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Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na měření pevnostních vlastností hybridních spojů 

vytvořených kombinací lepení a nýtování. Porovnávány jsou čtyři druhy lepidel a tři rozdílné 

předúpravy povrchu. V práci jsou porovnány vlastnosti lepidel: akrylátového lepidla AR 810 

Auratech, metylakrylátového lepidla 3M Scotch-Weld DP 8407, epoxidového lepidla 3M 

Scotch-Weld DP110 a lepidla na bázi MS polymeru Bison Poly Max. Jako předúpravy povrchu 

stykových ploch k lepení jsou zde porovnány: odmaštění, tryskání korundovým abrazivem  

+ odmaštění a eloxování + odmaštění. Testovány jsou zde přeplátované hybridní a lepené 

spoje se styčnou lepenou plochou 30 x 30 mm. Hybridní spoje jsou spojeny vždy jedním 

těsnícím nýtem Al/St 4,8 x 14,5 mm uprostřed lepené plochy. Spoje jsou testovány ve smyku. 

Po zkouškách jsou vyhodnoceny pevnosti jednotlivých spojů, vliv optimální vrstvy na pevnost 

spoje a rozdíl mezi lepenými a hybridními spoji. Na závěr je ekonomické zhodnocení 

jednotlivých typů spojů. 
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Annotation 

This diploma thesis is focused on measuring the strength properties of hybrid joints 

created by a combination of gluing and riveting. Four types of adhesives and three different 

surface pretreatments are compared. In the process, properties of these adhesives are 

compared: acrylic adhesive AR 810 Auratech, methyl acrylate adhesive 3M Scotch-Weld DP 

8407, epoxy adhesive 3M Scotch-Weld DP110 and one adhesive based on MS polymer Bison 

Poly Max. The following surface pretreatments of the contact surfaces for gluing are 

compared: degreasing, corundum abrasive blasting + degreasing and eloxal coating  

+ degreasing. Lap hybrid and glued joints with an interfacial glued area of 30 x 30 mm are 

tested here. The hybrid joints are always connected with one sealing rivet  

Al / St 4.8 x 14.5 mm in the middle of the glued surface. The joints are tested in shear. After 

the examinations, the strengths of individual joints, the influence of an optimal layer on the 
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Seznam zkratek 

 

zkratka   vysvětlení 

Al    hliník 

St    ocel 

AR 810   Konstrukční lepidlo AR 810 od firmy Auratech 

Bison PM   Montážní lepidlo Bison Poly Max express white 

DP 8407   Konstrukční lepidlo 3M DP NS Scotch-Weld  

DP 110   Konstrukční lepidlo 3M DP 110 Scotch-Weld  

AF    adhezní porušení 

CF    kohezní porušení 

SCF   speciálně kohezní porušení 

ČSN   Česká státní norma 

ISO   Mezinárodní organizace pro normalizaci 

H22   tvrdost 

Al2Mg3   slitina hliníku a hořčíku 

Izopropylalkohol   odmašťovadlo propan-2-ol (rozpouštědlo na bázi alkoholu) 

%    procento 

MPa   megapascal 

N    Newton 

mm   milimetr 

μm   mikrometr 

kW   kilowatt 

PVC   Polyvinylchlorid 

ABS   akrylonitril butadien styren 
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1. ÚVOD  

Hybridní spojování je metoda spojování materiálů kombinací dvou různých technologií, 

většinou se jedná o kombinaci lepení s různými typy mechanického spojení. Technologie 

lepení se již dlouho využívá ve všech odvětvích především u konstrukce pohonů kolejových 

vozidel a pohonů trolejbusů v automobilovém a leteckém průmyslu. Lepení umožňuje spojení 

různých dílů bez tepelného ovlivnění materiálů. Díky svým vlastnostem jsou jedny 

z nejčastějších materiálů využívaných k lepení hliníkové slitiny. Hliníkové slitiny jsou lehké, 

pevné a snadno recyklovatelné. Čehož se využívá vzhledem ke snížení hmotnosti karoserií 

v souvislosti se spotřebou paliva, emisemi a ekologií. Při svařování Al slitin nastává několik 

nežádoucích důsledků: potřeba kvalifikovaného personálu, drahé přípravky sloužící 

k upevnění částí konstrukce, tepelné pnutí svařovaného materiálu, a energetická náročnost 

svařování. Lepený spoj je lehký na výrobu, je relativně rychlý, má nízkou hmotnost, dlouhou 

životnost a často se využívá vlastností, jako jsou tlumení vibrací a hluku. Hlavní nevýhodou 

lepeného spoje je doba vytvrzování, manipulační pevnosti často lepidlo dosáhne v řádech 

minut až hodin. Pro rychlejší fixace konstrukce se v dnešní době využívá hybridního spojení. 

Pokud lepení zkombinujeme s mechanickým spojením, například nýtováním, nakombinujeme 

tak vlastnosti obou typů spojení. Lepený spoj tak zafixujeme a je možné s ním okamžitě 

manipulovat. [1] 

Tato diplomová práce je zaměřena na měření pevnostních vlastností hybridních spojů, 

vytvořených kombinací lepením a nýtováním. Součástí práce je vliv předúprav povrchů 

na lepení zajištěné nýtováním. Jednotlivé hybridní spoje jsou podrobeny zkouškám ve smyku 

a získané pevnosti jsou srovnány s pevnostmi pouze lepených spojů. Poslední část práce 

je zaměřená na ekonomické zhodnocení jednotlivých operací a vybrání nejvhodnější metody, 

kterou by bylo možno začlenit do provozu. 
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1.1. Cíle práce 

• problematika spojování nýtování v kombinaci s lepením 

• problematika vhodných předúprav povrchu nýtovaných spojů v kombinaci s lepením 

• problematika vhodných destruktivních zkoušek nýtovaných spojů v kombinaci s lepením 

• provedení nýtovaných spojů v kombinaci s lepením na předem připravených vzorcích  

• vyhodnocení destruktivních zkoušek nýtovaných spojů v kombinaci s lepením 

• ekonomické zhodnocení 
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2. HYBRIDNÍ SPOJ 

V dnešním rychle se rozvíjejícím průmyslu existuje celá řada spojovacích systémů. Každý 

z těchto systémů má své vlastní specifické vlastnosti. Využitím hybridního spojení můžeme 

využít kombinaci vlastností obou spojů. Nejčastější metodou hybridního spojování 

je kombinace lepení a mechanického spojení. Mechanická spojení vhodná ke kombinaci 

s lepením jsou např nýtování, bodové svařování, klinčování, šroubová spojení. Jednotlivé 

vlastnosti spojů jsou uvedeny v tabulce (Tab. 2). Například lepený spoj má výborné vlastnosti 

v rozložení napětí, pevnosti v rázu, či střihu, rychlosti výroby. Horšími vlastnostmi pak mohou 

být doba, za kterou lepený spoj dosáhne své pevnosti, malá pevnost v odlupu. Tyto negativní 

vlastnosti pak můžeme doplnit jiným druhem spojování, například nýtováním. Díky nýtům 

se lepený spoj zafixuje a zlepší mechanické vlastnosti. První hybridní metoda využívala 

kombinaci lepení a svařování. Z hlediska pevnosti vykazuje tato metoda jedny z nejlepších 

vlastností, je však náročná na výrobu, proto se bodové svařování často nahrazuje nýtováním, 

nebo klinčováním. [1] 

2.1. Průmysl hybridních spojů 

Hybridní spoje se využívají v mnoha průmyslových odvětvích, nejčastěji se jedná o drážní, 

letecký, automobilový a námořní průmysl. Kombinací lepení s mechanickým spojením získáme 

vysokou pevnost spoje díky lepidlu a okamžitou fixaci zajištující mechanické spojení. Utěsnění 

spoje lepidlem ochrání spoj před vnějšími vlivy Vytvořením hybridního spojení můžeme 

pozitivně ovlivnit výsledné pevnostní vlastnosti Jedním z nejčastějších typů hybridního spojení 

je kombinace lepení s nýtováním. [1] 

2.1.1. Drážní průmysl a výroba kolejových vozidel.  

V případě drážního průmyslu a kolejových vozidel se jedná o technologii malosériové 

výroby. Na obrázku (Obr. 1) je znázorněna konstrukce kontejneru pro elektronické součástky 

pohonů tramvají a trolejbusů. Kvůli ekonomickým, emisním a hmotnostním nárokům  

jsou pro konstrukce často využívány hliníkové a hořčíkové slitiny. Svařování hliníkových slitin 

bývá doprovázeno celou řadou nežádoucích vlivů od energetické náročnosti po tepelné 

ovlivnění základního materiálu. Na obrázku (Obr. 1) je využito mechanické spojení pomocí 

těsnících nýtů, na detailu obrázku vpravo je zobrazen detail rozmístění nýtů u patky 

kontejneru. V tomto případě by bylo vhodné také zvolit hybridní spoj nýtování v kombinaci 

s lepením. Lepený spoj zajistí potřebnou pevnost a nýtové spojení okamžitou fixaci. Využitím 
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hybridního spoje se ekonomicky a procesně zjednoduší výroba polotovarů, díky velkému 

snížení počtu nýtů a k tomu nutných předvrtaných děr. Lepidlo spoj také utěsní a dojde  

tak k ochraně spoje před vnějšími vlivy. [1] 

2.1.2. Automobilový průmysl  

Při výrobě automobilů jsou kladeny vysoké požadavky na emisní limity. Proto dochází 

ke snižování hmotnosti automobilů, často se využívají hliníkové a hořčíkové slitiny, kompozitní 

materiály a plasty 

• hybridní spoj lemování v kombinaci s lepením se využívá při výrobě dveří automobilu 

• Hybridní spoj nýtování s lepením se využívá při výrobě běžných vozidel, jako je například 

Ford 150. Automobilky Mercedes, BMW a další zvýšili využití tohoto procesu 

u konstrukčních oprav, kde nahrazuje proces svařování viz (Obr. 2). [2] [3] [4] 

  

Obr. 2: Oprava karoserie automobilu s využitím hybridního spojení - lepení v kombinaci 
s nýtováním (vlevo), Lepení v kombinaci se šroubovým spojením (vpravo) [40] 

Obr. 1: Mechanický model kontejneru pro elektronické součástí pohonů trolejbusů a tramvají 
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2.1.3. Letecký průmysl 

V leteckém průmyslu jsou kladeny vysoké nároky na tuhost a hmotnost spoje. Cílem 

leteckého průmyslu je dosáhnutí co nejlehčí konstrukce. S těmito nároky se konstrukce skládá 

z různých druhů materiálů, které jsou často nekovového charakteru například různé druhy 

kompozitů. Pro některé druhy spojů nelze využít konvenčních spojů, proto v těchto případech 

dává lepení největší smysl. V letectví se lepení nejčastěji kombinuje s nýtováním.  

Tato kombinace splňuje požadavky na pevnost, hmotnost i výrobní náklady. [1] 

2.2. Výroba hybridního spoje 

Výroba hybridního spoje se skládá ze tří fází: 1. nanesení lepidla, 2. vytvrzení lepidla, 

3. vytvoření mechanického spojení. Kombinací těchto tří fází můžeme docílit různých 

výrobních technik. Definujeme tři výrobní metody. [1] 

2.2.1. Flow-in 

V tomto případě jsou fáze uspořádány v pořadí 1. vytvoření mechanického spojení 

(například nýtování), 2. nanesení lepidla, 3. vytvrzení naneseného lepidla. V tomto případě 

je nutno zvolit lepidlo s velmi nízkou viskozitou, aby lepidlo mohlo „zatéci“ do již vytvořeného 

mechanického spoje. Kvůli nanášení lepidla mezi lepené plochy do již vytvořeného spoje 

je metoda velmi časově náročná a zároveň nelze zkontrolovat, zda se lepidlo rozprostřelo 

po celé ploše lepeného spoje. Metoda se využívá především v případech, kdy se snažíme zvýšit 

pevnost stávajícího mechanického spojení (především nerozebíratelného). [1] [5] 

2.2.2. Nýtování skrz nevytvrzené lepidlo 

Jak již název napovídá nejprve je naneseno lepidlo, poté je vytvořen mechanický spoj 

(opět například nýtování) a v poslední ředě dojde k vytvrzení lepidla. Jedná 

se o nejpoužívanější metodu v rámci hybridního spojování, protože vytvořením mechanického 

spojení dojde k zafixování lepeného spoje. Díky této metodě lze urychlit výrobu lepených 

spojů. [1] [5] 

2.2.3. Nýtování skrz vytvrzené lepidlo  

V tomto případě je nanesené lepidlo nejprve vytvrzeno a až poté dojde k mechanickému 

spojení. Tento výrobní proces je v praxi nejméně využívaný, neboť je velmi zdlouhavý. Využití 

této metody je vhodné například u oprav lepených spojů, kdy potřebujeme zvýšit pevnost již 

existujícího lepeného spoje. [1] [5] 
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Z tabulky (Tab. 2) je patrné, že lepený spoj vykazuje oproti ostatním spojům výborné 

vlastnosti až na okamžitou pevnost. Zafixování lepeného spoje jinou technologií se jeví jako 

vhodný proces s využitím vlastností obou spojů. [6] 

Většina lepidel má velmi nízkou tepelnou odolnost a to i ve vytvrzeném stavu. 

Kombinování lepení se svařováním je tedy velmi problematické. Kombinovat lepení je možné 

pouze s technologií bodového a laserového svařování. V těchto případech dochází k menší 

tepelně ovlivněné oblasti než u ostatních technologií svařování. V tomto případě je potřeba 

počítat, že lepidlo ovlivní samotný svar a v okolí svaru nebude mít stanovené vlastnosti. [1] 

2.3. Typy spojů možných v kombinaci s lepením 

2.3.1. Technologie klinčování  

Klinčování se používá v automobilovém průmyslu, při výrobě dopravních prostředků 

 a kolejových vozidel, v průmyslu domácích spotřebičů a elektrotechnickém průmyslu. 

Většinou zde nahrazuje bodové a odporové svařování. Touto metodou se spojují plechy a jiné 

materiály různé tloušťky pomocí tvářením za studena. V průmyslových aplikacích se klinčování 

Tab. 2: Vlastnosti jednotlivých typů spojení [6] 

Způsob spojení Vyztužení 
karoserie 

Pevnost 
v rázu 

Provozní 
odolnost 

Korozi 

odolnost 

Rychlost 
výroby 

Okamžitá 
pevnost 

Strukturní lepení  +++ +++ +++ ++ +++ - 

Bodové svařování 0 0 0 - - +++ 

Klinčování 0 - + 0 - ++ 

Nýtování 0 - + - - +++ 

Šroubování 0 0 0 - - +++ 

Svařování laserem ++ ++ ++ 0 0 +++ 

Stehování 
laserem 

0 0 0 - ++ +++ 

 

Tab. 1: Možnost kombinace jednotlivých spojů s lepením [1] 

Způsob spojování Možnost kombinace s technikou lepení 

Bodové svařování Ano 

Svařování MIG, MAG, WIG Ne 

Svařování nosníků Ano 

Svařování laserem (linie) Ne 

Svařování laserem (stehování) Ano 

Drážkování Ano 

Klinčování (spojování prosazováním) Ano 

Nýtování naslepo Ano 

Samostatné nýtování lisováním Ano 

Šroubové spojení Ano 
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používá od tloušťky jednoho plechu 0,1 mm až do celkové tloušťky vrstev 12 mm a do pevnosti 

v tahu až 800 MPa. [7] 

Hlavními výhodami jsou: 

• Jde o tváření za studena, ve spoji nedochází k tepelnému ovlivnění materiálu, proto 

 je tato metoda vhodná v kombinaci slepením. 

• Je to čistá a ekologická výroba, při klinčování nedochází k tvorbě výparů, nebo jisker. 

• Možnost spojování lakovaných plechů 

• Časté využití při spojování hliníku, kde je využití bodového svařování omezeno kvůli 

energetické náročnosti. 

• Snadná kombinace s lepidly pro zvýšení pevnosti spoje.  

