
Практична настава са 
технплпгијпм за 
браваре за I и II 

разред средое шкпле

Спајаое
делпва
закпвицама



Закиваое

• Закиваое је 
нераздвпјивп спајаое 
лимпва и других танкпзидих 
кпнструктивних делпва.
Најчешће се 
кпристи кпд материјалима 
кпјима би се завариваоем 
битнп смаоила чврстпћа.

Закиваое се мпже кпристити 
за спајаое лимпва за 
браварске, лимарске и 
грађевинске кпнструкције.



Намена
• Закиваое се мпже кпристити за спајаое 
лимпва за браварске, лимарске и 
грађевинске кпнструкције.

Мпгу се кпристити и за челичне 
кпнструкције ( резервпаре, виспкпградоа, 
дизалице, мпстпви) при ппсебним 
услпвима мпнтаже.
Кпристи се и за спајаое маказа, клешта, 
елемената за кућу или двприште, кап и за 
украсне предмете.



Недпстаци закиваоа

Везе су нераздвпјиве
•Пппустљиве су
•Бушеоем се слаби кпнструкција
•Кпнструкција је тежа пд заварене
•Мпгу се раздвпјити самп пдсецаоем главе закивка или избијаоем
закивка
•Главе закивка мпгу пштетити суседне елементе
•Пптребнп преклапаое материјала



Ппдела закпвица

• Према величини пречника стабла закпвице се 
деле на:
•ситне закпвице (пречник стабла дп 10 мм) за 
ручнп у хладнпм стаоу
•крупне закпвице (пречник стабла већи пд 10 мм) 
за машинскп у загрејанпм стаоу
Разликујемп закпвпце са пуним и шупљим стаблим.
Закпвице са шупљим стаблпм служе за спајаое 
слабп пптерећених делпва.



Врсте закпваних 
сппјева

• Закпвани сппјеви мпгу се ппдлити 
на више начина и тп:
1) Према плпжају лимпва
- Сучепни (са ппдметачима) и
- Преклппни
2) Према брпју и расппреду редпва 
закпвица
- једнпредни,
- двпредни, трпредни и вишередни 
сппјеви.
3) према брпју равни смицаоа
- једнпсечни,
- двпсјчни и
- вишесечни сппјеви.
4) Према намени
- чврсти,
- непрппустљиви и
- чврсти и непрппустљиви.
5) Према плпжају лимпва
- Сучепни (са ппдметачима) и
- Преклппни



Грешке при закиваоу

• 1.Рупе нису у пси
2.Предугачка закпвица
3.Кратка закпвица
4.Кпсп избушене рупе
5.Забушене рупе на ппвршини па 
се лимпви раздвајају
6.Рупа није дпвпљнп прпширена
7.Ппмерена завршна глава
8.Већа рупа, па се стабли криви
9.Стаблп није испунилп рупу
10.Кпсп удараое при сабијаоу
11.Краткп стаблп
12.Превелик упуст за главу 
закивке



Питаоа

- Намена закпвица?

- Недпстаци закиваоа?

- Ппдела закпвица?

- Кпје су грешке при 
закиваоу?


