá disperzní vodovzdorné PVAc lepidlo, upravené přísadami pro zajištění pevnosti
a odolnosti proti vnějšímu prostředí. Hranolky se lepí do tloušťky 72 mm. Nejčastěji se
používá dřevo smrku, borovice, dubu nebo meranti.

Smrk						 Borovice					 Meranti

Detail lepeného hranolku
pro výrobu eurookna
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Výroba rámů a křídel
Hranolky se krátí na požadované délky a následně se obrábí na vícestranných frézkách.
Potom se čepují, profilují a brousí. Rámy se lepí a stahují v pneumatických lisech.

Dílcová metoda výroby okenních a dveřních komponentů spojených čepováním nebo kolíkováním

Na výrobu čepů, profilů a další strojní operace, včetně vrtání, lze použít stroje firmy
Soukup:

Čepovací stroj TEMAC
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Kompaktní obráběcí centrum CRAFTER (má čepovací a profilovací jednotku s programovatelnými
hřídelemi)

Uspořádání agregátů
NC řízená vyvrtávačka DRILLEX

Horní a zadní vrtání s upnutím dílce

Čelní vrtání na pevném stolku na pohyblivých stolcích
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PRŮMYSLOVÁ VÝROBA A JEJÍ ŘÍZENÍ
Ve snaze doplnit řadu okenních obráběcích center o chybějící komplexní opracování
představila firma Soukup obráběcí centrum Wizard, rozšířené o vrtací a frézovací stroj
Drillex. Vznikla tak výkonná linka, která zachovává praktičnost čepovacího a profilovacího
centra a je doplněna o NC řízený stroj pro vrtání konstrukčních spojů nebo frézování
otvorů pro kování. Kompletně opracované dílce jsou plně zpracovávány dílcovou
metodou se zachováním možnosti tradičního polodrážkování křídel, takže můžeme
opracovávat i plná sendvičová dveřní křídla.

CNC řízená linka pro výrobu komponentů pro dílcovou metodu výroby oken – je sestavena ze tří
nezávislých strojů: čepovacího, vrtacího a profilovacího

Výkon stroje je zachován na úrovni klasického obráběcího centra. Díky rozložení
agregátů a automatickému nastavování upínacích vozíků může mít stroj v různém
stádiu opracování větší počet současně obráběných dílců. To samozřejmě nelze říci o již
zmiňovaných CNC centrech, kde je jeden dílec pevně upnutý a je opracováván střídavě
osazovanými nástroji.

Profilovací stroj, vrtací stroj, čepovací stroj, oboustranné profilování, podélné a příčné vrtání s cyklem
vpřed i vzad
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Čepování chodem vpřed a profilování kontraprofilu při chodu zpět

Předfrézované čepy křídel bez vyštípání rohů

Povrchová úprava
Okna se povrchově upravují vodou ředitelnými akrylátovými nátěrovými hmotami
pigmentovými nebo lazurovacími. Většinou se používá vícestupňový systém ochrany
proti povětrnostním vlivům.
• Impregnace – aktivní složky pronikají cca 2 mm do hloubky a účinně chrání dřevo
před působením vlhkosti, plísní a dřevokazných hub. Nanáší se po celé délce, včetně
rohových spojů, většinou máčením.
• Barevný základ – je rozhodující složkou pro výsledný barevný odstín okna. Omezuje
změny zbarvení finální vrstvy a zlepšuje vzhled povrchu. Zajišťuje také ochranu dřeva
a optimální přilnavost finální vrstvy.
• Vyplnění přiznaných spojů – speciální pružný plnič zamezuje průniku vody do
rohových spojů okna.
• Finální vrstva – vytváří ochrannou vrstvu celého povrchu okna proti povětrnostním
vlivům, mechanickému poškození, ale i některým druhům chemických prostředků.
Tvrdý, ale elastický povrch zvyšuje životnost výrobku. Vrchní (finální) vrstva se nanáší
stříkáním nebo máčením. Pro kvalitní dokončení se používá i vysokotlaké stříkání se
zahřívací jednotkou pro předehřátí lazury.
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VIDEO LAKOVACÍ ROBOT (DEC-PLAST)

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.

Povrchová úprava okna

Finální vrstva
Barevný základ
Impregnace
Vyplnění přiznaných spojů
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Okování
Eurookna jsou opatřena vnitřním celoobvodovým kováním, pro otvírání a sklápění křídel,
závěsy mohou být přiznané – viditelné nebo skryté. Připevňují se většinou pomocí vrutů,
šroubů. Také vnější kování (olivy, půlolivy, úchytky apod.) se připevňují spojovacími
prostředky pro ně určenými.

Příklad celoobvodového kování (nákres s popisky, realizace)
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Převodová závora na okenním křídle

Horní díl kování sklopných oken (nůžky)
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Rohový převod

Bezpečnostní kliky

Zasklívání
Křídla se zasklívají izolačním dvojsklem do polodrážky s vrstvou elastického pryžového
těsnění.
Izolační sklo je tvořeno dvěma nebo více tabulemi plochého skla a jejich vzdálenost
je vymezována různě širokými plastovými (SGG SWISSPACER®) distančními profily.
Distanční profil je naplněn vysoušecím prostředkem s absorpčními vlastnostmi a díky
tomu likviduje vlhkost a vyrovnává tlak v dutině mezi skly. Vnější okraj izolačního skla je
po celém obvodě utěsněn trvale pružným tmelem, který zabraňuje pronikání vlhkosti
do dutiny. Dutina mezi skly je vyplněna dnes již běžně používaným vzácným plynem
argon. Při požadavku na dosažení absolutně nejlepších tepelně izolačních vlastností se
ojediněle (skrze jeho vyšší cenu) používá plyn krypton.
Standardní zasklení eurooken

Dvojsklo, popřípadě trojsklo se upevní dřevěnou zasklívací lištou a utěsní silikonovým
těsnícím tmelem. Po celém obvodu křídla se do drážky vsazuje elastické těsnění
z neoprénu.
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Parapety vnitřní
Mohou se vyrábět metodou postforming, při které se lepí horní krycí vrstva (vysokotlaký
laminát HPL o síle 0,6 mm) na dřevotřískovou desku. Na spodní straně parapetu je použit
velmi kvalitní vlhku odolný impregnovaný materiál. Jeho vlastnosti umožňují snadné
a kvalitní opracování, výrazně vyšší přilnavost k montážním materiálům. Také se používají
tvarové výlisky z třískové hmoty – werzalit.
Parapety mají různé rozměry a jsou většinou zhotoveny z aglomerovaných materiálů
a dokončeny lamináty.

r = 10

r = 10

Plastový parapet
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Parapety z aglomerovaných materiálů

Parapety vnější – venkovní
Nejčastěji se používají z kovu – pozinkovaný plech, hliníkový plech s eloxovanou
povrchovou úpravou, apod. Parapet může být osazen v délce až 4 m bez napojení.
Doporučuje se parapet každé tři metry napojit kvůli délkové roztažnosti. Materiál, ze
kterého je parapet vyroben, by se měl vyznačovat robustností a vysokou odolností proti
povětrnostním vlivům, chrání zdivo, vyrovnává dilatační rozdíly a zabraňuje poškození
fasády.

Ukázka hliníkových eloxovaných parapetů
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Okna pro renovaci budov v historických částech měst
Věrně napodobují historická okna, splňují současné nároky na tepelně izolační vlastnosti.
Mají bohatě profilované hrany, klapačky, poutce a příčky. Vyrábí se z třívrstvých lepených
profilů.