Proces výroby: Plechy jsou sevřeny mezi stírací deskou a spodní deskou. Stírací deska 

neplní jen funkci sevření plechů, ale také limituje oblast plechu pro vytvoření spoje a zabraňuje 

deformaci okolo spoje. Razník působí tlakovou silou na horní spojovaný materiál a oba tlačí 

proti raznici. Tlak od razníku a rozevření matrice do stran způsobí tečení materiálu v tomto 

směru. Vytvoří se tak mechanický zámek v podobě kruhově protlačeného nerozebíratelného 

spoje bez hran a otřepů. Princip technologie je znázorněn na obrázku (Obr. 3) [1] [7] 

  

Obr. 3: Princip technologie klinčování [7] 

Razník 

Matrice 

Mechanický 
zámek 
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2.3.2. Technologie lemování 

Technologie lemování vychází z teorie ohýbání. Dochází zde k ohýbání okraje rovinné, 

nebo prostorové plochy. Nejčastěji se tato metoda využívá v automobilovém průmyslu při 

výrobě dveří. Jedná se o metodu tváření za studena, nedochází zde k tepelnému ovlivnění 

materiálu, proto je tato metoda vhodná pro kombinování s lepením. Nevýhodou je samotná 

náročnost procesu, ke které jsou potřeba specifické nástroje. [1] [8] 

Při využití hybridního spojení, se v automobilovém průmyslu kontroluje vrstva lepidla 

za pomocí termokamery. Dveře automobilu jsou z jedné strany nahřívány a ze strany druhé 

se kontroluje prostup tepla. Teplo hůře prochází skrz větší vrstvy lepidla. Špatně prolepené 

části se pak na termokameře vybarví do červena. [1] [8] 

2.3.3. Technologie nýtování 

V případě nýtů se jedná o nerozebíratelné spojení dvou, nebo více součástí, které 

se vytvoří na základě deformace nýtu v a okolo předvrtané díry. Dřík nýtu vyplní otvor 

ve spojovaných materiálech a hlava nýtu zajistí jejich stažení. Nýtovaných spojů existuje velké 

množství v následujícím odstavci budou popsány nýtové spoje, které jsou vhodné 

ke kombinování s lepením. [1] 

2.3.3.1. Slepé nýtování 

Při slepém nýtování se nýty vsazují a tváří z jedné strany, takže na rozdíl od ostatních 

metod nýtování není za potřebí přidržovače. Metoda je vhodná pro automatizovaný provoz, 

zařízení lze doplnit automatickým přísunem nýtů. 

  

Obr. 4: Princip výroby hybridního spoje "lepení v kombinaci 
s lemováním“ [8] 
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Princip: Jedná se o pevné kvazistatické a dynamické spojení. Materiál se spojuje pomocí 

přídavných konstrukčních dílů (nýtů), Které se vkládají do předem připravených děr (kromě 

samoděrovacích nýtů). Výhodou spojení je možný přístup pouze z jedné strany, což lze využít 

při spojování dutých profilů. 

Ritvac- samoděrovací nýty využívané především v automobilovém průmyslu. Výhodou 

je možnost spojování, bez předvrtávání s přístupem z jedné strany spoje. Principem Rivtac 

je rychlé nastřelení svorníků do spojovaných dílů s jejich proděravěním. Svorník je velice 

podobný hřebíku. V krátké době dojde k vzestupu teploty v oblasti spojování a materiál 

je zatlačen do rýhování na svorníku, jelikož vzestupem tepla vzrůstá schopnost zatavení. 

Výsledkem je vysoký tvarový a silový styk spojovaného materiálu se svorníkem. [1] 

Trhací nýty Duté trhací nýty se skládají z dutého nýtovacího tělesa upevněného 

ke kovovému trnu. Zpracování těchto nýtů je velmi jednoduché, protože se osazují pouze 

z jedné strany. Nýt je nejprve nasazen do předem vyvrtaného otvoru, a poté se pomocí 

speciálního nářadí (nýtovacích kleští) trn nýtu utrhne. Trn nýtu deformuje tělo nýtu 

 na nepřístupné straně, čímž se vytvoří závěrná hlava. Nýt tak svírá spojené součásti, a tření 

mezi nimi a hlavami nýtů zabraňuje jejich vzájemnému pohybu. Dobrého nýtového spoje 

dosáhneme minimalizováním namáhání nýtu ve střihu, nýt by měl být namáhán v tahu. [1] 

Výhody trhacích nýtů. 

• Lze spojovat téměř všechny materiály pomocí jednoho trhacího nýtu, jelikož se deformuje 

pouze nýt a při procesu nedochází k uvolnění tepla 

• Díky širokému sortimentu nýtů lze zvolit technicky i ekonomicky optimální řešení 

• Spoj bez nároků na kvalitu a čistotu povrchu 

• Lze spojovat díly s povrchovou úpravou (např. pozink nebo lak) 

• Okamžitá fixace, bez tepelného ovlivnění materiálu 

• Spoje nýtů jsou silné, jednotné a lze je kontrolovat 

• U většiny aplikací tedy šetří náklady, zlepšují kvalitu a zkracují výrobní čas. [1] 
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Trhací těsnící nýty jsou vodotěsné a tlaku těsné, mají zcela uzavřené spoje, viz (Obr. 5),  

jsou odolné nejen vůči kapalinám, ale i plynům a to díky trnu, který nevypadne a zůstane 

uzavřen uvnitř hlavy nýtu. Používají se například v elektrotechnice. [9] 

2.3.3.2. Smykové namáhání jednostřižného nýtového spojení 

Přenesenou sílu nýtem můžeme zjednodušeně považovat za sílu smykovou. Ve skutečnost 

je se jedná o kombinací síly smykové a síly vytvořené třením Třecí síla vzniká mezi smykovými 

plochami jako výsledek normálové síly vzniklé při zanýtování. Velikost třecí síly pak závisí  

na druhu a velikosti použité formovací síly potřebné k deformaci nýtu. U reálného zatížení 

nýtu vzniká sekundární zatížení v ohybu, vzniklé nenulovými vzdálenostmi střednic 

spojovaných plechů. Pevnost ve smyku znázorněna ve vztahu [10] (1.). 

 

Obr. 5: Aplikace trhacího nýtu (vlevo)Aplikace a těsnost trhacího těsnícího nýtu 
(vpravo) [9]  

𝜏 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝑛 ∙ 𝑆
       𝑆 =

𝜋 ∙ 𝑑2

4
 

 

τ…………………………..Smyková pevnost při namáhání tahem [MPa] 

Fmax………………………Maximální tahová síla [N] 

S…………………………..Plocha nýtu v průřezu [mm2] 

n…………………………..počet nýtů ve spojení [-] 

d…………………………..Průměr nýtu [mm] 

(1.) 

Obr. 6: Namáhání jednostřižného nýtového spoje ve smyku [10] 
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2.4. Smykové zkoušky hybridních spojů 

Při této zkoušce je zkušební vzorek namáhán ve smyku statickým tahem 

 a to ve směru podélné osy až do porušení spoje. Pevnost ve smyku je udávána v MPa. 

 

Vzorek je nejprve upraven na požadované rozměry. Poté je vzorek odmaštěn 

 a zbaven mechanických nečistot. Nakonec je vzorek slepen podle manuálu k danému lepidlu. 

Pro vymezení distance (správné hloubky) vrstvy lepidla lze využít distančních drátků 

či kuliček. Následně je spoj zafixován nýtem a lepidlo vytvrzeno. Teprve poté je možno 

zkoušku provést na trhacím zařízení. Vyhodnocuje se mez pevnosti ve smyku, které bylo 

dosaženo a druh porušení spoje. Pevnost ve smyku je získána ze vztahu (2.) 

 

 

  

𝜏 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝑆
 

Kde: 

τ…………………………..Smyková pevnost při namáhání tahem [MPa] 

Fmax………………………Maximální tahová síla [N] 

S…………………………..Plocha lepeného spoje [mm2] 

(2.) 

Obr. 7: smykové namáhání hybridního spoje (vlevo), upnutí vzorku při smykovém 
namáhaní (vpravo) 

F 

F 
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2.5. Lepení 

Lepení je procesem spojování, spojovat můžeme stejné i různé druhy materiálů, které 

nazýváme adherendy. Jedná se o trvalý (nerozebíratelný) spoj vytvořený prostřednictvím 

lepidel (adhesiv). Lepidlo je látka o různých bázích, která je schopná tvořit trvalé vazby 

s každou spojovanou částí. Celková pevnost lepeného spoje závisí na několika faktorech. 

Zaprvé se jedná o tzv. přilnavost lepidla k povrchu materiálu (adheze), za druhé vnitřní 

soudržnost lepidla (koheze). Dále může spoj ovlivňovat smáčivost povrchu, většinou platí, 

 čím větší smáčivost, tím vyšší přilnavost a v neposlední řadě spoj ovlivňuje samotná pevnost 

materiálu. [11] [12] 

2.5.1. Struktura lepeného spoje 

Na obr. 1. je znázorněna struktura lepeného spoje. Jedná se především o tři hlavní vrstvy 

a dvě mikro vrstvy. Adherend (základní materiál), adhezní zóna, přechodová kohezní zóna, 

kohezní zóna, přechodová kohezní zóna, adhezní zóna. [11] 

2.5.2. Pojmy teorie lepení. 

Adheze: (přilnavost) Jedná se o vzájemné přitahování dvou povrchů adhezními silami. 

Adheze souvisí s molekulovou strukturou lepidla. Je výsledkem působení fyzikálních  

sil, mezimolekulárních a chemických vazeb. Adheze je základním předpokladem úspěšného 

lepení. Pokud lepidlo nemá schopnost přilnutí na daný povrch materiálu, dojde k rozlepení  

a daný spoj nedrží.  

  

Obr. 8: Znázornění struktury lepeného spoje [11] 

Adheze 

Koheze 

Molekula 
lepidla 

Materiál 1 

Materiál 2 
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Rozeznáváme dva druhy adhezní síly: 

• Mechanické adhezní síly, které mají původ v uchycení lepidla v pórech, či nerovnostech 

materiálu.  

Specifické adhezní síly, tyto síly se skládají z chemických sil, což zahrnuje například různé 

druhy chemických vazeb. Dále se jedná o fyzikální vazby např.: difuzní síly, Londonovi disperzní 

síly, van der Waalsovy síly a Keesomovy elektrostatické síly. [11] 

 

Koheze: (někdy uváděno jako vnitřní adheze) je tzv. soudržnost samotného lepidla. 

Charakterizuje stav látky (lepidla), ve kterém drží její částice působením mezimolekulárních  

a valenčních sil pohromadě. Velikost koheze udává tzv. kohezní energie, což je velikost energie 

potřebná k odtržení jedné částečky od ostatních. [11] 

Smáčivost: Vlastnost kapaliny přilnout k povrchu některých pevných látek. Smáčivost 

souvisí s polaritou a povrchovou energií látek vyjádřenou jako povrchové napětí. Pokud není 

lepidlo schopno rovnoměrného rozprostření po povrchu, nemůže vzniknout žádná adhezní 

vazba. Smáčivost povrchu se měří za pomocí kontaktního úhlu viz (Obr. 9) [13], úhel se měří 

na hranici kapaliny a pevného tělesa. Čím je úhel α menší, tím lepší je smáčivost. Pokud 

je kontaktní úhel větší než 90° dochází k tzv. odpudivosti. 

2.5.3. Výhody lepených spojů  

• Možnost kombinace různých materiálů - Nespornou výhodou lepení je možnost 

kombinování materiálů různých vlastností. Díky lepidlu můžeme trvale spojit nesvařitelné, 

či špatně svařitelné materiály. Zároveň lze spojit materiály, které by šli obtížně snýtovat 

či sešroubovat, například křehké materiály, které by se při vrtání mohli poškodit. 

Obr. 9: Smáčivost povrchu kapková zkouška smáčivosti [38] 

Hydrofilní povrch Hydrofobní povrch Superhydrofobní povrch 

0<90° 90°<0<150° 0>150° 
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• Možnost lepení miniaturních dílů - Nýty, šrouby a především svary jsou zásadně omezeny 

svou velikostí a nelze je zmenšovat do nekonečna. Tato vlastnost se dá využít například 

v elektrotechnice. 

• velká variabilita rozměrů a tlouštěk - Díky lepidlu můžeme spojovat různě velké, tlusté 

díly, které by se obtížně spojovali například šroubovými spoji. 

• Těsnost spoje po celé ploše - Lepidlo je rovnoměrně rozloženo po celé lepené ploše 

a odděluje tak od sebe slepené materiály, zároveň chrání spoj před okolními vlivy.  

• Tlumení vibrací - některé druhy lepidel se záměrně používají, aby utlumily vibrace či hluk. 

Této vlastnosti se využívá především v automobilovém průmyslu ve výrobě karoserií. 

• Lepidlo neovlivňuje strukturu základního povrchu - U technologie svařováním vzniká 

v okolí svaru teplem ovlivněná oblast, která má odlišnou strukturu a vlastnosti, 

než původní materiál. 

• Vysoká tuhost spoje-oproti spojovacím prvkům, či bodovým svarům. Jedná se o spojitou 

vazbu spíše než lokalizovaný bodový kontakt, to má za následek rovnoměrnější rozložení 

napětí na větší ploše. 

• Vhodným řešením, neovlivníme konstrukci dílu - U technologie lepení není narušen 

povrch jako u jiných technologií, lze tedy lepit díly například s finální povrchovou úpravou. 

V automobilovém průmyslu se nepoškodí pozinkovaná vrstva. 

• Spoj lze navrhnout jak elektricky vodivý tak izolovaný - záleží pouze na požadavcích. 

• Zvýšená korozní odolnost - Díky možnosti izolovaného spoje, kde nedochází k dotyku dvou 

např. dvou kovů s různým elektrochemickým potenciálem, jako je u technologie 

nýtováním. Nevznikne tak tzv. galvanický článek, kde by docházelo k rozpouštění materiálu 

s nižším elektrochemickým potenciálem. [1] [13] [14] [15] 

2.5.4. Nevýhody lepených spojů  

• Nerozebíratelnost spoje - Lepený spoj neumožňuje pozdější úpravy, které jsou například 

možné u šroubových spojů. 

• Nízká pevnost v odlupu - Lepený spoj se vyznačuje nízkou pevností v odlupování, proto 

je vhodné konstruovat spoj, aby byl namáhán ve smyku, kde mají lepené spoje vyšší 

pevnost. 

• Náchylnost spoje k tečení (creep) - Některá lepidla jsou náchylná ke creepu vlivem 

dlouhodobého statického namáhání. 
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• Nutnost vytvrzení - Většina konstrukčních lepidel dosáhne své požadované pevnosti 

až po určité době. Proto je i většinou na obalech uvedena tzv. manipulační pevnost (lepidlo 

je vytvrzeno např na 75% konečné pevnosti a lze tak s výrobkem manipulovat) Většinu 

lepených spojů je tedy nutno zafixovat na určitou dobu, proto se v dnešní době začínají 

kombinovat různé metody spojování materiálů. Lepený spoj se například zafixuje pomocí 

nýtů a výsledný spoj má kombinaci vlastností obou technologií. K téměř okamžitému 

vytvrzení jsou určena kyanoakrylátová lepidla (jedná se však o úzkou skupinu) Rychlost 

vytvrzení lze ovlivnit teplem, či různými aktivátory. 

• Nutnost úpravy povrchu před lepením – U většiny lepidel je důležité mít řádnou 

povrchovou úpravu. Přilnavost lepidla je úměrná čistotě povrchu, který musí být zbaven 

všech nečistost a mastnoty. Například u hliníku lze lepší přilnavosti dosáhnout eloxováním, 

při kterém vznikne na povrchu spousta dutinek, do kterých může lepidlo zatéci  

• Těžké zavedení do procesu automatizace - jedním z častých problémů při lepení 

je zvyšování viskozity lepidla. Lepící dávkovače proto vyžadují pravidelné čištění a údržbu. 

• Prozatím neexistují žádné komerčně dostupné spolehlivé techniky na nedestruktivní 

zkoušení lepených spojů. 

• Z lepidel se uvolňuje spoustu škodlivých, či jedovatých látek - V procesu lepení 

je tedy nutné pracovníky řádně chránit ochrannými pomůckami a odsáváním prostoru. 

Časem se může stát, že lepidla na epoxidové bázi, či na bázi rozpouštědel budou 

z ekologických důvodů omezena, nebo dokonce zakázána. Alternativní (ekologická) lepidla 

by mohly eliminovat tyto problémy, avšak vykazují horší mechanické vlastnosti, zejména 

co se týká rázové houževnatosti. 

