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ABSTRAKT 

MIHULKA Jan: Porovnání různých typů epoxidových lepidel. 

 

Tato práce je zaměřena na technologii lepení. V první části je popsána teorie lepení a jsou 

probrány hlavní okruhy této technologie. Experimentální část se zabývá porovnáním čtyř 
různých dvousložkových epoxidových lepidel z hlediska pevnosti ve smyku. Pro experiment 

byla vybrána lepidla: Bison Epoxy Universal, Pattex Repair Epoxy Ultra Strong 5 min, 

Ergo 7430 a Letoxit LH 232. Po provedení experimentu se ukázalo, že lepidla Bison Epoxy 

Universal a Pattex Repair Epoxy Ultra Strong 5 min dosáhli pevností uvedených 
v technických listech. Pevnost lepidel Ergo 7430 a Letoxit LH 232 byla nižší, než je udáváno 
v jejich technických listech, tudíž nesplnila naše očekávání. Příčinou nedosažení deklarované 

pevnosti bylo nejspíše špatné dávkování nebo nedostatečné promíchání složek. 

Klíčová slova: lepení, lepidlo, epoxidy, BISON EPOXY UNIVERSAL, Pattex Repair Epoxy 

Ultra Strong 5 min, Letoxit LH 232, Ergo 7430 

ABSTRACT 

MIHULKA Jan: A comparison of different types of epoxy adhesives. 
 

This thesis is focused on a bonding technology. The first part describes the theory of the 

bonding and it is discussed the main areas of this technology. The experimental part deals 

with the comparison of four two-component epoxy adhesives in terms of shear strength. For 

the experiment it had been selected adhesives: Bison Epoxy Universal, Pattex Repair Epoxy 

Ultra Strong 5 min, Ergo 7430 and Letoxit LH 232. After performing the experiment, it was 

shown that Bison Epoxy Universal and Pattex Repair Epoxy Ultra Strong 5 min achieved the 

strengths stated in the datasheet. The strengths of Ergo 7430 and Letoxit LH 232 adhesives 

was lower than stated in their technological products, thefore, did not meet our expectations. 

The reason for not achieving the declared strength was probably poor dosing or insufficient 

mixing of ingredients. 

Keywords: bonding, glue, epoxy, BISON EPOXY UNIVERSAL, Pattex Repair Epoxy Ultra 

Strong 5 min, Letoxit LH 232, Ergo 7430  
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ÚVOD [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]  

Technologie spojování materiálu se v současné době rozděluje do dvou skupin, a to jsou 

spoje rozebíratelné a nerozebíratelné. Mezi spoje rozebíratelné patří například použití různých 

šroubů a matic, nebo kolíků, klínků a per. Jejich hlavní výhodou je, jak už název napovídá, 

rozebíratelnost spoje. U nerozebíratelných spojů máme operace jako svařování, lepení, pájení, 
ale třeba i nýtování. Výhodou těchto technologií je pevnost, univerzálnost a rychlost 

vytvoření spoje. 

Lepení je proces, při kterém se spojují dvě tělesa za pomocí lepidla. Tento spoj využívá 

kohezní sílu lepidla a adhezní sílu, která vzniká mezi lepeným tělesem a lepidlem. Tato 

technologie se dělí podle několika faktorů jako je rychlost vytvrditelnosti, složení lepidla 

nebo použití. Samotná lepidla se rozdělují například na jednosložková, dvousložková 

a vícesložková. Na obrázku 1 a 3 je zobrazeno použití lepidel v praxi. 

Epoxidy, které jsou hlavní náplní práce, patří mezi konstrukční lepidla, která se dodávají 
v jednosložkové nebo dvousložkové verzi, viz obrázek 2. Jsou na bázi epoxidové pryskyřice 
a patří mezi nejrozšířenější a nejkvalitnější lepidla. Mají výbornou teplotní a chemickou 

odolnost a vysokou kohezní pevnost. Používají se zejména pro lepení kovů, skla, keramiky 

a dřeva. 

 

 

Obr. 1 Aplikace epoxidových pryskyřic na karoserii auta [6] 

 

 Obr. 2 Dvousložkové epoxid. lepidlo [7]               Obr. 3 Lepení dřevěné podlahy [8] 
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1 ROZBOR ZADÁNÍ [9], [10] 

V praktické části práce budou provedeny zkoušky čtyř epoxidových lepidel. Pro 

experiment byly vybrány dvě lepidla, které se řadí spíše do skupiny pro amatérské lepení 
a jsou ukázány na obrázku 4. Další dvě lepidla jsou na obrázku 5 a používají se hlavně 
při průmyslových aplikacích. 

Jako vzorky byly zvoleny ocelové pásky o rozměru 20x100x2 milimetrů, které jsme 

upravili tak, aby byl při zkoušce lepený spoj přesně v ose smyku. Takto upravené pásky jsou 

na obrázku 6. Následně bude provedena povrchová úprava a pásky budou slepeny na 

kontaktní ploše o rozměru 20x20 milimetrů. Po slepení se nechají vzorky minimálně tři dny 

v klidu, abychom dosáhly úplného vytvrzení u všech lepidel. 
Po vytvrzení budou vzorky opracovány na kotoučové brusce a následně podrobeny 

zkoušce na pevnost ve smyku. Pro zkoušku byl zvolen hydraulický zkušební stroj ZD40 

s měřícím rozsahem 8 ÷ 400 kN.        