Historická okna
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VIDEO VÝROBA EUROOKEN 1 (TP EUROokna)

VIDEO VÝROBA EUROOKEN 2 (TP EUROokna)

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.
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MONTÁŽ OKEN DO STAVEB
PODMÍNKY PRO MONTÁŽ EUROOKEN DO STAVEB
Standardní montáž zahrnuje:
• vyrovnání okna v připraveném stavebním otvoru
• ukotvení na boční kotvy, hmoždinky 10/160, nebo na samořezné šrouby
• zajištění jednokřídlých a nesymetrických dvoukřídlých oken proti svěšování křídla
klíny a podložkami
• vyplnění spáry mezi rámem a zdivem PU pěnou
• v případě montáže na jádrovou omítku vyplnění spáry na vnitřní straně akrylátovým
tmelem
• seřízení kování
• montáž kliky
Následuje zalištování eurooken, osazení parapetních desek nebo tmelení z vnější strany,
popřípadě montáž klik.
PŘÍPRAVA STAVEBNÍCH OTVORŮ PRO MONTÁŽ OKEN
Tato příprava je velice důležitá, neboť stavební otvor musí mít nejen správný rozměr, ale
i správnou polohu. Překlady okenních otvorů musí být v jedné přímce.
MONTÁŽ NA ZDIVO NEOMÍTANÉ
Mezera mezi rámem a ostěním:
nahoře: 15 mm, tolerance 10–20 mm
boky: 15 mm, tolerance 10–20 mm
případné místní nerovnosti: 10–40 mm
dole: 10 mm, tolerance 8–25 mm
případné místní nerovnosti: 5–40 mm
MONTÁŽ NA ZDIVO S JÁDROVOU OMÍTKOU
Mezera mezi rámem a ostěním:
nahoře: 8 mm, tolerance 5–10 mm
boky: 8 mm, tolerance 5–10 mm
dole: 10 mm, tolerance 8–25 mm
případné místní nerovnosti: 5–40 mm
Místní nerovností se rozumí drobné nerovnosti o délce max.10 cm nepřesahující 10 %
rozměru stavebního otvoru.
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Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

Popište postup výroby nekonečného vlysu.
Popište sesazování okenních rámů a křídel.
Popište výrobu eurohranolů.
Jak a čím se provádí povrchová úprava eurooken?
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4.2 VÝROBA DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ
Dveře slouží k přístupu do budovy, dále k uzavírání jednotlivých místností, vnější dveře
navíc slouží k tepelné a zvukové izolaci a ochraně majetku. Jsou součástí celkového
vzhledu budovy nebo místnosti, proto jim musí být přizpůsobeny. Dveře se vyrábí
z různých materiálů – dřevěné, plastové, kovové, skleněné a v kombinaci materiálů.
Klasické dřevěné dveře se skládají z dveřního křídla nebo křídel, výplně, zárubní
a prahu. Vybavení dveří doplňuje zámek, klika a závěsy.

Zadní strana
zárubně

ROZDĚLENÍ DVEŘÍ
1. Podle funkce

Přední strana zárubně
Závěs

Zárubeň

• venkovní – vchodové,
• vnitřní vstupní,

Dveřní křídlo
pravé

Protiplech

• vnitřní mezipokojové.

Dveřní klika

2. Podle způsobu otevírání
• otočné – otvíravé,
• kyvné,
• posuvné,
• skládací,
• shrnovací,

Práh

• turniketové.

Schéma dveří otočných

Schéma dveří bez polodrážky – jsou
společně se zárubní v jedné rovině.
Mohou se použít skryté závěsy, které
nenarušují plochu dveří a zárubně.
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Zadlabaný
zámek

Schéma dveří kyvných –
pomocí speciálních závěsů se
otevírají na obě strany.

Posuvné dveře

Skládací dveře

Shrnovací dveře
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3. Podle konstrukce a způsobu výroby
• hladké dveře – křídla jsou vyrobená z dveřovek, hladká křídla mohou být plná nebo
částečně zasklená,
• tvarově lisované dveře – vyrábí se z aglomerovaných materiálů, křídla jsou plná,
vzhledem připomínají rámovou konstrukci s výplní,
• rámové dveře s výplní – mají rám z masivního dřeva nebo konstrukčních desek, výplň
může být z konstrukční desky, skla, prkének,
• palubkové dveře – zpravidla vchodové dveře do budovy, skládají se z rámu, který je
oplášťován prkénky.

Hladké dveře

Rámové dveře s výplní
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Tvarově lisované dveře

Palubkové dveře

Materiály pro výrobu dveří
• Řezivo a přířezy – z jehličnatého dřeva SM/JD, BO/MD pro venkovní použití nebo
listnatého, zejména DB. Vlhkost je 9–14 %, bez nepřípustných vad.
• Dveřovky – jsou konstrukční desky s rámovou konstrukcí z jakostního SM/JD řeziva.
Plochy jsou tvořeny konstrukčními deskami (tvrdými dřevovláknitými nebo tenkými
dřevotřískovými deskami, případně dýhovanými překližkami).

Dveře sukovité – masív borovice
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Postup výroby hladkých dveřních křídel
• příprava vlysů rámu,

zesílení pro
závěs

• příprava výplní,
• příprava plášťů,
vzdálenost závěsu od kraje
střed vrchního závěsu

rám

• povrchová úprava,

zesílení pro
zámek

střed kliky

• okování dveří.

výplň

střed dolního závěsu

• výroba dveřních křídel,

Skladba rámu dveří

Hladké dveře dokončené: fólií, pigmentovou nátěrovou hmotou, dýhou
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nákližek

zesílení pro
závěs

rám

1

plášť (překližka nebo dřevovláknitá
deska upravená dýhováním)

2

nákližek
Vnitřní výplně hladkých dveří:
1 – papírová voština, 2 – odlehčená dřevotřísková deska (DTD)

Příprava vlysů: kromě klasického řeziva, lze použít také nekonečné vlysy. Vysušené
deskové řezivo se dělí na šířku, dále se čtyřstranně opracovávají na tloušťku a šířku,
příčně dělí, třídí a zhotovují se klínové ozuby pro nastavení délky kratších vlysů.
Zkracování na přesnou délku: provádí se na speciálních dvoustranných formátovacích
a frézovacích strojích, zároveň se provádí frézování konstrukčních spojů – speciálních
samosvorných konstrukčních spojů, které se nelepí. Do spodního vlysu rámu se zhotoví
větrací drážky.
Spojení rámů: díky samosvorným spojům se nelepí, konce vlysů se vsadí shora do sebe
a spojí se poklepáním pryžovou paličkou, takže se nemusí používat stahovací přípravky.
Spoje se zajistí sponkami. Pro osazení zámků a závěsů se zevnitř rámu na boční plochy
obou svislých vlysů oboustranně přilepí a přisponkují přídavné špalíky – příložky. Sponky
se přibíjí pomocí pneumatické sponkovačky.
Příprava pláště: nejčastěji se používá tvrdá dřevovláknitá deska (Sololit) se formátuje na
hrubé rozměry na formátovací pile. Přídavky na opracování jsou 10 ± 5 mm.
Nanášení lepidla: k lepení se používá lepicí směs z močovinoformaldehydového lepidla
s vodou, moukou a tvrdidlem, která se nanáší na rubovou stranu pláště válcovou
nanášečkou. Velikost nánosu je 360 g/m2.
Skládání souboru dveřovek: na plochu pláště s lepidlem se položí rám, do kterého se
vloží výplň – voština, která se přisponkuje. Následně se přiloží druhý plášť s nánosem
lepidla a soubor se vloží do lisu.
Lisování dveřovek: provádí se ve více etážových hydraulických lisech při teplotě
105–110 °C, po dobu 6 minut při tlaku 0,4 MPa. Následuje ukládání do hřebenových
vozíků k vychladnutí a klimatizaci.