• Lepidla mají omezenou trvanlivost - Lepidla mají na rozdíl od ostatních technologií 

omezenou trvanlivost použití, zároveň jsou náročné na skladování, při kterém musí být 

uchovány v určitém tepelném rozmezí. [1] [13] [14] [15] 

2.5.5. Předpoklady dobrého lepeného spoje 

Předpokladem dobrého lepeného spoje není jen lepidlo samotné, do procesu zasahuje 

mnoho dalších faktorů. Na výsledný lepený spoj má vliv například prostředí kde lepím čistota, 

vlhkost, teplota. Dále je potřeba zvolit vhodnou technologii lepení a před samotným lepením 

navrhnout vhodnou konstrukci lepeného spoje. Dalšími nedílnými faktory ovlivňující kvalitu 

lepeného spoje jsou: kvalifikace personálu, manipulace s lepeným spojem, povrchová 
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předúprava, vhodnost systému lepení. Většinu z těchto předpokladů lze splnit, ne však ale 

na 100 % . Jedná se tedy o podobný proces jako je technologie svařování, do procesu zasahuje 

mnoho faktorů, které mají významný vliv na kvalitu celkového spoje, proto je nutno ke všem 

částem procesu přistupovat odpovědně a žádnou z nich nepodcenit. [16]  

2.5.6. Namáhání lepených spojů 

Pro lepidla obecně platí, že největší pevnost vykazují v namáhání ve střihu a nejmenší 

v odlupování. Pro každý styl namáhání je vhodný jiný druh lepidla. Například pro kompresi 

může být zvoleno lepidlo, které tlumí vibrace. 

2.5.7. Konstrukce lepených spojů  

Vzhledem k vlastnostem lepidel je pro většinu aplikací v praxi nejvhodnější použití 

přeplátovaných spojů. Viz (Obr. 11) Mechanické vlastnosti přeplátovaných spojů jsou obecně 

lepší než u tupých spojů, navíc tyto vlastnosti lze ještě zlepšit využitím různých výztuží a 

zpevňujících prvků. Pevnost jednotlivých spojů závisí na mnoha faktorech: mechanických 

vlastnostech adherendu, materiálu, konstrukce spoje, očištění spoje, typu povrchové úpravy. 

• Tupý spoj-Pokud je v konstrukci využit tupý spoj, tak by měl být navržen a konstruován 

na správné zatížení. Nejlepší vlastnosti má tupý spoj při namáhání tlakem, v omezenějších 

případech lze využít i namáhání tahem. V takovémto spoji bude nejvíce záviset 

na mechanických vlastnostech adherendu, zejména na jeho pružnosti. 

• Přeplátovaný spoj-Přeplátované spoje jsou nejčastěji využívané spoje ve strojírenském 

průmyslu. Z konstrukčního hlediska jsou vhodnější, než tupé spoje z důvodu větší styčné 

plochy. Primárně jsou spoje konstruovány na zatěžování ve smyku a v tahu. [1] [16] [17] 

    a)                          b)                      c)                                   d)                                      e)    

Obr. 10: Namáhání lepených spojů: a) Tah, b) komprese, c) střih, d) rozštěpení, e) 
odlupování 
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2.5.8. Zkoušky lepených spojů 

Zkoušky lepených spojů dělíme na dvě hlavní skupiny destruktivní a nedestruktivní. 

Nedestruktivní zkoušky jsou v těchto případech velmi omezené na trhu neexistují komerčně 

dostupné spolehlivé metody. Destruktivní zkoušky slouží k zjištění mechanických vlastností 

spojů. [1] [16] 

• Destruktivní zkoušky  

o statické zkoušky  

▪ Pevnost v odlupování  

▪ Pevnost ve smyku  

o dynamické zkoušky  

▪ Rázová pevnost  

▪ Zkouška únavy lepených spojů  

•  Nedestruktivní zkoušky - Při těchto zkouškách se využívá akustické, vyzařovací  

a elektrické metody. Jejich úkolem je zjistit případné vady ve spoji a přitom spoj neporušit. 

o Zkouška tepelným prostupem - U lemových spojů při výrobě dveří 

automobilů, lze otestovat vrstvu lepidla pomocí prostupu tepla. Spoj  

je ohříván z jedné strany a z druhé strany je měřena teplota pomocí 

termokamery. Teplo špatně prostupuje skrz lepidlo. Místa 

s nedostatečným množstvím lepidla se na termokameře zobrazí červeně. 

[1]  

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

g) 

f) 

Obr. 11: Přehled konstrukčních možností plochých spojů: ( a) spoj tupý, b) spoj jednoduše 
přeplátovaný, c) spoj zkosený tupý, d) spoj lemový, e) spoj dvojitě přeplátovaný, f) spoj s příložkou,  

g) spoj s dvěma příložkami 
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2.5.8.1. Pevnost v odlupování podle ISO 11 339 

Pevnost v odlupování je vyjádření síly potřebné na oddělení dvou slepených ploch, 

je udávána v N.mm-1. Při zkoušce v odlupování je zkušební vzorek namáhán tahovou silou  

ve směru kolmém na spoj. Zkušební těleso je znázorněno na obrázku (Obr. 12) 

Vzorek je nejprve upraven na požadované rozměry, poté jsou konce vzorku ohnuty 

pod úhlem 90°. Poté je vzorek odmaštěn a zbaven mechanických nečistot. Nakonec je vzorek 

slepen podle manuálu k danému lepidlu. Pro vymezení distance (správné hloubky) vrstvy 

lepidla lze využít distančních drátků či kuliček. Následně je spoj patřičně zafixován a lepidlo 

vytvrzeno. Teprve poté je možno zkoušku provést na trhacím zařízení. Pevnost v odlupování 

získáme ze vztahu (3.) 

  

Obr. 12: Znázornění zkušebního vzorku podle normy ISO 11 339 

𝐹𝑠𝑎𝑏 =
𝐹𝑠

𝑏
 

Kde: 

Fsab…………………..…..Stření pevnost v odlupování [N·mm-1] 

Fmax………………………Průměrná síla [N] 

b…………………………..Šířka lepeného spoje [mm2] 

(3.) 
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2.5.8.2. Pevnost ve smyku podle PW 12.35 

Při této zkoušce je zkušební vzorek namáhán ve smyku statickým tahem a to ve směru 

podélné osy až do porušení spoje. Tvar a rozměry zkušebních vzorků jsou vidět na obrázku 

(Obr. 13) Pevnost ve smyku je pak udávána v MPa. 

 

 

Vzorek je nejprve upraven na požadované rozměry. Poté je vzorek odmaštěn a zbaven 

mechanických nečistot. Nakonec je vzorek slepen podle manuálu daného lepidla.  

Pro vymezení distance (správné hloubky) vrstvy lepidla lze využít distančních drátků či kuliček. 

Následně je spoj patřičně zafixován a lepidlo vytvrzeno. Teprve poté je možno zkoušku provést 

na trhacím zařízení. Vyhodnocuje se mez pevnosti ve smyku, které bylo dosaženo a druh 

porušení spoje. Pevnost ve smyku je získána ze vztahu (4.) 

 

Obr. 13: Znázornění vzorku pro zkoušku pevnosti ve smyku podle PW 12.35 

𝜏 =
𝐹𝑚𝑎𝑥

𝑆
 

Kde: 

τ…………………………..Smyková pevnost při namáhání tahem [MPa] 

Fmax………………………Maximální tahová síla [N] 

S…………………………..Plocha lepeného spoje [mm2] 

(4.) 
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2.6. Hodnocení porušení lepeného spoje podle ČSN ISO 10 365  

Kromě naměření pevností v odlupování a ve smyku je nutné ještě vyhodnotit typy 

porušení lepených spojů, kterých je několik typů. Zde budou uvedeny základní z nich: Kohezní 

porušení  

(CF) – kohezní porušení znamená, že se lepený spoj poruší uprostřed lepidla, což  

je nejpříznivější výsledek při hodnocení. Je-li pak tento kohezní lom spojen ještě s vysokou 

nebo přijatelnou hodnotou pevnosti v odlupování nebo smyku, je kohezní lom nejlepší z daných 

porušení.  

 (AF) – adhezní porušení znamená, že lepidlo zůstane na jedné nebo druhé straně vzorku 

a druhá lepená plocha zůstane bez lepidla, čistá a lesklá. Nastane-li adhezní porušení spoje, lze 

jej klasifikovat jako nevyhovující, je-li naměřená pevnost v odlupování či smyku nižší než 

požadovaná konstrukcí, nebo ještě přijatelné je-li naměřená hodnota pevnosti v odlupování  

či smyku v souladu s požadavkem konstrukce.  

(SCF) – speciálně kohezní porušení znamená, že se spoj poruší na rozhraní lepidla  

a adherendu, ale ne uprostřed. Smíšená porucha je kombinace adhezního a kohezního lomu [1]. 

[16]  

  

Obr. 14: znázornění poruch lepeného spoje  

Kohezní porucha adhezní porucha 

Smíšená porucha 
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2.7. Rozdělení lepidel 

Lepidla lze dělit podle spousty kritérií dokonce i sami výrobci se některé druhy lepidel 

rozdělují podle svého uvážení. 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 

[18] [15] 

• Použití 

• Chemického složení 

• Fyzikální podstaty 

• Počtu složek 

• Kvality lepeného spoje 

• Technologie nanášení (tuhosti lepidla) 

• Druhu vazby 

• Nosného média 

• Způsobu vytvrzování 

• Lepivosti, odolnosti a reaktivnosti 

2.7.1. Rozdělení lepidel podle mechanizmu vytvrzování  

Lepidla jsou z velké části reaktivní polymery, které se mění z „kapalné“ fáze na tuhou 

procesem vytvrzování. K procesu vytvrzování dochází různými chemickými, polymeračními 

reakcemi. Dle způsobu vytvrzování dělíme lepidla do těchto skupin. [19] 

• lepidla vytvrzená anaerobní reakcí   

• lepidla vytvrzovaná ultrafialovým zářením  

• lepidla vytvrzovaná aniontovou reakcí (kyanoakryláty)  

• lepidla vytvrzovaná aktivátory  

• lepidla vytvrzovaná okolní vlhkostí  

• lepidla vytvrzovaná teplem 

• lepidla vytvrzovaná vsáknutím a odpařením rozpouštědel 
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2.7.2. Rozdělení lepidel podle chemického základu  

Jedním z nejdůležitějších rozdělení lepidel je rozdělení podle chemického základu. Tato 

práce se primárně zabývá lepením hliníkové slitiny. Pro Experiment byly vybrány 4 lepidla 

rozdílných, nejčastěji používaných bází konstrukčních lepidel. 

2.7.3. Epoxidová lepidla 

Na trhu se vyskytuje nepřeberné množství lepidel na bázi epoxidových pryskyřic. 

Epoxidová lepidla mohou mít různou viskozitu od nízkoviskózních až po tuhé látky s vysokou 

teplotou tání. Obvykle se tato lepidla vyskytují ve dvousložkovém provedení, ale mohou být 

i jednosložkové v těchto případech se proces vytvrzení provádí za vysokých teplot, například 

v pecích. Obecně platí, že lepidla, která jsou určená pro práci při vyšších teplotách, jsou oproti 

lepidlům pro práci při nižších teplotách křehčí a potřebují vyšší vytvrzovací teploty. Lepidla 

mají oproti ostatním mechanickým spojům např: technologie svařováním nižší tepelnou 

odolnost. Tepelnou odolnost, odolnost proti vlivům prostředí, nebo nízkou pevnost 

v odlupování lze vhodnou modifikací zlepšit. Některá modifikovaná epoxidová konstrukční 

lepidla lze používat až do teplot 260 °C, krátkodobě pak vydrží i 540 °C. Výhodou epoxidových 

lepidel, je že nepotřebují tlak během procesu vytvrzování, tlak je potřeba pouze při lícování 

lepených ploch. Epoxidová lepidla modifikovaná vysokomolekulárními polyamidy mají dobrou 

odolnost v odlupování, jsou houževnatá, spoje snášení trvale teplotu 100 °C a mají i slušnou 

Tab. 3: Rozdělení lepidel podle vlastností [19] 

Základní prykyřice Podmínky vytvrzování pevnost Maximální 
provozní 
teplota 

Trvanlivost 
ocelových 

spojů 
Teplota 

[°C] 
Tlak 

[N/mm2] 
Doba 
[min] 

smyk odlup 

2-složkové 
epoxidy 

20 0 
60-
480 

Vysoká 
Nízká-
střední 

60-80 
Nízká-
střední 

2-složkové 
polyuretany 

20 0 
10-
200 

Vysoká Vysoká 60-80 Nízká 

1-složkové 
epoxidy 

12 0 30-60 Vysoká Vysoká 150-200 Vysoká 

1-složkové fenoly 150 5-8 30-60 Vysoká Nízká 100 Vysoká 

1-složkové 
polyamidy 

180 5-8 60 Vysoká Nízká 300 Vysoká 

1-složkové 
kyanoakryláty 

20 0 1-10 Střední Nízká 80-100 Nízká 

1-složkové 
diakrylacidestery 

20 0 0,1-10 Střední 
Nízká-
střední 

80-120 Střední 

2-složkové 
akrylové 
(2.generace) 

20 0 5-6 Vysoká 
Střední-
vysoká 

80 vysoká 
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pevnost v odlupování za mrazu. Tato lepidla se dají používat za nízkých teplot. Epoxidová 

lepidla se uplatňují v letectví a zejména v automobilovém průmyslu jako vysoce kvalitní 

konstrukční lepidla na kovy [20] [21] 

U epoxidových lepidel dochází k chemickému vytvrzování, ke kterému dojde například 

smícháním dvou složek lepidla. Ve velkých sériích není míchání složek nejvhodnější metodou, 

proto se vybírají lepidla vytvrzovaná teplem jako je tomu například u Škoda auto za využití 

lepidel BETAMATE. 

2.7.4. Lepidla na bázi syntetického kaučuku 

Kaučuková lepidla se vyrábějí z přírodního či syntetického kaučuku. Primárně se dělí  

na dvě skupiny.  

• Nevulkanizující kaučuková lepidla - vykazují nižší pevnost spoje oproti vulkanizujícím. 

• Vulknizující kaučuková lepidla - obsahují vulkanizační přísady a vulkanizují v rozmezí teplot 

140 až 150°C. Samovulkanizační kaučuková lepidla obsahují navíc kromě vulkanizačních 

přísad ještě aktivátory a urychlovače, které umožňují vulkanizaci i za nízkých teplot 

25 až 30°C. 

Kaučuková lepidla mohou být ve formě roztoků v rozpouštědle, vodní disperze nebo ve 

formě polotuhého tmelu či pasty. Roztoky se obecně připravují v aromatických uhlovodících. 

Roztoky kaučuku jako nevulkanizovatelná lepidla obsahují pro zvýšení lepivosti deriváty 

kalafuny a často též antioxidanty. Tyto lepidla rychle schnou a hodí se tudíž pro práci s velkou 

rychlostí, navíc jsou spoje odolné proti rázům. Lepidla mohou být připravena s různou 

viskozitou, jejich nevýhodou je hořlavost a toxicita. [19] [20] 

2.7.5. polyvinylchloridová lepidla 

Pro nízkou rozpustnost v organických rozpouštědlech se používají PVC lepidla  

jako adhezivní základ ve formě kopolymerů PVA, respektive chlorovaného PVC. Rozpustnost 

se zvyšuje obsahem chlóru. Spoje vzniklé odpařením chlóru mají dobrou mechanickou pevnost 

a chemickou odolnost. Nevýhodou je jejich nízká pružnost při nízkých teplotách, proto  

je vhodné přidávání změkčovadel. [19] [20] 

2.7.6. Akrylátová lepidla 

Většinou na bázi pryskyřice a lepidla často se každá složka nanáší separátně na obě strany 

lepeného spoje. Vyznačují se rychlým vytvrzením. [19] [20] 
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3. POVRCHOVÉ PŘEDÚPRAVY POVRCHU VHODNÉ PRO 

LEPENÍ 

Při lepení kritických sestav je vždy nutná co nejlepší počáteční úprava, vyžadující vhodné 

technologie čištění a modifikace povrchu. Při lepení s malým zatížením můžeme zvolit lepidla 

schopná rozpouštět lehké oleje, v některých případech lze použít minimální úpravy povrchu, 

nebo dokonce žádnou. Ve všech případech je nutné dodržovat postupy, z technických listů, 

dané výrobcem. Je nutné důkladně vybrat lepidlo pro určitou aplikaci. [16] [22] 

3.1. Manipulace s předpřipravenými plochami 

S plochami určenými k lepení je potřeba manipulovat co nejopatrněji, aby následná 

předúprava/úprava povrchu byla co nejlehčí a nejméně nákladná. Po samotné úpravě je nutné 

vyhnout se přímému kontaktu s těmito plochami. Se vzorky je vhodné zacházet v ochranných 

rukavicích například nylonových, nebo bavlněných. Ochranné rukavice nesmí uvolňovat žádné 

nečistoty - vlákna, nebo prachové částice. Po provedených předúpravách povrchu je nutné co 

nejdříve vytvořit lepený spoj. Pro zajištění co nejlepších vlastností lepeného spoje je vhodná 

doba slepení tryskaných hliníkových částí do 12 h, u eloxovaných částí do 48 h. Předúprava 

povrchu odmaštěním se většinou provádí bezprostředně před lepením. Pokud je ve výrobě 

mezi vytvořením povrchové předúpravy a lepením prodleva, je nutné materiál řádně skladovat 

nejlépe v suchém a bezprašném prostředí. [22] 

3.2. Fyzikální (mechanické) 

Při mechanických předúpravách povrchu dochází ke zdrsnění povrchu, které vede 

k vyšší kvalitě výsledného lepeného spoje. Jsou to například technologie tryskání, nebo 

odírání. Tyto technologie jsou vhodné k odstranění korozních spodin, zbytků povlaků, nátěrů, 

lepidel, nebo jiných forem znečištění. [1] [16] 

3.2.1. Technologie broušení 

mechanické odstranění nečistot za pomocí brusného papíru, plátna nebo kotouče. 

