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Součásti ze dřeva se nejsnáze                                                                   
a nejrychleji spojují pomocí hřebíků

HŘEBÍK

materiál na výrobu

především  ocel

části hřebíku hlava

dřík

špička

rozměr hřebíku 5 x 70



PODSTATA SPOJE

tření mezi dřevem a hřebíkem

zvětšení tření – rýhovaný dřík

zkvalitnění spoje

hloubka zatlučení hřebíku

struktura dřevních vláken

zatlučení kolmo k vláknům



stavební

DRUHY  HŘEBÍKŮ

do  krytinyzámečnický

kolářský



sponka

čalounickýrákosník



POKYNY  PRO SPOJOVÁNÍ  HŘEBÍKY

rozměr hřebíku volit podle 
tloušťky přibíjeného dílu

trojnásobek tloušťky

pevnější  spoje

šikmé zatlučení hřebíků

aby se dřevo nerozštíplo

přiměřená vzdálenost od okrajů

otupení špičky



vytažení špatně zatlučeného  hřebíku

štípací  kleště

pro zatloukání hřebíků je nejvhodnější

truhlářské kladivo



ZÁSADY  BEZPEČNOSTI

kladivo musí být zajištěno na násadě klínem

hřebíky, které proniknou materiálem ihned 
ohnout nebo vytáhnou

nepracovat s kladivem,                             
které má uvolněnou násadu
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METODICKÝ LISTMETODICKÝ LIST

DRUH MATERIÁLU: DRUH MATERIÁLU: výuková prezentacevýuková prezentace

CÍL: CÍL: prezentace je určena jako textová podpora při prezentace je určena jako textová podpora při 
osvojování základů spojování dřeva hřebíkyosvojování základů spojování dřeva hřebíky

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: žáci dokáží použít způsoby spojovánížáci dokáží použít způsoby spojování
dřeva hřebíky v praxi dřeva hřebíky v praxi 

KLÍČOVÁ SLOVA: KLÍČOVÁ SLOVA: hřebík, kladivo, dřík, hlava, rozměr hřebík, kladivo, dřík, hlava, rozměr 
hřebíkuhřebíku

METODICKÉ POZNÁMKY: METODICKÉ POZNÁMKY: vyučující pomocí prezentace seznamuje vyučující pomocí prezentace seznamuje 
žáky se způsoby spojování dřeva hřebíkyžáky se způsoby spojování dřeva hřebíky



ZDROJE:

Doc. Ing. František Mošna, CSc a kolektiv : Praktické činnosti –
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Fortuna  1997, ISBN 80-7168-468-4
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