TRUHLÁŘ 3 – VÝROBA DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ

Frézování na přesné rozměry a vytvoření polodrážek: křídla se formátují na přesné
rozměry frézováním, zároveň se frézují polodrážky pro dosedání křídla do zárubně
na obou svislých a horní vodorovné straně dveřovky. Spodní vodorovná plocha je
ofrézovaná rovně.
Konstrukční opracování: dlabání řetězovými dlabačkami a vrtání vrtačkami otvorů pro
zámek, závěsy, otvorů pro kliku a klíč.
Broušení: plochy se brousí na širokopásových bruskách, číslo zrnitosti brusného pásu
120. Polodrážky jsou frézované, takže je není potřeba brousit, ale musí se ručně srazit
hrany brusným papírem č. 120.
Osazení zámku: může se provádět před povrchovou úpravou, ale otvory pro kliku a klíč
se přelepují páskou.
Kontrola jakosti: zejména rovinnost a pravoúhlost křídla, rozměry polodrážek, rozmístění
závěsů.
Povrchová úprava: provádí se pigmentovými syntetickými nátěrovými hmotami, vodou
ředitelnými akrylátovými pigmentovými nebo transparentními nátěrovými hmotami.
Na plochy se nátěrové hmoty nanáší válcovou nebo licí nanášečkou, boční plochy se
stříkají stříkací pistolí. Suší se v tunelových sušárnách nebo v dílenských podmínkách
na vozících. Broušení základního nátěru i druhé broušení se provádí širokopásovou
bruskou (papír č. 150). Při dokončení pigmentovými nátěrovými hmotami se po prvním
základním nátěru dvakrát nanáší tmel a teprve vrchní email ve dvou vrstvách.
Kontrola dveří: kontroluje se celková jakost dveří.
Okování dveří: osadí se šroubovací závěsy, zadlabávací byly osazeny před povrchovou
úpravou a připevní se vrchní kování – kliky, štítky apod.

Postup výroby rámových dveří s výplní
Dveřní křídlo se zhotovuje jako rámová konstrukce s výplní, která může být i skleněná.
Postup výroby:
•
•
•
•
•
•
•
•

výroba přířezů,
zhotovení konstrukčních spojů,
frézování polodrážek nebo drážek pro výplň, ozdobné profilování kolem výplně,
spojení rámů,
opracování rámů – frézování polodrážky, vrtání a dlabání otvorů pro kování,
broušení,
povrchová úprava,
osazení výplně ze skla.
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Ukázka rámových
dveří s plnou výplní

Ukázka rámové konstrukce dveří
s barevnou vitráží

Dveře s vitrážovou výplní

Ukázka dveří s dřevěnou a skleněnou výplní
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DETAILY skladby vchodových dveří dřevěných

nastavitelné
panty s krytkami

gumové těsnění
rám dveří z lepeného borovicového
dřeva – křídlo o síle 66 mm

dekorativní kazeta
izolační vrstva síly 40 mm
povrchová dýha
(olše, dub nebo meranti)
dřevěný nebo hliníkový práh
gumové těsnění
Skladba dřevěných dveří vchodových

Výroba přířezů: řezivo o vlhkosti 9 až 14 % se nejprve zkrátí na zkracovací pile na hrubou
délku (nadmíra na opracování je 20 mm), rozřeže vícelistou kotoučovou pilou na hrubou
šířku. Čtyřstrannou frézkou se přířezy opracují na požadovanou tloušťku a dvoustrannou
formátovací kotoučovou pilou na přesnou délku.
Zhotovení konstrukčních spojů: nejčastěji na kolíky vrtačkou nebo čep s perem a dlab na
spodních svislých frézkách.

Spoje na kolíky
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Nejlepší spojení rámů je na čep s perem a dlab

Frézování: frézují se polodrážky nebo drážky pro výplň, případně vnitřní profily při
požadovaném ozdobném profilování kolem výplně. Strojní zařízení – spodní svislá frézka.
Spojení rámů: po zkušební montáži bez lepidla, potom montáž s lepením ve stahovacím
přípravku. Výplň z konstrukčních desek se vkládá do drážek zároveň s montáží rámu, ale
nelepí se, aby mohla reagovat na případné objemové změny (bobtnání, sesychání). Spoje
se lepí disperzním PVAc lepidlem, následuje klimatizace.
Opracování rámu: provádí se frézování polodrážky pro dosedání křídla do zárubně,
vrtání a dlabání otvorů pro zámek, závěsy, kliku a klíč.
Broušení: plochy se brousí na širokopásové brusce, polodrážky byly frézované, nebrousí
se, hrany se sráží ručně.
Povrchová úprava: závisí na použité nátěrové hmotě, zda je transparentní nebo
pigmentová.
Osazení výplně ze skla: rozměry skla jsou proti rozměrům polodrážky zmenšeny tak, aby
mezi sklem a rámem byla vůle 1 mm, aby se zamezilo prasknutí skla vlivem bobtnání
a sesychání rámu. Sklo se zajišťuje zasklívací lištou ze dřeva nebo plastu.

Příklad zasklívacích lišt
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Kazetové dveře
Postup výroby je stejný jako u rámových dveří se skleněnou výplní, ale místo skla se
osazuje kazeta, která je vyrobena z překližky nebo dřevovláknité desky tvrdé, polotvrdé,
případně z tenké dřevotřískové desky povrchově upravené dýhou, fólií, laminátem nebo
pigmentovou nátěrovou hmoutou.

Ukázka profilové kazety na vchodové dveře

Výroba rámových dveří z laťovky
Rám se zhotovuje ze zdvojené laťovky, což znamená, že se dvě laťovky tloušťky 21 mm
plochou slepí k sobě a odýhují se. Nařežou se požadované přířezy a olepí se masivky.
Rám se spojuje kolíky. Výplň se vyrábí z plošně tvarované polotvrdé vláknité desky (MDF)
dýhované ve vakuovém lise mikrodýhou. Výplň tvoří dvě tyto slepené desky. Do rámu se
výplň upevňuje oboustranně pomocí profilovaných masivních lišt.
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Výroba tvarově lisovaných dveřních křídel z aglomerovaných
materiálů
Materiálem pro výrobu je dřevotřísková nebo dřevovláknitá deska.
Křídla z dřevovláknitých desek
Základ konstrukce tvoří rám ze smrkových vlysů tloušťky 33 mm a šířky 60 mm.
Oplášťování rámu je oboustranné skořepinou tvarově lisovanou z dřevovláknité desky,
která je na povrchu lícové strany laminovaná dekorační fólií. Výrobu křídel tohoto druhu
dveří lze rozdělit do tří etap: výroba rámů a skořepin, spojení rámu se skořepinami,
opracování křídla.
Ukázka nových trendů výroby (vnitřní dveře firmy Hanák).

Interiérové dveře plné, částečně prosklené, lakované (kořenová dýha ořechu)
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UNIKÁTNÍ KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA
Díky masivnímu rámu z kvalitních dřevin, výplni a finálnímu plášti dveřního křídla lze
docílit vysoké tuhosti a odolnosti vůči tvarovým deformacím.