Metoda je vhodná například k odstranění zbytků ochranných nátěrů, nebo jiných velkých 

znečištění. Odírání lze provádět za sucha i za mokra s vhodnou volbou brusného 

papíru/plátna. Velikost částic se liší podle potřeby obecně je však doporučená od 45 μm a 106 

μm. 
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Doporučený postup pro operaci broušení:  

•  přímé broušení ve vhodném směru, dokud není celý povrch rovnoměrně lehce zdrsněn; 

•  Broušení kolmo na předchozí směr, dokud nezmizí všechny stopy po broušení 

•  Broušení kruhovým pohybem o průměru D ≤ 100 mm, dokud nezmizí stopy po předchozím 

broušení a povrch se jeví stejnorodý;  

•  odstranění všech částic. Pokud je to v praxi možné, při broušení za sucha se použije 

vakuum. Jinak se povrch ofoukne v dobře větraném prostoru čistým vzduchem 

neobsahujícím olej. Při broušení za mokra se povrch otře do rozpouštědla namočeným 

čistým hadříkem neuvolňujícím chlupy a povrch se nechá zaschnout;  

•  potom se provede slepení nebo se zahájí další modifikace povrchu. [22] 

3.2.2. Tryskání  

Definice tryskání dle normy ČSN 8501-01 

„Tryskání je úprava povrchu tryskacími prostředky, který je vrhán na upravenou plochu. 

Tryskací prostředek je nástroj, který má charakter pevné látky nebo kapaliny, případně jejich 

směsi. Při dopadu tryskacího prostředku na otryskávaný povrch dochází k odstranění nečistot 

základního materiálu a dále k plastické deformaci v povrchové vrstvě.“ 

Technologie tryskání je jedna z nejpoužívanějších mechanických metod předúpravy 

povrchu. Touto technologií se povrch opracovává proudem jemných částic, které jsou 

urychlovány různými způsoby (stlačeným vzduchem, metacími koly nebo kombinací tlaku 

vzduchu a vody) Takto urychlené tryskací prostředky dopadají na upravovaný povrch s danou 

mírou kinetické energie, s určitou vzdáleností a pod určitým úhlem, kde následně podle svého 

tvaru, tvrdosti a velikosti vykonávají potřebnou práci. 

Tryskání je možné provádět za sucha i za mokra. Otryskávání za sucha se doporučuje 

pro kovové materiály s doporučenou velikostí částic od 45 μm až 106 μm. Tryskání probíhá 

až do té doby dokud se tryskaný povrch nejeví jako stejnorodý. Pro materiály jako měď, hliník, 

korozivzdorná ocel a titan se nesmí používat železný nebo ocelový otryskávací materiál. [23] 

Stupně čistoty technologie tryskání dle normy ČSN ISO 8501-1 

Během tryskání lze dle normy ČSN ISO 8501-1 dosáhnout různých stupňů čistoty. Stupně 

čistoty dělíme od Sa 1 až Sa . v prxi se nejčastěji využívá stupeň čistoty Sa 2,5. 
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Popis jednotlivých stupňů čistoty technologie tryskání 

• Sa 1 - lehké tryskání-při běžném pohledu musí být povrch zbaven viditelných olejů, 

mastnoty, nečistot, málo přilnavých okují, rzi a nátěrů 

• Sa 2 - důkladné tryskání-při běžném pohledu musí být povrch zbaven viditelných olejů, 

mastnosty, nečistot, dále většiny okují, rzi a nátěrů. Zbylé nečistoty musí být k povrchu 

pěvně přilnavé  

• Sa 2,5 - velmi důkladné tryskání-při běžném pohledu je vidět odstranění všech olejů, 

mastnoty, nečistot, rzi, okují a nátěrů. Zbylé nečistoty jsou na povrchu pouze ve formě 

tmavých skvrn či pruhů. 

• Sa 3 - tzv. tryskání až na kov-používá se zejména pro zinkování nástřikem, kov je zbaven 

veškerých nečistot, rzi, okují, nátěrů a má jednotný stříbrný lesk [23] 

Technologický postup tryskání 

• před tryskáním se předměty musí připravit, zamaštěné předměty se odmastí, z odlitků 

se odstraní hrubé zbytky písku  

•  připravené součásti se umístí na závěsy do tryskače  

•  následuje tryskání součásti vhodným vybraným tryskacím prostředkem  

•  po otryskání se povrch očistí kartáčem nebo stlačeným vzduchem  

•  následuje aplikace ochrany proti korozi buď ochranným povlakem, nebo dočasným 

způsobem ochrany 

 

výkon tryskání lze regulovat mnoha způsoby: druhem tryskacího prostředku, velikostí 

a hmotností abraziva, tlakem vzduchu (rychlostí otáček metací jednotky), velikostí trysky, 

úhlem dopadu abrazivních částic, vzdálenost předmětu od trysky [24] [25]  

      Sa 1                                          Sa 2                                             Sa 2,5                                           Sa 3 

Obr. 15: Stupně čistoty podle normy ČSN ISO 8501-1, Sa 1-Sa 3 ocelového povrchu [41] 
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3.2.2.1. Rozdělení tryskání 

Tryskání se dělí podle principu dodané kinetické energie abrazivním částicím. Tryskání lze 

rozdělit na dva základní způsoby. 

• Pneumatické tryskání- Abrazivní částice jsou urychlovány proudem stlačeného vzduchu. 

Běžně používaný tlak se pohybuje v rozmezí 0,2-0,8MPa. Vzniklá směs abrazivních částic 

je vrhána na povrch tryskaného předmětu pomocí trysky. 

o Injektorové tryskání- Principem této technologie je vzniklý podtlak 

ve směšovací komoře, který je způsoben prouděním stlačeného vzduchu. 

o Tlakové tryskání- Principem této metody je tlaková nádoba do které 

je přiváděn vzduch pod tlakem. Nádoba zároveň slouží jako zásobník 

tryskacího prostředku. Ve spodní části tlakové nádoby se nachází 

směšovací komora, ve které je médium urychlováno stlačeným vzduchem. 

• Mechanické tryskání- Mechanické tryskání (tryskání metacím kolem) je nejvýkonnějším 

způsobem tryskání. Mechanické tryskače využívají energii rotujícího metacího kola 

s lopatkami, na jejichž vnitřní kraj je přiváděn tryskací prostředek, který je vlivem 

odstředivé síly unášen k okraji lopatek, odkud jsou zrna vrhána rychlost až 100m/s  

na povrch tryskaného předmětu. [24] [26] 

  

PNEUMATICKÉ MECHANICKÉ 

tryska 

stopa 

Tryskaný povrch 

Abrazivo tryskané na povrch 

Obr. 16: Rozdělení metod tryskání [26] 
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3.3. Fyzikální nemechanické 

Jedná se o úpravy, při kterých dochází k modifikaci povrchu bez použití mechanického 

odírání nebo chemických technologií, které využívají kapalná média. Hlavními příklady této 

kategorie úprav jsou ošlehávání plamenem a plasmový výboj. Jedná se o velmi speciální 

postupy, a proto je doporučeno provádět je se zvýšenou opatrností a je doporučeno 

spolupracovat s dodavatelem zařízení a případně i s výzkumnou laboratoří. 

Čištění laserem odstraní snadno a rychle zbytky mastnoty, lepidel, rzi, připečených plastů, 

a nejrůznějších ochranných nátěrů. Odrazivost a vysoký bod tání dělá z kovů ideální podklad 

pro technologii laserového čištění. Nepoškodí podkladový materiál, a dostane 

se i do mikrotrhlin a vrstev, které jsou běžně těžce ošetřovatelné. Nastavením síly laserového 

paprsku lze ovládat hloubku a rychlost čištění. [27] 

3.4. Chemické 

Chemické čištění je velmi účinná úprava povrchu při pečlivém provádění postupů, ovšem 

její používání je náročné na podmínky provozu. Chemické výpary jsou náročné na bezpečnost 

a vybavení používané při lepení. Dále pak skladování chemikálií a následná likvidace obalů po 

určitých chemikáliích je řízeno a kontrolováno, aby nedošlo k znečištění životního prostředí, 

anebo škodám na majetku nebo zdraví. Vše se provádí v souladu s legislativními požadavky 

EU. [22] 

Odmaštění pomocí rozpouštědla-Aby se dosáhlo co nejkvalitnějšího spoje je potřeba 

z povrchu odstranit oleje, tuky, prach a jiné nečistoty. K tomuto procesu jsou vhodná 

rozpouštědla. Výsledný výsledek nejvíce závisí na 4 faktorech: na čase, odmašťovacím 

prostředku, teplotě a použité metodě. Pouhé obnažení kovu a odmaštění může zajistit pouze 

50 až 60% z maxima pevnostních hodnot. [22]  

Rozpouštědla  

• D – SOL 100 je odmašťovací přípravek obsahující kapalné uhlovodíky – alkany. Za běžných 

podmínek je použitý odmašťovací přípravek kapalný. 

• Izopropylalkohol 

• Benzínový čistič 

• Technický toluen 
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3.4.1. Anodická oxidace hliníku (eloxování) 

Anodická oxidace (eloxování) je proces úpravy hliníku a jeho slitin využívající jeho 

přirozené náchylnosti k oxidaci. Hliník a jeho slitiny jsou na vzduchu vysoce reaktivní, 

při interakci s kyslíkem dochází k oxidaci tenké vrstvy na povrchu materiálu. Tato oxidická 

vrstva dosahuje tloušťky okolo 15 nm a chrání materiál před další oxidací, dochází k tzv. 

pasivaci. Při procesu anodické oxidace se tato vrstva odstraní a nahradí novou kvalitnější 

vrstvou tloušťky až 150 μm na bázi Al2O3. Oxidové vrstvy vytváříme z důvodu vyšší korozní 

odolnosti, vyšší tvrdosti a otěruvzdornosti a možnosti barevného provedení vrstvy. 

V průmyslové praxi dělíme proces anodické oxidace na tři základní typy. [28] 

• Metoda kyseliny sírové H2SO4- stejnoměrný proud- Jedná se o nejběžnější metodu 

anodické oxidace na bázi kyseliny sírové. Všeobecně označována jako metoda (GS). 

Metoda není energeticky náročná, chemikálie jsou dostupné a cenově nízké, navíc 

se vyznačuje vysokou provozní spolehlivostí. Výsledná eloxovaná vrstva se vyznačuje 

vysokou odolností proti opotřebení a při vhodném utěsnění vrstvy je odolná vůči 

atmosférickým vlivům. Tato metoda se primárně používá pro tvorbu dekorativně ochranné 

vrstvy, která nachází uplatnění pro své možné barevné úpravy. Tato metoda se často 

využívá ve sportovním odvětví. 

• Metoda kyseliny chromové- Tato metoda se nejčastěji využívá v leteckém průmyslu. 

Výsledná eloxovaná vrstva má nižší tloušťku než metoda kyseliny sírové, ale vykazuje velmi 

vysoké antikorozní vlastnosti a vysokou přilnavost před následným lakováním. Výhodu 

této metody je možnost anodizování nýtovaných, svařovaných, nebo porézních součástí, 

protože neprodukuje v porézním místě korozní produkty. 

  

Obr. 17: Dekorativně ochranné eloxované vrstvy [42] 
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• Tvrdá onodická oxidace (tvrdá onodizace)-Jedná se o anodickou oxidaci v kyselině sírové, 

prováděné za velmi nízkých teplot (až -26°C). Tato metoda se zaměřuje více na funkční 

 než dekorativní výsledné vrstvy. Tvrdou anodizací vzniká vrstva o tloušťce 20-150 μm 

a vysoké tvrdosti 350-400 HV. Během procesu dochází ke vzniku vyšší povrchové drsnosti, 

proto je velmi důležitá vysoce precizní příprava povrchu. [28] 

 

Princip procesu anodické oxidace 

V (Obr. 18) je znázorněn princip procesu anodické oxidace. Jedná se o chemický proces, 

při kterém je anodizovaná součást ponořena do elektrolytu a zapojen jako kladná elektroda 

(anoda) se zdrojem střídavého, nebo stejnosměrného proudu. Jako katoda se v tomto procesu 

využívá hliník, olovo, titan, nebo korozivzdorná ocel. Při průchodu elektrickým proudem lázní 

dochází k rozpouštění hliníku na anodě. Současně v dochází k nárůstu hydroxidových iontů 

OH- v lázni. Chemickou reakcí mezi Al3+ a OH- se na povrchu anodizovaného předmětu vytvoří 

povlak nerozpustného hydroxidu hlinitého Al(OH)3 Tato vrstva postupně zabraňuje průchodu 

elektrického proudu. Vlivem rostoucího elektrického odporu dochází k ohřevu anodizovaného 

hliníku a jeho slitin. Tím se vrstva mění na oxid hlinitý. Výsledkem procesu je vrstva Al2O3, 

která je buď v amorfní nebo ϒ-Al2O3. [29] 

 

  

 

1 

2 
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1 - elektrolytická (anodizační) lázeň 

2 - anoda (anodizovaná součást) 

3 - vana s elektrolytem 

4 - katoda 

5 - regulovatelný proudový zdroj 

Obr. 18: Schéma pro anodickou oxidaci 

mA 
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Výsledné vlastnosti eloxované vrstvy závisí na: základním materiálu a jeho čistotě, 

proudová hustota, elektrické napětí, doba anodické oxidace, teplota lázně, homogenita 

chlazení a míchání lázně a také uchycení, zavěšení materiálu. 

Vytvořená vrstva oxidu na povrchu se skládá ze dvou vrstev, během prvních sekund 

anodizace dochází k tvorbě bezpórovité vrstvy (neboli dielektricky izolační mezní vrstvy), která 

má tloušťku cca 2% celkové tloušťky oxidické vrstvy. Tato vrstva je pevně spojena se základním 

materiálem. Na mezní vrstvu navazuje čirá jemně porézní krycí vrstva. Krycí vrstva vzniká na 

rozhraní elektrolytu a mezní vrstvy při procesu zpětného rozpouštění mezní vrstvy 

v elektrolytu. Porézní vrstvu lze schematicky popsat jako soustava na těsno uspořádaných 

hexagonálních buněk oxidu hlinitého. Buňky jsou orientovány kolmo k povrchu základního 

materiálu. 

