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Машински материјали, шифра предмета 0010.16 

предметни наставник: др Никола Танасић, дипл.инж.маш. 

датум: 28.04.2020. 

Поступци спајања материјала – лемљење и заваривање 

Лемљење: 

Лемљење је поступак спајања делова путем топљења додатног материјала (лема) 

и попуном зазора између основних материјала. Хлађењем долази до 

очвршћавања лема чиме се добија чврста и херметична веза. 

Спој је индиректан, пошто је остварен преко лема који се топи на знатно нижој 

температури од топљења делова у споју. Поновним загревањем и топљењем 

лема могуће је раставити залемљени спој без оштећења основног материјала. 

Карактеристични облици залемљених спојева приказани су на слици 1. 

 
Слика 1. Карактеристични облици залемљених спојева 

Одлике лемљења су да се не мења структура и особине основног материјала и 

нема заосталих напона. 

Могу се спајати челици (угљенични и легирани), обојени метали и легуре, како 

делови од истог метала тако и сви ови метали међусобно. 

Могуће је спајање разнородних материјала (метала и неметала) као и спајање 

материјала који се не могу заварити (нпр. композити). Такође, могуће је спајање 

делова различитих дебљина. 
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Лемови су вишекомпонентне легуре обојених метала. Имају узак температурни 

интервал између почетка и завршетка топљења. Са становишта температуре 

топљења лема, постоје два основна облика лемљења – меко (нискотемпературно) 

и тврдо (високотемпературно). Меки лемови су са температуром топљења испод 

450°C, а тврди изнад 450°C. 

Тврдим лемљењем се остварују спојеви чврстоће обично до 50 daN/mm2 а меким 

до 5÷7 daN/mm2. 

Већина тврдих лемова нису универзални, већ имају посебну намену сагласно 

њиховом саставу. Постоје месингани лемови, бакарни лемови, бронзани, сребрни, 

алуминијумски као и лемови на бази Mg, Ni и Co. 

Меки лемови су најчешће легуре олова и калаја, калаја и антимона, калаја и цинка 

итд. Калајним лемом могу да се леме челици и легуре бакра. Меко лемљење има 

најширу примену у електронској индустрији за штампана електрична кола. Такође, 

користи се масовно у производњи аутомобилских хладњака. 

Површине метала које се леме морају да буду чисте од масноћа и оксида. 

Технологија лемљења обухвата: чишћење површине (хемијско и механичко), 

постављање и фиксирање делова, наношење топитеља и лема, топљење, 

хлађење и уклањање топитеља. 

Топитељ (тзв. паста за лемљење) служи за одстрањивање нечистоћа 

(растварање оксидног слоја) са површина, за заштиту површине метала од 

оксидације у току лемљења, за побољшање течљивости лема и квашења 

површина које се спајају. 

Заваривање: 

Под завареним спојем се подразумева конструктивна целина остварена међу 

металним деловима трајном, нераскидивом, херметичком везом високе чврстоће. 

Заваривање може да се врши на два начина: 

1. Процес спајања локалним топљењем и очвршћавањем (уз примену или без 

примене додатног материјала). 

2. Заваривање притиском где се процес спајања одвија без топљења. 

Код завареног споја се разликује основни метал и метал шава. При заваривању 

топљењем шав настаје очвршћавањем истопљеног метала, основног или 

основног и додатног. 
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Заваривање је са становишта металуршких процеса врло комплексна технологија, 

јер укључује процес топљења и очвршћавања метала. 

Зона основног метала која је услед загревања и хлађења претрпела структурне 

промене назива се зона утицаја топлоте – ЗУТ (слика 2). 

 
Слика 2. Зона топљења (шав) и зона утицаја топлоте код завареног споја 

Локално загревање и температурни градијент утиче на напонско стање у зони 

завареног споја. Када је то могуће због димензија, након заваривања следи 

термичка обрада, ради уклањања насталих напрезања и регулисања 

одговарајућих структурних преображаја. 

У процесу заваривања топљењем припремљени жљеб може да се испуни у 

једном или више пролаза односно слојева, што зависи од дебљине делова који се 

заварују. Део шава настао у једном пролазу или слоју назива се завар. Спајање 

металних делова заваривањем решава се са конструкцијског аспекта и 

технологије заваривања. 

Технологија заваривања обухвата следеће операције: избор основног и додатног 

материјала, припрема основног материјала и избор поступака и параметара 

заваривања. 

Технологију заваривања прописују инжењери и технолози који су прошли обуку и 

положили испит за „међународне инжењере и технологе заваривања – 

IWE/IWT“. 

Заварљивост материјала је својство материјала које је потребно познавати за 

потребе савремене машиноградње. Заварљивост материјала, као гаранција 

поузданости заварене конструкције односно завареног споја, оцењује се на основу 

квалитета споја. Тежи се да састав додатног метала буде сличан саставу основног 

метала, да би заварени спој имао приближно исте особине (чврстоћу, жилавост, 
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постојаност према корозији) као и основни метал. Типични облици заварених 

спојева („V“, „X“ и угаони) и њихове варијације приказане су на слици 3. 

