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Úvod 
Jako téma diplomové práce byla zvolena příprava povrchů kompozitů, kovů a termoplastů pro 

lepení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické časti jsou vymezeny 

základní pojmy a v praktické části je popsáno experimentální ověření vybraných metod příprav 

povrchů. Diplomová práce je řešena ve spolupráci s firmou Mubea spol. s.r.o. a řeší konkrétní 

výrobní problém z oblasti sériové výroby. Proto je potřeba snížit počet technologických kroků 

v navržených řešeních na minimum, a přitom zachovat maximální mechanické vlastnosti spoje – 

především pevnost. 

Cílem diplomové práce je navrhnout a experimentálně ověřit nejvhodnější variantu přípravy 

povrchu a proces lepení pro spojení kovu s kompozitem, jak po technologické stránce, tak 

i po stránce ekonomické. Příprava vzorků pro experiment probíhala ve firmě Mubea v Žebráku 

a v laboratořích ČVUT Fakulty strojní.  

Historie firmy Mubea se datuje od roku 1916 a je spojena s výrobou pružin. Dnes se již jedná 

o globálního partnera, který vyrábí především komponenty pro automobilový průmysl. 

V současnosti se specializuje na odlehčené konstrukce a vysoce namáhané pružinové 

komponenty a podobné výrobky. Firma dodává díly výrobcům automobilů na celém světě i jako 

tzv. Tier-1 (tzn. systémoví dodavatelé). Mezi typické výrobky patří např.: ventilové pružiny, 

nápravové pružiny, stabilizátory, systémy napínáků řemenů, hadicové spony, díly z uhlíkového 

kompozitu a také specialitě trubky s různou tloušťkou stěny.  

Výsledky měření získané v praktické části diplomové práce je možné využít na dílech z uhlíkových 

kompozitů, kde se jedná především o lepení kovových matek do kompozitového dílu pro 

následnou montáž. 
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Teoretická část 

1 Lepení 
Lepení je proces, při kterém dochází k tvorbě trvalého nebo pomocného spoje dvou stejných či 

různých materiálů.  

Tato technologie je stará již několik tisíc let. Mezi první lepidla by se dala zařadit březová smůla. 

Jako alternativu k březové smůle objevili staří Sumerové asi 4000 let př.n.l. segin – glutinové 

lepidlo, které bylo vařeno ze zvířecích kůží. Vzhledem k bohatému výskytu asfaltu v oblasti 

starověké Mezopotámie se ve stavebnictví a také k utěsnění spár u lodí se používal přírodní 

asfalt. Staří Řekové pro lepení dřeva i při výrobě šperků, drahých kamenů s kovy (zlatem nebo 

stříbrem) využívali rybí klih (je využíván dodnes). Dále v Řecku vznikla samostatná profese 

„Kellopsos“, to označovalo experta na výrobu lepidel. Na lepení stavebních materiálů se 

využívalo jílů a hlinitých směsí. Ve starověkém Římě byl objeven i předchůdce betonu (směs 

vápna s mletým sopečným popelem a vodou). Lze tedy říci, že nejprve byly k lepení používány 

přírodní materiály [1]. 

Pokračování ve vývoji nastává až na začátku 18. století první továrnou na lepidla a výrobou 

syntetických lepidel. V roce 1754 byl udělen patent na lepidlo – rybí klih. V roce 1909 byla 

objevena fenolová pryskyřice. O tři roky později byl objeven polyvinylacetát. V roce 1930 se 

vyvinula transparentní lepicí páska. V následujících dvou letech bylo namícháno první lepidlo 

na bázi syntetické pryskyřice [1]. 

Rozmach lepení nastal společně s rozvojem chemie, díky němuž se objevilo množství nových 

lepidel, získaných jak přírodní, tak i syntetickou cestou. Lepení tedy patří mezi základní 

technologie spojování mezi různými materiály, ale neexistuje universální lepidlo. Pro různé typy 

spojů je nutno zvolit příslušný typ lepidla a zvolit vhodnou technologii lepení [1]. 

Potřeba spojování konstrukčních materiálu lepením se nachází téměř ve všech odvětvích 

průmyslu. Jako typické aplikace lze uvést lepení karoserií aut, dřeva a nábytku, lepení 

ve stavebnictví, strojírenství, elektrotechnice. Dále v loďařském, potravinářském a také 

kosmickém průmyslu. Mezi hlavní přednosti spojování lepením patří možnost lepit různé 

konstrukční materiály [2]. 
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1.1 Výhody a nevýhody lepení 
Lepení má oproti jiným metodám spojování materiálu jako je např. svařování, pájení, nýtování 

nebo mechanické spojování velké množství výhod ale i nevýhod.  

K výhodám se řadí např. [1; 2; 3]: 

• rovnoměrné rozložení pnutí, 

• zvýšení pevnosti vhodně konstruovaného spoje, 

• spojení bez tepelného ovlivnění struktury, 

• spojení bez deformace konstrukčního dílu, 

• možnost spojování velmi tenkých dílů (folií), 

• možnost spojování velkých ploch, 

• možnost spojovat různé druhy materiálů, které často ani nelze jiným způsobem spojit, 

• možnost spojovat materiály s rozdílnými tloušťkami materiálu, 

• možnost kombinovat s jinými metodami spojovaní, 

• tlumí vibrace v konstrukci a zvyšuje pevnost, tuhost, 

• snížení výrobních nákladů (stačí méně kvalitní povrch), 

• nevýrazné navýšení hmotnosti, 

• zvýšená odolnost proti korozi, 

• vzhled spoje – hladký povrch, 

• vytvoření těsnění vůči plynům a kapalinám, případně i světlu, 

• možnost výroby spoje se zlepšenými vlastnostmi jako jsou např.: elektrická vodivost 

nebo izolace, tepelná vodivost, zvuková izolace, optické vlastnosti. 

Mezi nevýhody lepených spojů můžeme řadit [1; 2; 3]: 

• vysoké požadavky na rovinnost, 

• vysoké požadavky na čistotu lepených dílů, 

• nutnost předúpravy spojovaných dílů s horšími adhezivními vlastnostmi, 

• potřeba náročnějšího vybavení na pracovišti pro průmyslové lepení, 

• častá menší počáteční pevnost, 

• omezené tvarová stálost při zvýšené teplotě – odlupování, 

• hůře odhadnutelná závislost na stárnutí, 

• omezená rozpojitelnost, 

• delší doby vytvrzování, 
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• náchylnost k plastickému tečení při statické zátěži, 

• nákladné nedestruktivní zkoušení a podobně. 

Nutno dodat, že ve většině případů lze nevýhody vhodným výběrem lepidla a technologie lepení 

částečně nebo zcela eliminovat [1]. 

 Vzhledem k těmto kladům a záporům mají lepidla velký význam pro průmyslovou praxi. I když 

přednosti v mnoha oblastech překonávají, lepení nemůže a ani nemá nahradit již osvědčené 

metody spojovaní, ale měli by být používáno tam, kde tyto metody selhávají nebo je nelze 

použít. Lze tedy říci že v posledních letech se lepení stále více rozšiřuje a vzniká mnoho dalších 

aplikací využívajících tuto technologii. 

2 Lepený spoj 
Lepidlo tvoří spojovací článek mezi povrchy adherendů (tzn. lepených povrchů, lze označit více 

názvy, ale v této práci bude používán tento výraz). Pro vytvoření kvalitního spoje je důležité znát 

funkce lepených spojů. Pevnost spojení u metody lepení závisí na dvou hlavních faktorech [4]:  

• adhezi – přilnavost lepidla k povrchu lepeného dílu, kdy velkou roli hraje také smáčivost 

lepeného povrchu kapalným lepidlem, 

• kohezi – soudržnost hmoty lepidla (vnitřní pevnost lepidla) i lepeného materiálu. 

Pevnost lepeného spoje je závislá na přilnavosti lepidla na povrch dílu (adheze) a pevnosti lepidla 

(koheze). To je znázorněno na Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.: 

 

Obr. 1 - Mechanismus pevnosti lepeného spoje [4] 
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2.1 Adheze 
Můžeme ji též označit jako sílu přilnavosti a je základním předpokladem pro úspěch při lepení.  

Pokud je adheze nedostatečná, lepidlo nepřilne k základnímu materiálu a dojde k rozpojení 

na rozhraní lepidla, lepené plochy (viz Obr. 1). Adheze vzniká působením fyzikálních sil, 

mezimolekulárních a chemických vazeb a také souvisí s molekulovou strukturou lepidla. Vznik 

adhezních sil se popisuje dvěma různými teoretickými modely, buď mechanickou nebo 

chemickou vazbou.  

Mechanická vazba hovoří o členitých a porézních povrzích. Lepidlo do těchto pórů a prohlubní 

zatéká, čímž při vytvrzení utvoří pevný zámek mezi hmotou lepidla a lepeným povrchem. Tato 

vazba se používá pro lepení materiálů jako dřevo, papír, keramika a pěnové plasty. 

Chemická vazba hovoří o porézních spíše hladkých povrzích. Jedná se o teorii vycházející 

z působení van der Waalsových elektrických přitažlivých sil mezi molekulami lepidla a lepeného 

materiálu. Materiály s reaktivním povrchem připraveným pro chemickou reakci mezi lepidlem 

a lepeným materiálem při vzniku kovalentních vazeb se lepí lépe [3]. 

2.1.1 Smáčivost 
Adhezní vazba nebude vznikat, pokud lepidlo není schopné vytvořit rovnoměrnou vrstvu 

na lepeném povrchu.  

 

Obr. 2 - Určení smáčivosti podle krajového úhlu [4] 
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Adheze závisí na polaritě, povrchovém napětí lepeného povrchu a typu lepidla. Lepidla totiž 

obsahují více reaktivních chemických látek, proto mají jeho molekuly jednostrannou elektrickou 

orientaci, jsou tzv. polární [3]. 

Smáčivost se určuje podle krajového úhlu alfa k lepenému povrchu a podle povrchové energie 

těchto látek, jak je vidět na Obr. 2, čím menší je krajový úhel (úhel smáčivosti) tím lepší bude 

smáčivost lepidla pro lepené povrchy. 

Lepidlo bude smáčet lepený povrch jen za podmínky, že jeho povrchová energie bude stejná, 

ideálně však menší, než je kritická povrchová energie lepeného materiálu. 

2.2 Koheze 
Jedná se o pevnost, resp. soudržnost vrstev lepidla mezi sebou, někdy je proto nazývána jako 

„vnitřní adheze“ (vnitřní pevnost lepidla). Je to charakteristika stavu lepidla, při němž jeho 

částice za působení mezimolekulárních a valenčních sil drží pospolu. Velikost koheze je dána 

kohezní energií. To je energie vynaložená k odtržení částice od zbytku lepidla. Pokud dojde 

k přetržení lepeného spoje ve vrstvě lepidla, je jasné, že lepený materiál a adhezní síly jsou větší 

než koheze daného lepidla [3; 4]. 

Podle adheze a koheze se také stanovuje kvalita lepidel při zkoušce tahem až do přetržení (viz 

Obr. 3). 

 

Obr. 3 - Hodnocení kvality lepidel z pohledu adheze a koheze [3] 
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Pro lepené spoje je dobré navrhovat takové materiály, aby koheze uvnitř lepidla byla stejná nebo 

vyšší než adheze v místě spoje (mezi adherendem a lepidlem). Mělo by být zajištěno, že lepený 

spoj nebude praskat přednostně, ale také platí, že kohezní a adhezní síly by měly být voleny 

v přibližně stejné velikosti [3]. 

2.3 Teorie lepení 
Nejprve je třeba zdůraznit, že mechanismy tvorby lepeného spoje jsou složité záležitosti, a proto 

lze říci, že teorie u lepení stále zaostává za praxí na rozdíl od jiných technologií. Teorie lepení je 

založena na vztazích molekul mezi sebou. Podle molekulové struktury se popisuje především 

adheze. Nejčastěji zmiňované teorie adheze jsou [3; 5]:  

• molekulová teorie, 

• elektrostatická teorie, 

• difuzní teorie, 

• chemická teorie, 

• reologická teorie.  

Dále se ještě uvádí mechanická adheze, kdy se nejedná o molekulovou teorii, ale o mechanický 

spoj. Je to spojení, ve kterém lepidlo vytváří mechanické zachycení adherendů skrze povrchové 

nerovnosti, dutiny, póry, výstupky apod. (viz Obr. 4). Pevnost takového spojení je určena 

mechanickými vlastnostmi lepidla (tedy kohezí). Pro tento typ spoje se předpokládá dobrá 

smáčivost [5]. 