     

Obr. 4 Lepidla pro domácí využití Obr. 5 Lepidla pro průmyslové aplikace 

Obr. 6 Pásky připravené na úpravu povrchu 
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2 PRINCIP LEPENÍ [1], [2], [5] 
Lepení se řadí mezi nerozebíratelnou spojovací technologii, která se v posledních letech 

těší stále větší oblibě. U této metody se za pomocí lepidla vytvoří pevný nerozebíratelný spoj 

mezi součástmi ze stejného nebo různého materiálu. Základní materiál nazýváme adherend 
a lepidlu se odborně říká adhezivum, které slouží jako spojovací materiál. Struktura lepeného 

spoje je zobrazena na obrázku 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pevnost spoje je dána adhezními silami vzniklými mezi lepidlem a povrchem lepeného 
materiálu a kohezními silami, které jsou uvnitř lepidla. Pro pevnost spoje je důležitá volba 

správného lepidla s ohledem na lepený materiál a prostředí, kde se bude spoj nacházet, 
viz. tabulka 1. Další důležitá operace je kvalitní úprava povrchu, který se bude lepit. Cílem 
úpravy povrchu je dosáhnou co největšího kontaktu lepidla s mikropovrchem adherendu. 

Jsou-li kontaktní plochy znečištěny například rzí, zbytky nátěrových hmot nebo mastnotou, 

kvalita a pevnost lepeného spoje se masivně zhorší. Lepidlo se nedostane až k povrchu 

lepeného materiálu, ale jen k nečistotám, tudíž je pevnost spoje dána pouze soudržností 
nečistot s podkladem. 

 

Tab. 1 Porovnání vlastností lepidel (pozn:10 nejlepší, 1 nejhorší) [1] 

Adhezivní základ 

Adheze k Odolnost proti 

pa
pí

r 

dř
ev

o 

k
o

v
y
 

k
er

am
ik

a 

g
u

m
a 

vodě 
rozpouš- 

zásadám kyselinám 
 tědlům 

Alkydové pryskyřice 6 7 5 6 7 7 2 2 5 

Epoxidové pryskyřice 10 10 8 8 8 8 9 9 8 

Fenoplasty 9 8 2 6 7 8 10 7 8 

Nitrocelulóza 5 3 1 5 5 3 2 2 4 

Polyestery 

(pryskyřice) 6 8 2 5 7 7 6 1 6 

Polyakryláty 3 4 3 5 6 8 2 5 7 

PVAc 8 7 7 7 3 3 3 4 6 

PVC 5 7 6 7 6 8 6 10 9 

PVdC kopolymery 4 7 6 7 7 8 7 8 9 

Polyuretany 8 10 10 9 10 7 8 4 4 

Silikony 4 6 7 7 8 10 7 6 0 

     1. adherend (základní materiál) 

     2. adhezní zóna 

     3. přechodová adhezní zóna 

     4. kohezní zóna 

     5. přechodová kohezní zóna 

     6. adhezní zóna 

Obr. 7 Struktura lepeného spoje [5] 



12 

 

 

2.1 Adheze [1], [10], [11], [12] 

Adheze je jedním z nejdůležitějších pojmů pro celou technologii lepení. Popisuje nám 
vzájemné přitahování dvou povrchů adhezivními silami, jinak řečeno přilnavost. Je dokázáno, 

že tento jev je zapříčiněn vzájemným působením molekul, viz obrázek 8. Díky tomuto zjištění 
víme, že při adhezi se budou mezi molekulami uplatňovat 1. fyzikální síly, 2. chemické vazby 
a 3. mezimolekulární síly. Z fyzikálních sil se jedná zejména o Van der Waalsovy síly 

a u vazeb je to hlavně kovalentní vazba.  
Pro adhezi máme hned několik teorií. 

Mezi ty hlavní patří: 
• Molekulová teorie 

• Elektrostatická teorie 

• Difuzní teorie 

• Chemická teorie 

Molekulová teorie je založena na 

vzájemném působení molekul adherendu 

a lepidla. Proces lepení se rozděluje na 

stádia, kdy v prvním jde o transport molekul 

adheziva k povrchu adherendu a v druhém 
o vzájemné působení mezimolekulárních sil 
po dosažení menšího odstupu než 0,5 nm 
mezi jednotlivými molekulami adheziva. 

Elektrostatická teorie byla vypracována za 

pomoci experimentu, při kterém bylo 

zjištěno,    že   u   lámání    adheziních    spojů  
probíhají změny rozložení elektrického náboje. Tento experiment přinesl důkaz o příspěvku 

elektrostatických sil v adhezním spoji. 

Difuzní teorie platí pouze při lepení materiálů, u kterých může docházet k difuzi. Jedná se 

zejména o polymery. Je založena na difuzním pronikání adheziva do oblastí adherendu 

a naopak. 

Chemická teorie popisuje, že za účelem vzniku pevného spoje, který nebude vykazovat 

adhezivní, ale pouze kohezivní lom, je nutné, aby na rozhraní adheziva a adherendu vznikly 

chemické vazby. 

