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ABSTRAKT   

Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním lepených spojů u karoserií automobilů, které 

jsou nejvíce mechanicky namáhané za účelem výběru vhodných moderních lepidel u dané 

konstrukce karoserie automobilu. První část práce je zaměřena na popis technologie lepení 

včetně teoretických poznatků související s využitím při lepení u konstrukčních celků 

karoserie automobilu. Zadaná konstrukce a její řešení je provedeno tím způsobem, že byly 

vybrány tři druhy lepidel od firmy SIKA a vzájemně porovnané jejich vlastnosti. Poté je 

provedena experimentální zkouška u 18 vzorků na převislou smykovou pevnost v tahu a 

v závěru následuje vyhodnocení a výběr nejvhodnější a optimální varianty pro různé 

aplikace lepení. 

 

Klíčová slova 

Lepení, adheze, spojovaný materiál,  karoserie, vzorek, pevnost 

 

ABSTRACT 

This thesis examines bonded joints of car bodies, which are the most mechanically 

challenged for selection of suitable, modern adhesives for the construction of the car body. 

The first part focuses on the description of the bonding technology, including theoretical 

knowledge related to the use for bonding assemblies for bodywork. The specified structure 

and its solution is carried out in the way that were selected by three types of adhesives 

SIKA and mutual comparison of their properties. After that an experimental test is 

conducted at 18 samples per overhanging shear tensile strength and finally followed by the 

evaluation and selection of the most appropriate and optimal variant for various bonding 

applications. 
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1 ÚVOD [1],[3] 

Zadaná bakalářská práce je zaměřena na technologii lepení, která se uplatňuje 

především z důvodu rovnoměrného rozložení napětí a možností spojování konstrukčních 

materiálů. V současné době se technologie lepení stala jednou ze základních technologií 

spojování kovů, plastů a kombinovaných systémů materiálů téměř ve všech průmyslových 

odvětvích. Při této technologii není nikdy ovlivněn základní materiál lepeného spoje 

(oproti svarům, obrábění apod.). 

Důležitými parametry pro technologii lepení jsou zejména efektivnost a ekonomičnost, 

což se projevuje především v automobilovém, ale i leteckém průmyslu. 

První prokázané použití lepidel pochází z doby 4000 př. n. l. Archeologové studováním 

pohřebních míst prehistorických kmenů našli rozbitou keramiku, která byla opravená 

lepkavými pryskyřicemi ze stromové šťávy. Nalezené sochy z babylonských chrámů měly 

oči ze slonoviny klížené do očních důlků. Tento tér jako lepidlo držel téměř 6000 let. 

Obrazy a nástěnné malby ukazují detaily lepení dřeva. Urna z hrobky Krále Tuta ukazuje 

použití lepidla při stavbě.  

V období prvních 500 let našeho letopočtu Římané a Řekové vyvinuli umění dýhování a 

intarzie, která spočívají v lepení vrstev dřeva. Z výroby živočišného a rybího lepidla byly 

vyvinuty další druhy lepidel, jako lepidlo z vaječných bílků používané k úpravě pergamenů 

se zlatými listy. Římané byli jedni z prvních, kteří použili asfalt a včelí vosk k utěsnění 

lodí. Ačkoli lepidla jsou známá asi 6000 let, většina technologií pro jejich výrobu byla 

vyvinuta během posledních 100 let. 

 

 

 

 

 
 

Obr. 1 Příklad využití epoxidových lepidel na karoserii automobilu [4] 
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1.1  PŘEDSTAVENÍ FIRMY, HISTORIE A VÝROBNÍ PROGRAM [5], [6] 

18. 8. 1993 byla založena společnost Sika CZ, s.r.o. První aktivity u nás se datují do 

roku 1991, kdy vznikla v tehdejším Československu samostatná technická kancelář. Po 

rozdělení státu v roce 1993 vznikla v Brně společnost Sika CZ, s.r.o. Postupně v roce 1995 

vznikala další pracoviště v Praze - Říčanech a technické kanceláře v dalších městech. 

Firma Sika CZ, s.r.o. si tak brzy upevnila svoji pozici na trhu stavební chemie a 

průmyslových tmelů.  