Povrchová úprava
Interiérové dveře HANÁK jsou lakovány na moderních navalovacích linkách z obou stran
včetně hran. Dokonalého a následně nejtvrdšího povrchu je dosaženo pomocí linky na
UV vytvrzení. Dveře jsou následně lakovány na dvouramenném robotu.
Dýha – u dýhovaných povrchových úprav v matu se nanáší po obou stranách
dveří včetně hran 4 vrstvy a u varianty vysokého lesku 7 vrstev akryluretanového
transparentního laku. Vytváří se tím, jak estetickou, tak dokonalou funkční ochranu pro
povrchovou dýhu. Nepoužívají se vodou ředitelné laky, které nedosahují požadované
odolnosti. Díky nejmodernějším technologiím pro aplikaci laků a ekologické spalovně
škodlivin lze v lakovnách pracovat pouze s high-end laky na bázi polyuretanu. Tím se
tento výrobce řadí mezi absolutní evropskou špičku v kvalitě a odolnosti lakovaných
povrchových úprav dveří.
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Lak – u lakovaných povrchových úprav se nanáší na obou stranách dveří včetně hran
5 vrstev akrylátového laku. Ten je následně vytvrzen pomocí UV záření. Po vytvrzení
jsou aplikovány ještě 2 finální vrstvy polyuretanových laků ve vysokém lesku, případně
matu. Výsledkem je nejdokonalejší a nejkvalitnější povrchová úprava dveří. Má téměř
neomezenou životnost, absolutní odolnost proti vlhkosti, vysokým teplotám
(až do 500 °C) a nejvyšší možný stupeň lesku, kterého nelze dosáhnout žádnou jinou
technologií. I po letech lze dveře doplnit či opravit při zachování stejného odstínu barvy
lesku.

Zárubeň
Zárubeň je rámová konstrukce osazená ve stavbě. Může být kovová nebo dřevěná,
různé konstrukce. Dřevěná zárubeň je rámová konstrukce, ve vrchní části spojovaná na
sdružené čepy, v dolní části je připevněn práh.
Ve dveřním rámu a v zárubni je vyfrézovaná polodrážka pro dosedání a těsnění dveří
a pro upevnění závěsů. Některé zárubně netvoří prostý rám, ale jsou obložené prkny, což
vytváří dojem širšího rámu, a nazývají se obložky. Takové zárubně se nazývají obložkové.
V současnosti se vyrábějí pouze některé typy dřevěných zárubní – rámové a obložkové,
starší typy zárubní tesařské, truhlářské a fošnové mají velkou spotřebu dřeva, vyrábějí
se pouze na zakázku. Výroba dřevěných zárubní je šetrná k životnímu prostředí,
neboť se používají materiály z masívního dřeva nebo na bázi dřeva, které jsou snadno
recyklovatelné.
Rozdělení dřevěných zárubní:
•
•
•
•

Tesařské, truhlářské
Fošnové zárubně
Rámové zárubně
Obložkové zárubně
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Obložková zárubeň

Dveřní zárubně (svislé řezy):
a) hrubá tesařská
b) fošnová
c) ocelová
d) rámová
1 – zárubeň,
2 – spojka,
3 – práh,
4 – deštění,
5 – přední obložení,
6 – zadní obložení,
H – jmenovitá výška (např. 197 cm)

5

6
4

1
1

1

a)
3
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H

b)
2

c)
3 2

d)
2

Rámové zárubně
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A
2
1

B

5

6
7

4
8
3

Dveřní zavěs

A – dveře pravé, B – dveře levé
1 – stojka, 2 – nadpraží, 3 – práh, 4 – závěsy,
5 – horní vlys, 6 – svislý vlys, 7 – výplň, 8 – dolní vlys

Jak rozlišovat pravé a levé dveře:
Na dveře se díváme z prostoru, kam se otevírají, jsou‑li závěsy vlevo od pozorovatele,
jedná se o levé dveře, a naopak. Příslušný zámek je potom také levý, popřípadě pravý.

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

Popište výrobu hladkých dveří
Popište osazování skleněné výplně do křídla.
Popište možnosti spojů rámů.
Popište některý ze způsobů povrchové úpravy
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4.3 DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ STĚN A STROPŮ
Obklady stěn a stropů jsou konstrukce, jejichž prostřednictvím změníme,
z architektonického hlediska, vlastnosti i vzhled místností, schodišť, hal, sálů.
Materiály použité na obložení ovlivňují psychiku i subjektivní pocit těch, kteří se
v místnosti zdržují.
Obklady bývaly nedílnou součástí zvláště bohatých interiérů. Měly, kromě estetické, také
praktickou funkci, zateplovaly prostor, tlumily hluk.
V interiérech kin, divadel slouží především jako zvuková izolace. V restauracích
například chrání stěny proti mechanickému poškození. Používají se i jako venkovní
obložení stěn, kde plní funkci omítky a částečně i zateplení.

Na obložení se používá:
– masivní dřevo borovice, smrku, modřínu, ale i dubu a břízy,
– z velkoplošných materiálů povrchově dokončených to mohou být překližky, DVD, DTD,
MDF, ale i OSB.

Ukázka historického interiéru s obložením stěn

Příklad soudobého obložení stěn
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Ukázka dekorativního obložení stěn

Ukázka obložení stropu kazetami

PALUBKOVÉ OBLOŽENÍ
Používá se k obložení stěn i stropů po celé ploše nebo jako částečné obložení do určité
výšky apod.
Zhotovuje se z palubek, šířka a tloušťka je různá, většinou se doporučuje tloušťka
13–22 mm, šířka do 150 mm.
Spojení je na pero a drážku, vložené pero; pera mohou mít zároveň dekorační funkci.

tloušťka

rozměr profilu

šíře pera
krycí rozměr
Řez palubkou s perem a drážkou
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Ukázka interiéru s palubkovým obložením

Obložení se provádí masivním dřevem. Vlhkost řeziva pro obklady interiérů by měla být
8 až 9 %, pro vnější prostředí se suší na vlhkost 12 až 15 %. Přířezy obkladů se zhotovují
stejně jako opracované přířezy. Boky se profilují perem a drážkou nebo jenom drážkou
pro spoj vloženým perem. Pro rovinné i tvarové frézování se používají vícestranné
frézky. Broušení se provádí na pásových bruskách. První broušení kolmo na směr vláken
brusným papírem s číslem zrnitosti 80. Druhé broušení ve směru vláken stejným papírem
a poslední broušení ve směru vláken papírem číslo 100. Povrchová úprava obkladů se
provádí před montáží, pro vnitřní obklady polyuretanovými laky, pro venkovní obložení
často vodou ředitelnými nátěrovými hmotami.
Montáž obložení se provádí na rošt z kotvících lišt ze smrkového dřeva. Šířka kotvící
lišty bývá 50 mm, tloušťka 18–25 mm. Kotvící lišty vyrovnávají odchylky mezi obkladem
a stěnou. Tím, že obložení není přímo na zdi, ale mezi ním a zdí je mezera, v níž proudí
vzduch, zamezuje vzniku plísní na zdi. Rozteč lišt závisí na výšce obložení a hmotnosti
obkladových dílců. Zpravidla se osy lišt umísťují ve vzdálenosti 400 až 1 000 mm.
Jednotlivé obkladové dílce se připevňují na lišty zpravidla hřebíčky přibíjenými zešikma
přes drážku. Rošt vždy probíhá kolmo na podélný směr obkladových dílců. Horní čela
obkladových dílců se zakrývají krycí lištou přibitou hřebíčky. Spodní část může být
ukončena soklem nebo podlahovou lištou.
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OBLOŽENÍ Z VELKOPLOŠNÝCH MATERIÁLŮ
Toto obložení je vhodné pro obkládání velkých ploch stěn i stropů. Vzhled určuje použitý
materiál a jeho členění.