 

Obr. 4 - Princip vytvoření mechanického spoje (1 - lepený adherend, 2 - nános lepidla, 3 - dutiny povrchu adherendu, 
3a – hluboká vnitřní dutina, 3b – kolmá dutina, 3c – kulová dutina, 3d - plochá vnitřní dutina) [1] 

2.3.1 Molekulová teorie (adsorpční) 
V dnešní době je to nejčastěji přijímaná teorie. Vzhledem k tomu, že adheze se zakládá 

na vzájemném působení molekul adherendu a lepidla, je nutné, aby molekuly obou materiálů 

měli polární funkční skupiny schopné vzájemného působení. 

Toto spojení vzniká postupně během těchto dvou kroků: 

• přesun molekul lepidla na povrch adherendu, 
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• dochází ke vzájemnému působení van der Waalsových sil poté co je vzdálenost molekul 

menší než 0,5 nm. Tento proces probíhá, dokud nedojde k adsorpční rovnováze. 

Pokud je dostatečný molekulární kontakt adherendu a lepidla, tak van der Waalsovy síly zajišťují 

dobrou pevnost adheze. Kontakt je spojen se schopností lepidla smáčet povrch adherendu [3; 

5]. 

2.3.2 Elektrostatická teorie 
Základem adheze u této teorie je dvojitá vrstva tvořena dotykem dvou různých substancí 

ve spoji. Spoj je tedy popisován jako kondenzátor, jehož rozdílně nabité desky se přitahují. 

Po oddělení desek se musí vzniklý potenciální náboj vybít nebo vyzářit jako elektronová emise. 

Ovšem při podrobnějších studiích nebyl nalezen vztah mezi velikostí povrchového napětí 

a pevností odpovídajících lepených spojů [3; 5]. 

2.3.3 Difúzní teorie 
Pevnost spoje je tvořena vzájemnou difuzí polymerů (či jiných materiálů) napříč rozhraním. Tato 

teorie je založena na skutečnosti, že některé látky difundují navzájem. Průběh difuze, který záleží 

na čase, teplotě, viskozitě, kompatibilitě adherendu a lepidla, relativní molekulové hmotnosti 

polymerů apod., ovlivňuje pevnost spojení. 

Ovšem nevysvětluje možnost spojení navzájem nedifundujících materiálů jako je např.: kov – 

sklo, přestože je možné mezi nimi utvořit lepený spoj [3; 5]. 

2.3.4 Chemická teorie 
K vytvoření lepeného spoje, který bude vykazovat jen kohezivní lom je potřeba vznik primárních 

chemických (kovalentních) vazeb na hranici adherendu a lepidla. Tyto vazby se vytvářejí občas 

a v malém množství. Všeobecně se ale lepí v termodynamických podmínkách, jež tvorbu 

chemických vazeb neumožnují. 

Za předpokladu vzniku těchto vazeb nelze říci, že dojde ke zvýšení pevnosti spoje, jelikož snahy 

obohatit adheziva a adherendy o reakce schopné látky většinou nezajistí lepší vlastnosti spoje 

[3; 5]. 

2.3.5 Rheologická teorie 
Je to nejnovější teorie, podle které je adheze způsobena fyzikálně-mechanickými a reologickými 

vlastnostmi adherendů a lepidel. Z podrobných studií bylo zjištěno, že lom probíhá vždy 

kohezivně v adherendu nebo adhezivu. Pevnost spoje tedy závisí na mechanických vlastnostech 

materiálů a napětími ve spoji.  
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Tato teorie sice nepopisuje důvody vzniku lepeného spoje, ale poskytuje realistické výpočty 

pevnosti spojení. Neuvažuje síly ovlivňující pevnosti spoje, ale řeší jevy, které tvoří vazebnou 

vrstvu a chování vrstvy [5]. 

3 Lepidla a jejich rozdělení 
Definice lepidla dle normy ČSN EN 923 zní následovně: 

„Nekovová látka schopná spojovat materiály slepením povrchů (adhezí) s tím, že lepený spoj 

disponuje potřebnou vnitřní pevností (kohezí)“ [6]. 

Dle této definice lze mezi lepidla řadit velký výběr materiálů, od stavebních malt a cementů přes 

přírodní pryskyřice až po syntetická lepidla. Kvůli technické praxi jsou tedy lepidla následně 

dělena podle jejich specifikací [1]. 

Dělení lepidel je možné několika způsoby, které nejsou vždy ideálním měřítkem. Většina 

způsobů se zaměřuje na jedno nebo dvě základní kritéria, proto se některá lepidla hůře zařazují. 

Většina systémů na dělení lepidel používá tyto hlediska podle [1; 5; 7]: 

• chemického složení, 

• fyzikální podstaty, 

• počtu složek, 

• kvality lepeného spoje, 

• technologie nanášení (tekutosti), 

• druhu vazby, 

• nosného media, 

• způsobu vytvrzování, 

• lepivosti, odolnosti a reaktivnosti, 

• použití atd. 

V této práci budou popsány především dvě základní kategorie pro rozdělení lepidel, a to podle 

chemického složení a fyzikální podstaty. 
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3.1 Rozdělení lepidel podle chemického složení 
• Anorganická 

Do této kategorie lepidel jsou řazeny cementy, malty, rozpustné silikáty jako např. vodní 

sklo, sádra, keramika apod. Anorganická lepidla vynikají svojí velkou teplotní odolností 

(některý typy až 3000 °C), ale je to vykoupeno menší pevností a křehkostí spoje [1; 8; 9]. 

• Se silikonovou bází 

Tato kategorie je v podstatě přechodem mezi organickými a anorganickými lepidly. Jsou 

to látky s centrálním atomem na bázi křemíku. Jedná se o polymerní řetězec složený 

z atomů křemíku, ve kterém se často vyskytuje substitující prvek organického původu. 

• Organická 

Jsou to polymerní látky, v nichž centrální atom tvoří uhlík. Organická lepidla se dále dělí 

na: 

• Přírodní 

Jedná se o lepidla rostlinného nebo živočišného původu. Pravděpodobně se 

mohou považovat za první lepidla na světě. U rostlinných lepidel je lehké sehnat 

suroviny a nejsou zdravotně škodlivá. Patří mezi ně například klihy získané ze 

zvířecích kůží nebo kostí, škrob vyrobený z mouky, klovatina vytvořená 

z rostlinných pryskyřic, albumin získaný z vajec, kasein vyrobený z mléka apod. 

[1; 8; 9]. 

• Semisyntetická 

Jedná se o lepidla, u kterých je polymerní řetězec tvořen z přírodních materiálů, 

ale pro schopnost lepení je dále chemicky modifikován. Zpravidla to jsou 

materiály na bázi celulózy. U řetězce z celulózy se modifikují karboxylové 

skupiny (estery, acetát, éter atd.). Takto chemicky modifikovaná přírodní lepidla 

se začínají používat ve zdravotnictví, jako např. kolagen [1]. 

• Syntetická 

Tato lepidla jsou velmi rozšířená ve všech oblastech použití. Dají se s nimi lepit 

kovy, plasty, textil, papír i kůže. Původně byly syntetické složky brány 

z přírodních složek. Například celuloid byl vytvořen z nitrátu celulózy. Syntetická 

lepidla lze rozdělit podobně jako plasty, protože to jsou látky z makromolekul. 

Tedy, jsou to lepidla na bázi reaktoplastů, termoplastů a elastomerů [8]. 
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3.2 Rozdělení lepidel podle fyzikální podstaty 
• Pevná (hot melt) 

Lepidla v tuhém stavu je pro lepící účinek nutné rozehřát na 150-250 °C (např.: přímým 

ohřátím pomocí indukce či jinak) tak, aby z nich vznikla plastická hmota, která už je 

schopná přilnout k lepeným povrchům (velká rychlost tuhnutí 3 až 30 s). Jsou vyráběna 

na bázi různých druhů pryskyřic, kaučuků, polyethylenvinylacetátu a jiných termoplastů  

[1; 8; 9]. 

 

• Polopevná 

Polopevná nebo tzv. plastická lepidla tvoří mezistupeň tekutých a pevných lepidel. Jedná 

se především o tmely, kaučuková lepidla, pasty, některé typy cementů apod. [1]. 

• Tekutá 

Ta se dále dělí na: 

• Disperzní 

Jedná se o roztok, v němž jsou rozptýleny částice jedné nebo více 

makromolekulárních látek. Jako disperzní prostředí je často použitá voda. 

Vznikem polymerace nebo kopolymerace monomerů ve vodném roztoku je 

získána schopnost lepení. Toto lepidlo vytvrzuje tím, že lepený materiál vsákne 

vodu z roztoku a následně se odpaří, proto musí být jeden z materiálů pórovitý.  

Pomocí změkčovadel, plniv, rozpouštědel a dalších látek je možné modifikovat 

vlastnosti výsledného lepidla.  

• Roztoková 

Jedná se o podobný princip jako u disperzních lepidel, ale makromolekuly zde 

nejsou rozptýleny v roztoku, nýbrž vytváří s roztokem jednotnou viskózní 

konzistenci. Roztoková lepidla se více dělí podle roztoku, se kterým pracují, tedy 

na roztoková lepidla vodná, rozpouštědlová, reaktivní (bezrozpouštědlová).   

Reaktivní skupinu lepidel je možné dále dělit na [8]: 

• reaktivní lepidla s přídavkem tvrdidel: 

• epoxidová, 

• fenolformaldehydová, 

• močovinoformaldehydová, 

• polyesterová, 

• polymethakrylátová, 
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• polyurethanová, 

• reaktivní lepidla anaerobní, 

• reaktivní lepidla reagující vlivem vlhkosti, 

• reaktivní lepidla vytvrzující při vyšší teplotě: 

• fenolformaldehydová, 

• melaminformladehydová. 

• Pasty a pěny  

Jsou jednoduše nanesitelné a mají nižší nároky na pevnost. K vytvrzení 

nepotřebují tlak, jejich adhezivní vlastnosti jsou využívány především kvůli 

těsnícím účinkům [5]. 

4 Obecný postup výběru konstrukce lepeného 
spoje a lepidla 

4.1 Výběr konstrukce lepeného spoje 
Při konstrukci lepených spojů je důležité myslet i na vlastnosti lepidla a jeho možnosti. 

Pro dosažení nejlepších výsledků se používají pouze střihově nebo tlakově působící síly na lepený 

spoj. Namáhaní loupáním není příznivé, ale je možné ho obejít konstrukčními opatřeními.  

Při přenášení větších sil je nutné správně nadimenzovat lepenou plochu spoje [3]. 

 Na Obr. 5 vlevo je znázorněno pět základních druhů zatížení lepeného spoje. Na obrázcích 5 

vpravo a obrázku 6 jsou ukázany příklady, jak je vhodné lepit a nelepit určité spoje při daném 

zatížení.  Na Obr. 5 jsou tahově střihové namáhané spoje a jejich možnosti spojení. Na Obr. 6 

jsou znázorněny spoje, při nichž hrozí odlupování a také jak se s nimi vypořádat.  
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Základní druhy zatížení    Tahově střihová zatížení 

              

Obr. 5 -Základní druhy zatížení (vlevo), Tahově střihová zatížení (vpravo) [4] 
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Síly způsobené loupáním 

 

Obr. 6 - Síly způsobené loupáním [4] 

4.2 Volba lepidla 
V dnešní době je velký výběr lepidel a tmelů, ve kterých je někdy obtížné se vyznat. Proto je 

dobré si před výběrem správného lepidla nebo tmelu připomenout některé základní zákonitosti, 

které mohou následně pomoci při výběru lepidla. Je dobré postupovat podle určitých 

parametrů, viz podkapitoly 4.2.1 až 4.2.9 [10]. 

4.2.1 Chemická podstata lepeného materiálu 
Bude záležet na materiálu lepeného dílu. Podle toho se omezí skupina možných lepidel. Např. 

pro kovy se bude volit z reaktivních lepidel (epoxidy, polyuretany). Pro nepolární plasty (PE, PP, 
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…) je nejlepší svařování, jinak se používá sekundový kyanoakrylát (úprava povrchu primerem). 

Pro polární plasty (PET, PVC, …) se použije reaktivní lepidlo, při savých podkladech disperzní nebo 

rozpouštědlové. Pro papír jsou vhodné akrylátové disperze, škrobová nebo kaseinová lepidla. 