 

2.2 Koheze [1], [2], [13], [14] 

Pojem koheze popisuje vlastnost samotného lepidla. Vyjadřuje nám síly mezi molekulami, 

které drží částice hmoty ve vazbě. Tyto vazby se skládají z molekulárních přitažlivých sil 
a vzájemného propojení polymerových molekul. Koheze se dá pro zjednodušení popsat jako 

pevnost lepidla. Každé lepidlo dosahuje jiných pevností. Záleží zejména na jeho charakteru 

a vlastnostech. Obecně platí, že jednosložková lepidla mají nižší kohezi. Důvodem je jejich 

měknutí při zvyšování teplot. U dvousložkových lepidel, jako jsou například epoxidy, je 

naopak koheze vysoká. Pro kvalitu lepeného spoje je velikost koheze velmi důležitá, protože 
i když máme vysokou adhezi, může se stát, že koheze je nižší a spoj se nám poruší uvnitř 
lepidla, a ne v kontaktu lepidla s povrchem adherendu. Abychom tomuto předešli, musíme 
vždy dbát na správnou přípravu lepidla. 

 

molekuly 

lepidla 

adheze 

koheze 

adherend 1 

adherend 2 

Obr. 8 Adheze a koheze v lepeném spoji [10] 
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2.3 Smáčivost [15], [16], [17], [18] 

Smáčivost má velký vliv na kvalitu spoje. Abychom dosáhli dobrého smáčení, povrchové 
napětí lepidla musí být vždy nižší než povrchové napětí lepeného povrchu. Pro dosažení 
ideální smáčivosti máme dvě metody úpravy povrchu: 

• fyzikální operace – jako je například broušení, smirkování, pískování, ultrazvukové 
čištění, polarizace oxidačním plamenem, sušení, ozařování UV zářením a iontové 
bombardování 

• chemické operace – mezi které se řadí odmašťování, použití nátěru primeru, 

moření, anodická oxidace a fosfatizace  

Po provedení těchto úprav se nám u lepené sestavy zvýší smáčivost a tím pádem se i skokově 
zvýší pevnost lepeného spoje. 

Pro posouzení smáčivosti se používá kontaktní úhel , který je znázorněn na obrázku 9. 

Jak můžeme vidět, čím větší je kontaktní úhel, tím menší je smáčivost a naopak. Zde se znovu 

vracíme k povrchovému napětí lepidla a lepeného povrchu. Když je povrchové napětí lepidla 
vysoké, kapalina drží kulatý tvar a nerozlije se nám řádně po povrchu, což způsobuje výskyt 

nečistot ve spoji a celkově zhoršuje jeho kvalitu. Chování kapky a jeho závislost na energiích 
je popsáno na obrázku 10. 

 

Obr. 9 Smáčivost lepidel [16] 

Pro určení kontaktního úhlu se používá Youngova rovnice: 

              ,         (2.3) 

       kde:  - povrchová energie pevné látky [J] 

                - mezifázová energie pevné látky a kapaliny [J] 

                - povrchová energie kapaliny [J] 

 

                      0° ˂ θ ˂ 90°                    90° ˂ θ ˂ 180°                     cos θ ≥ 1 

Obr. 10 Chování kapky kapaliny na ideálním rovinném povrchu pevné látky [18] 

žádná smáčivost minimální smáčivost nedostatečná smáčivost 

ideální smáčivost dostatečná smáčivost 

g g 
g 
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2.4 Rozdělení lepidel [19], [20], [21], [22] 

Jednotlivých druhů a typů lepidel je nepřeberné množství. Dělí se například podle 

konzistence nebo pomocí počtu složek. Jako nejpoužívanější metoda na třídění lepidel se však 
používá rozdělení podle výchozí suroviny lepidla. Dle tohoto postupu se lepidla dělí na 
organická a anorganická, kde do anorganických spadají minerální pojiva, sádra a vodní sklo. 

Organická adheziva se dále větví na přírodní a syntetická lepidla, kde mezi přírodní patří látky 
rostlinné a živočišné. Zástupci rostlinných látek jsou například škroby, mouka, kaučuk 

a pryskyřice. U živočišných jsou to hlavně klihy, které se dříve získávali z kostí a kůží 
jatečních zvířat, v současné době se přechází na výrobu z umělých pryskyřic, viz obrázek 11. 

Do skupiny syntetických lepidel patří rozpouštědla a reaktoplastická a termoplastická lepidla.  
Rozdělení dle konzistence na: 

• Lepidla pevná  
o lepící folie 

o lepící filmy 

o prášky 

• Lepidla tekutá 

o roztoky 

o disperze 

o pasty 

o pěny  

Rozdělení podle počtu složek: 

❖ Jednosložková lepidla 1-K 

▪ práce s jednosložkovými lepidly je technologicky výhodnější, protože při 
přípravě se nemusíme zaobírat poměry jednotlivých složek a jejich 

následným mícháním  

❖ Dvousložková a vícesložková lepidla 2-K 

▪ jsou to momentálně nejrozšířenější lepidla a vytvrzují se za pomoci 

chemické reakce po smíchání složek 

 

Pro výběr správného lepidla je důležité zvážit jaký materiál hodláme lepit a v jakém 
prostředí se bude tento spoj nacházet. Máme lepidla téměř na každý materiál, se kterým 

bychom se rozhodly pracovat, ať už jde například o dřevo, sklo, kámen, keramiku, nebo různé 

kovy a plasty. Při volbě lepidel pro odlišná prostředí je také velice široká oblast výběru. 
Máme přípravky s tepelnou odolností, ať už pro vysoké teploty kolem 200 °C, tak pro teploty 

hluboko pod bodem mrazu. Na trhu je také pestrý výběr tmelů a jiných těsnících past, které 
mají zpravidla velmi dobrou odolnost vůči vodě, a proto se také hojně používají 
v koupelnách.  