Ukázka obložení z velkoplošného materiálu

Pro deskové obložení se používají dílce z konstrukčních desek, často dřevotřískových,
dýhované, laminované. Obkladové dílce z konstrukčních materiálů se vyrábí stejnou
technologií, jako nábytkové dílce. Velké formáty odýhované nebo laminované
dřevotřískové desky se dělí podélně a příčně na formátovacích pilách, olepí se boční
plochy na průběžných olepovačkách bočních ploch.
Obkládání se provádí stejným způsobem jako u obkládání masivním dřevem. Do zdi se
připevní rošt z kotvících lišt. Rozteč je kolem 600–800 mm. Obkladové dílce se na kotvící
lišty připevňují pomocí závěsného kování nebo vruty. Přířezy se mohou vzájemně spojit
vloženým perem. Při obkládání panely větších rozměrů se na jejich zadní stěnu připevní
závěsné kování nebo sešikmené lišty pro demontovatelné zavěšení na podkladové
kotvící lišty.
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Kontrolní otázky:
1. K čemu slouží obložení stěn a stropů?
2. Jaké jsou nejpoužívanější materiály pro výrobu obložení?
3. Popište výrobu a montáž palubkového obložení.
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4.4 DŘEVĚNÉ PODLAHY
Rozdělení podle použitého materiálu:
1. dřevěné podlahy z prken,
2. dřevěné třívrstvé lamelové podlahy,
3. parketové podlahy,
4. laminátové podlahy,
5. bambusové podlahy.
Rozdělení podle způsobu položení:
• plovoucí,
• lepené na podklad,
• na roštech.
Vrstvy podlahy: nášlapná, vyrovnávací a izolační.

DŘEVĚNÉ PODLAHY Z PRKEN – PALUBKY
Vyznačují se příjemným pocitem z chůze po dřevěném povrchu, praktičností, odolností,
výbornými izolačními vlastnostmi, snadno se renovují a mají nadčasovou eleganci.
Nevýhodou by mohla být vyšší cena u masivu z listnáčů. Náchylnost k deformacím
vlivem vlhkosti lze eliminovat vhodnou povrchovou úpravou. Pro výrobu palubek se
často používají dřeviny smrk, borovice, dub, jasan, modřín, buk a jiné. Palubky jsou
obvykle tloušťky 21 mm, šířky kolem 130–160 mm, délky v rozsahu 3, 4, 5 metrů. Spojení
je na pero a drážku. Pro zdůraznění kresby dřeva se používá i drásání kartáči. Podlahy
z prken se často pokládají na podkladový rošt.

Ukázka klasické
		
dřevěné podlahy

TRUHLÁŘ 3 – DŘEVĚNÉ PODLAHY

DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ LAMELOVÉ PODLAHY
Jsou vyrobeny ze třech vrstev masivu. Středová vrstva je nosná, vrchní krycí určuje
vzhled lamel, spodní vrstvu tvoří podkladová vrstva, která může být i ze silné dýhy nebo
překližky.
Tloušťky vrstev, materiály a povrchovou úpravu nabízí výrobci v různých provedeních.
Lze je pokládat jako plovoucí, spojení jednotlivých dílců je provedeno pomocí tzv.
zámků.

Skladba dřevěných třívrstvých lamel
1. Krycí – nášlapná vrstva; lepený masiv s vysokou odolností proti vniknutí vody,
dokončená velmi kvalitní povrchovou úpravou s dobrými mechanickými vlastnostmi.
2. Středová – nosná vrstva; zajišťuje teplotní a vlhkostní stabilitu. Má vyfrézované profily
pro následné plošné spojování – tzv. zámky, spoj je realizován bez použití lepidla.
3. Spodní vrstva – má funkci protitahové desky, je opatřena vrstvou UV laku, čímž se
zvyšuje odolnost proti průniku vlhkosti z podkladové vrstvy.

Skladba jednotlivých vrstev, včetně spojovacích profilů u středové vrstvy

Jednotlivé dílce se nejčastěji spojují na pero a drážku
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PARKETOVÉ PODLAHY
Jsou podlahy osvědčené po staletí, elegantní a praktické. Mají vyšší mechanickou
odolnost, jsou náročnější na údržbu, lze je renovovat. Povrchová úprava se provádí
pomocí vosků, olejů nebo laků.
Nejčastěji používané dřeviny jsou buk a dub, u mozaikových podlah i s výraznou barvou
– akát, popřípadě i mořené, napodobující exotické dřeviny.
Mezi parketové podlahy můžeme zařadit:
• Parketové vlysy – na jedné straně opatřené drážkou a na druhé perem
– na obou stranách opatřené drážkou (pero zvlášť)
Parketové vlysy jsou určeny k vytváření různých vzorů. Tradičně jsou vyráběny jako
pravé pro pokládku do řemenového vzoru. Pro skládání do stromečkového vzoru se
vyrábějí jako „levé a pravé“. Vzory lze kombinovat z různých druhů dřev, barev a textur.
Rozměry parketových vlysů mohou být: tloušťka 22 mm, šířka 50–70 mm,
délka 200–500 mm.

Detail spoje klasické parkety

Ukázky některých vzorů pro pokládku parketových vlysů

• Mozaikové a kazetové parkety – jsou zhotovovány z lamel nebo vlysů malých rozměrů,
skládaných do různých vzorů (zpravidla tl. 8 mm). Tabule s uspořádanými vzory
jsou buď z rubové strany nalepeny na síťovinu, nebo jsou na lícové straně fixovány
krepovou páskou, která se po nalepení obrousí.
Lamely (tloušťka 8 mm, šířka 20 mm, délka 120 a 160 mm) se skládají do mozaiky
velikosti 320 × 640 mm. Klasické parkety nejsou tak výrazné, jako parkety mozaikové,
které se skládají do různých vzorů (tabulový, rybinový, anglický atd.), nebo zámecké
mozaikové dodávané ve čtvercích o rozměrech 410 × 410 mm, 480 × 480 mm složitých
vzorů, složených z různých dřevin, kvůli barevnosti.
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Mozaiková parketová tabule
se skladebnými čtverci

Ukázka klasické
podlahy z parketových
vlysů

Klasické kladení
parketových vlysů
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Vzory kazetových parket

Ukázka mozaikové parketové podlahy

LAMINÁTOVÉ PODLAHY
Jsou vhodné pro všechny interiéry. Vyrábí se ve třech třídách odolnosti a nepřeberných
variantách dezénů. Pokládají se jako plovoucí.

			

Skladba jednotlivých vrstev
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Ukázky laminátových podlah v interiéru
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PODLAHY Z BAMBUSU
Bambus použitý na podlahy má velké výhody. Netradiční vzhled, velký výběr odstínů,
odolnost proti opotřebení, není nutná povrchová úprava. Vyznačuje se vysokou tvrdostí,
až 2× vyšší než u podlahy z dubu. Používá se i tam, kde dochází k mechanickému
namáhání podlahy, například pojezdy kancelářských židlí. Vyrábí se z něj masivní parkety,
dvou nebo třívrstvé parkety, ale i mozaika pro průmyslové podlahy.