Pro dřevo se používá klih, epoxidy a močovinová nebo fenolická lepidla [7]. 

4.2.2 Savost lepených materiálů 
Pro případy, kdy jsou oba materiály nesavé jsou používána lepidla reaktivní případně tavná. Když 

je jeden materiál savý a druhý nesavý, používají se lepidla disperzní nebo rozpouštědlová. Totéž 

platí i v případě, že jsou oba materiály savé [7].  

4.2.3 Požadavky na technologii lepení 
Zde se řeší, zda se bude provádět ruční nános pistolí (rozpouštědlová a disperzní lepidla), 

štětcem/stěrkou (rozpouštědlová, disperzní nebo reaktivní) nebo speciálními dávkovači bez 

přístupu vzduchu (kyanoakryláty, polyuretany, silikony). Při strojním nanášení se používá 

technologie stříkání, válečků a kotoučů (všechny druhy lepidla), speciálních dávkovačů (reaktivní 

lepidla) [7].  

Podle technologie nanášení se také volí vhodná viskozita. Pro lepení za studena jsou vhodná 

disperzní a rozpouštědlová lepidla, pro lepení za tepla některá reaktivní a tavná lepidla, 

pro lepení po tepelné aktivaci polyuretany, akrylátové disperze [7].  

4.2.4 Požadavky na rychlost lepení 
Lepidla s dlouhým časem vytvrzování (tzv. pomalá) se používají ve všech případech, kdy nanášení 

lepidla na velkou plochu obnáší více času. Jako lepidla s krátkým časem vytvrzování (rychlá) se 

používají např. sekundová (kyanoakryláty) [7]. 

4.2.5 Požadavky na pevnost spoje 
Pro fixační/dočasné spoje jsou vhodná kaučuková rozpouštědlová nebo disperzní lepidla. 

Pro permanentní spoje je nejvhodnější použít reaktivní lepidla, případně rozpouštědlová 

a disperzní. Záleží také na pevnosti adherendu. Stejné lepidlo může být pro jednu aplikaci fixační 

a pro druhou permanentní. Pokud je pevnost adherendu menší než koheze lepidla, jedná se 

o permanentní spoj, pokud ale bude výrazně převyšovat pevnost lepidla, bude se jednat o fixační 

spoj (např.: lepení papíru vs. lepení kovů) [7]. 

4.2.6 Požadavky na teplotní odolnost spoje 
Při nízké teplotní odolnosti se používají tlakově citlivá lepidla – samolepky (akryláty, tavná 

lepidla) od 30 °C do 70 °C. Pro střední odolnosti jsou vhodná rozpouštědlová a disperzní lepidla 

– do 100 °C. Pro vysoké odolnosti se používají dvousložková rozpouštědlová nebo disperzní, 
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reaktivní lepidla – do 140 °C. Pro velmi vysokou odolnost jsou určeny anorganické tmely na bázi 

vodního skla – do 600 °C [7]. 

4.2.7 Požadavky na vodovzdornost lepeného spoje 
Pro nízké odolnosti jsou určena lepidla z přírodních materiálů (klih, škrob, …). Pro střední 

odolnost se používají disperzní a rozpouštědlová lepidla a pro vysokou odolnost jsou speciální 

disperzní a reaktivní lepidla [7]. 

4.2.8 Požadavky na tuhost nebo ohebnost lepeného spoje 
Jako měkká lepidla jsou hodnocena trvale lepivé speciální akryláty a pevná (tavná) lepidla. Mezi 

pružná a ohebná lepidla řadíme kaučuková a některá disperzní lepidla. Dvousložková 

a epoxidová lepidla tvoří tuhé spoje. Jako křehká lepidla můžeme označit např. lepidla 

močovinová, kyanoakryláty, vodní sklo. [7] 

4.2.9 Požadavky na mechanické namáhání spoje během lepení   
Pokud ve spoji nevzniká napětí, je možné spoj ponechat v klidu zafixovaný (reaktivní a disperzní 

lepidla). Při napětí se spoj musí držet zafixovaný ihned po slepení (šikmé plochy, lepení čalounění 

a obuvi – kontaktní rozpouštědlová nebo disperzní lepidla).  Při velkém napětí se musí spoj držet 

pohromadě i po uvolnění stisku (tavná lepidla, papírenská lepidla). 

Určit správné lepidlo pro daný spoj je komplexní záležitost. V úvahu se musí vzít všechna již 

zmíněná hlediska. V průmyslových odvětvích, která se specializují na některé obory 

(podlahářství, čalounictví), se často opakují stejné požadavky, proto již není nutné brát v úvahu 

všechny výše uvedené parametry. [7] 

5 Postup výroby lepeného spoje 
Postup výroby lepeného spoje lze popsat ve čtyřech základních fázích [11], jak je uvedeno 

v následujících kapitolách 5.1 až 5.4. 

5.1 Příprava spojovaného materiálu 
Jedná se o nejdůležitější část postupu pro výrobu lepeného spoje. Proto je tomu věnována 

samostatná 31, kde se proberou všechny možné přípravy povrchu. 

5.2 Příprava lepidla na lepení 
Způsob přípravy lepidel závisí na čtyřech hlavních faktorech, které se vzájemně ovlivňují. 

V kritických případech může nastat takový děj, že lepidlo nemůže být použito. Jedná se o druh 

lepidla, stav lepidla, jeho způsob nanášení a způsob vytvrzení. Aby se co nejvíce prodloužila doba 
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spotřebování, výrobci se snaží dodávat lepidla v obalech, které co nejméně snižují živostnost 

lepidla [5]. 

5.3 Nanášení lepidla 
Aby došlo ke kvalitnímu lepenému spoji je nutné nanést souvislou a rovnoměrnou vrstvu lepidla 

na adherendu. Způsob nanášení závisí především na velikosti a tvaru spojovaného materiálu, 

které ovlivňují výběr prostředků pro nanášení a následné volby lepidla. Často však tento proces 

probíhá opačně, že se nejprve volí lepidlo a tomu se uzpůsobují prostředky nanášení. 

Na nanášení se používají štětce, tuby, stříkací pistole, polévací a máčecí zařízení, válečkové 

nanášecí systémy, fluidizační zařízení a různé další zařízení pro speciální nebo universální účely 

[5]. 

5.4 Montáž spoje 
Při montáži je důležité vytvořit vhodné mechanické podmínky a také podmínky pro vznik vazeb 

ve spoji. Pro vznik adhezivních a kohezivních vazeb je potřeba určitá teplota a tlak a také svou 

roli hraje čas mezi nanesením lepidla a konečnému slepení. Tlakem se zajistí rovnoměrná vrstva 

lepidla a vyplnění pórů adherendu. Dále se musí spoj zafixovat, než dojde k vytvrzení. Ke vzniku 

vazeb pomáhá teplota, např. umístění vzorku do pece či autoklávu [5]. 

6 Příprava povrchů před lepením 
Proto, aby byl povrch řádně očištěn, je potřeba odstranit veškeré oleje, mastnoty a cizí částice. 

Chyba na tomto kroku je pro většinu lepidel kritická, protože, aby měl adherend dobré smáčení, 

musí mít vyšší povrchové napětí než lepidlo. I pouhý otisk prstu při manipulaci s dílem může 

způsobit špatné smáčení. Pro odstraňování organických nečistot se používá odmašťování, 

zatímco volné částice se odstraňují mechanicky nebo chemicky (ponořením do lázně 

s kyselinami, alkalickými roztoky nebo jim podobným látkám) [11]. 

U přípravy povrchů je nejdůležitější dosáhnout smáčivosti adherendu lepidlem. Pro optimální 

pevnost spoje je nutné správně připravit povrch lepeného materiálu. Všechny povrchové úpravy 

mají za cíl co nejvíce zvýšit smáčivost povrchu lepidlem. Jedná se o nejdůležitější operaci před 

samotným lepením. Kvalita lepených spojů souvisí také s drsností povrchu [3]. 

Kovy se například odmašťují párou z trichlorethanu s následným pískováním nebo chemickým 

leptáním. Chemické čištění může být omezeno jen na oblast nanášení lepidla, ale odmastit se 

musí celý díl. Lepidlo by se mělo nanášet co nejdříve po přípravě povrchu. Pokud to není možné, 

je nutné udělat některá opatření, aby nedošlo ke kontaminaci povrchu adherendů 
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(vzduchotěsné a bezolejové prostředí). Leptané povrchy by neměly přijít do styku s pokožkou, 

dokonce i otření povrchu čistým hadříkem má vliv na adhezi. Pracovníci by měli používat 

bavlněné rukavice a také čisté nástroje. Nekovové a neporézní materiály je důležité odmastit 

čistícím prostředkem a poté provést důkladný oplach a osušení. Čistící prostředek může být 

nahrazen rozpouštědlem. Povrchy jsou následně kartáčovány, nebo tryskány pro získání větší 

drsnosti. U organických polymerů se často používá plazma ke zvýšení povrchové aktivity a tím 

ke zvýšení smáčivosti [11]. 

Zkoušení čistoty povrchu adherendu se provádí tím, že na povrch naneseme kapku vody. Když 

se kapka rovnoměrně rozloží, je povrch dobře smáčivý a čistý. Pokud ne, musí se proces očištění 

znovu opakovat. Lepení by se mělo provádět v oddělené místnosti od jiných operací. Při lepení 

ve stejné oblasti, kde se provádí i jiné výrobní operace, se musí postavit fyzická bariéra, aby 

nedošlo ke kontaminaci. Vzduch ve skladovacích a montážních prostorech by měl být filtrován 

a měl by být pod mírným přetlakem [11]. 

Stále probíhají studie na zdokonalení, případně vytvoření nových povrchových úprav, při kterých 

se nebudou muset používat zdraví škodlivé látky. Je zde určitý pokrok, ale nahrazení některých 

odmašťovadel ještě nějaký čas potrvá. Pro polymerní povrch jsou stále atraktivnější metody 

ošetření povrchu plazmou [11]. 

Jak už bylo uvedeno v 30, příprava povrchů je jedním z klíčových procesů pro vytvoření 

kvalitního lepeného spoje. Příprava povrchů před lepením je složitá, protože každý materiál 

vyžaduje specifické metody přípravy. Je vyžadováno, i když to není vždy praktické, aby byl 

základní materiál přímo vystaven lepidlu bez oxidické vrstvy, barvy a jiných povlaků [12; 13]. 

U kovových adherendů vzniká dobrá povrchová úprava vytvořením stabilního, řízeného růstu 

oxidů na jejich povrchu. Výběr správné metody přípravy povrchu pro konkrétní lepidlo vyžaduje 

pečlivé zhodnocení. Výběr je ovlivněn řadou faktorů, které jsou většinou patrné, ale ne vždy 

tomu tak je.  Mezi zřetelné faktory patří: rozměry součásti a vybavení pracovny.  Méně zřejmé 

je vyčerpávání aktivních chemických látek v ponorné lázni, případně výskyt cizích látek v lázni. 

Musí se zvážit návrh spoje, použité lepidlo a jeho zpracování a také vzájemně závislé faktory, 

jinak je optimální povrchová úprava k ničemu. Správná příprava povrchu by měla zajistit, že 

nejslabší článek spojení bude buď kohezní oblast lepidla nebo pevnost materiálu, nikoliv na jejich 

adhezním rozhraní. [12] 
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6.1 Povrchová úprava kovů 
Příprava povrchu u kovů obsahuje několik kroků, z nichž některé nejsou aplikovány. Nelze získat 

kvalitní spoje bez čištění (a obrušování) kovového povrchu. Kovy mají aktivní povrch, který 

absorbuje oleje a další nečistoty z okolní atmosféry. Seznam kroků pro přípravu kovových 

materiálů (a jejich frekvence použití): 

• čištění pomocí rozpouštědla nebo jiné chemické látky (vždy), 

• mechanické odstranění nečistot např. otryskáním (někdy), 

• zlepšení odolnosti proti korozi (téměř vždy), 

• primerování – nanášení materiálu na povrch (někdy), 

• povrchové kalení mechanické nebo chemické pro aktivaci povrchu (občas) [12; 13]. 