Porézní struktura vrstvy umožňuje penetraci nízkoviskózními lepidly, což vede k vytvoření 

velmi pevné mikrokompozitní struktury mezi adherendem a adhesivem. [28] 

 

3.4.2. Moření 

Moření se provádí buď silně kyselými, nebo zásaditými chemikáliemi v závislosti  

na materiálu. Leptáním se na povrchu vytvoří dutinky a lepidlo tak lépe přilne k danému 

materiálu. Hliníkový povrch se velmi rychle pokraje tenkou oxidickou vrstvou, která chrání 

hliník před další oxidací. Tenká vrstva oxidu může způsobovat špatné přilnutí nátěrů, či lepidel, 

aby se tento nežádoucí jev odstranil, je nutno odstranit tuto rušivou oxidickou vrstvu,  

tím že ji odmoříme například pomocí silných kyselin. Během procesu dojde 

k mikroskopickému zdrsnění povrchu, což zajistí i zvýšenou adhezi lepidla  

Pór 

buňka 

Mezní 
vrstva 

Krycí 
vrstva 

Průměr 
póru 

Vzdálenost 
mezi 
póry 

Tloušťka 
stěny 

Obr. 19: Idealizovaná struktura anodizované oxidické vrstvy [43] 
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3.5. Kontrola Odmaštění 

Přístrojová detekce mastných nečistot (firma Tech Test, s.r.o.)- Podstatou principu této 

metody je vyvolání luminescence kontaminujících látek, její zachycení a následné vyhodnocení 

pomocí speciálního softwaru. Zařízení umožňuje detekci všech typů nečistot, (např: maziv 

a olejů se syntetickou složkou) které vykazují luminescenci. Tato vlastnost znečišťujících látek 

je mimo jiné dána počtem konjugovaných dvojných vazem a rozvětvením uhlíkatého řetězce. 

Slabší luminescenci mají látky s malým počtem konjugovaných dvojných vazem a malým 

rozvětvením uhlíkatého řetězce (např: bílé medicinální oleje, čistý parafín silikonové oleje). 

[30] 

Kontrola pomocí testovacího inkoustu-Jedná se o rychlou a orientační metodu zjištění 

znečištění povrchu. Inkoust je na povrch nanesen pomocí fixu, nebo štětce. Při správně 

odmaštěném povrchu zůstane inkoust v jednolité vrstvě bez jakýchkoliv přerušení. V případě 

mastného povrchu se inkoust začne shlukovat do jednotlivých kapek. [31] 

  

Obr. 20: vstup sekvenční metody detekce mastných nečistot, otisk lidského palce na hladkém 
AlMg3 plechu [30] 

Obr. 21: Kontrola mastnoty povrchu pomocí testovacího inkoustu [31] 

Odmaštěný povrch, barva zůstává 
ve stejnoměrné vrstvě 

Neodmaštěný povrch, 
barva vytváří kapky 
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Kontrola pomocí postřikové metody Metoda je určena pro nižší stupeň zamaštění.  

Na suchý měřený povrch kovové součásti se rozprašuje vodní roztok látky snižující povrchové 

napětí vody. Měří se doba od počátku postřiku do doby, kdy se na povrchu vytvoří souvislá 

vrstva vodního filmu. Tato doba je závislá na druhu zamaštění a je úměrná plošné koncentraci 

látek způsobujících zamaštění. Součást můžeme za čistou, pokud se doba postřiku neliší o více 

jak 20% od kontrolního vzorku [16] 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Pro experimentální část byl vybrán hybridní spoj kombinující nýtování s lepením.  Jedná 

se o nerozebíratelné spojení, ve kterém můžeme spojit dva odlišné materiály. Nýty přenášejí 

přechodné zatížení v kolmém směru na rovinu spoje a chrání vrstvu lepidla proti odlupování. 

Lepidlo roznese vnější zatížení. Únavová odolnost se zvýší v souvislosti se zmírněním 

koncentrace napětí v okolí nýtů. Lepená část spoje přináší těsnost, ochranu spoje 

a v některých případech tlumení vibrací. Prostřednictvím nýtů lze vytvořit potřebný přítlak na 

lepené plochy a zároveň možnost manipulace s výrobkem, před úplným vytvrzením lepidla. 

Nevýhodou může být složitější proces, nutnost vrtání do materiálu, vodivé propojení obou 

částí lepeného spoje. 

4.1. Materiál polotovaru 

EN AW 5754 (AlMg3) o tvrdosti H 22 

Jedná se o slitinu hořčíku s křemíkem, tato slitina se vyznačuje nízkou hmotností, proto 

bývá často využívána v drážním, automobilovém a leteckém průmyslu. Dále se vyznačuje svou 

vysokou chemickou odolností (proti korozi), dobrou svařitelností a eloxovatelností. 

 Proto se této slitina využívá při stavbě mořských lodí, v potravinářském průmyslu, tlakové 

trubky, ropné plošiny a architektonické prvky. [32] 

 

Technické informace 

• -Chemicky stálý (odolává mořské vodě) 

• -dobře eloxovatelný, (leštitelný) 

• -dá se dobře svářet  

• -obrobitelný 

• -přirozeně tvrdý (nevytvrditelný) [32] 

Mechanické vlastnosti slitiny při tvrdosti H 22 

  

Tab. 4: mechanické vlastnosti slitiny EN AW-5754 při tvrdosti H22 [32] 

Pevnost v tahu Rm 220-270 Mpa 

Mez kluzu Rp 130 Mpa 

Tažnost A  9 % 
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4.2. Spojovací materiál 

Trhací těsnící nýt je tvořen ze dvou částí těla nýtu a trnu. Tělo nýtu je vyrobeno z hliníkové 

slitiny a trhací trn je vyroben z lubrikované oceli. Nýt vytváří trvale nerozebíratelný spoj. 

Používá se zpravidla pro mechanické spojování v případech, kdy je spoj přístupný pouze 

z jedné strany. Pro aplikaci trhacích nýtů je nutné využití speciálních nýtovacích kleští. Nýt 

je vyroben dle normy DIN 7337. [9] 

Těsnící nýty jsou vodotěsné a tlaku těsné, mají zcela uzavřené spoje viz.: (Obr. 5),  

jsou odolné nejen vůči kapalinám, ale i plynům a to díky trnu, který nevypadne a zůstane 

uzavřen uvnitř hlavy nýtu. Používají se například v elektrotechnice. [9] 

 

  

Obr. 22: Trhací nýt Al/St 4,8 X 14,5 [9] 

Obr. 23: Parametry trhacího těsnícího nýtu Al/St [9] 

Tab. 5: Parametry trhacího nýtu Al/St [9] 

Průměr (d) 4,8 mm 

Délka (L) 14,5 mm 

Průměr hlavy (D) 9 mm 

Svěrná síla  7,5 - 9 mm 

Průměr předvrtané díry 4,9 mm 

Pevnost v tahu  3 038 N 

Pevnost ve střihu  2 058 N 
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4.3. Výroba polotovaru pro lepené a hybridní spoje 

 Polotovary pro tento experiment byly vyrobeny ve spolupráci s firmou Motrom s.r.o.. 

Jednotlivé polotovary byly vypáleny pomocí laseru viz (Tab. 6) Firma Motrom s.r.o. garantuje 

vysokou kvalitu bez otřepů o přesnosti ± 0,025 mm. [33] 

  

Obr. 25: Laser Fiber GML 3015R (vlevo), vypálený polotovar (vpravo) [33] 

Obr. 24: Technická dokumentace polotovaru pro výrobu lepeného a hybridní spoje  

Tab. 6: Parametry laseru Fiber GML 3015R [33] 

Rozměr pracovní plochy 1,5 x 3 m 

Výkon 4 kW 

Maximální tloušťka materiálu pro Al 18 mm 

Tloušťka řezné spáry 0,1 – 0,15 mm 

Přesnost řezání 0,025 mm 
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4.4. Technologický postup výroby vzorku lepeného spoje 

1. Nejprve byla vytvořena předúprava povrchu stykové plochy 

o Odmaštění za pomoci tkaniny izopropylalkoholem 

o Otryskání povrchu korundovými částicemi a následné odmaštění 

izopropylalkoholem 

o Eloxování povrchu a následné odmaštění izopropylalkoholem 

2. Příprava vzorků a jejich označení 

3. Příprava lepidla k lepení, podle technických listů vybraných lepidel 

4. Aplikace vrstvy lepidla na stykové plochy lepeného spoje 

5. Přiložení polotovaru styčnými plochami k sobě. 

6. Vycentrování lepené plochy pomocí nýtu a fixace svorkami viz Obr. 27  

Obr. 26: Technická dokumentace lepeného spoje 

Obr. 27: návrh lepeného spoje (vlevo), fixace lepeného spoje (vpravo) 

Tab. 7: Teploty při aplikaci lepidla a jeho následném vytvrzování 

Teplota při aplikaci lepidla lepení odmaštěných a tryskaných/odmaštěných polotovarů 25 °C 

Teplota při vytvrzování lepení odmaštěných a tryskaných/odmaštěných polotovarů 23-25 °C 

Teplota při aplikaci lepidla lepení eloxovaných polotovarů 23 °C 

Teplota při vytvrzování lepení eloxovaných polotovarů 23-25 °C 
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4.5. Technologický postup výroby vzorku hybridního spoje 

1. Nejprve byla vytvořena předúprava povrchu stykové plochy 

o Odmaštění za pomoci tkaniny izopropylalkoholem 

o Otryskání povrchu korundovými částicemi a následné odmaštění 

izopropylalkoholem 

o Eloxování povrchu a následné odmaštění izopropylalkoholem 

2. Příprava vzorků a jejich označení 

3. Příprava lepidla k lepení, podle technických listů vybraných lepidel 

4. Aplikace vrstvy lepidla na stykové plochy lepeného spoje 

5. Přiložení polotovaru styčnými plochami k sobě. 

6. Vložení nýtu do připraveného otvoru a následné snýtování (fixace) (Obr. 28)  

Obr. 29: Technická dokumentace hybridního spoje 
(neznámá x znázorňuje vrstvu lepidla) 

Obr. 28: Hybridní spoj fixovaný nýtem návrh spoje (vlevo), finální spoj (vpravo) 

Tab. 8: Teploty při aplikaci lepidla a jeho následném vytvrzování 

Teplota při aplikaci lepidla lepení odmaštěných a tryskaných/odmaštěných polotovarů 25 °C 

Teplota při vytvrzování lepení odmaštěných a tryskaných/odmaštěných polotovarů 23-25 °C 

Teplota při aplikaci lepidla lepení eloxovaných polotovarů 23 °C 

Teplota při vytvrzování lepení eloxovaných polotovarů 23-25 °C 
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4.6. Rozdělení vzorků k měření a jejich označování  

Pro experiment bylo vytvořeno 72 lepených spojů. Před smykovými zkouškami byli 

označeny podle systému znázorněného na (Obr. 30) 

  

Tab. 9: Rozdělení vzorků k měření 

 Nýtovaný spoj Lepený spoj Hybridní spoj 

 Bez PU Odmaštění Tryskání Elox Odmaštění Tryskání Elox 

AR 810 

3 (bez lepidla) 

3 3 3 3 3 3 

DP 110 3 3 3 3 3 3 

DP 8407 3 3 3 3 3 3 

Bison PM 3 1 2 3 3 3 

 

Systém označování vzorků 

AR8-O-N-1 
Označení lepidla 

AR8 – AR 810 

B – Bison Poly Max 

DP8 – DP 8407 

DP1 – DP 110 

Předúprava povrchu 

O – odmaštění 

P – tryskání 

E – eloxování 

Číslo vzorku 

1 

2 

3 

Způsob Spojování 

Bez indexu – lepení 

N  – nýtování 

Obr. 30: Systém označování vzorků 
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4.7. Povrchové předúpravy polotovaru před aplikací lepidla 

4.7.1. Odmaštění 

K odmaštění polotovarů byl použit roztok izopropylalkoholu. Odmaštěny byly všechny 

vzorky i s povrchovou předúpravou tryskání a eloxování. Odmaštění bylo provedeno těsně 

před aplikací lepidla. Izopropylalkohol byl vždy nanesen na kus čisté tkaniny a následně byly 

odmaštěny styčné plochy lepeného spoje. 

Izopropylalkohol = Propan2-ol v hmotnostní koncentraci 99,8%. 

4.7.2. Tryskání 

Tryskání bylo provedeno opět ve spolupráci s firmou Motrom s.r.o. Jako abrazivní částice 

byly použity zrna umělého korundu o velikost 0,28mm. Tryskané součásti byly slepené  

do 12 hod od tryskání. 

4.7.3. Eloxování 

Eloxování bylo provedeno ve firmě Aalberts Process Technologies s.r.o. Jedná 

se o technický elox, který je kvalitativně závislý na vstupním materiálu. Firma je držitelem 

certifikátů ISO 9001 (certifikace systému managementu kvality) a ISO 14001 (certifikace 

s enviromentálního managementu). Minimální tloušťka eloxované vrstvy je 8 μm. 

 

  

Obr. 31: Neupravený povrch (vlevo), tryskaný povrch uprostřed, eloxovaný povrch (vpravo) 
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4.8. Použitá lepidla 

 Lepidla byla vybrána na základě důkladné rešerše technických parametrů jednotlivých 

lepidel. Podmínkou bylo zvolení lepidel rozdílných bází. Byly zvoleny 4 lepidla na epoxidové, 

akrylátové, metylakrylátové a MS-polymerové bázi. Všechna Lepidla se dají aplikovat 

za „pokojové teploty“ cca od 10°C. Teplota vytvrzení je pro všechny také podobná okolo 23°C 

. Za vyšších teplot lze proces vytvrzení u většiny z vybraných lepidel urychlit. Lepidla jsou běžně 

dostupná na webu.  

4.8.1. Konstrukční lepidlo AR 810 Auratech 

AR 810 je dvousložkové konstrukční lepidlo na bázi akrylátu. Lepidlo bylo vyvinuto k lepení 

kovů např.: hliníku, oceli, mosazi a jejich slitin, dále k lepení feritu, keramiky a kombinaci 

těchto materiálů. Jednotlivé složky se mísí v poměru 1:1. lepidlo je dodáváno v dvoukomorové 

kartuši o celkovém objemu 50ml. Po smísení se lepidlo vytvrzuje do vysokopevnostního, 

suchého a nárazům odolného polymerového filmu. [34] Technický list je přiložen v příloze 1. 

Výhody: 

• Rychle tvrdnoucí systém  

• Vysoká pevnost ve smyku  

• Vytvrzuje rovněž mimo lepený spoj (spáru) do podoby suchého a nelepivého 

filmu 

• Odolnost vůči nárazům i vůči odlupování  

• Dobré vyplňovací vlastnosti až do 0,50 mm  

• Bez rozpouštědel, 100% reaktivní látky  

• Krátká doba fixace, spolehlivé vytvrzení [34]  

Obr. 32: Konstrukční lepidlo AR 810 [34] 
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4.8.2. Bison Montážní lepidlo Poly Max Express White 

Montážní lepidlo Bison Poly Max Express White je jednosložkové montážní lepidlo na bázi 

MS-polymeru. Lepidlo lze využít na všechny typy podkladů a to jak savé tak i nesavé povrchy. 

Lepidlo je trvale elastické a absorbuje vibrace. Lepidlo se nesmršťuje a přilne i k mírně vlhkým 

povrchům. Technický list je přiložen v příloze 4. [35] 

Výhody: 

• Absorbuje vibrace 

• Odolné vůči venkovním vlivům ( voda, vítr, UV záření) 

• Neobsahuje rozpouštědla a kyseliny 

• Po vytvrzení lze přetřít/přestříkat barvou/lakem 

• Přilne i mírně vlhkým povrchům 

• Dobrá plnící schopnost [35] 

 

4.8.3. Konstrukční lepidlo 3M Scotch-Weld DP8407 

3M Scotch-Weld DP 110 Je výkonné dvousložkové konstrukční lepidlo na akrylátové bázi. 

Toto lepidlo. Lepidlo má vynikající přilnavost na mnoho druhů plastů a kovů např.: Oceli, 

hliníkové slitiny, nerezová ocel, měď mosaz, polystyren, polykarbonát, polyester, ABS a PVC. 

Lepidlo se směšuje v poměru 1:10 a je dodáváno v dvoukomorové kartuši o celkovém objemu 

45 ml. Lepidlo se vyznačuje vynikající přilnavostí a to i na lehce mastné povrchy. Pro dosažení 

optimální vrstvy lepidla jsou do něho přimíchány skleněné kuličky o průměru 0,3 mm. 

Technický list je přiložen v příloze 2.  [36]  

  

Obr. 33: Bison montážní lepidlo Poly Max Express White [35] 
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Výhody: 

• Odolá vysokým teplotám i vlhku 

• Přilnavost i na mírně mastné povrchy 

• Vysoká pevnost v odlupu 

• Rázuvzdornost 

• Zvýšená rychlost vytvrzování při vyšších teplotách [36] 

 

4.8.4. Konstrukční lepidlo 3M Scotch-Weld DP 110 

3M Scoth-Weld DP 110 Je dvousložkové konstrukční lepidlo na epoxidové bázi. Nejlepší 

vlastnosti má lepidlo při lepení kovů, především při použití hliníkových slitin. Lepidlo slouží 

k lepení různých druhů ocelí, mědi, nerezové oceli, mosazi, dále pak PVC, polykarbonátu, 

Neoprenu ABS a dalších. Lepidlo se směšuje v poměru 1:1 a je dodáváno v dvoukomorové 

kartuši o celkovém objemu 48,5 ml. Hlavní přednost lepidla je vysoká pevnost při odlupování. 

