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Protože dochází k problémům při 

lepení silných dýhových hran nejen 

v obráběcích centrech, ale čas od času 

i v dokonale vybavených průběžných 

strojích na lepení hran, objevuje se 

poptávka po hranách se základním ná-

těrem, i když jsou hrany na zadní straně 

zdrsněné, aby se usnadnil proces lepení. 

Základní nátěr u vrstvených hran v ro-

lích je oprávněný v případě některých 

problémů s aplikací, nicméně se ne-

jedná o univerzální řešení či základní 

požadavek pro dobré spojení s použitím 

tavného lepidla ve srovnání s PVC/ABS 

hranami. Málo se ví, že základní nátěr 

na dýhové hraně při srovnání s dýhovou 

hranou bez základního nátěru snižuje 

teplotní stabilitu systému (o 3-8 °C) i při 

správném nalepení. 

Každý výrobce tavných lepidel nabízí ši-

roký sortiment produktů od EVA bez pl-

nidel po  EVA s plnidly, ale i polyolefi ny 

i PUR smíchaný s lepidly tavnými. Ně-

kteří výrobci nabízejí až dvacet různých 

typů lepidel pro zpracování dýhových 

hran, což nás nutí k úvaze, proč se nabízí 

takové množství lepidel a jak lze zvolit 

lepidlo pro lepení silných dýhových hran 

a konkrétní olepovací stroj. 

Překonání předpětí hran 

Měli byste vědět, že silné dýho-

vé hrany dodávané v rolích, 

např. 3 mm, jsou předpjaté z důvodu 

jejich výroby v rolích a lepená strana 

hrany je úmyslně navinutá uvnitř, aby 

bylo možné snadněji vytvořit těsný spoj 

na hraně desky. 

Rozhodujícím faktorem pro stroj na le-

pení hran i pro zpracování v obráběcím 

centru je zvládnutí předpětí hrany nebo 

napětí způsobovaného profi lem teplot-

ního rozpětí při lepení a spojování, které 

se musí provádět pod tlakem. Vhodné le-

pidlo pomůže, ale i nejlepší lepidlo pou-

žité v nesprávném „systému“ způsobuje 

problémy a často vede k požadavkům na 

hrany se základním nátěrem. 

Když dostanete desky, které jsou již 

opatřené dýhovými hranami, které mají 

např. otevřený spoj (hrana nedrží) na vý-

stupní straně asi 2 až 10 cm umístěný na 

konci desky, je to vždy znakem navzá-

jem neshodných parametrů: tavné lepi-

dlo, teplota, rychlost nebo tlak. K řešení 

tohoto problému existují různé přístupy. 

Používání hran se základním nátěrem 

by mělo být poslední možností, protože 

tepelná odolnost systému se snižuje, jak 

bylo uvedeno výše a vady systému se 

částečně zakryjí, ale přesto existují a člo-

věk se ocitne s kvalitou spojení na hraně. 

Když se takové výrobky nebo kusy ná-

bytku přepravují kamionem uprostřed 

léta a jsou vystaveny vysokým teplotám, 

dýhové hrany se mohou snadno odlepit 

a vy nemůžete určit, zda chyba spočívá 

v hraně, základním nátěru nebo lepidle. 

Aby nedocházelo k takovým problémům 

a problémům během výrobního procesu, 

měli byste najít vhodné lepidlo, při-

čemž výrobci lepidel nabízejí poměrně 

obsáhlý sortiment a jistě vám poradí, 

když budou požádáni. Je ovšem důležité 

vědět, že tvrzení „vhodné pro dýhové 

hrany“ nutně neznamená „vhodné 

pro silné dýhové hrany. Měla by se vy-

bírat lepidla, která výrobce nabízí jako 

vhodná pro masivní hrany, hrany z PVC, 

ABS a PP a možná dokonce jako vhodná 

pro zpracování v obráběcích centrech. 

Zásadní rozdíl je určen vzdáleností 

mezi nanášením lepidla a prvním tla-

kovým válcem 
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Graf: Schéma aplikace plněného a neplněného EVA taveného za tepla
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Po zvolení lepidla, které budete považo-

vat za vhodné, je třeba najít odpovídající 

teplotu zpracování ve spojení s rychlostí 

stroje. To znamená, že lepidlo potřebuje 

dostatečné teplo na prvním přítlačném 

válci, aby se dosáhlo dokonalého spo-

jení. Navíc musí být lepidlo schopné 

chladnout až na konci tlakové zóny, 

možná při začátku krystalizace nebo 

spíše ještě dále. Obecně se ví, že toto je 

zásadní moment při zpracování v obrá-

běcích centrech, ale existují i velké roz-

díly v různých typech průběžných strojů 

na lepení hran. 

Existují kompaktní systémy, které jsou 

určeny jen pro výrobu s použitím rolí 

a také kombinované systémy, které se 

mohou používat k lepení hran z masiv-

ního dřeva i rolí. Zásadní rozdíl spočívá 

ve vzdálenosti mezi nanesením lepidla 

a prvním tlakovým válcem, tj. v oče-

kávaném snížení teploty lepidla. Navíc 

existují velké rozdíly v tlakové zóně, co 

se týká její délky a počtu válců. 

Výrobci lepidel vysvětlují, že se lepidla  

EVA s plnidly ve srovnání s EVA lepidly 

bez plnidel liší zejména v přilnavosti za 

tepla. Otázka, zda se lze vyhnout jedno-

duše určitým problémům  používáním 

neplněných lepidel, se musí řešit s ohle-

dem na účel použití. 