Tabulka 1 - Vliv přípravy povrchu kovů na lepené spoje [12] 

Adherend Úprava povrchu Lepidlo Pevnost ve smyku [MPa] 

Hliník Jak bylo obdrženo Epoxidové 3,06 

Hliník Odmaštění párou Epoxidové 5,77 

Hliník Mechanické 

očištění 

Epoxidové 12,1 

Hliník Leptání v kyselině Epoxidové 19,0 

Hliník Jak bylo obdrženo Vinil-fenolické 16,8 

Hliník Odmaštění Vinil-fenolické 19,9 

Hliník Leptání v kyselině Vinil-fenolické 35,7 

Korozivzdorná ocel Jak bylo obdrženo Vinil-fenolické 36,0 

Korozivzdorná ocel Odmaštění Vinil-fenolické 43,5 

Korozivzdorná ocel Leptání v kyselině Vinil-fenolické 49,7 

Ocel válcovaná za 

studena 

Jak bylo obdrženo Epoxidové 20,0 

Ocel válcovaná za 

studena 

Odmaštění párou Epoxidové 19,9 

Ocel válcovaná za 

studena 

Mechanické 

očištění 

Epoxidové 29,6 

Ocel válcovaná za 

studena 

Leptání v kyselině Epoxidové 30,8 
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Kovové povrchy se nejlépe čistí odmašťováním v lázních, pak následuje otryskání především 

pro zdrsnění plochy a tím i zvětšení styčné plochy povrchu. Chemickým leptáním dochází 

k odstranění slabě vázaných oxidů. Dalším užitečným krokem je tzv. primerování, tedy nanesení 

nátěru, který zvýší smáčivost povrchu a také jej chrání před oxidací. Nízkoenergetické povrchy, 

především plasty, potřebují úplně jiné povrchové úpravy.  

Proces čištění povrchů je žádoucí, pokud je přizpůsoben celému výrobnímu systému a také 

náklady odpovídají spolehlivosti. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. ukazuje důležitost správné p

řípravy povrchu pro 5 různých provedení lepení kovů při použití dvou různých lepidel a různých 

metod povrchových úprav [12; 14]. 

6.1.1 Čištění (odmašťování) kovů 
Pro zajištění silných a trvalých vazeb je potřeba provést správnou přípravu povrchu. Většina 

lepidel požaduje více než jen jednoduchou přípravu povrchu. U kovů se obvykle používá 

chemická a mechanická příprava. U většiny kovových povrchů je potřeba provést čištění 

rozpouštědlem, průběžné čištění nebo chemické ošetření. V některých případech je proveden 

Speciální nátěr (primerování) pro získání lepších výsledků u zvláště nepřilnavých povrchů. [12] 

6.1.2 Čištění rozpouštědlem 
Čištění rozpouštědlem je proces, při kterém dochází k odstranění nečistot bez změny povrchu 

adherendu. Jedná se o čištění parou, postřikem, ponorem nebo mechanickým a ultrazvukovým 

praním.  

Má čtyři základní postupy [12]:  

• odmaštění párou, 

• ultrazvukové odmaštění párou,  

• ultrazvukové čištění s tekutým mácháním,  

• natření, postřik nebo ponor v rozpouštědlu. 

Odmašťování párou odstraňuje oleje, tuky, vosky a další částice, které drží na povrchu 

adherendu.  Páry kondenzují na povrchu a tvoří kapalinu, která myje nečistoty a odnáší je pryč.  

Použitá rozpouštědla musí mít určité vlastnosti [12]: 

• vysoká rozpustnost olejů, tuků a jiných nečistot, 

• nesmí nijak reagovat za podmínek použití (nehořlavost, neexplozivnost, ...), 

• vysoká hustota par ve srovnání se vzduchem a nízká rychlost difúze do vzduchu pro 

snížení ztrát, 
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• nízké teplo odpařování a specifické teplo pro maximalizaci kondenzace a minimalizaci 

spotřeby tepla, 

• chemická stabilita, nesmí podporovat korozi, 

• bezpečnost při provozu. 

• bod varu dostatečně nízký pro snadnou destilaci a dostatečně vysokou pro snadnou 

kondenzaci (pro recyklaci a opětovné použití znečištěného rozpouštědla nebo 

regeneraci čistého rozpouštědla z použitého rozpouštědla), 

• shoda s právními předpisy o regulaci znečištění ovzduší. 

Příklady běžných rozpouštědel [12]: 

• methyl chloroform (1,1,1-trichlorethan), 

• methylenchlorid (dichlormethan),  

• perchlorethylen (tetrachlorethylen),  

• trichlorethylen, 

• trichlorrifluorethan.  

První dvě však již byla z důvodu znečištění životního prostředí zakázána. Proto byla vyvinuta další 

rozpouštědla [12]. 

Ultrazvukové odmašťování párou probíhá ponořením do vroucí lázně rozpouštědla. Poté jsou 

ponořeny v lázni s ultrazvukovými měniči, ty zajišťují rychlé míchání a kavitaci (opakovaná tvorba 

a rozpad bublin v rozpouštědle). Odstraňuje nečistotu i ze slepých děr. Záleží na frekvenci 

ultrazvuku. Nejběžnější frekvenční rozsah pro ultrazvukové čištění je od 20 000 do 50 000 Hz 

[12].  

Ultrazvukové čištění s ponorem je běžný postup pro vysoce kvalitní čištění. Tento postup 

využívá ruční aplikaci kapalných rozpouštědel. Tento proces není tak účinný jako oplachování 

parou, otěrem rozpouštědla, ponořením nebo rozprašováním, ale je vhodný pro mnoho aplikací 

pro přípravu povrchu a předběžné úpravy. 

Natření, postřik nebo ponor v rozpouštědle jsou nejjednodušší způsoby přípravy povrchů. 

Používají se většinou při kusové výrobě. 

Ve všech operacích čištění rozpouštědlem je důležité dodržovat bezpečnost. Musí se vzít v úvahu 

některé faktory: toxicitu, hořlavost a vybavení. S rozpouštědly se musí zacházet způsobem, který 

zabraňuje otrávení obsluhy. Pokud se používají hořlavá rozpouštědla, musí se skladovat, 

manipulovat s nimi a používat tak, aby se zabránilo možnosti vznícení [12; 14]. 
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6.1.3 Běžné čištění 
Jedná se o proces, kdy dochází k odstraňování nečistot z povrchu fyzikálními, mechanickými 

nebo chemickými prostředky bez chemické změny materiálu. V tomto procesu může být 

odstraněno malé množství základního materiálu. Mezi příklady patří tryskání (nejběžnější 

technika), kartáčování, broušení, abrazivní čištění a alkalické čištění nebo čištění detergentů. 

Před tímto krokem by se mělo provést čištění rozpouštědlem [12]. 

Tryskání je způsob, který se nejčastěji používá k dosažení dobré přilnavosti lepidel. Tryskání by 

mělo předcházet předehřívání železných kovů, aby se zachoval vytvořený ochranný oxid. 

Otryskávání je relativně jednoduchý proces. Abrazivo je poháněno stlačeným vzduchem nebo 

vysokotlakou vodou na povrch, který vyžaduje čištění nebo zdrsnění. Existuje mnoho druhů 

abraziv. Volba toho, které abrazivo použít, závisí na jeho účelu, na adherendu a nákladech [12; 

13]. 

Druhy abraziva [12]: 

• Oxid hlinitý má hranatý tvar. Je to nejoblíbenější čisticí (abrazivní) médium.  

• Karbid křemíku je extrémně tvrdý, ostrý, zrnitý materiál, který je křehčí než oxid hlinitý. 

Používá se při tryskání extrémně tvrdých materiálů a je poměrně nákladný.  

• Písek, oxid křemičitý je považován za příliš hladký a jednotný. Poruší se příliš rychle, aby 

byl užitečný při přípravě kovových povrchů, a proto se nedoporučuje, i když je levný 

a přirozeně se vyskytující. 

• Skleněné kuličky jsou vyrobeny z chemicky inertního sodnovápenatého skla. 

Otryskávání skleněnými kuličkami vytvoří metalurgicky čistý povrch dílů a zařízení. 

Kuličky jsou stejné velikosti a tvrdosti. Sklo je šetrné k životnímu prostředí. To může 

zjednodušit likvidaci a snížit náklady. Skleněné kuličky jsou často používány pro zmírnění 

napětí. 

• Rozdrcené sklo je k dispozici v řadě velikostí od hrubých až po velmi jemné. Rozdrcené 

sklo je vynikající nízkonákladovou alternativou k různým abrazivním prostředkům. 

Vytváří lesklou bílou kovovou povrchovou úpravu. Zatímco skleněné kuličky (balotina) 

povrch sjednocují (co se týče drsnosti) a zpevňují, rozdrcené sklo díky krychlovému tvaru 

lépe odstraňuje různé druhy nátěrů.  

• Ocelový šrot nebo kuličky jsou obvykle k dispozici s průměrem 0,2- 2 mm. Ocelový šrot 

má hrany a je vynikající pro použití na aplikace ve velkých tryskacích místnostech. Nesmí 

být používán na korozivzdorné oceli, kde je problémem impregnace železa.  
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• Ořechové skořápky jsou měkké, drobivé. Často se používají pro odstraňování nečistot, 

jako jsou usazeniny uhlíku nebo staré barvy z jemných částí nebo měkkých materiálů, 

jako je hliník.  

• Plastová zrna jsou další měkká média. Často se vyrábí z recyklovaných nebo odpadních 

plastů. Stejně jako skořápky ořechů se obvykle používají k čištění povrchů a odstraňování 

starých nátěrů bez poškození substrátu.  

• Hydrogenuhličitan sodný neboli jedlá soda je unikátní díky svým biologicky 

odbouratelným vlastnostem. Čištění po použití je snadné, protože soda je rozpustná ve 

vodě a může být doslova opláchnuta. Jedlá soda je běžně používána tam, kde je povrch 

citlivý. Typické aplikace pro jedlé sody zahrnují odstranění graffiti, trupy lodí a velké 

tiskové válce. Často se vyrábí ve vodní suspenzi a je poháněna vysokotlakou vodou [12; 

15]. 

• Oxid uhličitý, někdy též „suchý led“ je také používán jako tryskací medium. Hlavní 

výhody jsou, že neznečišťuje okolí, protože ihned vysublimuje do atmosféry. Tato 

metoda není abrazivní, tzn. povrch není při čištění poškozen. Při pracovní teplotě -25 °C 

se také jedná o dezinfekci [16]. 

6.1.4 Chemické ošetření  
Chemické ošetření je proces čištění již očištěného povrchu chemickými prostředky. Chemická 

povaha povrchu se mění tak, aby se zlepšila jeho přilnavost. Pro většinu spojů postačuje jen 

samotné odmaštění nebo očištění. Avšak pro dosažení maximálních mechanických vlastností se 

používá chemická nebo elektrolytická předúprava. Je důležité provést správné namíchání 

roztoků v daném poměru a také dobu aplikování pro daný materiál. Jinak nemusí dojít 

k dostatečné aktivaci. Dlouhý čas aplikace, také škodí, jelikož vytváří vrstvu chemických prvků, 

které mohou následnému lepení škodit.  Většina chemikálii používána na roztoky má vážné 

zdravotní účinky, a proto je potřeba při manipulaci s nimi maximální opatrnost [5].   

6.2 Primerování 
Základní nátěr (primer) je obvykle zředěný roztok lepidla v organickém rozpouštědle. Roztok se 

nanese na adherend, a vytvoří se vysušený povlak o tloušťce 0,0015 až 0,05 mm. Má především 

následující funkce [14]:  

• zlepšuje smáčení, 

• chrání povrch adherendu před oxidací po čištění povrchu, což prodlužuje dobu, která 

může uplynout mezi přípravou povrchu a aplikací lepidla (např. ze 4 hodin na 6 měsíců, 

v závislosti na metodě chemického ošetření), 
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• upravuje vlastnosti lepidla – zlepšení určitých vlastností, jako je odlupování, 

• slouží jako bariérový nátěr, aby se zabránilo nepříznivým reakcím mezi lepidlem 

a adherendem, 

• při montáži drží lepicí fólie nebo přilne na místě (tento typ primeru si zachovává 

přilnavost nebo se vyvíjí při teplotě místnosti nebo při zvýšených teplotách). 

Použití primerů poskytuje pružnější plánování výroby, vysokou spolehlivost spojů, méně přísné 

podmínky vytvrzování, větší výběr při volbě lepicího systému a odolnější spoje. Primery nejsou 

obvykle úplně vytvrzeny během jejich počáteční aplikace. Suší se při pokojové teplotě a některé 

se suší po dobu 30–60 minut při 65,5 °C. Pokud jsou primery u lepidla vyžadovány, výrobce 

lepidel jej uvede v technickém listu lepidla [12; 17]. 