		

Bambusová podlaha
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POKLÁDÁNÍ PODLAH
Podlahy se pokládají několika způsoby:
• na rošty
• lepením
• jako plovoucí

Pokládka dřevěné podlahy

Vzhled klasické dřevěné podlahy
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Podlahy na roštech
Tento způsob se používá všude tam, kde není při přípravě rovného podkladu budoucí
podlahy žádoucí práce s betonem, stěrkou či jiným litým podkladovým materiálem.
Výhodou je čistá práce, bez velkého hluku a stavebního provozu. Nejvhodnější je tento
způsob při renovaci starých podlah.
Podlaha se pokládá buď přímo na rošt, nebo se na rošt klade ještě vyrovnávací vrstva z
OSB desek a následně se pokládají palubky.
Rošt je z latí nebo hranolků kolmo k požadovanému směru pokládky podlahových prken.
Musí být srovnaný do roviny. Vzdálenost mezi jednotlivými hranolky nebo latěmi by
měla být přímo úměrná tloušťce pokládané podlahy – menší než 25 ti násobek tloušťky
podlahy. Pro zvýšení tepelné izolace a snížení kročejového hluku lze prostor roštu vyplnit
izolační vatou. Ke kotvení prken k roštu se používají vruty nebo kolářské hřebíky, kotví
se u pera, nikdy u drážky, protože by se mohla poškodit. Po připevnění všech prken se
očistí povrch, případně přebrousí a provede se povrchová úprava například oleji, vosky,
tvrdými voskovými oleji, laky. Následně se podlaha olištuje

Ukázka podkladového roštu
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Lepené podlahy
Podlaha je pevně spojená s podkladem pomocí lepidla.
Výhody: dokonalý jednolitý vzhled, nedochází k tepelné roztažnosti – vzniku spár,
výborná izolace proti kročejovému hluku, možnost většího bodového zatížení bez
nebezpečí zvlnění podlahy, odolnost proti průniku vlhkosti, poměrně snadná údržba.
Nevýhody: nároky kladené na přípravu dokonale rovného podkladového povrchu,
nerozebíratelnost podlahy, nesnadná výměna poškozených dílců, obtížnější
renovovatelnost.
Tento způsob se používá zejména u parketových podlah.
			

Roztírání lepidla pro pokládku
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Plovoucí podlahy
Současné trendy vyžadují rychlé stavební procesy bez složité techniky, bez použití vody,
lepidel, náročných stavebních prací, to znamená: rychle, nenápadně a pokud možno
i levně.
Tento způsob pokládání podlah má proti tradičním způsobům mnohé výhody: velký
výběr materiálů a typů podlah, snadná manipulace, rychlá pokládka, minimální stavební
ruch, dobrý vzhled, snadná údržba a dlouhá životnost. Výborné tepelné a zvukové
izolační vlastnosti. Lze kombinovat s podlahovým vytápěním, snadná demontáž
a výměna poškozených dílců, zdravotní nezávadnost.
Nevýhodou je malá odolnost proti kolísavé vlhkosti a teplotě, malá odolnost proti
náhodnému a velkému bodovému zatížení.
Plovoucí podlahy se pokládají na rovný podklad. Jedná se o suchou montáž. Dílce
se spojují bez lepidla, pouze pomocí vyfrézovaného profilů – zámků, které do sebe
zapadnou. Podlaha není pevně spojená se stavbou, následně se dá demontovat nebo
vyměnit poškozený díl. Po obvodu místností se musí osadit krycí lišty.

					

Ukázka pokládky plovoucí podlahy
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RENOVACE PODLAH
Podle rozsahu poškození se provádí renovace:
• bez demontáže,
• s demontáží.

Bez demontáže se provádí:
• oprava nadměrných spár vytmelením nebo vložením dřevěné vysprávky,
• zaretušování vrypů a jiných mechanických poškození,
• celoplošné vybroušení,
• renovace nebo náhrada zakončovacích lišt a přechodů,
• povrchová úprava nalakováním.

S demontáží se provádí:
• oprava podkladu nebo zhotovení nového podkladu,
• impregnace podkladu,
• oprava a renovace stávajících podlahových dílců,
• náhrada poškozených dílců.

Malé opravy bez demontáže
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Celková demontáž původní podlahy

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

Popište výrobu a montáž podlahy z masivních desek
Vysvětlete rozdíl mezi parketou a parketovým vlysem.
Vysvětlete pojem plovoucí podlaha a popište její pokládku.
Vysvětlete opravy podlah bez demontáže.
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4.5 ZABUDOVANÝ NÁBYTEK A DĚLICÍ STĚNY
Hlavním úkolem zabudovaného nábytku je vytvoření úložných prostor. Nahrazuje
klasické úložné skříně a šetří tak vnitřní prostor budovy. Používá se k ukládání oděvů,
potravin, bot, úklidových prostředků a různých spotřebičů. Kromě toho mohou
zabudované skříně plnit i funkci částečného nebo úplného oddělení prostor jako
skříňové příčky.

DĚLICÍ STĚNY
Patří mezi lehké nenosné konstrukce, pomocí kterých se dělí velký prostor na menší části.

Ukázka dělicí zásuvné stěny
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Dělicí stěny se často vyrábí jako rámová konstrukce s výplní, i prosklenou. Některé stěny
mají posuvné díly, případně je lze otevřít a zasunout do pouzder ve zdi celé.

Dělicí stěna s pevnou výplní

Dělicí příčka s částečně zasklenou výplní
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Ukázky dělicích příček se skleněnou výplní

Zabudovaný nábytek lze podle způsobu zabudování rozdělit na:
• Vestavěné skříně – viditelná je pouze přední část skříně.
• Přistavěné skříně – viditelný je jeden bok a přední část.
• Nástěnné skříně – přiléhají ke stěně zády.
• Skříňové příčky

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
Podle konstrukce rozlišujeme vestavěné skříně:
• Bez deštění – skládají se z předního rámu s dveřmi a z bočních rámů s příčkami pro
upevnění polic. Osazují se do stavebního prostoru – niky, s povrchově upravenými
stěnami.
• S deštěním – deskové – mají klasický korpus i konstrukci, jsou určeny pro osazení do
neupravených otvorů ve stěně.
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Vestavěné skříně bez deštění – nedeskové
Konstrukci tvoří dveřní rám a boční nosné rošty pro uložení polic a šatních tyčí. Na výšku
je skříňový prostor rozdělen vodorovnou mezistěnou (spodní část a nástavcová část),
přičemž každá část má samostatné uzavírání. Rám i krycí lišty jsou z jehličnatého masivu,
spoj je proveden na kolíky. Police jsou většinou z laminované DTD, uzavírání skříní je
řešeno pomocí dveří.
Montáž je jednoduchá, provádí se na místě. Boční rošty se osadí a zakotví mezi strop
a podlahu. K bočním roštům se přišroubuje přední rám dveří, na který se pomocí
vhodného kování zavěsí dveře. Krycí lišty zakryjí zdi stavby a rámy.
Postup výroby vestavěné nedeskové skříně
Výroba jehličnatých přířezů pro přední dveřní rámy a boční rošty zahrnuje příčné
dělení zkracovací pilou, podélné řezání rozřezávací pilou, srovnání plochy a boku desek
srovnávací frézkou, tloušťkovánání ploch tloušťkovací frézkou, krácením na požadovanou
délku přířezu zkracovací pilou a oprava případných vad.
Výroba předních dveřních rámů a bočních roštů se skládá z těchto operací: vrtání otvorů
pro kolíky vícevřetenovou kolíkovací vrtačkou, lepení kolíkových spojů PVAc disperzním
lepidlem, sestavování rámů a jejich stahování ve stahovacích hydraulických přípravcích,
broušení rámů na širokopásové brusce pro tloušťkovou egalizaci rohových spojů,
kontrola rozměrů rámů, formátování rámů na požadovanou výšku skříně na dvoustranné
kotoučové formátovací pile, vrtání otvorů do čel svislých vlysů bočních rámů pro
rozpěrné šrouby jednovřetenovou vrtačkou, povrchová úprava předních dveřních rámů
a krycích lišt nejčastěji pigmentovými nátěrovými hmotami.
Výroba plošných dílců z konstrukčních desek na plošné dílce dveří, boků, mezistěn, polic
a horních vlysů zahrnuje operace formátování na formátovacích pilách a olepení bočních
ploch v průběžných olepovačkách.
Montáž nábytkového kování
Montáž vestavěné skříně do niky se provádí v místě určení skříně. Boční rošt se usadí do
správné polohy a zakotví se rozpínacími šrouby mezi strop a podlahu. K bočním roštům
se přišroubuje přední dveřní rám, na který se zavěsí dveře. Mezera mezi skříní a zdí se
překryje krycími lištami.