2.4.1 Epoxidová lepidla [10], [23], [24], [25], [26], [27] 

Epoxidová lepidla se, zejména díky svému univerzálnímu použití a výborným lepícím 
vlastnostem, momentálně řadí k těm nejpoužívanějším produktům, které jsou k dostání na 

našem trhu. Lze s nimi lepit takřka všechny materiály od kovu, reaktoplastů, skla, keramiky, 

až po dřevo a kůži. Nejsou vhodné pro lepení měkkých plastů jako je polystyren, PP, PE 

a některé další termoplasty. V posledních letech jsou epoxidová lepidla hojně používána 

v automobilovém průmyslu, zejména při lepení karoserií. Nahrazují spoje svařované a přináší 
nám hned několik výhod jako je například ochrana proti korozi, tlumení vibrací, spojování 

Obr. 11 Granulovaný klih [19] 
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bez poškození ochranné vrstvy pozinkovaných plechů, plošné uchycení plechů a umožnění 
nových montážních postupů.  

Máme dva základní typy. Jsou to epoxidové pryskyřice jednosložkové a dvousložkové. 
U jednosložkových epoxidů je jejich hlavní výhodou to, že pryskyřice a tužidlo, dvě hlavní 
složky lepidla, už jsou předem namíchány a není zapotřebí žádné dávkování a míchání 
lepidla. Vytvrzení často probíhá za vysokých teplot a tím se dosahuje požadované pevnosti 
spoje. Existují také přípravky, které vytvrzují za pokojové teploty, ty ale musí být skladovány 
při velmi nízkých teplotách. Pro dvousložkové epoxidy platí, že k vytvrzení dochází po 

smíchaní složek lepidla. Abychom dosáhli správného směšovacího poměru, obvykle se 

používají dvoukomorové kartuše, které nám lepidlo správně nadávkují. K dosažení dobrého 
stupně promíchání se používají statické směšovače, viz obrázek 12, které se připevňují na 

kartuši. Detailní průběh směšování je zobrazena na obrázku 13.  

 Obr. 12 Statický směšovač [24] 

U epoxidových lepidel obecně platí, že čím vyšší je teplota okolního 
prostředí, tím rychlejší jsou reakce lepidla. Grafu 1 je znázorňuje doba 

zpracovatelnosti v závislosti na teplotě okolí. V bodě označeném 
písmenem X, bude při teplotě 20 °C doba zpracovatelnosti 10 minut. 

Přibližně platí, že každé zvýšení teploty o 10 °C nám dobu 
zpracovatelnosti zkrátí na polovinu.    

 

 
Graf 1 Závislost doby zpracování na teplotě [26] 

 
 

Obr. 13 Směšování [27] 
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Při práci s epoxidovými lepidly, je také velmi důležitý pojem manipulační pevnost, 
zejména u lepení na různých průmyslových linkách, které jsou například v automobilkách, 

kde je žádoucí, abychom co možná nejrychleji mohli s lepeným objektem manipulovat 

a poslat ho na další operaci. V grafu 2 máme zobrazenou křivku, která nám popisuje 

pevnostní stavy lepidla v průběhu tuhnutí. O době zpracovatelnosti jsme se už bavili výše 
a popisuje nám dobu, během níž je možno dvousložkový přípravek ještě zpracovat tak, aby 

byla zaručena kvalita lepení. Manipulační pevnost je garantovaná pevnost, které lepidlo 

dosáhne po určité době a konečná pevnost znázorňuje pevnost dosaženou při maximálním 
vytvrzením. Bod gelu z hlediska pevnosti není nijak zvlášť důležitý a popisuje nám pouze 
změnu konzistence lepidla. 

 

Graf 2 Závislost doby vytvrzení na pevnosti lepidla [26] 

Podle složení se epoxidy dělí na: 

• Tvrdé epoxidy – které mají vyšší pevnost v tahu při nižším protažení. Používají se 

pro vyšší dlouhodobou přídržnou sílu. 

• Pružné epoxidy – mají nižší pevnost v tahu při vyšších protaženích. Jsou ideální pro 

odolávání rozdílným dilatacím lepených dílů. Mají také vyšší pevnost v odlupu 

a vyšší přilnavost k většině plastů. 

• Vyztužené epoxidy – mají vyšší pevnost v tahu při nižších protaženích. Používají 
se v oblastech, kde nastává únava materiálu a jsou nejvhodnější pro dynamická 
namáhání. Mají dlouhodobý přídržný výkon, vysokou pevnost při odlupování 
a mimořádně vysokou odolnost proti nárazům, vibracím a úderům. 
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2.5 Typy lomu [1], [2], [20] 

Při porušení lepeného spoje se vzniklý lom rozděluje do tří základních skupin, které 
můžeme vidět na obrázku 14. U adhezního lomu dochází k odlupování lepidla od adherendu, 

což znamená, že adhezní síly jsou v tomto případě nižší než síly kohezní. Pro kohezní lom 

platí, že síly kohezní jsou nižší než síly adhezní, a to má za následek vznik poruchy uvnitř 
lepidla. Třetí skupina nazvaná lom na hranici substrátu má znaky jak kohezního, tak 

adhezního lomu. Kohezní síly jsou zde nižší než síly adhezní, ale jejich rozdíl není tak 

markantní jako u lomu kohezního. U zkoumání lomů obvykle není zapotřebí žádné optické 
zařízená a typ lomu se dá hodnotit pouhým okem. V případě potřeby lze využít různých 

mikroskopů a jiných zvětšovacích zařízení. 
Ideální lom z hlediska technologie lepení je, že porušení vznikne v lepeném materiálu. 