6.3 Povrchová úprava plastů 
Hlavním rozdílem mezi kovovými materiály a plasty z hlediska lepení je jejich povrchová energie. 

Plasty mají obecně nižší povrchovou energii a tvoří horší adhezní vazby než kovy. Nejprve se 

používala příprava pouze chemickou úpravou povrchu. Poté byly vyvinuty metody přípravy 

pomocí plamene a plazmatu. Dnes jsou k dispozici metody chemické (chemické reakce ke změně 

povrchu), fyzikální (plazma a plamenová metoda) a objemové (aditiva, míchání a rekrystalizace). 

Ne všechny metody však mají komerční využití, kvůli svým omezením. Například plazmové 

ošetření je omezeno na menší komponenty a části. Ošetření plamenem a plazmou je účinné 

pro kontinuální fólie (pásy) a tenké plastové fólie, obvykle provozované při vysokém taktu 

výrobní linky [12; 18]. 

6.3.1 Vliv ošetření na plastové povrchy 
Změny na povrchu způsobené použitím metod přípravy povrchu jsou výsledkem čtyř procesů: 

čištění, ablace, zesítění a povrchová chemická modifikace (nejčastěji oxidace). Mezi běžné 

úpravy povrchu, patří plamenová, plazmová metoda a chemické leptání, které zvyšují 

povrchovou energii plastů, odstraňují slabé materiály a zpevňují povrch. 

Povrchové úpravy by se daly popsat jako přenos energie na povrch plastů, jehož výsledkem je 

odstranění nečistot. Jednou z možností zpracování je ablace, tedy degradace materiálu. 

Předpoklad je, že plazma degraduje (odstraňuje) amorfní částice plastu na povrchu, čímž se 

povrch zdrsňuje (větší plocha pro lepidlo) a také se odstraní polymerní řetězce se slabou 

povrchovou energií.  Při zpracování plazmou povrch oxiduje, může tak odstranit organické 

nečistoty povrchu. 
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Metoda zpracování plamenem je založená na tepelné oxidaci povrchu plastu, kdy plamen může 

dosahovat teplot okolo 2000 °C. Čistí povrch odpařováním slabých vrstev polymeru a znečištění 

[12]. 

6.3.2 Čištění povrchu 
Plastové materiály by měly být odmašťovány vodným roztokem detergentu (čistícího 

prostředku) a poté opláchnuty vodou a osušeny. Detergent může být smíchán s rozpouštědlem. 

Jejich roztoky mohou odstraňovat odlučovače nebo vosky z povrchu plastu. Mezi účinná 

rozpouštědla patří methylethylketon, aceton a methanol. Na každý plast se musí použít správné 

rozpouštědlo, jinak může dojít ke znehodnocení jeho povrchu. Tento krok čištění povrchu je 

zbytečný, pokud je použita metoda plazmová, která povrch dostatečně očistí [12]. 

6.3.3 Mechanické zpracování (hrubování povrchu) 
Mechanické zpracování a broušení plastů má stejný účinek jako u kovů. Z povrchu se odstraní 

volné a nestabilní polymery a tím se zvětší styčná adhezní plocha pro lepení. Tento krok není 

vhodný, pokud jsou požadavky na hladký a rovnoměrný povrch. Pokud je například plastový díl 

natřen, může být použití zdrsnění povrchu nemožné nebo omezené. V případě potřeby jsou 

plastové povrchy obvykle ručně broušeny nebo otryskány, aby se dodala povrchu dílu drsnost 

[12]. 

6.3.4 Ošetření plazmou 
Úprava povrchu plazmatem se provádí za atmosférického tlaku. Plazma je proud nabitých částic 

(elektrony a ionty), které jsou urychlovány elektrickým polem za působení vzduchu nebo jiných 

plynů. Účinnost úpravy je závislá na typu upravovaného plastu. 

Pro rovnoměrně upravený povrch je nutné dodržovat správné parametry rychlosti i výkonu 

plazmy. Existují zařízení pro pásovou výrobu (plazmový výboj z jedné či obou stran folie), nebo 

zařízení pro trojrozměrné modely pomocí plazmové hlavy.  

Předúprava plazmatem vytvoří na povrchu povlak z polárních funkčních skupin (hydroxylových, 

karbonylových, karboxylových), tím dochází ke zvýšení volné energie na povrchu adherendu. 

Termodynamické působení a malé velikosti těchto skupin mají za následek „inverzi“ polárních 

skupin, které se přesouvají pod povrch vytvořeného povlaku. Tento proces je označován jako 

hydrofobní regenerace. Například povlaky na polypropylenu mohou za 30 dní od předúpravy 

plazmou v podstatě přijít o vytvořený účinek, tedy zase ztratí volnou povrchovou energii a jsou 

pro další aplikace nepoužitelné. Aby nedocházelo k tak rychlým ztrátám, roubuje se povrch 

velkým objemem polárních funkčních skupin. Tím se ale významně prodlužuje celý proces úpravy 
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a zároveň se zvyšují náklady na vytvoření povlaku. Byla vyvinuta technologie, při které se 

roubovací sloučeniny přidávají do atmosféry plazmatu (vzduch). Přidávají se páry kyseliny 

akrylové, které proces regenerace prodlouží na více než 90 dní [12; 14]. 

6.3.5 Zpracování plamenem 
Při této metodě je adherend vystaven oxidačnímu plamenu, bohatému na kyslík. Ten se pak 

může vázat s jinými částicemi na povrchu. Jedná se o nejpoužívanější metodu předúpravy 

povrchu plastů. Pokud je plamen dostatečně kontrolován, je flexibilní a spolehlivý a umožňuje 

zpracování většiny geometrických tvarů povrchu. Používá se směs vzduchu a hořlavého plynu 

(butan, propan, zemní plyn). Pro účinnou úpravu je potřeba použít oxidační plamen. Tlak směsi 

vzduchu je 138-345 kPa a plynu (butan, propan, zemní plyn, …) je 1,7 kPa. Dále je potřeba 

nastavit klíčové parametry jako typ plynu, poměr plynu a vzduchu, typ hořáku, průtok plynu, 

vzdálenost plamene a rychlost pohybu hořáku. Nadměrná úprava povrch poškodí a 

nedostatečná úprava zase povrch správně nepřipraví [12; 13]. 

6.3.6 Leptání fluoroplastů sodíkem 
Fluoroplasty nelze ovlivnit většinou chemických látek na trhu. Výjimku tvoří vysoce oxidující látky 

jako např. sodík, draslík a jiné alkalické kovy. Základem pro lepení PTFE (teflonu) je tedy leptání 

sodíkem. Činidlo se připraví rozpuštěním kovového sodíku v kapalném amoniaku (hmotnostní 

koncentrace 0,5 až 1 %). Povrch se od nečistot nejdříve očistí acetonem, poté se adherend 

ponoří do připraveného roztoku na 2 až 10 s. To zvýší sílu smykového namáhání o řád nebo i více. 

Leptáním dochází k defluorizaci povrchu, jehož struktura je vysoce porézní. Dochází tedy 

k především k mechanickému spojení. Selhání se projevuje většinou odtržením leptané vrstvy 

[12]. 

6.4 Metody hodnocení přípravy povrchu 
Před lepením lze provést některé zkoušky, kterými se měří smáčivost, případně měřením 

pevnosti vazby a určením způsobu selhání lepeného spoje. 

6.4.1 Kapaliny pro měření povrchového napětí 
Je to běžně používaná metoda pro odhad úrovně zpracování plastových povrchů ve výrobním 

procesu. Používají se roztoky ze směsi dvou chemikálií, které vytvářejí kapaliny s různým 

povrchovým napětím. Zkouška pak spočívá v nanesení kapek těchto kapalin a pozorováním 

rozprostření kapek během 2 sekund [12].  
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6.4.2 Test vodním lomem 
Tato metoda spočívá v pozorování, zda očištěný povrch bude na celé ploše držet souvislý film 

vody místo tvoření kapiček. Takový stav se nazývá stav bez vodního lomu. Pokud je porušen, je 

v místě porušení znečištěná oblast. Na tento test se používá destilovaná voda [12].  

6.4.3 Test kontaktního úhlu 
Smáčivost bývá stanovena měřením kontaktního úhlu mezi povrchem polymeru a kapkou 

referenční kapaliny, jako je destilovaná voda. Malý úhel znamená dobrou smáčivost, zatímco 

velký úhel znamená špatnou smáčivost. Každý povrch má kritické povrchové napětí γc (kritické 

smáčení). Tekutiny s nižším, než kritickým napětím budou mít nulové kontaktní úhly a perfektně 

smáčí povrch. Tekutiny s vyšším napětím, než je kritické, budou mít konečný kontaktní úhel. 

Kritické povrchové napětí je v jednotkách dyn/cm při 20 °C [12].  

6.5 Doba expozice povrchu 
Doba povrchové expozice (SET – Surface Exposured Time) je doba, která uplynula mezi přípravou 

povrchu a skutečným spojením. Po očištění musí být díly chráněny před kontaminací během 

přepravy a skladování. Takto připraveného povrchu by se pracovníci měli dotýkat pouze za 

použití čistých rukavic. Doba, po kterou mohou být díly tímto způsobem bezpečně skladovány, 

se bude měnit v závislosti na povaze adherendů, lepidla, způsobu přípravy povrchu 

a požadované meze pevnosti spoje. Testy loupáním ukazují, že zvýšení SET obvykle snižuje 

kritickou pevnost spoje. Při správném skladování může mezi přípravou povrchu a skutečným 

spojením uplynout až 30 dnů, aniž by došlo ke ztrátě pevnosti spoje. Tuto hodnotu však ovlivňují 

teplota a relativní vlhkost, při kterých je materiál skladován [12; 14]. 
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Praktická část 
V experimentální části bylo řešeno vytipování vhodných (a dostupných) metod přípravy povrchu 

před lepením a jejich aplikace na různých kombinacích lepených materiálů s uhlíkovým 

kompozitem. Jednotlivé varianty byly vyhodnoceny a porovnány, přičemž základní hodnotící 

kritérium byla pevnost spoje (určená na základě střižné zkoušky).  

7 Příprava experimentu 
Příprava povrchů byla prováděna na čtyřech druzích materiálů: Uhlíkový kompozit, Ocel DC01, 

PA6xt (xt – extrudovaný) a ABS-MRF (MRF – jednodruhový regenerát) viz materiálové listy 

v příloze č.Příloha 2 až Příloha 4. Lepeny byly tedy rozdílné kombinace materiálů (ocel DC01, 

PA6, ABS), ale vždy s uhlíkovým kompozitem. Na všechny varianty byl použit stejný typ lepidla  

Scotch Weld 7260 B/A FC NS (viz technický list v Příloha 1), které bylo zvoleno podle požadavku 

zadavatele DP. 

Rozměry vzorků jsou převzaty z normy ČSN EN 1465 viz [19] – tzn. vzorky pro střižnou zkoušku. 

 

Obr. 7 - Rozměry zkušebního vzorku dle normy ČSN EN 1465. 1 - vrstva lepidla, 2 – plocha pro čelisti zkušebního 
stroje, 3 – plocha smyku [19] 

Pro jednotlivá spojení byla vybrána metoda přípravy povrchu. Aby mělo měření vypovídající 

hodnotu bylo stanoveno, že pro každou variantu se slepí minimální počet pěti vzorků.  

Z navržených variant vycházejících z normy ČSN EN 13887, technického listu lepidla, podle 

Ebnesajjada [12] a podle požadavku a možností zadavatele práce byly vybrány níže uvedené 

varianty. Chemické předúpravy byly z bezpečnostních důvodů i problému s následnou likvidací 

z návrhů vyřazeny (byly tedy vybrány varianty, které se používají u zadavatele, příp. je lze do 

výroby u zadavatele bez větších obtíží zařadit). 
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7.1 Vybrané varianty úpravy povrchu před lepením 

7.1.1 Uhlíkový kompozit-ocel DC01 
Varianty pro spojení uhlíkový kompozit-ocel jsou: broušení o hrubostech brusných pláten P80, 

P120, P240 a tryskání. Výsledné varianty jsou v Tabulka 2 (platí i pro následující tabulky, že 

varianty se zeleným políčkem byly vybrány pro praktické zkoušení). 