 

 
Obr. 1.1 Účast firmy SIKA CZ s. r. o. na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 

2014 [6] 

 

 

Obchodní aktivity společnosti Sika se zaměřují na 7 cílových trhů: Přísady pro výrobu 

betonu, hydroizolace, izolace střech, podlahy, tmelení a lepení, sanace a ochrana betonu, 

průmyslová lepidla a tmely.  

- tmely a lepidla - Sealing & Bonding 

Sika poskytuje materiály pro lepení a tmelení pro dokončovací práce v interiéru a 

exteriéru (elastické lepení). Také produkty strukturálního lepení a zesilování ve 

stavebnictví. Účelem pružného spoje je zajistit tepelnou a zvukovou izolaci a vylepšit 

vizuální vzhled stavby. 
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- průmyslová lepidla a tmely - Industry 

Při výrobě dopravních prostředků, zařízení, stavebních prvků je stále více požadováno 

používání lehkých a energeticky efektivních spojů a metod. Obchodní jednotka Industry 

propojuje zákazníky a dodavatele díly řešením ušitým přímo na míru produktu. Zde se 

formuluje skutečné partnerství a komplexní produkt. Mezi oblasti patří: Automotive OEM, 

OES, Aftermarket, Transportation, Marine a Appliances and Components. 

- hlavní oblasti výzkumu  

Výzkum a vývoj je prováděn ve čtyřech klíčových průmyslových oblastech:  

- Elastická lepidla a tmely  

- Strukturální lepidla  

- Akustické tlumení a těsnící materiály  

- Podlahové krytiny a nátěry  

- výzkumné činnosti orientované na zákazníka 

Výzkum a vývoj je zaměřen na řešení problémů pro zákazníky, a to včetně aplikační 

techniky a systémů, stejně jako produktů. Inovace vyvinuté R & D oddělením položí 

základy pro průkopnické technologie a produkty, které udržují sílu firmy Sika ve svých 

pěti hlavních oblastech: těsnění, lepení, tlumení, zesilování a ochrana.  

- automotive aftermarket 

Sika má více než 25 let zkušeností v oblasti lepidel a tmelů pro automobilový průmysl. 

Na základě těchto znalostí a zkušeností Sika vyvinula produktové systémy pro výměnu 

autoskel a opravy karosérií. Dnes je již Sika v automobilovém průmyslu číslo 1 na celém 

světě s aplikacemi pro těsnění, lepení, tlumení a ochranu díky neustálým inovacím a 

naslouchání potřeb a požadavků zákazníků po celém světě. 

Polovina ze všech nově vyrobených vozů na světě obsahuje produkty Sika. To je asi 40 

milionů vozidel ročně. Jedno ze čtyř čelních skel všech vozidel je přilepeno pomocí 

produktů Sika. Tyto vysoce výkonné produkty pomáhají nalézt praktická řešení aktuálních 

problémů v automobilovém průmyslu. Díky produktům Sika jsou vozidla stále 

bezpečnější, lehčí, úspornější a šetrnější k životnímu prostředí. 

- historie firmy SIKA CZ s. r. o. 

V roce 2010 oslavila Sika 100leté výročí. Neustálý vývoj inovativních produktů a řešení 

je snahou všech zúčastněných stran a zajišťuje trvalý růst společnosti po celé období.  V 

současnosti Sika působí ve více než 70 zemích světa a zaměstnává více než 12 000 

zaměstnanců. 
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2 VÝHODY A NEVÝHODY TECHNOLOGIE LEPENÍ [4],[10] 

2.1  VÝHODY TECHNOLOGIE LEPENÍ  

Lepidla pro lepení dílů karosérie mají řadu využití a samozřejmě i výhod. Zejména 

hlavní předností této technologie je rychlé a snadné využití, čímž lze docílit 

profesionálních výsledků. Hlavním kritériem je také bezpečnost, což souvisí s prověřenou 

odolností vůči nárazům. Další výhodou je vytvrzování již při okolní teplotě a pro urychlení 

vytvrzování je pak možné zahřívání lepeného spoje. 