K tomuto lomu dojde, když jsou síly adhezní i kohezní vyšší než pevnost námi lepeného 
materiálu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Adhezní lom 

Kohezní lom 

Lom na hranici substrátu 

Obr. 14 Typy porušení lepeného spoje [20] 

spoje 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST [2], [33] 

V rámci praktické části je proveden experiment, při němž jsou naše slepené vzorky trhány 

na hydraulickém trhacím stroji. Po přetržení budou vzorky následně hodnoceny ve dvou 

oblastech.  

Jako první se zaměříme na druh lomu, který nám při přetržení u jednotlivých vzorků 

vznikne a na možné korelace mezi vzniklými lomy a druhy lepidel. V druhé části 
z naměřených dat vytvoříme grafický průběh chování lepeného spoje během zkoušky 
a porovnáme dosažené pevnosti jednotlivých lepidel s informacemi z jejich technických listů.  

3.1 Výběr lepidel [28], [29], [30], [31], [32] 

Při experimentu jsme chtěli obsáhnou co nejširší oblast epoxidových lepidel, které jsou na 

trhu dostupné. Byla vybrána skupina čtyř lepidel, která zahrnuje lepidla pro domácí použití, 
ale i lepidla jenž se používají hlavně při průmyslových aplikacích. Jednotlivé přípravky mají 
v technických listech uvedeny rozdílné parametry a jejich cena se pohybuje zhruba 

od 150 do 350 korun za 25 ml.  

Pro experiment byla vybrána lepidla: 

• BISON EPOXY UNIVERSAL (25ml) 

Jedná se o dvousložkové epoxidové lepidlo od značky Bison, viz obrázek 15. 

Má velice širokou škálu použití. Je vhodné pro lepení kovů, dřeva, dřevotřísky, 
termosetů, tvrdého PVC, laminátů, keramiky, porcelánu, skla, betonu, kamene, 

mramoru, gumy, pěnového polystyrenu a některých umělých hmot (umakart, 

polyester, bakelit). Není vhodné pro lepení PP, PE, teflonu a silikonu. Jeho cena je 

162 korun za 24 ml balení a řadí se spíše mezi lepidla pro domácí použití. 
Informace z technických listu jsou uvedeny v tabulce 2. 

                 Tab. 2 Technické informace lepidla BISON [28]. 

Barva Tepelná odolnost Doba 

zpracovatelnosti 

Manipulační 
pevnost 

Konečná 
pevnost 

Konečná 
síla 

světle 

žlutá 
 -50°C až +80°C 90 minut 7 hodin 24 hodin 16,7 MPa 

 

           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Obr. 15 Lepidlo BISON EPOXY UNIVERSAL 
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• Pattex Repair Epoxy Ultra Strong 5 min (11 ml) 

Je to dvousložkové epoxidové lepidlo určené pro domácí využití od značky 

Pattex, viz obrázek 16. Výhoda tohoto lepidla je jeho rychlé vytvrzení, takže je 

určeno zejména pro opravování a fixaci. Je univerzální, a lze s ním lepit téměř 
všechny materiály. Nedoporučuje se k lepení PP, PE, teflonu a polystyrénu. Cena 

za 11 ml balení je 81 korun. Informace z technického listu jsou uvedeny 

v tabulce 3. 

Tab. 3 Technické informace lepidla Pattex [29]. 

Barva Tepelná odolnost Doba 

zprac. 

Manipulační 
pevnost 

Konečná 
pevnost 

Konečná 
síla 

průhledná -30°C až +150°C 3 minuty 5 minut 24 hodin 12,8 MPa 

Obr. 16 Lepidlo Pattex Repair Epoxy Ultra Strong 5 min 

 

• Ergo 7430 (50ml) 

Ergo 7430, viz obrázek 17, je další dvousložkové univerzální epoxidové lepidlo 

s výbornými výsledky v oblasti lepení kovů a jedná se o profesionální lepící 
přípravek od značky Kisling. Lepidlo může být také použito u materiálů jako je 

sklo, keramika a tvrdé plasty. Pro správné použití je zapotřebí výtlačná pistole 

a směšovač, který pomáhá správně promíchat obě složky lepidla. Balení s 50 ml 

stojí 718 korun. Informace z technického listu jsou uvedeny v tabulce 4.  

Tab. 4 Technické informace lepidla Ergo [30], [31]. 

Barva Tepelná odolnost 
Doba 

zpracovatelnosti 

Manipulační 
pevnost 

Konečná 
pevnost 

Konečná 
síla 

šedá -60°C až +100°C 40 minut 4 hodiny 3 dny 26 MPa 

 

  

 

 

 

 

 

 

       Obr. 17 Lepidlo Ergo 7430 
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• Letoxit LH 232 

Řadí se mezi pastová dvousložková epoxidová lepidla od firmy Letoxit, viz 

obrázek 18. Je vhodné pro lepení sklolaminátu, kovů a dalších materiálů. Lze 

použít také jako tmel pro vyplňování spár o maximální tloušťce deseti milimetrů. 

Jedná se o lepidlo určené pro průmyslové aplikace a jeho vytvrzování lze urychlit 

za pomoci zvýšené teploty. Informace z technického listu jsou uvedeny v tabulce 5. 

Tab. 5 Technické informace lepidla Letoxit [32]. 