Tabulka 2 - Varianty pro spojení uhlíkový kompozit-ocel DC01 

 
Uhlíkový kompozit 

Broušení P80 Broušení P120 Broušení P240 Tryskání 

Ocel 

DC01 

Broušení P80     

Broušení P120     

Broušení P240     

Pískování     

 

7.1.2 Uhlíkový kompozit – PA6 
Varianty pro spojení uhlíkový kompozit-polyamid PA6 jsou: broušení (podle 

předchozích výsledků u varianty „uhlíkový kompozit-ocel“, byla vybrána nejlépe vycházející 

hrubost – tj. P120), tryskání, použití pouze primerů (Betaprime 5026, Terostat 8517 H, Sika 

Primer 207, viz Příloha 5 až 7), tryskání s vybraným primerem a pro PA6 přípravu povrchu 

plamenem, viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..  

Tabulka 3 - Varianty pro spojení uhlíkový kompozit-PA6 

 Uhlíkový kompozit 

PA6 

Broušení 

P120 

Tryskání 

F30 

Betaprime 

5026 

Terostat 

8517 H 

Sika 

Primer 

207 

Broušení + 

Sika primer 

207 

Broušení P120       

Tryskání F30       

Betaprime 5026       

Terostat 8517 H       

Sika Primer 207       

Broušení + Sika 

primer 207 
   

  
 

Ohřev plamenem       
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7.1.3 Uhlíkový kompozit – ABS 
Varianty pro spojení uhlíkový kompozit-ABS jsou: broušení (vychází z výsledků u ocelí, byla 

vybrána nejlépe vycházející hrubost brusného plátna – tj. P120), tryskání, použití pouze primerů, 

tryskání s vybraným primerem a pro PA6 přípravu povrchu plamenem, viz Tabulka 4. 

Tabulka 4 - Varianty pro spojení uhlíkový kompozit-ABS 

 Uhlíkový kompozit 

ABS 

Broušení 

P120 

Tryskání 

F30 

Betaprime 

5026 

Terostat 

8517 H 

Sika 

Primer 

207 

Broušení + 

Sika primer 

207 

Broušení P120       

Tryskání F30       

Betaprime 5026       

Terostat 8517 H       

Sika Primer 207       

Broušení + Sika 

primer 207 
   

  
 

Ohřev 

plamenem 
   

  
 

 

Dle konzultace s firmou 3M nebyl k použitému lepidlu doporučen ani jeden z vybraných primerů, 

protože je zde riziko změny teplotní odolnosti lepeného spoje [20]. Tyto druhy primerů však byly 

zvoleny na základě požadavků firmy Mubea, jelikož se jedná o nejčastěji používané primery ve 

firmě. 

7.2 Návrhy na možnosti přípravy povrchů  
Před jakoukoliv předúpravou povrchu (kromě metody ohřevu plamenem) je nutné provést fázi 

odmaštění.  

7.2.1 Příprava povrchů pro uhlíkový kompozit 
Dle normy ČSN EN 13887 se reaktoplasty připravují odmaštěním a mírným zdrsněním. 

Doporučuje se provést lepení do 4 hodin od úpravy povrchu a broušení ve směru vláken, aby se 

co nejméně poškodily [21]. V tomto experimentu byly vzorky připravovány následujícím 

způsobem: 
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• Odmaštění bylo prováděno pomocí hadříku namočeného v acetonu po broušení. 

Po tryskání se u spojení s plasty provedlo odmaštění v ultrazvukové lázni s 5 % roztokem 

přípravku STAR 75 PN “Xi“ v demineralizované vodě při teplotě 60 °C po dobu 10 minut.  

• Broušení ve firmě bylo prováděno pomocí vzduchové brusky, broušení v dílnách ČVUT 

bylo prováděno pomocí úhlové brusky s nástavcem na brusné kotoučky s danými 

drsnostmi. 

• Tryskání probíhalo ve firmě s abrazivem F24 (čistší korund je vhodný i na korozivzdornou 

ocel – obsahuje méně železa, zrna o velikosti 850-710 μm), v dílnách ČVUT pak 

s abrazivem F30 („obyčejný“ korund o velikosti zrna 710-600 μm – nejbližší možnost, co 

měla Fakulta strojní k dispozici. Pro porovnání – velikost zrn u brusného papíru P120 je 

průměrně 125 μm [22])  

7.2.2 Příprava povrchů pro ocel DC01  
Dle normy ČSN EN 13887 se ocel nejprve odmastí a pak následuje buď mírné zdrsnění nebo 

leptání. Chemické úpravy oceli se mají používat pouze v případech, kdy není k dispozici brusné 

zařízení. V tomto experimentu byly vzorky připravovány stejně jako výše uvedené vzorky 

z uhlíkového kompozitu (viz kapitola 7.2.1). 

7.2.3 Příprava povrchů u polyamidu/nylonu (PA6xt)  
Polyamid snadno absorbuje vlhkost ze vzduchu. Z tohoto důvodu je žádoucí udržet nízkou 

vlhkost před lepením. Části by měly být před lepením mírně zahřáté. V tomto experimentu byly 

vzorky připravovány následujícím způsobem: 

• Odmaštění bylo prováděno pomocí hadříku namočeného v technickém lihu, jelikož 

při styku s acetonem docházelo k leptání a rozpouštění polyamidu. 

• Broušení i tryskání probíhalo jako u vzorků z uhlíkového kompozitu.  

• Primery Betaprimer 5026, Terostat 8517 H a Sika Primer 207 dodané firmou Mubea byly 

připravovány dle jejich technických listů (viz příloha).  U Betaprimeru a Sika primeru 

potřebovaly vzorky 10 minut na zaschnutí nátěru, u Terostatu 15 minut. 

• Pro metodu ohřevu plamenem byl použit kyslíko-acetylénový hořák s nastaveným 

směšovacím poměrem plynů pro oxidační plamen dle kapitoly 6.3.5 (tlaky plynů: 

acetylén 0,05 MPa a kyslík 0,5 MPa). Rychlost pohybu hořáku byla cca 50 cm/s, s 

ohřevem ve vzdálenosti cca 10 cm. Teplota plamene se pohybovala okolo mezi 1800-

2000 °C. Doba expozice byla cca 15 minut. 
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7.2.4 Příprava povrchů pro ABS 
Byly použity stejné metody a postupy jako u polyamidu (viz kapitola 7.2.3) kromě odmašťování. 

Jako odmašťovadlo byl použit aceton, jelikož nejevil žádné známky poškození základního 

materiálu. 

8 Lepení a zkoušení vzorků 
První část lepených vzorků byla provedena ve firmě Mubea v Žebráku. Lepily se všechny varianty 

uhlíkový kompozit-ocel DC01.  

Vyhodnocení vycházelo z normy ČSN EN 1465 - stanovení pevnosti ve smyku při tahovém 

namáhaní přeplátovaných lepených sestav – dále budu v práci používat označení tahová 

zkouška. Při přípravě experimentu byla nejprve provedena zkouška na dvou vzorcích 

obroušených hrubostí P80 a vytvrzených při 85 °C po dobu 45 minut. Jak je vidět na obrázcích č. 

Obr. 8. a Obr. 9., vzorky praskly v uhlíkovém kompozitu, kde nejspíše došlo k mezivrstvové 

delaminaci. To znamená, že uhlíková vlákna nebyla řádně prosycena pryskyřicí, a tudíž nedošlo 

ke správnému přenosu zatížení na všechna vlákna. 

 

Obr. 8 - Roztržení vzorku v e zkušebním trhacím stroji 
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Obr. 9 – Slepené vzorky, připravené pro tahovou zkoušku (vlevo), roztržené vzorky po provedení zkoušky (uprostřed a 
vpravo) 

8.1 Příprava vzorků pro proces lepení 
Příprava probíhala dle kapitoly 8. Vzorky byly očištěné acetonem, pak zdrsněny tryskáním 

(hrubost korundu F24) nebo broušením (hrubost P80, P120 a P240) a znovu očištěné acetonem. 

Poté byly zafixovány k ocelovému plechu (za použití tavné pistole s náplní 

ethylenvinylacetátových polymerových tyčinek – viz obrázky č. Obr. 10. až Obr. 16.), na kterém 

pak byly vzorky vloženy do pece a vytvrzeny. Pro vytvrzování byla použita komorová sušárna 

typu S od firmy LAC, s.r.o. 



48 
 
 

 

Obr. 10 - Zafixované vzorky na ocelovém plechu. 

 

Obr. 11 - Nanesení lepidla na připravené vzorky (drát slouží k zajištění správné vrstvy lepidla, tj. 1 mm). 
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Obr. 12 - Hotové slepené vzorky 

Dále byly připraveny vzorky pro spojení uhlíkový kompozit-ABS a uhlíkový kompozit-PA6 (viz 

Obr. 13. Vzorky byly očištěny acetonem kromě vzorků z polyamidu. Ty se při styku s acetonem 

začaly okamžitě rozpouštět, tudíž byl použit technický líh. Dále byly vzorky buď otryskány 

(hrubost F30), broušeny (hrubost P120) nebo se na ně nanášely primery. V plastových vzorcích 

z tryskání zůstalo hodně zaseklých zrn korundu, proto se odmašťovaly v ultrazvukové lázni (5 % 

roztok demineralizované vody s přípravkem STAR 75 PN “Xi“) s teplotou 60 °C po dobu 10 minut. 

Vzorky byly odmaštěny po broušení acetonem nebo technickým lihem. 

Nanášení lepidla i odmašťování vzorků probíhalo v klimatizované a odvětrávané laboratoři 

při teplotě 23-26 °C, a poté vytvrzeny v peci při 85 °C po dobu 45 minut. 
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Obr. 13 - Připravené vzorky uhlíkový kompozit-ABS a uhlíkový kompozit-PA6. Metoda přípravy povrchu broušením 
(hrubostí P120) a tryskáním korundem (s hrubostí F30). 

Nanášení primerů probíhalo na papírové podložce, pomocí pěnového válečku, jak je ukázáno na 

obrázku 14. 

 

Obr. 14 - Ukázka nanášení primerů 
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Obr. 15 - Pracoviště pro ohřev plamenem (vlevo), detail oxidačního plamene (vpravo) 

 

Obr. 16 - Vzorek po ohřevu plamenem 

8.2 Vyhodnocení vytvořených vzorků 
Všechny slepené vzorky byly po vytvrzení podrobeny stejnému typu zkoušky – tj. zkoušce tahem. 

Před zkouškou tahem byly vzorky kvůli prokluzování v čelistech opatřeny hliníkovými plíšky 

na koncích z obou stran (viz obr. 17). Konce byly broušeny hrubostí P80 a lepeny dvousložkovým 

lepidlem UHU PLUS endfest 300. 
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Obr. 17 - Nalepení pomocných plíšků pro tahovou zkoušku na uhlíkový kompozit 

 

Obr. 18 - Nalepení plíšků na uhlíkový kompozit a plasty 

  

Obr. 19 – Připravené vzorky pro zkoušku tahem (vlevo) a upnutý vzorek v trhacím zařízení (vpravo). 

K provedení tahové zkoušky byl použit zkušební přístroj LabTest Model 5.100SP1 s rychlostí 

pohybu rychlostí 5 mm/min. Parametry zařízení jsou uvedeny v Tabulka 5. (i Obr. 20.) a 

fotografie zařízení je Obr. 21. Teplota na pracovišti byla 26 °C. 

 

Obr. 20 - Štítek trhacího zařízení LabTest Model 5.100SP1 
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Tabulka 5 - Parametry stroje LabTest Model 5.100SP1 

Technická data 5.100SP1 

Jmenovité zatížení [kN] 100 

Max. zkušební rychlost [mm/min] 600 

Přesnost řízení rychlosti [%] ±0,5 

Rozlišení příčníku [μm] 1 

Tuhost rámu [mm/N] 1,6x 10-6 

Rozpětí sil [kN] 500-600 

Přesnost měření síly [%] ±0,3 z hodnoty v rozsahu 

Přesnost dráhy [μm] 1 - ČSN EN ř513 

Přesnost měření napětí [%] ±0,5 průtahoměru 

 

  

Obr. 21 - Zkušební zařízení LabTest Model 5.100SP1 
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9 Vyhodnocení výsledků u jednotlivých variant 
lepených spojů 

Jako rozhodující parametr pro vyhodnocení byla stanovila maximální síla při přetržení vzorku. 

Pro lepší přehlednost bude dále u každé metody uvedena tabulka s naměřenými nejvyššími 

hodnotami síly při přetržení a pod ní graf s průběhem síly na dráze (tzv. pracovní diagram) 

z trhacího zkušebního zařízení pro jednotlivé vzorky.  Dráha není pro vyhodnocení úplně 

relevantní, kvůli pohybu čelistí. Pro naše měření je ale rozhodující především síla při přetržení. 