Technický list je přiložen v příloze 3. [37] 

Výhody: 

• Rychlé vytvrzení 

• Manipulační čas dosažen do 20 min 

• Vysoká pevnost při odlupování 

• Vysoká adheze ke kovům 

• Umožňuje vyplňování štěrbin [37] 

  

Obr. 34: Konstrukční lepidlo 3M Scotch-Weld DP 8407 [36] 
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4.9. Seřazení vybraných lepidel 

Zvolená lepidla byla seřazena a popsána v tabulce (Tab. 10) 

4.10. Teoretický výpočet smykové pevnosti vzorků 

 Pomocí programu Autodesk Inventor Professional 2019 byla vypočtena plocha lepeného 

spoje. V (Tab. 10) jsou uvedeny teoretické hodnoty pevností jednotlivých lepidel. Hodnoty byly 

pomocí následujícího vzorce přepočteny na plochu daného lepeného a hybridního spoje. 

  

Obr. 35: Konstrukční lepidlo 3M Scotch-Weld DP 110 [37] 

Tab. 10: Vlastnosti použitých lepidel [34] [35] [36] [37] 

Název Báze 

Pevnost ve 

smyku 

[N/mm2] 

Pevnost 

v odlupu 

[N/mm2] 

Teplotní 

rozsah 

použití[°C] 

Maximální 

vytvrzení 

[h] 

Tloušťka 

vrstvy 

[mm] 

1. AR 810 akrylát 25 6 -40 až +150 24 0,5 

2. BISON PM MS-polymer X X -40 až +100 24 X 

3.DP 8407 metylakrylát 31 X -40 až +150 0,5 0,3 

4. DP 110 epoxid 24,1 8,8 X 48 0,8 

1. AR 810 Určeno k lepení: hliníku, oceli, mosazi a její slitiny, feritu, keramiky 

2. BISON PM Určeno k lepení: PVC, ABS, kovů, kamene, plexiskla, kachlí 

3.DP 8407 Určeno k lepení: hliníku, mědi, mosazi, oceli, bronzu, pozinku, plastů 

4. DP 110 Určeno k lepení: kovů, hliníku, mosazi, mědi, PVC, polykarbonátu 
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4.10.1. Diskuze teoretického výpočtu 

Z tabulky je patrné, že velikost smykových napětí na takto malou plochu je opravdu 

vysoká. Abychom dosáhly takového teoretického smykového napětí, museli bychom použít 

více jak 10 nýtů. Takovýto počet nýtů by vzhledem k velikosti styčné plochy nemohl  

být aplikován. Rozdíl smykových napětí nýtu a lepidel je tak veliký, že je možné, že výslednou 

pevnost spoje přidání nýtu zásadně neovlivní.  

Obr. 36: znázornění plochy lepeného spoje 

𝐹 = 𝜎 ∙ 𝑠 = ሺ𝑠č𝑡𝑣𝑒𝑟𝑐𝑒 − 𝑠𝑘𝑟𝑢ℎ𝑢ሻ = 𝜎 ∙ ሺ𝑎2 −
𝜋 ∙ 𝑑2

4
ሻ 

𝑎 = 30𝑚𝑚 

𝑏 = 4,9𝑚𝑚 

Kde: 

F………………………...Teoretická maximální síla [N] 

Ϭ………………………..Teoretická pevnost ve smyku [N·mm-1] 

s…………………………Plocha lepeného spoje [mm2] 

 

(5.) 

Tab. 11: výsledky teoretických pevností jednotlivých lepidel a nýtu namáhaných ve smyku 

 Lepidlo [N] Nýt [N] 

1. AR 810 22 025 2058 

2. DP 110 21223 2058 

3.DP 8407 27 311 2058 

4. BISON PM  2058 
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4.11. Kontrolní zkouška samotného nýtového spojení 

V rámci experimentu byla provedena smyková zkouška samotného nýtového spojení 

na vzorcích bez povrchové úpravy. Průměrná naměřená hodnota byla 3290 N což je o více 

jak 1200 N vyšší pevnost, než je hodnota udávaná výrobcem 2 058 N. Vyšší pevnost ve smyku 

může být způsobena třením mezi plochami spoje. 

 

Z grafu (Graf 1) je patrné, že maximální pevnosti všech smykových zkoušek jsou téměř 

totožné. U vzorku N3 došlo k prosmeknutí čelistí, ale i přes to se maximální pevnost nezměnila. 

Nýtová spojení mají v tomto případě téměř totožné vlastnosti.  

Obr. 37: průběh smykové zkoušky nýtového spoje 
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Graf 1: průběhů smykových zkoušek nýtových spojů 
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4.12. Vliv nýtu v hybridním spojení 

V grafu (Graf 2)jsou znázorněny smykové zkoušky nýtového spojení, lepeného spojení 

a hybridního spojení. V případě lepeného a hybridního spoje se jedná o spojení za pomoci 

konstrukčního lepidla AR 810 s předúpravou povrchu tryskáním + odmaštěním. Z grafu  

(Graf 2) je patrné, že přidáním nýtu do lepeného spoje, v tomto případě, zlepšíme maximální 

pevnost a prodloužíme čas smykového zatížení. U lepeného spojení narůstá síla strmě bez 

jakéhokoliv krčku až k maximální hodnotě, kde dojde k přetržení vzorku a ve většině případů 

klesne zpět na nulu. U hybridního spojení dojde k prodloužení deformace v čase díky 

zbytkovým silám nýtu. Po přerušení lepidla klesne hodnota síly na hodnoty samotného 

nýtového spojení.  Průběhy grafů budou závislé na pevnostních hodnotách použitého lepidla 

a mechanického spojení. U hybridního spojení bude je patrná zbytková pevnost mechanického 

spoje. Viz (Graf 2) 
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4.13. Znázornění smykové zkoušky hybridního spoje 

Průběh je možné rozdělit na jednotlivé oblasti: 

1. oblast, ve které dochází k vymezení vůlí (z hlediska upnutí, je to ale i oblast, kde dochází  

k „zakousnutí“ čelistí do zkušebních vzorků) 

2. plastická deformace spoje,  

3. přerušení soudržnosti lepeného spoje (lepidla) 

4. Zbytková pevnost nýtu (mechanického spojení) 

5. k drobným poklesům síly mohlo docházet v rámci prokluzu vzorku v rámci upnutí, které 

plyne ze způsobu upnutí. 

 

4.14. Porovnání tloušťky lepené vrstvy 

Tloušťka vrstvy lepidla v lepeném a hybridním spoji byla měřena po úplném vytvrzení 

jednotlivých lepidel. Pro měření bylo použito digitální posuvné měřítko s přesností 0,01 mm. 

Měření bylo provedeno vždy 3x a z naměřených výsledků byl vypočten aritmetický průměr. 

Každé z vybraných lepidel má rozdílnou hustotu při aplikaci a rozdílnou výšku optimální vrstvy. 

1 

3 

4 

5 

Graf 3: Průběh smykové zkoušky hybridního spoje 
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Cílem experimentu bylo zjistit, zda svorná síla nýtu nebude příliš vysoká vzhledem k viskozitám 

některých lepidel. V případě akrylátových lepidel byla doba lepení velmi krátká a viskozita se 

měnila během samotného lepení, při fixaci nýtem je tedy potřeba postupovat velmi rychle, 

čehož se ručními nýtovacími kleštěmi dosahuje obtížně. Při experimentu nebyl vymezován 

distanc lepené vrstvy, s výjimkou lepidla DP 8407, které v sobě obsahuje skleněné kuličky 

o velikosti 0,03 mm pro dosažení vyšší vrstvy lepidla při jeho fixaci. 

Tab. 12: Naměřené hodnoty vrstev lepidla u jednotlivých spojů (1) 

Vzorek 1 2 3 Průměr Celkový průměr 

AR8-O-N-1 8,34 8,32 8,1 8,25  

AR8-O-N-2 8,42 8,24 8,39 8,35  

AR8-O-N-3 8,12 8,21 8,17 8,17 8,26 

AR8-P-N-1 8,15 8,16 8,2 8,17  

AR8-P-N-2 8,05 8,08 8,06 8,06  

AR8-P-N-3 8,22 8,67 8,61 8,50 8,24 

AR8-E-N-1 8,03 8,09 8,09 8,07  

AR8-E-N-2 8,05 8,014 8,06 8,04  

AR8-E-N-3 8,04 8,06 8,09 8,06 8,06 

AR8-O-  -1 8,54 8,6 8,62 8,59  

AR8-O-  -2 8,34 8,36 8,32 8,34  

AR8-O-  -3 8,65 8,84 8,67 8,72 8,55 

AR8-P-  -1 8,2 8,03 8,06 8,10  

AR8-P-  -2 8,23 8,08 8,1 8,14  

AR8-P-  -3 8,18 8,21 8,16 8,18 8,14 

AR8-E-  -1 8,21 8,36 8,5 8,36  

AR8-E-  -2 8,65 8,39 8,32 8,45  

AR8-E-  -3 8,52 8,39 8,4 8,44 8,42 

B-O-N-1 8,01 8,02 8,03 8,02  

B-O-N-2 8,07 8,02 8,01 8,03  

B-O-N-3 8,17 8,17 8,19 8,18 8,08 

B-P-N-1 8,15 8,14 8,1 8,13  

B-P-N-2 8,01 8,07 8,06 8,05  

B-P-N-3 8,09 8,05 8,03 8,06 8,08 

B-E-N-1 8,13 8,11 8,09 8,11  

B-E-N-2 8,14 8,14 8,2 8,16  

B-E-N-3 8,13 8,14 8,19 8,15 8,14 

B-O-  -1 8,22 8,31 8,12 8,22  

B-O-  -2 8,21 8,16 8,16 8,18  

B-O-  -3 8,13 8,25 8,1 8,16 8,18 

B-P-  -1 8,22 8,18 8,25 8,22  

B-P-  -2 - - - -  

B-P-  -3 - - - - 8,22 

B-E-  -1 8,06 8,11 8,11 8,09  

B-E-  -2 8,21 8,14 8,18 8,18  

B-E-  -3 - - - - 8,14 
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Průměrně nejvyšší vrstvu lepidla vykazují vzorky lepené lepidlem AR 810.viz (Tab. 12) 

Vyšších hodnot bylo dosaženo zřejmě kvůli vyšší viskozitě. Současně má lepidlo velice krátkou 

pracovní dobu lepení a již během lepení měnilo viskozitu (houstlo). Druhá průměrně nejvyšší 

vrstva byla naměřena u lepidla DP 8407, které obsahuje skleněné kuličky o průměru 0,03 mm. 

Z naměřených výsledků je patrné, že skleněné kuličky zabraňují téměř úplnému vytlačení 

lepidla. Zároveň průměrná hodnota vrstev lepidla má nejpodobnější hodnoty vzhledem 

k optimální vrstvě lepidla udávané výrobcem. Nejnižší hodnoty vykazovalo lepidlo DP 110, 

Které má z vybraných lepidel nejnižší viskozitu, také jeho doba zpracování je téměř 

Tab.12/2: Naměřené hodnoty vrstev lepidla u jednotlivých spojů  

Vzorek 1 2 3 Průměr Celkový průměr 

DP8-O-N-1 8,1 8,07 8,17 8,11  

DP8-O-N-2 8,22 8,37 8,21 8,27  

DP8-O-N-3 8,04 8,01 8,06 8,04 8,14 

DP8-P-N-1 8,09 8,04 8,09 8,07  

DP8-P-N-2 8,29 8,28 8,28 8,28  

DP8-P-N-3 8,38 8,25 8,13 8,25 8,20 

DP8-E-N-1 8,07 8,06 8,01 8,05  

DP8-E-N-2 8,04 8,02 8,07 8,04  

DP8-E-N-3 8,03 8,04 8,03 8,03 8,04 

DP8-O-  -1 8,26 8,2 8,23 8,23  

DP8-O-  -2 8,28 8,37 8,42 8,36  

DP8-O-  -3 8,29 8,22 8,2 8,24 8,27 

DP8-P-  -1 8,34 8,23 8,59 8,39  

DP8-P-  -2 8,58 8,49 8,46 8,51  

DP8-P-  -3 8,39 8,54 8,55 8,49 8,46 

DP8-E-  -1 8,05 8,04 8,03 8,04  

DP8-E-  -2 8,07 8,06 8,08 8,07  

DP8-E-  -3 8,03 8,03 8,04 8,03 8,05 

DP1-O-N-1 8,03 8,02 8,12 8,06  

DP1-O-N-2 8,11 8,06 8,11 8,09  

DP1-O-N-3 8,12 8,09 8,1 8,10 8,08 

DP1-P-N-1 8,02 8,03 8,01 8,02  

DP1-P-N-2 8,02 8,01 8,07 8,03  

DP1-P-N-3 8,1 8,11 8,11 8,11 8,05 

DP1-E-N-1 8,07 8,06 8,06 8,06  

DP1-E-N-2 8,06 8,013 8,03 8,03  

DP1-E-N-3 8,05 8,01 8,02 8,03 8,04 

DP1-O-  -1 8,12 8,22 8,1 8,15  

DP1-O-  -2 8,15 8,18 8,07 8,13  

DP1-O-  -3 8,15 8,17 8,1 8,14 8,14 

DP1-P-  -1 8,04 8,08 8,05 8,06  

DP1-P-  -2 8,07 8,06 8,09 8,07  

DP1-P-  -3 8,02 8,07 8,09 8,06 8,06 

DP1-E-  -1 8,09 8,14 8,04 8,09  

DP1-E-  -2 8,08 8,03 8,11 8,07  

DP1-E-  -3 8,15 8,18 8,2 8,18 8,11 
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dvojnásobná oproti vybraným akrylátovým lepidlům. Paradoxně u tohoto lepidla je dána 

výrobcem nejvyšší hodnota optimální vrstvy lepidla. Pro dosažení optimální vrstvy lepidla by 

muselo dojít ke změně lepícího procesu, například přidáním distančních kuliček, nebo drátků 

do lepeného spoje. U lepidla Bison PM výrobce neudává optimální vrstvu lepidla. Lepidlo má 

viskozitu podobnou tmelícím prostředkům. Při fixaci nýtem byla průměrná hodnota lepené 

vrstvy menší než 1 mm. Lepidlo Bison PM vykazuje oproti vybraným lepidlům velmi nízkou 

pevnost. V tomto experimentu nelze určit, jak velký vliv má tloušťka lepidla Bison PM na 

výslednou pevnost lepeného/hybridního spoje. 