Vestavěné skříně s deštěním – deskové
Tento typ vestavěných skříní nabízí mnoho výrobců v různém provedení. Používají se
v ložnicích, pracovnách, předsíních, ale i v kancelářích.
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Kromě výplně nik se skříně používají jako přístavné, ale také jako dělicí příčky. Uzavírání
korpusů je často řešeno pomocí posuvných dveří, po celé výšce korpusu. V malém
prostoru lze využít i skládací dveře. Dveře jsou z různých materiálů a provedení. Osazují
se do rámů. Kování pro posuv závisí na výšce a šířce a může být různé konstrukce.

Části nedeštěné
skříně:
1 – odkládací deska
2 – svlak pod desku
3 – podpěra desek
4 – šatní tyč
5 – přední rám
6 – dveře

1

2
3

4

Části deštěné skříně:
1 – horní krycí lišta
2 – rám horního věnce
3 – odkládací deska
4 – lišta pod deskou
5 – dna věnců
6 – rámy středního
a spodního věnce
7 – šatní tyč
8 – lišta na tyč
9 – záda
10 – svislá krycí lišta
11 – přední rám
12 – rámový bok
13 – spodní krycí lišta

1
2

3
4
5
6
3
8

9

10

11
12

6

5
6

5

13

Vestavěná skříň, jako příčka

Vestavěná skříň v půdní vestavbě
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KUCHYŇSKÉ SESTAVY
Patří ke standardnímu vybavení bytů jako trvalé zařízení. Kuchyňské sestavy jsou
sestaveny z úložných skříněk a skříní, varné a mycí části a pracovní plochy. Jsou vyrobeny
v různém provedení, rozsahu, velikosti, vybavení a ceně.
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Základním materiálem kuchyňských skříněk jsou nejčastěji laminované dřevotřískové
desky. Dvířka mohou být z různých materiálů a různého povrchového dokončení,
dýhovaná, s fólií, lamináty. Časté je použití dvířek z MDF desky povrchově dokončené
nebo kovová rámová konstrukce se skleněnou výplní.
Mnohé kuchyně jsou součástí obývacího prostoru, to znamená, nejsou umístěny
v samostatné místnosti, jejich design proto odpovídá celkovému řešení.

Dvířka jsou dýhována exotickými dřevinami v kombinaci s barevným lakem

Příklad využití dýhovaných prvků v kombinaci s barevnými laky
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V kuchyni dodržujeme pravidla ergonomie, která šetří záda a chrání před úrazy. Správné
řešení umožňuje plynulý pohyb v tzv. pracovním trojúhelníku: mycí část – dřez, varná
část – sporák, přípravná a skladovací část – lednice. Jednotlivá místa nesmí být od sebe
moc vzdálená ani by si neměla překážet. To se týká i elektrospotřebičů.
Spotřebiče mohou být vestavěné – varné desky, trouby, lednice nebo samostatné –
sporáky, lednice apod.
Zásuvky s pořadači usnadní ukládání nádobí, příborů a dalšího vybavení, včetně
potravin. Způsob vedení zásuvek je přizpůsoben jejich zatížení.

Různé provedení a velikost zásuvek

TRUHLÁŘ 3 – ZABUDOVANÝ NÁBY TEK A DĚLICÍ STĚNY

Dřez může být umístěn výš než varná a přípravná část, kvůli nadměrnému namáhání
zad. Kolem dřezu by měl být dostatečný prostor na odkládání věcí i potravin, proto se
neumísťuje na konci plochy. Ani varná deska nebo sporák nemohou být umístěny v rohu,
kvůli špatnému přístupu. Samostatná trouba má dno zpravidla ve výšce 115 cm. Před
troubou je důležitý manipulační prostor cca 100 cm.
Digestoř musí být tak vysoko, aby odtáhla co nejvíce pachů a par. Nad elektrickou varnou
plochou se montuje ve výšce alespoň 65 cm, nad plynovou je nutná minimální výška
75 cm.

Příklad řešení kuchyně

Horní skříňky se umísťují tak, aby častěji používané nádobí bylo uskladněno
v pohodlném dosahu.

Příklad otvírání horních skříněk
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Pracovní plocha se osvětluje světlem tak, aby nevrhalo stín, vhodné je bodové osvětlení
nebo světla zabudovaná pod horními skříňkami.

Příklad osvětlení pracovní plochy

Příklad žaluziového uzavírání skříněk
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Postup výroby kuchyňských skříněk je shodný s postupem výroby skříňového
nábytku.
Zahrnuje většinou tyto úseky:
• Dělení konstrukčních desek formátovacími pilami.
• Konstrukční opracování plošných dílců zahrnuje přesné formátování, vrtání otvorů
pro kolíkové spoje, vrtání otvorů pro kování, tyto operace lze provést na jednotlivých
strojích nebo víceosých obráběcích centrech.
• Olepování bočních ploch průběžnými olepovačkami.
• Montáž kuchyňských linek je složitější, než montáž samostatné skříně. Montáž
z jednotlivých dílců může být prováděna až u zákazníka, zde je důležitá kompletace
všech montážních prvků. Nebo se v dílenských podmínkách provede montáž korpusů
skříněk, zásuvek a u zákazníka se montáž dokončí. Již při výrobě dílců musí být určeny
spotřebiče a vybavení, které se osazují do skříněk, včetně kování. Důležité pro montáž
jsou také rozvody vody, odpadu, elektrického proudu, plynu, odsávání apod.

VIDEO VÝROBA NÁBYTKU (HANÁK NÁBYTEK)

* Pro další volby zobrazení videa klikněte pravým tlačítkem myši.
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Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.

Popište postup výroby vestavěné skříně.
Popište postup výroby kuchyňské skříňky s policemi.
Popište postup výroby kuchyňské zásuvkové skříňky.
Vyjmenujte, co ovlivňuje montáž kuchyňské sestavy.
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4.6 DŘEVĚNÉ SCHODY
Dřevěné schody spojují jednotlivá podlaží. Mohou být z masivu, lepených vrstvených
dýh nebo překližky. Mezi nejčastěji používané dřeviny patří borovice, modřín, dub.
Schodiště je tvořeno jednotlivými schody.