Barva Tepelná odolnost 
Doba 

zpracovatelnosti 

Manipulační 
pevnost 

Konečná 
pevnost 

Konečná 

síla 

bílá  -50°C až +160°C 40 minut 4 hodiny 48 hodin 20 MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Obr. 18 Letoxit LH 232 

Pro lepidla je jejich konečná síla jedním z nejdůležitějších parametrů, hned vedle oblasti 

použití a doby vytvrditelnosti. Konečné síly našich lepidel by se podle technických listů měli 
pohybovat od 13 do 26 MPa. Konečné pevnosti bychom měli dosáhnou nejpozději do tří dnů 

od slepení vzorků.  
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3.2 Příprava vzorků [34], [35] 

Pro zkušební vzorky jsme vybrali ocelový plech S235JRG1 (ČSN 11 373). Z plechu jsme 

si nastříhali 24 pásků, na které jsme následně navařili plíšky o rozměru 20x20x2 milimetry. 

Při této úpravě nám šlo zejména o to, aby na lepený spoj při uchycení v čelistech trhacího 
stroje působila síla v ose a tím se zajistily co možná nejlepší podmínky pro zkoušku pevnosti 
ve smyku. Rozměry vzorků jsou zobrazeny na obrázku 19.  

  

V místech označených písmeny A byl metodou TIG bez přidaného materiálu vytvořen 

lemový svar. Vyšrafovaná oblast nám znázorňuje kontaktní plochu. 
Jako další operace přišlo na řadu odhrocení, broušení, pískování a odmaštění. Odhrocení 

proběhlo za pomocí pilníku, zejména za účelem odstranění různých hrotů a špón, čímž jsme 

předešli možnému poranění při následné manipulaci se vzorky. Brousili jsme na kotoučové 
brusce, a to hlavně oblast svaru, kde jsme potřebovali vytvořit rovinné plochy pro následné 
uchycení do čelistí trhačky. Kontaktní plochy byly otryskány korundovými zrníčky o velikosti 

0,7 milimetrů pod tlakem 6 MPa. Pro odmaštění jsme použili izopropylalkohol.  

3.3 Zkušební zařízení [36], [37] 

Jako zkušební zařízení byl použit hydraulický zkušební stroj ZD40 /400kN/, zobrazen na 

obrázku 20. Tento stroj umožňuje provádět tahové, tlakové a ohybové zkoušky o síle až 

400 kN s řízením rychlosti zatěžování a programovým zpracováním zkoušek. Pro zpracování 
dat je zde použita řídící jednotka EDC 60, což je vysoce precizní elektronické zařízení 
speciálně konstruované pro řízení servo-hydraulických zkušebních strojů a je zobrazeno na 

obrázku 21.  

 

 

 

Obr. 19 Zkušební vzorky 
 

osa trhu 
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Důležité parametry: 
• měřící rozsah 8 ÷ 400 kN 

• chyba měření síly ± 1 % 

• rozsah měřené dráhy 0 ÷ 280 mm 

• chyba měření dráhy ± 0,01 mm  

• třída přesnosti 1 

 

 

  

 

                     Obr. 21 Řídící jednotka    Obr. 20 Zkušební stroj ZD40 

3.4 Průběh a vyhodnocení experimentu [1], [2], [5] 

Pro experiment bylo připraveno 12 vzorků – 3 vzorky pro každé lepidlo. Na obrázku 22 

jsou tyto vzorky zobrazeny těsně po slepení. Abychom dosáhly úplného vytvrzení, zkouška 

pevnosti ve smyku byla uskutečněna až týden po slepení. Při přetržení všech vzorků byla 

potřebná data zaznamenána pomocí řídící jednotky. V průběhu zkoušky jsme měřili sílu 

působící na vzorek a vzdálenost čelistí trhacího stroje.  

Obr. 22 Slepené vzorky 
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3.4.1 Vyhodnocení lomů [20], [38] 

Jako první bude zhodnocen druh lomu. Určit druh lomu můžeme většinou pouhým okem, 
ale v některých případech je pro správné vyhodnocení zapotřebí mikroskop nebo jiné 
zvětšovací zařízení. V našem případě jsme využili stereomikroskop SCHUT od firmy WHP 

Technik, díky kterému jsme získali snímky se třiapadesátinásobným zvětšením. 

U jednotlivých lepidel se nám vyskytly tyto lomy: 

• BISON EPOXY UNIVERSAL 

U tohoto lepidla se vyskytl adhezní lom, což znamená, že adhezní síla byla nižší 
než síla kohezní a k porušení spoje došlo na hranici mezi adhezivem a adherendem, 

viz obrázek 23. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 Lomy – BISON 

Pro detailní studii jsme si vybrali vzorek 1A, viz obrázek 24 a 25. Na snímku 

pořízeném za pomocí mikroskopu lze jasně vidět, že povrch adherendu je naprosto 

čistý a nejsou tam žádné stopy po zbytcích lepidla. Tento snímek nám potvrzuje, že se 
jedná o adhezní lom. 

    

              Obr. 24 Detail vzorku 1A           Obr. 25 Mikro. snímek vzorku 1A 

1A 1B 1C 
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• Letoxit LH 232 

U těchto tří vzorků, viz obrázek 26, vznikl kohezní lom na hranici substrátu. Pro 

tento lom platí, že kohezní síly jsou menší než síly adhezní, ale jejich rozdíl není tak 
markantní jako u lomu kohezního.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Obr. 26 Lomy – Letoxit 

Při posuzování pouhým okem by se mohlo zdát, že u vzorků 2A a 2C se jedná 
o lom adhezní, viz obrázek 27, ale při bližším zkoumání si lze všimnout, že zbytky 
lepidla se vyskytují na obou stranách vzorku po celé kontaktní ploše, což odpovídá 

koheznímu lomu na hranici substrátu, viz obrázek 28. 