Pro ukázku jsou v Příloha 8 až 10 uvedeny protokoly ze zkoušení na trhacím zařízení pro variantu 

broušení P120 pro jednotlivé materiály. 

9.1 Uhlíkový kompozit-ocel DC01 

9.1.1 Broušení P80 
Tabulka 6 - Naměřené hodnoty pro spojení uhlíkový kompozit-ocel DC01 pro variantu broušení P80 

 Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Vzorek 5 

Síla [N] 3719 4104 4194 4443 4763 

 

 

Obr. 22 - Průběhy závislosti síly na dráze u jednotlivých vzorků uhlíkový kompozit-ocel DC01 pro variantu přípravy: 
broušení P80 

U tohoto grafu je vidět velký rozptyl hodnot. Proto ze statistických důvodů byly odebrány 

nejvyšší a nejnižší hodnoty a stanovena průměrná hodnota max. síly při přetržení. Průměrná 

hodnota pak vychází 4247 N.  
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9.1.2 Broušení P120 
Tabulka 7 - Naměřené hodnoty pro spojení uhlíkový kompozit-ocel DC01 pro variantu broušení P120 

 Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Vzorek 5 

Síla [N] 5781 5954 4705 4971 6096 

 

 

Obr. 23 - Průběhy síly na dráze jednotlivých vzorků uhlíkový kompozit-ocel DC01 pro variantu přípravy: broušení 
P120 

Vzhledem k tomu, že jsou hodnoty vzorku č. 1, 2 a 5 podobné a vzorky č. 3 a 4 o dost menší, 

resp. větší, opět byly zanedbány (jako v předchozím případě – viz kapitola 9.1.1). Nejspíše se 

jedná o špatnou přípravu vzorků. Tedy průměrná hodnota by byla 5944 N. Což je o 1697 více než 

u předchozí metody přípravy (broušení P80).  
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9.1.3 Broušení P240 
Tabulka 8 - Naměřené hodnoty pro spojení uhlíkový kompozit-ocel DC01 pro variantu broušení P240 

 Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Vzorek 5 

Síla [N] 5149 5341 4110 5779 5459 

 

 

Obr. 24 - Průběhy síly na dráze jednotlivých vzorků uhlíkový kompozit-OCEL DC01 pro variantu broušení P240 

 Je opět vidět větší rozptyl hodnot, proto se statisticky odebere nejvyšší a nejnižší hodnota, tak 

průměr zbylých hodnot je 5316 N. Je vidět pokles oproti broušení P120. 
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9.1.4 Tryskání F24 
Tabulka 9 - Naměřené hodnoty pro spojení uhlíkový kompozit-ocel DC01 pro variantu tryskání F24 

 Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Vzorek 5 

Síla [N] 4772 4735 4710 4462 4154 

 

 

Obr. 25 - Průběhy síly na dráze jednotlivých vzorků uhlíkový kompozit-OCEL DC01 pro variantu tryskání F24 

U vzorku č. 4 a 5 jsou vidět nižší hodnoty oproti třem předchozím. Pro vyhodnocení se zanedbají 

a poté průměr vychází 4736 N. Je znatelný pokles oproti metodám broušení P120 a P240, ale 

hodnoty jsou více podobné. Rozptyl u metod broušení je vždy přes 1000 N, kdežto při tryskání 

jen max. 600 N. To je způsobeno, nejspíše tím, že broušení vzorků probíhalo ručně. 
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9.2 Uhlíkový kompozit-PA6 

9.2.1 Broušení P120 
Tabulka 10 - Naměřené hodnoty pro spojení uhlíkový kompozit-PA6 pro variantu broušení P120 

 Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 

Síla [N] 963 1013 694 872 

 

 

Obr. 26 - Průběhy síly na dráze jednotlivých vzorků uhlíkový kompozit-PA6 pro variantu broušení P120 

U této varianty jsou byly nakonec k dispozici pouze 4 vzorky, jeden ze vzorků se rozpadl po 

vytvrzování v peci. Průměr hodnot bez nejnižšího vzorku byl 949 N.  
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Broušení P120 + Ultrazvuková lázeň 

Tabulka 11 - Naměřené hodnoty pro spojení uhlíkový kompozit-PA6 pro variantu broušení P120 + ultrazvuková lázeň 

 Vzorek 1  Vzorek 2 

Síla [N] 2130  2050 

 

 

Obr. 27 - Průběhy síly na dráze jednotlivých vzorků pro variantu uhlíkový kompozit-PA6 broušení P120 s ultrazvukovou 
lázní. 

Tyto vzorky byly vytvořeny pro ověření funkčnosti (resp. vhodnosti použití) ultrazvukového 

čištění po tryskání. Vzhledem k nárůstu potřebné síly pro přetržení vzorku a vzhledem k tomu, 

že jeden vzorek praskl mimo lepený spoj, lze dočištění v ultrazvukové lázni výrazně doporučit. 

Průměr u těchto dvou vzorků je 2090 N. 
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9.2.2 Tryskání F30 
Tabulka 12 - Naměřené hodnoty pro spojení uhlíkový kompozit-PA6 pro variantu tryskání F30 

 Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Vzorek 5 

Síla [N] 1405 1732 1629 1750 1734 

 

 

Obr. 28 - Průběhy síly na dráze jednotlivých vzorků uhlíkový kompozit-PA6 pro variantu tryskání F30 

Vzhledem k tomu, že vzorky č. 1 a 3 mají oproti zbylým více odlišné hodnoty, bude se uvažovat 

špatná příprava povrchu a průměr se provede ze zbylých tří hodnot. To je 1739 N. Z grafu je vidět 

zřejmý nárůst síly oproti metodě broušení bez ultrazvukové lázně. Za následek může být 

považováno odmašťování v ultrazvukové lázni. 
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9.2.3 Betaprime 5026 
Tabulka 13 - Naměřené hodnoty pro spojení uhlíkový kompozit-PA6 pro variantu Betaprime 5026 

 Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Vzorek 5 

Síla [N] 1467 1743 1338 1568 1310 

 

 

Obr. 29 - Průběhy síly na dráze jednotlivých vzorků uhlíkový kompozit-PA6 pro variantu Betaprime 5026 

Před použitím primeru byly vzorky odmaštěné hadříkem namočeným v acetonu nebo 

technického lihu. Průměr hodnot výsledných sil je 1485 N. 
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9.2.4 Terostat 8517 H 
Tabulka 14- Naměřené hodnoty pro spojení uhlíkový kompozit-PA6 pro variantu Terostat 8517 H 

 Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Vzorek 5 

Síla [N] 864 1149 1400 1293 1311 

 

 

Obr. 30 - Průběhy síly na dráze jednotlivých vzorků uhlíkový kompozit-PA6 pro variantu Terostat 8517 H 

Před použitím primeru byly vzorky odmaštěny a poté natřeny primerem. Když se odebere 

nejnižší hodnota, vychází průměr 1288 N.  
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9.2.5 Sika Primer 207 
Tabulka 15 - Naměřené hodnoty pro spojení uhlíkový kompozit-PA6 pro variantu Sika Primer 207 

 Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Vzorek 5 

Síla [N] 1263 1396 1181 1906 1305 

 

 

Obr. 31 - Průběhy síly na dráze jednotlivých vzorků uhlíkový kompozit-PA6 pro variantu Sika Primer 207 

Po statistickém odebrání nejvyšší a nejnižší hodnoty vychází průměr sil 1321 N.  
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9.2.6 Tryskání F30 a Sika Primer 207 
Tabulka 16 - Naměřené hodnoty pro spojení uhlíkový kompozit-PA6 pro variantu tryskání F30 a Sika Primer 207 

P120 Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Vzorek 5 

Síla [N] 1979 1992 2067 1830 2092 

 

 

Obr. 32 - Průběhy síly na dráze jednotlivých vzorků uhlíkový kompozit-PA6 pro variantu tryskání F30 s nátěrem Sika 
Primer 207 

U této metody bylo nejdříve provedeno tryskání F30 a poté aplikován primer Sika Primer 207. 

Během zkoušení této varianty došlo dvakrát k přetržení materiálu PA6. Průměr síly je 

po statistickém vynechání nejnižší a nejvyšší hodnoty je 2013 N.  
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9.2.7 Metoda ohřevu plamenem 
Tabulka 17 - Naměřené hodnoty pro spojení uhlíkový kompozit-PA6 pro metodu ohřevu plamenem 

P120 Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Vzorek 5 

Síla [N] 2026 1658 1267 1444 1246 

 

 

Obr. 33 - Průběhy síly na dráze jednotlivých vzorků uhlíkový kompozit-PA6 pro variantu ožehu plamenem 

Před úpravou plamenem není potřeba žádného odmašťování. Pouze rychlý přejezd hořákem 

přes místo nanesení lepidla. Hned první vzorek vykazoval lom mimo lepený spoj. Ostatní spoje 

vydržely výrazně méně. Lze předpokládat, že je to způsobeno tím, že tato metoda byla 

prováděna ručně. Jinak se jedná o nejrychlejší přípravu povrchů ze všech navržených metod. 

Průměr u této metody je po odebrání nejnižší a nejvyšší hodnoty 1457 N. 
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9.3 Uhlíkový kompozit-ABS 

9.3.1 Broušení P120 
Tabulka 18 - Naměřené hodnoty pro spojení uhlíkový kompozit-ABS pro variantu broušení P120 

 Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Vzorek 5 

Síla [N] 711 763 1106 820 755 

 

 

Obr. 34 - Průběhy síly na dráze jednotlivých vzorků uhlíkový kompozit-ABS pro variantu broušení P120 

Průběhy pracovních diagramů jsou velmi „kostrbaté“. To je nejspíše způsobeno tím, že trhání 

vzorků neprobíhá přesně v ose díky pružnosti materiálu ABS. U broušení si je možné zase 

všimnout většího rozptylu hodnot. Po zanedbání vzorku 3 je průměr hodnot 762 N. 
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Broušení P120 + Ultrazvuková lázeň 

Tabulka 19 - Naměřené hodnoty pro spojení uhlíkový kompozit-ABS pro variantu broušení P120 + ultrazvuková lázeň 

 Vzorek 1 Vzorek 2 

Síla [N] 1139 1614 

 

 

Obr. 35 - Průběhy síly na dráze jednotlivých vzorků uhlíkový kompozit-ABS pro variantu broušení P120 s 
ultrazvukovou lázní 

Jak je vidět z tohoto grafu ultrazvuková lázeň pomohla, i když ne tak výrazně jako u spojení 

uhlíkový kompozit-PA6. průměrná hodnota max. síly je 1376 N.  
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9.3.2 Tryskání F30 
Tabulka 20 - Naměřené hodnoty pro spojení uhlíkový kompozit-ABS pro variantu tryskání F30 

 Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Vzorek 5 

Síla [N] 1301 1457 1095 1121 1182 

 

 

Obr. 36 - - Průběhy síly na dráze jednotlivých vzorků uhlíkový kompozit-ABS pro variantu tryskání F30 

U tryskání vycházejí vyšší hodnoty než pro broušení P120 bez ultrazvukové lázně a také jsou 

menší odchylky. Průměr hodnot je 1231 N. 
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9.3.3 Betaprime 5026 
Tabulka 21 - Naměřené hodnoty pro spojení uhlíkový kompozit-ABS pro variantu Betaprime 5026 

 Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 

Síla [N] 1165 1184 476 742 

 

 

Obr. 37 - - Průběhy síly na dráze jednotlivých vzorků uhlíkový kompozit-ABS pro variantu Betaprime 5026 

Před použitím primeru byly vzorky jen odmaštěny hadříkem namočeným v acetonu. U tohoto 

primeru je důležité říci, že se před provedením zkoušky rozpadly tři vzorky, proto musely být 

vytvořeny vzorky nové. Lze konstatovat, že tento primer je u spojení s ABS velmi náchylný 

na odlupovaní. Vzorek č. 3 a 4 vykazuje výrazně nižší hodnoty, jelikož byly částečně odloupnuté. 