Za jednu z největších výhod při lepení je považováno rovnoměrné rozložení napětí, 

žádné tepelné ovlivnění spojovaného materiálu a s tím spojené deformace. Dále je pak 

zapotřebí zmínit i vhodnost k utěsnění a tlumení hluku či vibrací, a tak zvýšení komfortu u 

vozidla (automobilu, autobusu, nákladního automobilu, tramvaje). Lepené sestavy mají 

menší hmotnost než sestavy spojované svařováním. Velkou výhodou je spojování různých 

materiálů a těžko svařitelných plechů. Plošná uchycení plechů zajišťuje karoserii 

automobilů vetší pevnost a tuhost. Lepidla se také podílí na velmi dobré korozní odolnosti 

a lepený spoj lze bez problémů přelakovat nebo přebarvit. Nemůže tedy dojít k 

elektrolytické korozi, protože vrstva lepidla je elektroizolant. 

 

Obr. 2.1 Porovnání průběhu napětí u nýtovaných a lepených spojů [12] 

 

2.2  NEVÝHODY TECHNOLOGIE LEPENÍ 

Je zapotřebí zaměřit se i na nedostatky technologie lepení. Zejména je vhodné zmínit, že 

lepené spoje nejsou rozebíratelné. Tato technologie navíc vyžaduje opravdu velmi přesnou 

práci jak při lepení s vícesložkovými lepidly, tak s vteřinovými lepidly. 

Po započetí operace lepení zbývá krátká doba k dokončení daného procesu a výsledné 

pevnosti je dosaženo až po době vytvrzování. Klasické lepené spoje nejsou příliš odolné 

vůči působení vysokých teplot. Lepidla, která se vytvrzují za teploty 20 °C odolávají 

teplotám 80 – 100 °C. Lepidla vytvrzovaná za teplot nad 140 °C mají své bezpečné pásmo 

v rozsahu 100 – 250 °C. Novější syntetická lepidla jsou odolná do teplot přibližně 350 – 

450°C. Z toho pak vyplývá omezená tvarová stálost při tepelném namáhání.  

Mezi další nevýhody ještě patří nízká počáteční pevnost lepeného spoje a také i 

náchylnost k plastickému tečení při statickém namáhání. 
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3 TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY LEPENÉHO SPOJE [2],[7] 

3.1  ADHEZE A KOHEZE  

Celková pevnost lepeného spoje je závislá na dvou důležitých činitelích: adhezi a kohezi. 

Adheze (přilnavost): Vzájemné přitahování dvou povrchů adhezními silami. 

Adheze souvisí s molekulovou strukturou lepidla. Je výsledkem působení 

fyzikálních sil, mezimolekulárních a chemických vazeb. 

 

Koheze: Jde o takzvanou soudržnost. 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. 

 

 

 
Obr. 3.1 Lepený spoj a ukázka adheze a koheze [6] 
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Obr. 3.2 Vazební adhezní a kohezní síly uvnitř lepeného spoje [4] 

 

3.2  VLASTNÍ TECHNOLOGIE LEPENÍ [2] 

Vlastní postup výroby lepeného spoje má čtyři základní fáze: 

 

a) příprava spojovaného materiálu (adherendu) na lepení 

b) příprava lepidla 

c) nanášení lepidla 

d) montáž spoje 

 

a) Příprava spojovaného materiálu (adherendu) na lepení 

Rozhodující je smáčivost adherendu lepidlem. Cílem je co nejvíce zvýšit smáčivost 

povrchu lepidlem. Před lepením je zapotřebí provést úpravy povrchů. Nejprve jde o 

fyzikální úpravy (broušení, tryskání apod.) a chemické (odmaštění, moření, fosfatizace 

apod.) metody. 

 

b) Příprava lepidla 

Způsob přípravy lepidla závisí na čtyřech základních faktorech: 

 

- druhu lepidla 

- stavu lepidla po uskladnění 

- způsobu nanášení 

- způsobu vytvrzování 

 

c) Nanášení lepidla 

Nanášení lepidla je určitá mezifáze, která odděluje přípravné operace od vlastního 

vytvoření lepeného spoje. Cílem je vytvoření souvislé a také rovnoměrné vrstvy lepidla 

určité tloušťky. Lepidlo se nanáší na obě lepené části. 