     

                Obr. 27 Detail vzorku 2C            Obr. 28 Mikro. snímek vzorku 2C 

• Ergo 7430 

U všech našich vzorků lepidla Ergo 7430 se vyskytl kohezní lom, pro který je 
charakteristické, že adhezní síly jsou mnohem větší než síly kohezní a tím pádem nám 
poruchy vznikají uvnitř lepidla. U prostředního vzorku 3B, viz obrázek 29, můžeme 
vidět, že lepidlo nebylo správně naneseno, nebo po slepení došlo ke špatné fixaci 
vzorku a asi 20 % kontaktní plochy nebylo využito. Touto chybou při aplikaci lepidla 

a jejím možným dopadem na výsledky měření pevnosti se budu zabývat dále. 

2A 2B 2C 
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Obr. 29 Lomy – Ergo 

Na obrázku 30 a hlavně na obrázku 31 je přesně vidět hranici mezi vrstvou lepidla, 

která byla slepena správně a při zkoušce u ní došlo k lomu a vrstvou, která byla už 
před zkouškou oddělena a v průběhu přetržení nebyla vůbec namáhána a tím pádem 
neplnila svoji úlohu jako spojovací vrstva. 

    

               Obr. 30 Detail vzorku 3B           Obr. 31 Mikro. snímek vzorku 3B 

• Pattex Repair Epoxy Ultra Strong 5 min 

Lomy u lepidla Pattex jsou adhezní a jsou zobrazeny na obrázku 32. 

 
Obr. 32 Lomy – Pattex 

3A 3B 3C 

4A 4B 4C 
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Při detailním pohledu na vzorek 4B můžeme vidět, že došlo k adheznímu lomu 
s vytržením části lepidla. Toto vytržení je zobrazeno na obrázku 33 a 34. 

    

                 Obr. 33 Detail vzorku 4B           Obr. 34 Mikro. snímek vzorku 4B 

U lepidel, které jsme zařadili do kategorie pro amatérské lepení, se vyskytuje lom na 

hranici adherendu a adheziva, tedy lom adhezní. Vzniklé lomy u lepidel používaných hlavně 

při průmyslových aplikacích mají charakteristiku lomu na hranici substrátu a lomu kohezního. 

Možné příčiny výskytu kohezního lomu mohou být nedostatečně promíchané složky lepidel, 

špatný poměr jednotlivých složek nebo nevhodně zvolená tloušťka nanesené vrstvy. 

U adhezního lomu může být příčinou nedostatečná úprava povrchu nebo volba špatného 
lepidla s ohledem na lepený materiál. 

3.4.2 Vyhodnocení naměřených hodnot [33] 

Po posouzení vzniklých lomů, proběhlo 
vyhodnocení pevnosti spojů. Jak už bylo 
zmíněno, pro každé lepidlo jsme měli 
připravené tři vzorky a zkouška probíhala na 

hydraulickém zkušebním stroji ZD40. Příklad 

upnutí v čelistech trhacího stroje je zobrazen na 

obrázku 35. V průběhu zkoušky nám řídící 
jednotka až do přetržení vzorku zapisovala 

každé dvě setiny vteřiny zatěžovací sílu 

F a nárůst vzdálenosti čelistí L. Následně také 
díky programu M-TEST vypočítala pevnost ve 

smyku dle vzorce: 

              ,                (3.4) 

kde: τ – pevnost ve smyku [MPa] 

 F – zatěžující síla [N] 

 s – kontaktní plocha [mm2] 

Za pomocí naměřených hodnot jsme následně 
vytvořili grafy závislosti pevnosti ve smyku 

τ na vzdálenosti čelistí L. Z těchto grafů lze 
vyčíst chování lepeného spoje v průběhu zkoušky. 

 

 

Obr. 35 Upnutí vzorku v čelistech 
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Graf 3 popisuje zkoušku lepidla BISON, graf 4 je pro Letoxit, graf 5 pro Ergo a poslední 
graf 6 ukazuje chování lepidla Pattex.  

 

Graf 3 Závislost pevnosti ve smyku na vzdálenosti čelistí - BISON  

 

Graf 4 Závislost pevnosti ve smyku na vzdálenosti čelistí - Letoxit  

 

 



28 

 

 

Graf 5 Závislost pevnosti ve smyku na vzdálenosti čelistí - Ergo  

  

Graf 6 Závislost pevnosti ve smyku na vzdálenosti čelistí - Pattex  

V grafech si mužeme všimnout, že u všech lepidel je tvar křivky průběhu zkoušky 

podobný. Na začátku křivky je jasně zřetelné zvlnění, kdy se nám velikost napětí 
nepravidelně zvyšuje a snižuje. Tento jev se většinou ustálí po dosažení hodnoty 

0,75 milimetrů vzdálenosti čelistí. Nasledně začíná křivka pozvolna stoupat až do bodu, kdy 

dojde ke zlomu, tedy k přetržení vzorku. U většiny vzorků došlo k přetržení při vzdálenosti od 
2 do 3 milimetrů. Nejvyšší vzdálenosti L bylo dosaženo u vzorku 1A lepidla BISON EPOXY 
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UNIVERSAL. Tato hodonota činí 4,7 milimetrů. V průbětu pozvolného stoupání se 

vyskytovaly propady, při kterých napětí náhle pokleslo a znovu se vrátilo na původní 
hodnotu. Tento jev byl způsoben postupným uvolňováním objemů struktur lepidla. 