 

Do tabulky (Tab. 13) jsou zaznamenány průměrné hodnoty tloušťky vrstvy lepidla 

a maximální pevnost spojů. Oranžově jsou vyznačeny optimální vrstvy lepidel a zeleně jsou 

vyznačeny hodnoty nejbližší hodnotě optimální vrstvy a nejvyšší naměřená pevnost daného 

Tab. 13: Vliv optimální vrstvy lepidla na pevnost lepeného/hybridního spoje 

 
 AR  

810 
 Bison  

PM 
 DP  

8407 
 DP  

110 
 

 

 vrstva 
 lepidla 

Pevnost 
[N] 

vrstva 
 lepidla 

Pevnost 
[N] 

vrstva 
 lepidla 

Pevnost 
[N] 

vrstva 
lepidla 

Pevnost 
[N] 

Odmaštěný 1 8,25 11131,5 8,02 3436,1 8,11 13615,4 8,06 6235,2 

fixace 2 8,35 13315,5 8,03 3499 8,27 13617,1 8,09 4460,5 

nýtem 3 8,17 11953 8,18 3795 8,04 10737 8,1 5056,5 

Tryskaný 1 8,17 14064,7 8,13 3428,4 8,07 13341,2 8,02 6418,6 

fixace 2 8,06 13162,8 8,05 3566,3 8,28 14896 8,03 7475,8 

nýtem 3 8,5 14608,7 8,06 3628,7 8,25 14863 8,11 7991,3 

Eloxovaný 1 8,07 11138,2 8,11 4512,3 8,05 13744,8 8,06 10028,3 

fixace 2 8,04 10824 8,16 4613,6 8,04 14751,3 8,03 10156,9 

nýtem 3 8,06 11443 8,15 4036,7 8,03 13747 8,03 10134,5 

Odmaštěný 1 8,59 13730,9 8,22 780 8,23 8280,3 8,15 3836,1 

fixace 2 8,34 13443 8,18 1225,2 8,36 13197,3 8,13 4379 

svorkami 3 8,72 10833,8 8,16 1319,8 8,24 8947,4 8,14 4354,3 

Tryskaný 1 8,1 12500,7 8,22 1492 8,39 12060 8,06 6615,6 

fixace 2 8,14 13111,9 - - 8,51 11690,7 8,07 7718,8 

svorkami 3 8,18 14271,6 - - 8,49 12975,7 8,06 6352,3 

Eloxovaný 1 8,36 13986 8,09 3402 8,05 14772,1 8,09 9406,1 

fixace 2 8,45 10737,6 8,18 2367 8,07 13086,5 8,07 9419,2 

svorkami 3 8,44 13490,9   8,03 13068,4 8,18 10548,8 

optimální 
vrstva 
lepidla 

 0,5  X  0,3  0,8  
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spoje. Z tabulky (Tab. 13) je patrné, že velikost optimální vrstvy lepidla udávané výrobcem má 

vliv na výslednou pevnost spoje. U Lepidla AR 810 jsou rozdíly pevností v závislosti na tloušťce 

vrstvy nejvýraznější. Jako jediné lepidlo vykazuje u povrchové předúpravy odmaštěním 

a eloxováním/odmaštěním zhoršení pevnosti po přidání nýtu do lepeného spoje, což může být 

způsobeno velkou svornou silou nýtu při jeho deformaci. U většiny hybridních spojů má vrstva 

lepidla nižší hodnoty než u samotného lepeného spoje. Zhoršení pevnostních vlastností 

u lepidla AR 810 může být způsobena nízkou vrstvou lepidla v hybridním spoji. Výsledné 

hodnoty maximálních pevností jsou značně nestabilní, což může být způsobeno mnoha 

faktory. Dodržením optimální vrstvy lepidla může dojít k průměrnému zlepšení hodnot 

pevností ve smyku. Pro zamezení vytlačování lepidla z hybridního spoje lze využít distančních 

kuliček, jako je tomu například u lepidla DP 8407, které obsahuje kuličky o průměru 0,03mm. 

Průměr kuliček a jejich množství by muselo být experimentálně testováno s individuálním 

přístupem ke každému lepidlu zvlášť. 

4.15. Hodnocení porušení lepené vrstvy 

U jednotlivých typů spojení byly hodnoceny typy porušení spojení, zda se jednalo 

o adhezní, kohezní porušení nebo jejich kombinaci. Dále bylo hodnoceno, jaký vliv na porušení 

spoje má povrchová úprava, nebo přidání nýtu. 

4.15.1. Konstrukční lepidlo AR 810 

 

Z fotek znázorněných na obrázku (Obr. 38) je patrné, že u lepených spojů 

s povrchovou předúpravou odmaštěním se primárně jedná o adhezní porušení spoje. 

U lepených spojů došlo převážně ke stržení lepidla z jedné plochy (krom malých plošek), které 

Obr. 38: Lepidlo AR 810, odmaštěný povrch, lepený spoj (vlevo), hybridní spoj (vpravo) 
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zůstaly na druhé ploše lepeného spoje. Tyto plošky mají také znaky adhezního porušení.  

U hybridního spoje dojde k popraskání vrstvy lepidla v ose nýtu. Soudržnost lepidla je více 

narušena než v případě lepeného spoje. Zbytky lepidla zůstali rovnoměrněji rozloženy na obou 

plochách hybridního spoje. 

 

 

Z fotek znázorněných na obrázku (Obr. 39) je patrné, že u lepených spojů s předúpravou 

povrchu tryskáním a odmaštěním se jedná opět o adhezní porušení. Oproti odmaštěnému 

vzorku dojde rovnoměrnějšímu rozložení lepidla na obou plochách spoje. U hybridního spoje 

opět dojde k popraskání lepidla v ose nýtu, jako v případě předúpravy povrchu odmaštěním. 

V tomto vzorku se také ukazují náznaky smíšeného porušení. 

 

 

Obr. 39: Lepidlo AR 810, tryskaný+odmaštěný povrch, lepený spoj (vlevo), hybridní spoj (vpravo) 

Obr. 40: Lepidlo AR 810, eloxovaný+odmaštěný povrch, lepený spoj (vlevo), hybridní spoj (vpravo) 
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Z fotek znázorněných na obrázku (Obr. 40),je patrné, že ulepených spojů s předúpravou 

povrchu eloxováním + odmaštěním se opět jedná o adhezní porušení. U hybridních spojů  

je patrné, že při fixaci nýtem bylo vytlačeno velké množství lepidla, ve spoji je menší vrstva 

lepidla než ve všech předchozích případech. V tomto případě vyšlo stejně jako  

u odmaštěného vzorku ke zhoršení pevnosti přidáním nýtu do lepeného spoje. Na vině  

by mohla být nižší vrstva lepidla viz (Tab. 13), nebo jak je vidět na fotce na obrázku vpravo  

(Obr. 40) horší přilnutí lepidla k povrchu. Ve vrstvě lepidla jsou viditelné struktury, které  

by mohly být způsobeny nedostatečným odmaštěním. Odmaštění proběhlo obdobně jako  

u předchozích vzorků.  

4.15.2. Bison Poly Max 

 

Byson Poly Max je lepidlo na bázi MS polymeru vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Přestože 

výrobce garantuje vytvrzování vrstvy 2 mm do 24 h, utěsněním lepeného spoje dojde 

k vytvrzení vzduchem přítomných částí a poté se proces razantně zpomalí. V tomto případě 

byly vzorky vytvrzovány déle než 48 h. U lepených spojů znázorněných na obrázku (Obr. 41) 

se vytvořili dvě bariéry lepidla bránící vytvrzení lepidla uvnitř spoje. U hybridního spojení 

utěsněného těsnícím nýtem došlo k vytvoření pouze jedné bariéry okolo spoje. Roztržením 

v obou případech došlo k adheznímu porušení spoje. Nevytvrzené lepidlo se během procesu 

rozetřelo po plochách, proto je výsledek málo patrný. Pokud by platila závislost vytvrzení 2 

mm od kraje lepeného spoje za 24 h bylo by potřeba k úplnému vytvrzení minimálně 7 dní. 

V tomto případě se nejedná o plošně rozsáhlý spoj, velkoplošné formáty by se vytvrzovali 

extrémně dlouhou dobu. Přesto, že výrobce v popisu produktu garantuje vysokou pevnost je 

lepidlo vhodné spíše k tmelení.  

Obr. 41: Lepidlo Bison Poly Max, odmaštěný povrch, lepený spoj (vlevo), hybridní spoj (vpravo) 
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V případě předúpravy povrchu tryskáním + odmaštění došlou obou typů spojení 

k vytvrzení větší plochy lepidla, zřejmě díky hrubosti povrchu se do spoje dostane více vzdušné 

vlhkosti viz (Obr. 42). V tomto případě bylo opět nevytvrzené lepidlo při přetržení částečné 

rozetřeno po obou plochách spoje. Přesto je z obrázku (Obr. 42) patrné, že na rozdíl od 

předúpravy povrchu odmaštěním se jedná v obou případech spojení o kombinované porušení 

jak adhezní, tak kohezní. K výraznému zlepšení pevnostních vlastností však nedošlo. 

 

 

U spojů s předúpravou povrchu eloxováním + odmaštěním došlo k delšímu času 

vytvrzování lepidla. Délka vytvrzení lepidla byla více než 4 dny, přesto u hybridního spoje 

nedošlo k plnému vytvrzení lepidla viz (Obr. 43). V případě lepeného spoje se jedná spíše  

o kohezní porušení. U hybridního spojení se jedná o kombinaci porušení, kde převažuje 

Obr. 42: Lepidlo Bison Poly Max, tryskaný+odmaštěný povrch, lepený spoj 
(vlevo), hybridní spoj (vpravo) 

Obr. 43: Lepidlo Bison Poly Max, Eloxovaný+odmaštěný povrch, lepený spoj (vlevo), 
hybridní spoj (vpravo) 
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adhezní porušení. Výsledná pevnost byla zřejmě díky delšímu vytvrzování vyšší než 

v předchozích měřeních, stále se však jedná o velmi nízké hodnoty. Kvůli delšímu 

vytvrzovacímu času nelze určit, zda měla na finální pevnost větší vliv předúprava povrchu, 

nebo delší proces vytvrzování lepidla. 

 

4.15.3. Konstrukční lepidlo DP 8407 

 

Z fotek na obrázku (Obr. 44) je patrné že u lepeného spoje se jedná o kombinované 

porušení, převážně se však jedná o kohezní porušení lepidla. Lepidlo se stahuje v jednotlivých 

hrubých vrstvách. Přidáním nýtu do lepeného spoje se roztržená struktura lepidla zjemní.  

 

 

U předúpravy povrchu tryskáním + odmaštěním se průměrná hodnota pevnosti lepeného 

spoje zvýšila. Z fotek znázorněných na obrázku (Obr. 45) je patrné, že se opět jedná  

o kombinované porušení.  Hrubost porušení je mnohem vyšší a je zde vyšší procentuální 

Obr. 44: Lepidlo DP 8407, Odmaštěný povrch, lepený spoj (vlevo), hybridní spoj (vpravo) 

Obr. 45: Lepidlo DP 8407, tryskaný+odmaštěný povrch, lepený spoj (vlevo), hybridní spoj (vpravo) 
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zastoupení adhezního porušení, přestože spoj vykazuje vyšší pevnost. Přidáním nýtu se opět 

hrubost porušeného spoje zjemní, jako u předúpravy povrchu odmaštěním. V případě 

Předúpravy povrchu tryskáním+ odmaštěním dojde k největšímu procentuálnímu zlepšení 

pevnosti spoje. 

 

 

Z fotky lepených spojů znázorněné vlevo na obrázku (Obr. 46) je patrné, že ve dvou 

případech došlo ke špatnému přilnutí lepidla. Především se jednalo o chybu u vzorku  

DP8-E-  -3. Přestože, se jedná o velkou plochu změna pevnosti oproti ostatním spojům, není 

výrazná. Výsledná hodnota je ze všech hodnot nejnižší, jedná se však pouze o 1100 N nižší 

hodnotu. Výchylky okolo 1000 N se vyskytují v měření relativně často. V případě eloxované 

úpravy povrchu by bylo vhodné změnit způsob odmaštění. Lepený spoj vykazuje opět kohezní 

porušení, jako u ostatních předúprav povrchu. Struktura odtrženého spoje je podobně jemná 

v obou případech. Přidání nýtu do lepeného spoje se zlepší vlastnosti spoje, strukturu porušení 

však viditelně neovlivní, jako tomu bylo v předchozích případech. 

 

Obr. 46: Lepidlo DP 8407, Eloxovaný+odmaštěný povrch, lepený spoj (vlevo), hybridní spoj 
(vpravo) 
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4.15.4. Konstrukční lepidlo DP 110 

 

Z fotek znázorněných v obrázku (Obr. 47) je patrné, že se u lepeného spoje s předúpravou 

povrchu odmaštěním jedná pouze o adhezní porušení. Lepidlo zůstane v částech přilepené  

na jedné, či druhé straně, avšak na rozdíl od testovaných akrylátových lepidel na povrchu 

nedrží, nebo jde snadno odloupnout. Přidání nýtu způsobilo, že lepená vrstva zůstala v celku 

na jedné, či druhé straně. Přestože spoj lepený epoxidovým lepidlem DP 110 vykazuje 

poloviční pevnostní hodnoty oproti akrylátovým lepidlům, přidáním nýtu do spojení se 

výsledná pevnost razantně nezlepší. 

 

Předúpravou povrchu tryskáním + odmaštěním se výsledné vlastnosti lepeného 

a hybridního spoje výrazně zlepší. V obou případech dojde k významnému zvýšení adhezních 

sil lepidla. Z fotek znázorněných na Obr. 48 je patrné, že některé části lepidla jsou odtržené  

od obou stran lepeného spoje, avšak lepidlo přilnuté k povrchu již nelze snadno odstranit. 

Obr. 47: Lepidlo DP 110, odmaštěný povrch, lepený spoj (vlevo), hybridní spoj (vpravo) 

Obr. 48: Lepidlo DP 110, tryskaný+odmaštěný povrch, lepený spoj (vlevo), hybridní spoj (vpravo) 
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Epoxidové lepidlo DP 110 má výrazně vyšší nároky na kvalitu a hrubost povrchu, než vybraná 

akrylátová lepidla. 

 

Na fotce lepeného spoje s předúpravou povrchu eloxováním + odmaštěním znázorněné 

na obrázku (Obr. 49) vlevo je patrné špatné přilnutí lepidla, přesto došlo k výraznému zlepšení 

pevnostních vlastností. V obou případech lepeného a hybridního spoje se jedná převážně  

o adhezní porušení. Zbytky lepidla na vzorku drží a nelze je odloupnout jako v případu 

odmaštěného a tryskaného + odmaštěného povrchu. Razantní zlepšení vlastností  

u eloxovaného povrchu oproti ostatním lepidlům by mohlo být způsobeno nižší viskozitou 

lepidla DP 110, díky které by lepidlo zateklo do dutinek vytvořených při eloxování. 

Obr. 49: Lepidlo DP 110, Eloxovaný/odmaštěný povrch, lepený spoj (vlevo), hybridní spoj (vpravo) 
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4.16. Vyhodnocení Smykových zkoušek 

Do tabulky (Tab. 14) byly vyplněny maximální hodnoty smykových zkoušek. Pro názornost 

byli dopočítány aritmetické průměry. 

  

Tab. 14: Naměřené maximální pevnosti jednotlivých spojů [N] 

 Lepený spoj Hybridní spoj 

 odmaštěný tryskaný eloxovaný odmaštěný tryskaný eloxovaný 

AR 810 13730,9 12500,7 13986 11131,5 14064,7 11138,2 

 13443 13111,9 10737,6 13315,5 13162,8 10824,6 

 10833,8 14271,6 13490,9 11953 14608,7 11443 

průměr 12669,23 13294,73 12738,17 12133,33 13945,4 11135,27 

Bison PM 780 1492 3402 3436,1 3428,4 4512,3 

 1225,2  2367 3499 3566,3 4613,6 

 1319,8   3795 3628,7 4036,7 

průměr 1108,333 497,3333 2884,5 3576,7 3541,133 4387,533 

DP 8407 8280,3 12060 14772,1 13615,4 13341,2 13744,8 

 13197,3 11690,7 13086,5 13617,1 14896 14751,3 

 8947,4 12975,7 13068,4 10737 14863 13747 

prúměr 10141,67 12242,13 13642,33 12656,5 14366,73 14081,03 

DP 110 3836,1 6615,6 9406,1 6235,2 6418,6 10028,3 

 4379 7718,8 9419,2 4460,5 7475,8 10156,9 

 4354,3 6352,3 10548,8 5056,5 7991,3 10134,5 

průměr 4189,8 6895,567 9791,367 5250,733 7295,233 10106,57 
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4.16.1. Porovnání pevnosti lepidel lepených a hybridních spojů pro 

předúpravu povrchu odmaštěním 

 

V grafu (Graf 4: Porovnání pevností lepidel lepených a hybridních spojů pro předúpravu 

povrchu odmaštění jsou porovnány lepené a hybridní spoje. Nejlepší naměřené hodnoty 

vykazují lepidlo DP 8407 a lepidlo AR 810. Lepidlo DP 110 vykazuje vyšší pevnostní hodnoty 

než samotné nýtové spojení, Lepidlo Bison PM nevykazuje vyšší odolnost proti samotnému 

nýtovému spojení. V lepeném spoji jsou hodnoty lepidla Bison PM nižší než 2 000 N. Všechna 

lepidla zde vykazují vysokou nestabilitu výsledků, která může být dá odmaštění, velikostí vrstvy 

lepidla, či fixací částí vzorků po nanesení lepidla před jeho vytvrzením. 
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Graf 4: Porovnání pevností lepidel lepených a hybridních spojů pro předúpravu povrchu odmaštěním 

Hybridní spoj Lepený spoj 
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4.16.2. Porovnání pevnosti lepidel lepených s a hybridních spojů pro 

předúpravu povrchu – tryskání + odmaštění 

V grafu (Graf 6) jsou porovnány lepené a hybridní spoje pro povrchovou úpravu tryskání 

+ odmaštění. Nejlepší naměřené hodnoty vykazují opět lepidla DP 8407 a AR 810. Změnou 

povrchové úpravy dojde k výraznému zlepšení pevnostních vlastností. K největšímu zlepšení 

dojde u lepidla DP 110, kde všechny hodnoty přesáhnou pevnostní hranici 6 000 N. V případě 

povrchové úpravy tryskání + odmaštění došlo k větší stabilizaci výsledných pevnostních 

hodnot. 
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Graf 5: Porovnání pevnosti lepidel lepených a hybridních spojů pro předúpravu povrchu 
eloxováním + odmaštěním 

Hybridní spoj Lepený spoj 



75 
 

 

4.16.3. Porovnání pevnosti lepidel lepených a hybridních spojů pro 

předúpravu povrchu – Eloxování + odmaštění 

 

V grafu (Graf 5) jsou porovnány lepené a hybridní spoje pro povrchovou úpravu eloxování 

+ odmaštění. Nejlepší naměřené hodnoty vykazují opět lepidla DP 8407 a AR 810. Změnou 

povrchové úpravy dojde k výraznému zlepšení pevnostních vlastností u lepidla DP 110. 