Průměr max. síly pro přetržení (z hodnot vzorku č. 1 a 2) je 1174 N. 
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9.3.4 Terostat 8517 H 
Tabulka 22 - Naměřené hodnoty pro spojení uhlíkový kompozit-ABS pro variantu Terostat 8517 H 

 Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Vzorek 5 

Síla [N] 478 510 688 621 701 

 

 

Obr. 38 - Průběhy síly na dráze jednotlivých vzorků uhlíkový kompozit-ABS pro variantu Terostat 8517 H 

Před použitím primeru byly vzorky očištěny acetonem a poté natřeny primerem. Po odebrání 

nejnižší hodnoty vychází průměr 630 N. To je sice o dost méně než u betaprimeru 5026, ale zase 

je zde větší stabilita hodnot (žádný vzorek se nerozpadl). 
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9.3.5 Sika Primer 207 
Tabulka 23 - Naměřené hodnoty pro spojení uhlíkový kompozit-ABS pro variantu Sika Primer 207 

 Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 

Síla [N] 1119 913 1081 1052 

 

 

Obr. 39 - Průběhy síly na dráze jednotlivých vzorků uhlíkový kompozit-ABS pro variantu Sika Primer 207 

Při snímání vzorků z přípravku došlo ke zničení jednoho vzorku. Nanášení probíhalo 

po odmaštění acetonem. Na rozdíl od betaprimeru 5026 vykazují vzorky mnohem větší stabilitu 

hodnot (menší rozptyl) a oproti primeru Terostat 8517 H mají zase mnohem vyšší hodnotu max. 

síly. Průměr nejvyšší síly u této metody je 1041 N. 
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9.3.6 Tryskání F30 a Sika Primer 207 
Tabulka 24 - Naměřené hodnoty pro spojení uhlíkový kompozit-ABS pro variantu tryskání F30 a Sika Primer 207 

P120 Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Vzorek 5 

Síla [N] 2125 2004 2150 2053 2144 

 

 

Obr. 40 - Průběhy síly na dráze jednotlivých vzorků uhlíkový kompozit-ABS pro variantu tryskání F30 s nátěrem Sika 
Primer 207 

U této metody bylo nejdříve provedeno tryskání F30 a poté aplikován primer Sika Primer 207. 

Během zkoušení došlo nejprve k porušení materiálu ABS, který se natahoval a v některých 

případech i začal trhat, což je patrné i z křivek grafu. Průměr síly je po zanedbaní dvou nejnižších 

hodnot 2140 N.  
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9.3.7 Metoda ohřevu plamenem 
Tabulka 25 - Naměřené hodnoty pro spojení uhlíkový kompozit-ABS pro metodu ohřevu plamenem 

P120 Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Vzorek 5 

Síla [N] 2371 2297 2279 2333 2342 

 

 

Obr. 41 - Průběhy síly na dráze jednotlivých vzorků uhlíkový kompozit-ABS pro variantu ožehu plamenem 

Před úpravou plamenem není potřeba žádného odmašťování. Pouze rychlý přejezd hořákem 

přes místo nanesení lepidla. „Skákavý“ průběh pracovního diagramu byl nejspíše způsoben 

dodatečným utahováním čelistí zkušebního trhacího zařízení. Ale i tak nejvyšší hodnoty 

překročily mez kluzu materiálu (ABS). Průměr hodnot je 2324 N. 
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9.4 Vyhodnocení pro dané spojení 
Výsledky pro jednotlivé metody přípravy lepeného povrchu, většinou dopadly podle očekávání. 

U některých metod bylo vyhodnocení statisticky zmenšeno na minimálně 3 vzorky. Odchylky 

mohou být způsobeny nestejnou přípravou (ovlivněnou lidským faktorem). Jak je patrné z grafů 

(např. obr. č. Obr. 22 až Obr. 24), ruční broušení mělo velký rozptyl hodnot oproti metodě 

tryskání. Celkově nejlépe vychází metody strojní, jako například i ultrazvuková lázeň, ale také 

záleží na lepeném materiálu.  

9.4.1 Spojení uhlíkový kompozit-ocel DC01 
Tato spojení byla připravována ve firmě a převezena na odzkoušení (provedení tahové zkoušky 

a odečtení max. síly pro přetržení) do laboratoře ČVUT. Pro srovnání je níže vytvořený graf (obr. 

42) z průměrných hodnot maximálních sil při přetržení.  

 

Obr. 42 - Porovnání variant pro spojení uhlíkový kompozit-ocel DC01 

Jako nejlepší varianta po technologické stránce vychází broušení s hrubostí P120. Cenové 

srovnaní různých hrubostí brusného papíru je v řádech halířů. Tedy by pak záleželo na množství 

jeho zpracování. Ekonomičtější je spíše využití tryskání, kdy se abrazivo po vyčištění může 

používat znovu. Kromě toho, pokud by broušení mělo probíhat ručně, vykazuje tryskání menší 

rozptyl hodnot, tedy stabilnější pevnost lepidla. 

Bylo by zajímavé vyzkoušet metodu broušení P120 s dočištěním v ultrazvukové lázni pro lepší 

odmaštění.  Samozřejmě velikost lázně pak určuje velikost dílů, které je možné odmašťovat. 
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9.4.2 Spojení uhlíkový kompozit-PA6 
Tato spojení byla kompletně připravovaná v prostorách ČVUT. Pro srovnání je níže vytvořen graf 

z průměrných hodnot maximálních sil při přetržení (viz obr. 43). U tohoto spojení se u síly 

přibližně nad 2000 N začal spíše trhat polyamid. Tedy lepený spoj měl větší pevnost než lepený 

materiál. 

 

Obr. 43 - Porovnání variant pro spojení uhlíkový kompozit-PA6 

U tohoto spojení nejlépe vychází překvapivě varianta broušení P120 + odmašťování 

v ultrazvukové lázni. Tato metoda měla pouze ověřit funkčnost ultrazvukové lázně, proto pro ni 

byly vytvořeny pouze dva vzorky. Pro vyvozování obecných závěrů by tedy bylo nutné tuto 

metodu znovu řádně ověřit (na dostatečném počtu vzorků).  

Na druhém místě skončilo tryskání s abrazivem F30 a primerem Sika Primer 207. Když se 

podíváme na samotné primery, vychází nejlépe Betaprimer 5026. To je trochu nad očekávání, 

protože se jedná o primer se silanovým základem, kdežto zbylé dva mají základ polyurethanový, 

tedy na plasty vhodnější. Teoreticky by nejlépe měla vycházet varianta broušení P120 

s následným odmaštěním v ultrazvukové lázni a s primerem Betaprimer 5026. Tyto varianty však 

potřebují nejvíce kroků s největší spotřebou času. Zajímavé by také mohlo být pouhé odmaštění 

v ultrazvukové lázni a poté nanesení primeru. 

Z experimentu vyplynulo, že primer Terostat 8517 H je nejméně výhodný z hlediska síly, jelikož 

dosahuje nejnižších hodnot.  
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Z grafu (Obr. 29 a Obr. 31) uvedeném v kapitole 9.2.3 je vidět vždy jedna hodnota mnohem vyšší 

než zbylé hodnoty. Tedy je možnost, že při jiné metodě odmašťování, by se mohly získat lepší 

výsledky. 

Na třetím místě je tryskání F30 s odmaštěním v ultrazvukové lázni. 

Nejrychlejší metodou je samozřejmě ohřev plamenem. A jak je patrné z grafu (Obr. 33.) v 

kapitole 9.2.7, při strojním zpracování by se mohlo dosáhnout téměř nejlepších výsledků.  

Zvolit nejvhodnější metodu pro spojení uhlíkový kompozit-PA6 je složité, jelikož by stálo za to ve 

vybraných metodách pokročit a provést další měření. Na základě získaných výsledků a průběhů 

experimentu, se jeví jako nejpřijatelnější varianta tryskání F30 + Sika Primer 207, ale záleží 

na typu a velikosti dílů, které by měly být lepeny. Jak už bylo výše uvedeno, stojí za zvážení 

provést kombinaci již zkoušených variant, např. broušení P120 s ultrazvukovou lázní a nátěrem 

Betaprime 5026. 

9.4.3 Spojení uhlíkový kompozit-ABS 
Tato spojení byla kompletně připravovaná v prostorách ČVUT. Pro srovnání je níže vytvořený 

graf z průměrných hodnot maximálních sil při přetržení (Obr. 44). U tohoto spojení se u síly 

přibližně nad 2000 N začalo ABS protahovat i o několik centimetrů. Lepený spoj tedy vykazoval 

vyšší pevnost než lepený materiál.  

 

Obr. 44 - Porovnání variant pro spojení uhlíkový kompozit-ABS 

Jako nejvýhodnější a také nejrychlejší metoda byla vyhodnocena metoda ohřevu plamenem. U 

této metody došlo vždy k protažení vzorku ABS. 
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Přestože má varianta tryskání F30 s ultrazvukovou lázní a nátěr Sika Primer 207 nižší hodnoty 

síly (než metoda ohřevu plamenem), dalo by se říci, že je srovnatelná s metodou ohřevu 

plamenem. Z hlediska technologického však obsahuje více kroků a je časově náročnější, tudíž i 

méně ekonomická.  

U metody broušení je vidět výrazný nárůst síly po odmaštění v ultrazvukové lázni.  

Z primerů sice nejlépe vychází Betaprime 5026, bohužel však při zkoušení docházelo 

k opakovanému rozpadání vzorků při manipulaci na přípravku. Lze tedy říci, že tento primer je 

velmi náchylný na odlupování. Nejnižší hodnoty z primerů zase vykazuje Terostat 8517 H.  Tedy 

nejlepší možný primer pro toto spojení je Sika Primer 207. 
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Závěr 
Diplomová práce se zabývala přípravou povrchů kompozitů, kovů a termoplastů pro lepení 

různých kombinací těchto materiálů. V teoretické části byl mimo jiné popsán vznik lepeného 

spoje, dělení lepidel a příprava povrchů pro proces lepení. V praktické části byly navrhnuty a 

následně ověřeny možnosti příprav povrchů pro lepení.  

Na základě provedení a vyhodnocení experimentu lze doporučit nejvhodnější variantu 

pro jednotlivá spojení. Metod přípravy povrchu a jejich kombinací samozřejmě existuje mnohem 

více. Jejich ověření by však vyžadovalo práci na několik měsíců a tvoření několika set vzorků. 

Z tohoto důvodu byly v diplomové práci vybrány především metody, které by firmě Mubea 

technologicky a ekonomicky mohly vyhovovat, nebo si je firma sama zvolila (například volba 

použitých primerů).  

Pro spojení uhlíkový kompozit-ocel DC01 je doporučena metoda broušení hrubostí P120. Bylo 

zde dosaženo největší průměrné síly při přetržení vzorku a to 5944 N. Navíc se jedná v podstatě 

o nejjednodušší variantu. Ekonomicky by spíše vyhrála varianta tryskání F30, ale to záleží na 

daných dílech a lepených plochách. Pro zvýšení max. síly pro přetržení lze doporučit provádět 

dodatečné odmaštění například v ultrazvukové lázni. 

U spojení uhlíkového kompozitu s polyamidem byl výběr vítězné varianty poměrně obtížný. 

Nejlépe zde překvapivě vyšla metoda broušení P120 s dodatečným dočištěním v ultrazvukové 

lázni, u které však byly vytvořeny pouze dva vzorky, takže není možné vyvodit obecný závěr. Pro 

toto spojení by bylo dobré provést ještě několik měření. Doporučení z provedených variant by 

tedy získala metoda tryskání F30 s nátěrem Sika Primer 207. Varianta s broušením P120 

s ultrazvukovou lázní a nátěrem Betaprime 5026 by mohla být, co se týče pevnosti spoje, velmi 

zajímavou variantou. Obě metody zahrnují více kroků, jsou tedy časově náročnější, a tudíž 

pravděpodobně nejdražší. 

Na přípravu lepeného spoje karbonu a ABS lze doporučit metodu ohřevu plamenem. Která je 

nejrychlejší a vykazuje max. sílu pro přetržení. Vzhledem k tomu, že není nutné před touto 

metodou provádět odmašťování a vysoké rychlosti aplikace, se v tomto případě jedná i o 

nejekonomičtější metodu. 

Vzhledem k časové náročnosti experimentu byla po domluvě se zadavatelem i vedoucím práce 

upřednostněna technologická stránka lepených spojení nad ekonomickým zhodnocením. 
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Technologie lepení patří k moderním způsobům spojování různých druhů materiálu. Vzhledem 

k rozšiřování dílů z kompozitních materiálů a rapidnímu nárůstu využití lepení v mnoha 

průmyslových odvětvích, je možné, že se v budoucnu objeví nové varianty přípravy povrchů pro 

kompozitní materiály. 
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