Ukázka různých provedení schodišť
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TYPY SCHODIŠŤ
Přímé schodiště

Jednou lomené schodiště
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Dvakrát lomené schodiště

Vřetenové schodiště
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Točité schodiště

Schodiště s obloženými stupni
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Točité schodiště

točité schodiště se schodišťovým zrcadlem
jako jednoramenné levotočivé schodiště

vřetenové schodiště jako jednoramenné
levotočivé schodiště

Schodiště smíšené – s přímými a kosými stupni

jednoramenné pravotočivé
schodiště u nástupu
otočené o 1/4

jednoramenné u výstupu s ukončujícími
zkosenými stupni

jednoramenné
polotočivé schodiště
levotočivé
jednoramenné pravotočivé
schodiště otočené dvakrát o 1/4

Zobrazení jednotlivých typů schodišť
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jednoramenné s nástupnými
i ukončujícími stupni zkosenými

jednoramenné levotočivé
smíšené
jednoramenné točité
o 3/4 otočené schodiště
levotočivé

KONSTRUKCE DŘEVĚNÉHO SCHODIŠTĚ
Schodiště je vymezeno schodišťovým prostorem, který ohraničují zdi, nesoucí podestové
nosníky, podesty a schodišťová ramena.
Schodišťová ramena – jsou hlavní šikmé části schodiště. Mají obvykle 14–16 stupňů,
nejméně 3, maximálně 18. Udává se délka ramena a šířka ramena v půdorysu.
Podesta – je vodorovná plocha, která spojuje jednotlivá ramena. Někdy se nazývá
odpočívadlo.
Zrcadlo – je volný prostor mezi schodišťovými rameny. Šířka může být různá, při
dostatečné šířce se zde může umístit výtah.
Schodnice – bočnice – je nosná část, do které se upevňují stupně.
Stupeň – má dvě části: stupnici, což je vodorovná plocha, na kterou se našlapuje,
a svislou plochu – podstupnici.
Zábradlí – ochranná konstrukce zabezpečující volné strany ramen a podest. Výška je
normalizovaná, činí 850 mm. Zábradlí je také oporou při výstupu a sestupu. Skládá se ze
sloupků, madla a výplně.
Madlo – je horní část zábradlí. Může být ze dřeva, kovu nebo plastu. Alespoň na jedné
straně musí být madlo osazené do zdi. Pokud je schodiště zakřivené, má madlový
ohybník stejný tvar jako schodnicový ohybník.
Podle typu schodiště může mít schodiště i další konstrukční prvky.

madlo
galerie
příčky
galerie

mezipodesta
schodišťová zeď

madlo
zábradlí

příčky
zábradlí
zrcadlo

podestový nosník

sloup
zábradlí
stupnice
okrasný
stupeň

Popis schodiště
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vnější
bočnice

vnitřní
bočnice

Rozměry schodů
Bezpečné a pohodlné vystupování a sestupování zaručují vhodně zvolené rozměry
schodů. Nejdůležitějšími rozměry při navrhování schodišť jsou šířka schodišťových ramen,
šířka a výška stupňů.
Výstupní čára – je pomyslná přímka nebo křivka, na které mají všechny stupně stejnou
šířku. Je vedena ve směru výstupu po schodišti středem ramene u schodišť přímých;
u schodišť se zakřivenými rameny ve vzdálenosti 300 mm až 1/3 šířky ramene od širšího
okraje stupňů.
Šířka schodišťových ramen – průchodná šířka ramene by měla být násobkem 600 mm,
v odůvodněných případech lze šířku zmenšit až na 550 mm. Konstrukce zábradlí popř.
madel může do průchodné šířky ramene zasahovat nejvýše 100 mm.
Nejmenší průchodná šířka ramen hlavních schodišť je u RD 900 mm, u pomocných
schodišť 750 mm, u bytových domů 1 100 mm.
Šířka stupně – nejmenší bezpečná šířka stupně na výstupní čáře je 210 mm, u stupnice je
to 250 mm, největší šířka je 330 mm.
Výška stupně – optimální výška stupně pro pohodlnou chůzi je v rozmezí 150 až 180 mm.
Šířka a výška stupně se určuje podle pravidla délky kroku. Pro výpočet je za základ
stanovena délka kroku 630 mm.

Výpočet šířky a výšky schodového stupně:

630 = 2h + b
630 = základní délka kroku v mm
h = výška stupně v mm
b = šířka stupně v mm
Aby byla chůze pohodlná, platí pravidlo:

b – h = 120 mm
Aby byla chůze bezpečná, platí pravidlo:

b + h = 460 mm
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Výroba a montáž dřevěného schodiště
Prostor, kde má být umístěno dřevěné schodiště, se musí zaměřit. Navrhne se a vypočítá,
jaký bude tvar a velikost schodiště, jeho sklon, počet stupňů, jejich šířka a výška. Návrhy
schodišť se zpracovávají pomocí počítačových programů.
Pro výrobu dřevěných schodišť se používá kvalitní řezivo. Klasickými dřevinami jsou dub,
jasan, modřín, borovice nebo smrk. Dřevo se používá ve formě přířezů, spárovky, laťovky,
překližky atd.
Tloušťka řeziva na schodnice je 40–70 mm, šířka 200–300 mm; na stupnice je tloušťka
30–40 mm; na podstupnice 20–30 mm. Z řeziva se vyrobí spárovka. Dílce se ofrézují,
srazí hrany. Podle zvolené konstrukce se postupuje dál. Frézují se drážky, svlaky, pera,
případně se vrtají otvory pro kolíky. U zakřivených schodišť se využívá tvarovaná
překližka lepená za studena ve speciálním kruhovém lise do požadovaného tvaru
schodnice. Všechny spoje musí být provedeny přesně, aby zajistily dostatečnou tuhost
schodiště a také kvůli vrzání. Schodnice se stahují svorníky – závitovými tyčemi, které
se zakrývají zátkami. Případně se mohou zapustit i ze spodu stupnic a zakrýt vloženou
lištou. Nášlapná plocha je vždy tvořena pravou stranou řeziva. Montáž se provádí až po
prvním základním nátěru. Pro povrchovou úpravu se používají nátěrové hmoty, které
jsou odolné vůči vlhku, oděru. Schody by také neměly klouzat. Vhodné jsou zejména
polyuretanové laky.
Montáž je individuální. Vhodná je, pokud to dovolí rozměry, předmontáž, včetně osazení
kotvicího kování. Většinou se provádí postupná montáž přímo na místě. Nejdříve se
přesně vyměří uložení schodnic, ty se osadí, nasadí se spojovací táhla a zabezpečí se.
Potom se podle označení vkládají stupnice. Táhla stáhnou schodnice tak, aby postupně
zapadly do drážek ve schodnicích. Zespodu se nasadí a přišroubují podstupnice,
případně podbíjení. Nakonec se provede montáž zábradlí a madel.
Dřevěné schody se montují bez použití lepidla – nasucho. Horkým parafinem se napouští
čela zapuštěných částí, proti jejich případnému praskání a mírnění vrzání.
Schodišťové rameno se ukotvuje buď na plný stupeň nebo pomocí šroubů, čepů
a ocelových prvků k podlaze.
Pro konečnou povrchovou úpravu se používají transparentní nátěrové hmoty s filmy
odolávajícími oděru, vlhkosti a protiskluzné. Nejvhodnější jsou polyuretanové laky.
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Výroba schodiště

TRUHLÁŘ 3 – DŘEVĚNÉ SCHODY

Ukázky z výroby a osazení schodišť

Obklad schodů z jiných materiálů
Ve vysokých budovách není, z bezpečnostního hlediska, konstrukce schodiště pouze
ze dřeva, ale používá se kombinace s jinými materiály, zejména dřevěné obložení
betonových, kovových či kamenných schodů. Důvodem jsou estetické ohledy, ale také
příjemnější a méně hlučná chůze.
pěna

hliníková
vyrovnávací lišta

stupnice

vyrovnávací podložky
zámková lišta MDF

silikon

podstupnice
pěna
schod

Řez obkladem schodu

stupnice

TRUHLÁŘ 3 – DŘEVĚNÉ SCHODY

Kontrolní otázky:
1.
2.
3.
4.
5.

Popište části dřevěného schodiště.
Vyjmenujte typy schodišť.
Jak se stanoví výška a šířka stupně?
Vyjmenujte dřeviny a polotovary vhodné pro výrobu dřevěných schodů.
Jakou nátěrovou hmotou se nejčastěji dokončují dřevěné schody a jaké musí splňovat požadavky?
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