V případě hybridního spojení má podobné hodnoty jako lepidlo AR 810. U lepidla AR 810 dojde 

ke zhoršení vlastností v obou případech spojení. Z kapitoly 4.15.1vycházází, že by zhoršení 

vlastností mohlo způsobit vytlačení lepidla z hybridního spoje, nedostatečné odmaštění nebo 

zamezení vtoku do dutinek vytvořených eloxováním vlivem velké viskozity lepidla. 

4.16.4. Diskuze výsledků vlivu předúprav povrchu na lepené a 

hybridní spoje 

Nejlepší naměřené hodnoty vykazují akrylátová lepidla DP 8407 a AR 810. Z naměřených 

hodnot je patrná určitá nestabilita výsledků, která může být dána způsobem odmaštění, 

nanášením lepidla, velikostí optimální vrstvy viz (Tab. 13), či fixace částí polotovaru po 

nanesení lepidla před jeho vytvrzením. Lepidlo DP 110 nevykazuje vysoké hodnoty pevností, 

avšak u povrchové úpravy eloxováním dochází k výraznému zlepšení.   
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Graf 6: Porovnání pevnosti lepidel lepených a hybridních spojů pro předúpravu povrchu tryskáním + 
odmaštěním 

Hybridní spoj Lepený spoj 
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4.16.5. Porovnání vlivů předúprav povrchů lepeného  

a hybridního spojení 

Povrchové předúpravy mají významný vliv na celkovou pevnost spoje, ve většině případů, 

mají větší vliv na výslednou pevnost spoje než přidání nýtu. K nejvýraznějšímu zlepšení došlo 

u lepidla DP 110 kde eloxovaná vrstva měla lepší výsledky o desítky procent. U lepidla AR 810 

byly nejlepší výsledky naměřeny u povrchové předúpravy tryskáním, je možné, že vysokou 

viskozitou lepidla AR 810 nedojde k zatečení do mikroskopických dutinek vytvořených 

eloxováním. 
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4.17. Grafické znázornění průměrného zlepšení/zhoršení 

lepených a hybridních spojů 

Pro názornost byly průměrné hodnoty jednotlivých spojení znázorněny graficky  

na obrázcích (Obr. 51 Obr. 52 Obr. 53 Obr. 54), kde jsou znázorněna průměrná zlepšení 

pevnostních hodnot [N], lepených a hybridních spojů a předúprav povrchu odmaštěním,  

tryskáním+ odmaštěním, eloxováním + odmaštěným. 

4.17.1. AR 810 

Na obrázku (Obr. 51) je znázorněn průběh procesu lepeného spoje. U lepidla AR 810  

se jako jediného projevilo zhoršení pevnostních vlastností hybridního spoje oproti lepenému. 

V případu eloxované+ odmaštěné a odmaštěné předúpravy povrchu dojde přidáním nýtu 

ke zhoršení vlastností. Z hodnot znázorněných v tabulce (Tab. 13) je patrné, že v případech 

odmaštěného a eloxovaného + odmaštěného vzorku má hybridní spoj výrazně nižší 

průměrnou hodnotu vrstvy lepidla. U tryskané vrstvy má téměř 2x vyšší hodnotu hybridní spoj. 

Při hodnocení porušení spoje viz kapitola (4.15.1) jevili všechny vzorky známky převážně 

adhezního porušení. Lepidlo AR 810 by tedy mohlo být výrazně náchylné na dostatečné 

množství lepidla v lepeném/hybridním spoji. Zhoršení pevnostních vlastností U eloxovaných 

Odmaštěný 
12669,23 

Tryskaný 
13294,73 

Eloxovaný 
12738,17 

+625,5 -556,57 

-5
3

5
,9

  

+6
5

0
,6

7
 

-1
6

02
,9

 

Odmaštěný 
12133,33 

Tryskaný 
13945,4 

Eloxovaný 
11135,27 +1812,1 -2810,13 

AR 810 AR 810 

Obr. 51: Zlepšení/ zhoršení pevnostních vlastností po přidání nýtu, nebo změně povrchové předúpravy 
u lepidla AR 810 

Lepený spoj Hybridní spoj Zlepšení Zhoršení 

Obr. 50: Legenda grafického zhodnocení výsledků 
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vzorků by mohlo být způsobeno vysokou viskozitou, což by mohlo způsobit nedostatečné 

zatečení lepidla do dutinek vytvořených při eloxování. 

4.17.2. Bison PM 

Z výsledků znázorněných na obrázku (Obr. 52) je patrné, že u lepidla Bison PM dojde  

ke zlepšení vlastností jak změnou povrchové předúpravy, tak přidáním nýtu do spojení. 

Zlepšení u eloxovaných vzorků je diskutabilní, neboť lepidlo mělo delší čas na vytvrzení, přesto 

však nedošlo k plnému vytvrzení lepidla viz (Obr. 43) 

4.17.3. DP 8407 
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Obr. 52:  Zlepšení/ zhoršení pevnostních vlastností po přidání nýtu, nebo změně povrchové 
předúpravy u lepidla Bison PM 
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u lepidla DP 8407 
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U lepidla DP 8407 se pevnost zvýší jak změnou předúpravy povrchu, tak přidáním nýtu do 

lepeného spoje viz (Obr. 53) Jedinou výjimkou je změna povrchové předúpravy u hybridního 

spoje z tryskané + odmaštěné na eloxovanou + odmaštěnou předúpravu povrchu Hodnota 

průměrné změny není však vysoká. Z tabulky (Tab. 13)je patrné, že vrstva lepidla má výrazně 

nižší hodnotu, než u tryskaných/odmaštěných vzorků. Dále ze závěrů z kapitoly (4.15) patrné, 

 že ve dvou případech došlo ke špatnému přilnutí lepidla na lepenou plochu. 

4.17.4. DP110 

U lepidla DP 110 se pevnost zvyšuje jak u změny předúpravy povrchu, tak přidáním nýtu 

do lepeného spoje viz (Obr. 54) Na lepidlo DP 110 mají nejvýraznější vliv předúpravy povrchu, 

při každé změně dojde k výraznému zlepšení maximální pevnosti spoje. Pevnostní hodnoty  

u povrchové předúpravy eloxováním + odmaštěním jsou hodnoty podobné akrylátovým 

lepidlům hlavně lepidlu AR8 10. 
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4.17.4.1. Závěr grafického znázornění výsledků 

U lepidel DP 110 a Bison PM dojde k přepokládanému nejlepšímu výsledku u eloxovaného 

hybridního spoje. U lepidel AR 810 a DP 8407 vyjde nejvyšší pevnost u hybridního tryskaného 

spoje. U lepidla DP 8407 je však rozdíl pevností mezi povrchovými předúpravami eloxováním 

a tryskání u hybridního spojení velmi nízký, navíc u lepeného spoje došlo u povrchové 

předúpravy eloxováním k velkému zlepšení. Zhoršení by mohlo být způsobeno jinými faktory. 

Z tabulky (Tab. 13) je patrn, že lepená vrstva má ze všech měření pro lepidlo DP 8407 nejnižší 

hodnoty, výsledná pevnost by tak mohla být o nedostatečným množstvím lepidla ve spoji.  

K nižší pevnostní hodnoty u eloxovaného povrchu primárně u lepidla AR 810 mohlo způsobit 

mnoho faktorů nedostatečné odmaštění povrchu, nebo velká viskozita lepidla, která zamezí 

vstupu lepidla do mikroskopických dutinek vytvořených při eloxování, nebo vytlačení velkého 

množství lepidla z lepeného spoje viz (Tab. 13) 

U všech lepidel dochází k předpokládanému vývoji pevnostních vlastností po přidání nýtu 

a aplikaci lepší předúpravy povrchu se pevnostní vlastnosti zvýší. V žádném z případů nedošlo 

ke zhoršení pevnostních vlastností přidáním nýtu do lepeného spoje až na lepidlo AR 810, 

u kterého došlo k průměrnému zhoršení pevností ve dvou případech po přidání nýtu 

a to konkrétně u povrchové předúpravy odmaštěním a eloxováním+ odmaštěním. Zhoršení 

vlastností znázorněné na Obr. 51. U odmaštěného povrchu dojde ke zhoršení pevnosti spoje 

o 535,9 N a u eloxovaného/odmaštěného povrchu o 1602 N což jsou poměrově velmi vysoké 

hodnoty. Z výsledků je tedy patrné, že lepidlo AR 810 by mohlo být velmi náchylné 

na optimální vrstvu lepidla ve spoji. Z tabulky (Tab. 13) je patrné, že v obou případech  

má průměrnou hodnotu výrazně nižší hybridní spoj. 
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5. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ PROJEKTU 

Veškeré ceny jsou zde uvedené bez DPH dohledané dne 26. 7. 2021. 

5.1. Nacenění lepeného spoje 

Cena lepidel je vypočtena pro optimální vrstvu daného lepidla. Pro Bison PM byla zvolena 

vrstva 1mm. Plocha lepeného a hybridního spoje je 811,14 viz (Obr. 36). 

5.2. Cena spojovacího materiálu 

Cena trhacího těsnícího nýtu Al/St   1,38 Kč 

5.3. Cena Povrchových úprav 

Ceny tryskaných a eloxovaných polotovarů jsou naceněné od externích firem. Proces 

eloxování je poměrně složitý a plně zařízenou linku má jen málo firem v České a na Slovenské 

republice. Náklady na vsázku, se počítají podle počtů eloxovaných KS na vsázku minimální 

částka je 500 Kč. Problematickým procesem je transport do úpravny povrchů a zpět. Doba 

vyřízení zakázky se pohybuje od 5 do 10 pracovních dnů podle vytížení linek.  

Tryskání je technologie, kterou v dnešní době může vlastnit téměř každá zámečnická 

dílna. V tomto případě by nebyl problém nakoupit vybavení pro interní provoz. Cena externího 

i interního tryskání je relativně vysoká díky nákladům na mzdu pracovníka, protože proces 

tryskání není většinou plně automatizovaný narozdíl od eloxovací linky. Při využití strategie 

Tab. 15: cen balení jednotlivých lepidel a cena množství lepidla potřebného k tvorbě jednoho spoje 
(vzhledem k optimální vrstvě lepidla) 

Lepidla 
Balení 
[ml] 

Cena 
Kč 

Optimální 
vrstva 
[mm] 

Objem lepidla 
[ml] 

Cena lepidla 
na lepenou 

plochu 
Kč 

AR 810 50 601 0,5 0,405 4,87 

Bison PM 290 212,4 1 0,8111 0,9 

DP8407 48,5 462,81 0,3 0,2433 2,32 
DP110 50 555 0,8 6489 7,2 

 

Tab. 16: Cena povrchových úprav cena=1ks (polotovar) 

Odmaštění - 

tryskání 2Kč / Ks 

Eloxování 5Kč/ks 
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tryskání polotovarů externí firmou se opět vyskytuje problém s dopravou a termínem dodání. 

Jako odmaštění byla zvolena metoda pomocí rozpouštědla a to konkrétně izopropylalkoholu. 

V procesu se jedná o zanedbatelnou položku.  

5.4. Cena hybridního spoje bez nákladů na materiál 

 

Výroba hybridního spoje s eloxovanou povrchovou předúpravou stojí více než 

dvojnásobek oproti odmaštění. Důležitým faktorem pro rozhodování bude korozní prostředí, 

ve kterém se bude výsledný spoj nacházet. Lepidlo může komplikovat výslednou povrchovou 

úpravu výrobku (lepeného spoje) například nanesení barvy. Eloxovaný hliník by v tomto 

případě mohl sloužit jako finální povrchová úprava. Co se týče pevnostních vlastností, 

 tak u obou akrylátových lepidel AR 810 a DP 8407 vyšla jako nejlepší předúprava tryskání.  

  

Tab. 17: ceny kompletace hybridního spoje a výroby menších sérií 

Ks 1 10 100 
PÚ O P E O P E O P E 

AR 810 6,25 9,63 16,25 62,5 96,3 162,5 625 963 1625 
Bison PM 2,28 5,66 12,28 22,8 56,6 122,8 228 566 1228 
DP8407 3,7 7,08 13,7 37 70,8 137 370 708 137 
DP110 8,58 11,96 18,58 85,8 119,6 185,8 858 1196 1858 
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6. ZÁVĚR 

Přidání nýtu do lepeného spoje zlepšilo pevnostní vlastnosti oproti lepenému spoji téměř 

ve všech případech. V hybridním spoji je možné kombinovat výborné pevnostní vlastnosti 

lepidla a rychlou fixaci nýtem. Jako nejlepší lepidla vyšla lepidla akrylátová. Nejlepší výsledky 

mělo pak lepidlo DP 8407. Lepidlo vykázalo největší pevnost u hybridního spojení 

tryskaného/odmaštěného povrchu. všechna porušení byla téměř 100 % kohezního charakteru, 

přesto měla na výslednou pevnost velký vliv povrchová předúprava. Na druhém místě  

se umístilo lepidlo AR 810 Které mělo opět nejlepší výsledky u hybridního spoje s povrchovou 

předúpravou tryskání + odmaštění. Lepidlo DP 110 Mělo u předúprav tryskání a odmaštění 

velmi nízké hodnoty, u eloxovaného povrchu pak pevnostní vlastnosti výrazně stoupli. Pro toto 

lepidlo se jeví tedy nejvhodnější hybridní spoj s povrchovou předúpravou  

eloxování + odmaštění. Vysoká pevnost v tomto typu spojení by mohla být dána nižší 

viskozitou lepidla a tím tak snadnějšímu vniknutí lepidla do pórů vytvořených při eloxování. 

Další výrazný vliv na lepený spoj měla výsledná tloušťka vrstvy lepidla. Proti vytlačení  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

AR 810 Bison PM DP 8407 DP 110 AR 810 Bison PM DP 8407 DP 110

sí
la

 [
N

]

Lepidla

Porovnání vlivů předúprav povrchů lepeného 
a hybridního spojení

odmaštěný tryskaný + odmaštěný elox Neodmaštěný otryskaný/neodmaštěný

Lepený spojhybridní spoj



84 
 

by se daly využít distanční skleněné kuličky, nebo drátky. Jejich velikost a množství by se lišilo 

dle využitého lepidla, z dostupných zdrojů však není jasné, jaké by bylo jejich optimální použití. 

 V rámci zhodnocení pevnostních vlastností a ekonomiky jednotlivých typů spojení se pro 

zavedení do výrobního procesu nejvíce hodí lepidlo DP 8407. Lepidlo DP přilnulo nejlépe ke 

všem testovaným povrchům daných předúprav. Ve všech případech se jednalo o kohezní 

porušení spoje. U lepidla DP 8407 nedošlo ve všech případech k vytlačení kritického množství 

lepidla ze spoje. Nýtové spojení má velkou svornou sílu a skleněné kuličky přidané do lepidla 

zajistí, aby nedošlo ke kritickému vytlačení lepidla. Pevnostní vlastnosti jsou téměř ve všech 

případech lepší, než u ostatních lepidel. V ekonomickém zhodnocení se lepidlo DP 8407 

nachází na druhém místě po MS polymeru Bison PM, který se pro lepení konstrukčních spojů 

jeví jako nevhodný. 
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