 
Слика 3. Типични облици заварених спојева 

За заваривање се могу користити различити извори енергије: 

- Електрична (електрични лук, отпор, сноп) 

- Хемијска (пламен, експлозив) 

- Механичка (притисак, трење) 

- Остали извори (ултразвук, ласер) 

Узимајући у обзир извор енергије и остале критеријуме (примена додатног 

материјала, заштита од оксидације, аутоматизација) може се дати следећа подела 

поступака заваривања (табела 1). 
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Табела 1. Типови и поступци заваривања 

Тип заваривања Поступци заваривања 

1. Електролучно -обложеном топивом електродом 
-топивом електродном жицом у заштити 
гаса 
-топивом електродом под заштитним 
прашком 
-нетопивом електродом у заштити интерног 
гаса 

2. Електроотпорно -тачкасто 
-шавно 
-сучеоно 

3. Остали електронски поступци -заваривање под троском 
-заваривање плазмом 
-заваривање електронским млазом 
-заваривање ласером 

4. Гасно заваривање -заваривање оксиацетиленским пламеном 

5. Заваривање на прелазу чврстог у 
течно стање 

-алуминотермијско заваривање 
-магнетно заваривање 

6. Заваривање у чврстом стању -ултразвуком 
-индукцијом 
-трењем 
-ковачко заваривање 
-заваривање експлозијом 
-заваривање дифузијом 
-заваривање на хладно 

 

Улога облоге код обложених топивих електрода је вишеструка: 

1. Заштита металне купке од утицаја атмосфере, 

2. Стабилизација електричног лука, 

3. Улога дезоксидатора и топитеља, 

4. Издваја нечистоће из завара и делује као заштитни слој од наглог хлађења 

(темепратура у електричном луку је врло висока 3600÷4200°C). 

Најшире распрострањени тип заваривања је ручко електролучно заваривање – 

РЕЛ. Код електролучног заваривања топивом електродом жицом у заштити гаса 

користе се инертни гасови аргон (Ar) и хелијум (He) за легиране челике, односно 

активни гасови (CO2 или N2) за танке лимове од нискоугљеничног челика. У првом 

случају се назива MIG (melting inert gas), а у другом случају MAG (melting active 

gas) постипак. Нетопива електрода, за заваривање у заштити инертног гаса, је од 

волфрама (енг. tungsten) метала са највишом температуром топљења (3410°C) 
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или легуре волфрама и торијума или цирконијума. Заштитни гас је најчешће аргон 

(Ar), а поступак се назива TIG (tungsten inert gas), слика 4. Примењује се за 

заваривање разних челика, лаких легура и обојених метала. 

  
Слика 4. TIG заваривање 
 

Код електролучног заваривања топивом електродом под заштитним прашком 

(ЕПП поступак), користи се прашак који садржи више оксида (CaO, MnO, LiO2, FeO, 

SiO2, Al2O3, TiO2, ZrO2) и CaF2. Прашак се делимично топи и очвршћава као троска, 

а делом остаје у непромењеном стању. 

У случају електроотпорног заваривања метал се у зони шава загрева на 

принципу Џуловог ефекта (због слабог контакта метала долази до великог 

електричног отпора). 

Ако се истовремено оствари површински притисак долази до спајања загрејаног 

метала. Овај поступак има широку примену у индустрији за спајање челичних 

лимова. Поступак пружа добру производност, јер је данас високо аутоматизован и 

роботизован (слика 5). 

 
Слика 5. Тачкасто и шавно аутоматизовано заваривање 
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Гасно (пламено) заваривање подразумева спајање делова топљењем додатног 

материјала и локалним топљењем метала у зони спајања. Исти принцип се 

користи и за гасно резање (сечење) метала, обично дебелих плоча и профила. 

Поступак се заснива на топљењу и сагоревању (оксидацији) метала у струји 

кисеоника и ацетилена, при чему је продукт сагоревања троска која се одувава. 

Уобичајена опрема за гасно заваривање приказана је на слици 6. Поред топлоте 

која настаје сагоревањем ацетилена, знатан део топлоте настаје и сагоревањем 

метала. 

Заваривање могу да обављају искључиво стручно оспособљени и атестирани 

радници (заваривачи), претходно упознати са прописаним мерама безбедности и 

заштите на раду које треба предузети пре и током заваривања. Сваки заваривач 

мора имати адекватну заштитну опрему која је дефинисана стандардима и другим 

прописима. 

Од конструкционих материјала, услове за гасно резање најбоље испуњавају 

нискоугљенични и нисколегирани челици. Могуће је резање и легираних челика 

али је неопходно предгревање и накнадна термичка обрада. 

За резање се примењују и други поступци сродни заваривању: електролучно 

резање, резање плазмом, резање ласером. 

 
Слика 6. Тачкасто и шавно аутоматизовано заваривање (извор: Ристић, М., 

Цветановић, Б., Дакић, Н., Мере безбедности и заштите заваривача при гасном 

заваривању, Научно стручни скуп - Одржавање машина и опреме) 