Naměřené pevnosti a jejich porovnání s údaji napsanými v technických listech 

jednotlivých lepidel jsou zobrazeny v tabulce 6. 

Tab. 6 Porovnání naměřených pevností s informacemi z technických listů. 

Lepidlo Vzorek Naměřené [MPa] Technický list [MPa] 

BISON EPOXY 

UNIVERZAL 

1A 20,8 

16,7 1B 18,1 

1C 15,5 

Letoxit LH 232 

2A 15,9 

20 2B 14,4 

2C 15,0 

ERGO 7430 

3A 17,3 

26 3B 11,2 

3C 13,5 

Pattex Repair Epoxy 

Ultra Strong 5 min 

4A 13,1 

12,8 4B 11,8 

4C 10,8 

U lepidla BISON se naměřené pevnosti pohybovaly v průměru kolem 18,1 MPa. Tato 

hodnota přesáhla pevnost 16,7 MPa, která byla předepsána v technickéch listu, a proto 

můžeme vyhodnotit spoj jako velice kvalitní. 
Všechny tři vzorky lepidla Letoxit měli podobné výsledky, které odpovídali pevnosti 

15 MPa. Tato pevnost byla však o 5 MPa nižší než hodnota uvedená v technickém listu. 

Vzhledem k výsledku měření nemůžeme být se spojem zcela spokojeni. 

Pevnosti lepidla Ergo se pohybovaly od 11,2 MPa do 17,3 MPa což je docela velký 
rozptyl. Vzorek s nejnižší naměřenou pevností 3B je ten, u kterého jsme při posuzování lomů 
zjistili, že ne celá jeho kontaktní plocha byla funkční. Můžeme tedy konstatovat, že tato vada 
podstatně poznamenala daný vzorek a zhoršila jeho pevnost. Kvůli této chybě jsme vzorek 3B 

vyloučili z výsledů. Průměrná pevnost zbylých dvou vzorků dosahovala hodnoty 15,4 MPa, 

což je hluboko pod hodnotou v technickém listu, tudíž toto lepidlo nesplnilo naše očekávání. 
Vzorky lepidla Pattex dosáhly průměrné pevnosti 11,9 MPa. Tato hodnota je o 1 MPa nižší 

než ta, která je uvedena v technickém listu. I když lepidlo nesplnilo předepsanou pevnost, 

rozdíl byl tak malý, že můžeme spoj stále považovat za dobrý. 
Při experimentu se ukázalo, že lepidla, u nichž se vyskytoval adhezní lom, svojí pevností 

odpovídají údajům, které mají zapsány v technických listech. Tyto lepidla jsou BISON 

EPOXY UNIVERSAL a Pattex Repair Epoxy Ultra Strong 5 min. Na druhou stranu u lepidel 

Letoxit LH 232 a Ergo 7430, u kterých byly lomy převážně kohezní, jsou výsledky značně 
pod hodnotami, které udávají jejich technické listy. Tyto špatné výsledky byli nejspíše 
způsobeny nesprávným poměrem složek lepidla, nebo nedostatečným promícháním 
jednotlivých složek, protože při experimentu jsme nepoužili statický směšovač, ale složky 
jsme míchali pouze ručně za pomocí směšovací špachtle. 
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4 ZÁVĚRY 

Práce je v první části zaměřena na teorii lepení, kde jsou rozebrány její hlavní pojmy 

a oblasti použití této metody. V současné době je této technologie využíváno se stále větší 
oblibou jak v průmyslových oborech, tak při domácím použití. Hlavními důvody je snadná 
aplikace a univerzálnost lepidel. 

Pro experimentální část jsme si připravili porovnání čtyř dvousložkových epoxidových 
lepidel. Přípravky BISON EPOXY UNIVERSAL a Pattex Repair Epoxy Ultra Strong 5 min, 

které se řadí mezi amatérské, a lepidla Ergo 7430 a Letoxit LH 232, které se používají hlavně 
při průmyslových aplikacích. Na vzorcích byla provedena zkouška pevnosti ve smyku 

a hodnotil se typ lomu a dosažená pevnost. U amatérských lepidel se vyskytoval adhezní lom 
a jejich pevnost odpovídala hodnotám uvedeným v technických listech. Průmyslová lepidla 
měla lomy kohezní a naměřené pevnosti byli o dost nižší, než udávali jejich technické listy. 

Očekávali jsme, že lepidla Ergo 7430 a Letoxit LH 232 dosáhnou v experimentu lepších 
výsledků s ohledem na jejich používání hlavně při průmyslových aplikacích. Pravděpodobnou 

příčinou těchto špatných pevnostních výsledků je nedostatečné promíchání a možný 
nesprávný poměr jednotlivých složek lepidla. Pro dosažení kvalitního lepeného spoje musí 
být dodrženo správné dávkování a zajištěno dobré promíchání složek, kterého lze dosáhnout 
použitím různých směšovacích přípravků.  
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γls Mezifázová energie pevné látky a kapaliny [J] 

γsg Povrchová energie pevné látky [J] 

τ Pevnost ve smyku [MPa] 
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