 

d) Montáž spoje 

Lepené díly se pomocí přípravků zajistí pod předepsaným tlakem k sobě a vytvoří se 

fyzikální a chemické podmínky pro vznik pevných vazeb, dokud nedojde k vytvoření 

adhezního spojení. 
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4 MATERIÁLY LEPENÝCH KAROSERIÍ [8],[14], [15] 

4.1  NOVÉ TYPY OCELÍ PRO VÝROBU KAROSERIÍ [14], [15] 

Výroba oceli směřuje ke snižování počtu výrobních operací díky ekologii a ekonomice. 

Využívá se však plynulého lití s následným válcováním plechů. Samozřejmě tato 

skutečnost se týká i snižování hmotnosti automobilů.  Jde především o snížení spotřeby a 

následně i o snížení emisí spalin, a to vše při současném zvyšování bezpečnosti posádky 

vozu.  

Díky pokrokům v oblasti nových materiálů a válcovacích metod lze k této redukci 

využít pásů nižších tloušťek z různých typů vysokopevnostních nízkolegovaných ocelí, 

které se vyrábějí ve formě za tepla a za studena válcovaných pásů, např. Interstitial Free 

(IF) oceli [1], Bake Hardening (BH) oceli [2], Dual Phase (DP), nebo právě TRIP 

(Transformation Induced Plasticity) oceli.  

Trip oceli se svými specifickými vlastnostmi byly vyvinuty právě pro automobilový 

průmysl. Dá se předpokládat, že díky svým vyjímečným vlastnostem do budoucna nahradí 

tento typ ocelí i běžné nízkouhlíkové oceli i v jiných průmyslových oblastech. 

 

TRIP oceli (Transformation Induced Plasticity)  

- při deformaci přeměna austenitu na martenzit  

- vysoký exponent deformačního zpevnění  

- ideální pro deformační výztuhy  

- při daných mechanických hodnotách výborná tvařitelnost  

 
Obr. 4.1 Využití pro výztuhy a struktura TRIP ocelí [14] 

 



 

 

 
FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List      16 

Výhody TRIP ocelí: 

- extrémně vysoká pevnost  

- bezpečnostní výztuhy  

- při nárazu deformace v pružném stavu  

-  po tváření minimální zbytková de formační schopnost  

 

Jako první bylo použito pojmu TRIP pro ocel, která byla vyvíjena tak, aby vykazovala 

vysokou pevnost, tažnost a byla zkoumána i tvářitelnost za tepla. Jedná se o metastabilní 

korozivzdorné oceli – typ I. Jejich mikrostruktura je složena z austenitu a martenzitu, který 

se transformuje během deformace. TRIP efekt byl zde zkoumán, ale zvýšení tažnosti bylo 

podmíněno velkým množstvím legujících prvků a tím stoupala jejich cena. 

 

Materiály legované Ni, V, Ti, Mo, Zr, B  

Je možné vyrábět oceli s požadovanými mechanickými hodnotami. Materiály s legurami 

lze využívat pro výrobu výztuh, které se hojně využívají  u karoserií automobilů pro 

vyztužení podkapoty, dveří, nosných částí atd. Výztuhy mají pevnost až 600 MPa. Jedinou 

nevýhodou je poměr Re/Rm. 

 

 

 
Obr. 4.1 Výroba např. výztuhy podkapoty lisováním [14] 
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4.2  POUŽITÝ MATERIÁL KAROSERIE [8], [9] 

Pro karoserii byla zvolena svařitelná uhlíková ocel, dobře tvárná za tepla nebo za 

studena, vhodná k hlubokému tažení, pro povrchovou úpravu žárovým pokovováním nebo 

smaltováním, DC 01, dle ISO 1.0330  a dle ČSN 11 321. Ocel DC 01 je vhodným 

kandidátem pro výrobu karoserie z důvodu velice dobrých mechanických vlastností i 

chemických a z hlediska svařitelnosti. 

Pro výrobu karoserií a skříní používáme vysokopevnostní ocelový plech  o mezi kluzu 

do 400 MPa, značení EN DC01 (11 321.21). Dále se používají například oceli 11 325.21, 

11 330.21, 11 331.21. Tloušťky plechu kolísají od 0,5 mm do 2 mm. Plech je do výrobního 

závodu dodáván ve formě ocelového svitku nebo v tabulích určených formátů. 