Kromě toho může uživatel prověřovat 

nastavení stroje pouze on sám. To je dů-

ležité, protože je skutečně třeba pamato-

vat na to, kde a jakou budete potřebovat 

teplotu během procesu lepení za pomoci 

tavného lepidla. Musíte vědět, že snížení 

množství lepidla způsobuje okamžité 

snížení teploty na prvním tlakovém 

válci. Když se množství lepidla zvýší, 

zároveň se výrazně zvýší i teplota. Když 

je vzdálenost od aplikační hlavice k prv-

nímu tlakovému válci relativně velká 

jako u kombinovaných systémů, může 

dojít k poklesu teploty lepidla dokonce 

až na 70°C! Naopak v kompaktních 

systémech s krátkými tlakovými zónami 

nebývá lepidlo dostatečně vychladlé ani 

na posledním tlakovém válci. Pokud je 

vzdálenost tlakového válce příliš dlouhá, 

poslední tlakový válec otevře lepený 

spoj na výstupní straně desky. 

Návrh pro praxi 

Znalost teorie neznamená ale pro uži-

vatele ještě žádnou výhodu, proto 

přidáváme návrh pro praktické použití: 

před testováním je potřeba zkontrolo-

vat nastavení tlakové zóny, ve spojení 

s tlakem, umístěním a maximální 

vzdáleností. Pokud je tlak příliš vysoký 

a první tlakový válec příliš daleko, dojde 

ke zkroucení hrany  na přívodní straně 

stroje, nebo dojde k odlepení hrany na 

výstupní straně. Druhý případ bývá vidi-

telný často pouze až  krátce před koncem 

desky, kde přilepení (spoj) vypadá jinak. 

Při skutečném testu se stroj na lepení hran 

uvede do provozu při relativně nízké tep-

lotě tavného lepidla a testy se provedou 

tak, že se asi 10 cm dlouhá, průhledná 

lepicí páska nalepí na spodní stranu silné 

dýhové hrany, nejlépe doprostřed zpra-

covávaného kusu. Toto místo se označí 

na viditelné straně hrany. 

Poté co deska vyjde z olepovačky a má 

možnost chvíli vychladnout, oddělí se 

hrana pilkou v oblasti lepicí pásky tak, 

aby ji bylo možné jednoduše vypáčit 

nožem nebo dlátem. Na lepicí pásce 

přirozeně nedošlo k žádnému spojení, 

nicméně po odstranění pásky již uvidíte 

sílu hrany v oblasti mimo pásku a navíc 

možná uvidíte mřížku aplikačního válce 

tavného lepidla. V případě, že je struktu-

ra vidět, jsou buď tlak nebo teplota příliš 

nízké!

Teď můžete porovnat a zkontrolovat 

změny vyplývající ze zvýšení teploty 

lepidla nebo zvýšení množství lepidla, 

dokud nedosáhnete dobrého spojení, 

nebo nezjistíte, že jste se dostali do ob-

lasti, kde se mohou vyskytovat problé-

my (hrana nedrží). Měli byste skutečně 

provést sérii testů, dokud se neobjeví 

viditelné změny k horšímu!

Když budete mít pocit, že máte příliš 

málo nebo příliš mnoho lepidla, měli 

byste měnit množství při stejné teplotě, 

čímž se ale zároveň mění i teplota lepidla 

v tlakové zóně.  

Když budete znát rozsah, v němž se 

může lepidlo používat s ohledem na 

rychlost stroje, množství a nastavení tep-

loty, můžete s vysokým stupněm jistoty 

dosáhnout trvalého a správného nalepení 

při horním okraji teplotního rozsahu. 

Výrobní proces by  měl vždy probíhat 

při horním okraji teplotního rozsahu, 

protože doplňování granulovaného lepi-

dla často vede ke snížení teploty lepidla 

v menších systémech, ale proces bude 

i přesto dál běžet v přijatelném rozsahu. 



P O Z N AT K Y

Výše uvedený proces jistě nelze považovat za univerzální 
řešení, ale problémy lze odhalit a omezit, obzvláště 
u menších nebo středně velkých strojů na lepení hran bez 
tavicí nádoby na lepidlo. Pomocí výše uvedeného postupu 
můžete dokonce docela dobře kontrolovat potřebná 
množství lepidla a sami sledovat čas od času nebo 
v případě změn nastavení výrobní proces. 
Obecně se ví, že studené hrany a studené dřevotřískové 
desky by se neměly začít zpracovávat, dokud se 
odpovídajícím způsobem nezmění teplota lepidla. Rozumí 
se samo sebou, že tato metoda se může používat i v jiných 
oblastech, jako je profi lové olepování nebo obalování, 

i když v tomto případě tahové síly (výsledkem je průhyb 
dílce, lišty…)nelze srovnávat s tahovými silami silné 
dýhové hrany, ačkoliv tahové síly tenkých dýhových hran 
a dýh pro obalování profi lů jsou podstatně vyšší než 
v případě vhodných plastů. I v tomto případě je uživatel 
blíže k “přilnavosti za tepla” lepidla a řízení teploty lze 
ovlivňovat jiným způsobem. 
Hrana se musí nalepit spolehlivě pevně; k tomu účelu 
stačí, když uživatel bude používat svůj stroj a systém 
správně a tak dosáhne opravdu dobrého výsledku. 

Rádi bychom vám pomohli! 
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Příklad různých možných teplot lepidla taveného za tepla ve stroji na lepení hran
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Výsledek lepení závisí na: 
- tlaku 
- rychlosti/čase
- teplotě (lepidlo + deska + hrana + místnost)
- typu lepidla 
- tlakových válcích 

Existují stroje na lepení hran pouze s krátkou tlakovou částí (jen 3 válce) 

Existují stroje na lepení hran s delší vzdáleností mezi aplikací lepidla a prvním tlakovým válcem. 
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