Ocel DC 01 je mnohostranný materiál využívaný především pro svoji korozní odolnost 

na výrobu dílů strojů, průmyslových zařízení, karosérií, krytin střech, v domácnostech na 

výrobu praček ledniček a jiných spotřebičů. Je snadno tvarovatelný a přitom pevný. 

Vzhledem k velmi tenké vrstvě zinku se díly z tohoto plechu dále povrchově upravují 

lakováním. Elektrolyticky pozinkovaná ocel zajišťuje vysokou chemickou čistotu 

povlakové vrstvy. 

 

Tab. 4.2 Přehled chemických a mechanických vlastností konstrukční oceli DC 01 [8] 

 
 

5 DRUHY POUŽÍVANÝCH LEPIDEL [5] 

Organická lepidla dělíme dle několika hledisek, zejména pak dle způsobu vytvrzování a 

tato lepidla se pak dělí na reakční a tuhnoucí. 

 

Reakční lepidla 

Vytvrzují se, když spolu reagují dva druhy monomerů (epoxidy a polyuretany), 

polykondenzací, kdy spolu reagují dva druhy monomerů a vytváří se poté štěpný produkt 

nebo polymerací, kdy reaguje monomer s tvrdidlem (kyanoakrylátová, akrylátová a 

anaerobní lepidla). Vzniká tak monomer, který může dále na dvou stranách reagovat s 

dalšími. Výsledný polymer je organická látka složená ze základních monomerů. 
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Tab 5.1 Reakční lepidla a jejich vlastnosti [13] 

 
 

 

Reakční lepidla dělíme dle způsobu vytvrzování na: 

- lepidla vytvrzující teplem 

- lepidla vytvrzující vlhkostí 

 

Tuhnoucí lepidla 

Lepidla se vytvrzují pouhým snížením teploty, odtékáním rozpouštědel.  Jedná se o lepidla 

s nižší pevností. 

Tuhnoucí lepidla lze dělit dle vytvrzování na: 

 

- ztuhnutí - tavná lepidla, 

- odpaření - rozpouštědlová, disperzní, kontaktní,  

- trvale lepivá - lepidla citlivá na tlak. 
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5.1  ŘADA LEPIDEL SIKAPOWER [11] 

Technologie lepení s využitím lepidel nového druhu Sikapower dává nové příležitosti 

současného  vývoje lepidel a tmelů.Nabízí však naprosto úžasnou volnost v navrhování a 

designu v automobilovém průmyslu. Veškerá užitková vozidla jsou produkována revoluční 

cestou a vysoce funkční lepidla a tmely dovedly vize návrhů až do reality. Nová generace 

produktů SikaPower® umožňuje výrobcům vozidel, aby kombinovali nové montážní 

materiály. 

Lepidla a tmely Sikapower 

Sikapower je nová řada lepidel a tmelů, přesně optimalizovaných produktů věnovaná 

aplikacím pro karoserie automobilů a dalších dopravních prostředků. Produkty jsou 

založeny na bázi epoxidových, polyuretanových a pryžových technologií. 

 

Lepidla a tmely Sikapower mají řadu nepostradatelných výhod: 

- zlepšují tuhost karoserie 

- snižují výrobní náklady 

- zkrácení doby výrobního procesu 

- využití hybridního lepení 

- snižují hmotnost karoserie vozu 

- opatřeno lakem nebo pouze vytvrzeno  

- možnost kombinace materiálů  

- houževnatost polyuretanu  

- flexibilita a pružnost pryže  

- mechanická pevnost a skvělá přilnavost epoxidu 

Další benefity Sikapoweru: 

- vytvrzování teplotou 

- výborná korozní odolnost 

- krátké vytvrzovací cykly 

- přilnavost k různým mastným kovům bez předchozího odmaštění 

- vynikající stárnutí a dlouhodobá životnost Long shelf life 
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- vynikající odolnost proti vymývání 

- bez rozpouštědel a PVC 

- snížení počtu mechanického upevňování a bodového svařování 

- větší volnost designu 

- možnost kombinování a spojení různorodých materiálů 

- realizace analýzy designu a břitem technologie 

- zvýšená pevnost a tuhost vozidla 

Posouzení z hlediska kvality 

Z hlediska kvality mají produkty Sikapower řadu pozitivních vlastností: 

- lepší kvalita a konečná spokojenost zákazníků 

- větší flexibilita v designu a procesech výrobku 

- zvýšená výrobní stabilita procesu 

- snadnější  zabezpečování kvality v porovnání s tradičními technologiemi 

 

Využití lepidel a tmelů Sikapower 

Karosářské technologie Sika jsou určeny pro průmyslové výrobní prostředí s 

vypalovacím zařízením (např. vytvrzování pece pro e-coat nebo prášková zařízení). 

Umožňuje lepení a těsnění aplikací, které je možné provádět na holý kov při montáži. 

Účinně eliminuje riziko negativních vlivů na pozdější proces kroky jako barva nebo 

montážní obchodě Produkty SikaPower® mohou být aplikovány buď ručně nebo 

automatizovaným zařízením. 

Vlastnosti aplikací se dobře hodí pro plně automatizované aplikační zařízení jako jsou 

roboti nebo aplikační hlavy. Pro nízké objemy výroby jsou výrobky snadno aplikovatelné  

ručně z kazety nebo balením. 
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Tab. 5.2 Přehled nejpoužívanějších lepidel nového typu SIKAPOWER [11] 

 

6 NÁVRH EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE [5] 

V návrhu pro experimentální práci jsme se zaměřili na namáhané konstrukční části 

karoserie, jako jsou švy, výztuhy kapoty, deformační zóny karoserie. 

6.1  EXPERIMENT A JEHO PROVEDENÍ  

- výběr vhodných vzorků (substrátů) z části karoserie (výztuha podkapoty, švy 

karoserie, sloupek A) 

- příprava vzorků pro lepení a převislé nalepení vhodně vybraným epoxidovým 

lepidlem typu SIKAPOWER (např. SIKAPOWER 410 L1) 

- zkouška převislé smykové pevnosti v tahu 

- grafické znázornění převislé smykové pevnosti v tahu u všech vzorků 

6.2  VYHODNOCENÍ EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE  

- výpočet maximální převislé smykové pevnosti v tahu τs včetně stanovení průměrné 

hodnoty převislé smykové pevnosti v tahu τsp  

- destrukce je zapisována u jednotlivých vzorků pomocí značek: 

PPU1, PPU2, PPU3, DS, DSL, SP 

 

Produkt / 

Třída 

Typické 

vlastnosti 

Poznámka Pevnost 

ve smyku 

Prodloužení 

při přetržení 

SikaPower
®
-

4304* 

Utěsňování a  

proti chvění 
Tepluodolný tmel 1 MPa >100% 

SikaPower
®
-

4503 

Proti chvění, 

vibracím a 

všeobecné 

využití 

Flexibilní tmel 2 MPa 65% 

SikaPower
®
-

4506 

Lepení v 

kombinaci se 

svařováním 

Okolní podmínky 

pro vytvrzování 
2 MPa 100% 

SikaPower
®
-

4508 

Světlá barva 

tmelu 

 

Možnost 

lakování, 

prášková 

technologie 

12 MPa 40% 

SikaPower
®
-

4525 
Pružné lepení 

Zvyšuje  protažení 

a pevnost 
3 MPa 100% 

SikaPower
®
-

4588 

Lepení 

konstrukcí 

Vysoká pevnost 

lepidla 

30 MPa 8% 
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PPU1 - přetržení v polyuretanu = více jak z 95% adhezivní spoj 

PPU2 - převažující přetržení v PU = > 75% adhezivní spoj 

PPU3 - převažující kohezivní spoj = < 75% adhezivní spoj 

DS - destrukce substrátu 

DSL - adhezivní oddělení povlaku od substrátu 

SP - separace primeru, případně lepidla od podkladu 

 

7   EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST [5] 

Pro ověření mechanických vlastností lepidla a následně doporučené využití lepidel je 

potřebné zhotovení zkoušek přilnavosti a pevnosti porovnávaných lepidel SIKAPOWER 

410 L1, SIKAPOWER 423 L1 a SIKAPOWER 4508. 

 

7.1  PŘÍPRAVA SUBSTRÁTŮ  

Aby bylo možné ověřit přilnavost a pevnost lepidel, tak byla zvolena zkouška převislé 

smykové pevnosti v tahu dle interní směrnice firmy SIKA CQP 046-1 Tensile Lap-Shear 

Strength vycházející z norem ČSN EN 1465 Lepidla - Stanovení smykové pevnosti v tahu 

tuhých adherendů na přeplátovaných tělesech a ISO 4587 Determination of tensile lap-

shear strength of rigid-to rigid bonded assemblies. 

Vzorky byly vyrobeny z konstrukční oceli DC 01, dle ČSN 11 321, ze stejného 

materiálu jsou vyráběny automobilové karoserie. Rozměr vzorku byl stanoven na 100 x 24 

mm viz. obr. 7.1. Tloušťka materiálu odpovídá 1,5 mm a převislá délka byla zvolena a 

dodržena na 25 mm. 

 

 

Obr. 7.1 Vzorek (substrát) včetně rozměrů 
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7.2  ZKOUŠKA LEPIDEL SIKAPOWER 410 L1, 423 L1  a 4508 

Zkouška převislé smykové pevnosti v tahu byla provedena ve firmě SIKA CZ s. r. o. v 

Brně na trhacím zařízení Zwick/Roell Z010 /10kN/ viz obr. 7.6. Jedná se o univerzální 

trhací zařízení, které se používá na mechanické zkoušky technických materiálů pro 

namáhání v tahu, tlaku. Stroje je vybaven vestavěným inkrementálním délkovým 

snímačem polohy příčníku s přesností 0,01 mm a snímačem síly s řídící jednotkou. 

Počítač je vybaven programem testXpert II pro tahovou a tlakovou zkoušku kovových 

materiálů s vyhodnocením výsledků a zpracování. 

Použité materiály SIKAPOWER 

Pro přípravu ploch k lepení byl použit přípravek: 

 

Activator - aktivátor,  SIKA Activator - 205, 
balení 250 ml, šarže č. 422454, datum spotřeby 2/2016 

 

Vzorky byly nalepeny tímto lepidlem: 

 

Lepidlo SIKAPOWER 410 L1 
balení 0,45 kg, šarže č. 133789, datum spotřeby 27. 8. 2013 

 

Lepidlo SIKAPOWER 423 L1 

balení 0,45 kg, šarže č. 154724, datum spotřeby 4/2015 

 

Lepidlo SIKAPOWER 4508 

balení 400 ml, šarže č. 3000525811, datum spotřeby 11/2015 

 

 

Obr. 7.2 Lepidlo SIKAPOWER 410 L1 



 

 

 
FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List      24 

 

 

Obr. 7.3 Lepidlo SIKAPOWER 423 L1 

 

 

Obr. 7.4 Lepidlo SIKAPOWER 4508 
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Tab. 7.2 Seznam lepených vzorků lepidlem typu SIKAPOWER 

 

 

 

 

 

 

 

číslo 

vzorku 
čistič (cleaner) lepidlo vytvrzovací teplota [°C] 

čas 

vytvrzování 

[min] 

1 
SIKA activator 

205 
SIKAPOWER 410 L1 130 30 

2 
SIKA activator 

205 
SIKAPOWER 410 L1 130 60 

3 
SIKA activator 

205 
SIKAPOWER 410 L1 130 90 

4 
SIKA activator 

205 
SIKAPOWER 410 L1 130 30 

5 
SIKA activator 

205 
SIKAPOWER 410 L1 130 60 

6 
SIKA activator 

205 
SIKAPOWER 410 L1 130 90 

7 
SIKA activator 

205 
SIKAPOWER 423 L1 130 30 

8 
SIKA activator 

205 
SIKAPOWER 423 L1 130 60 

9 
SIKA activator 

205 
SIKAPOWER 423 L1 130 90 

10 
SIKA activator 

205 
SIKAPOWER 423 L1 130 30 

11 
SIKA activator 

205 
SIKAPOWER 423 L1 130 60 

12 
SIKA activator 

205 
SIKAPOWER 423 L1 130 90 

13 
SIKA activator 

205 
SIKAPOWER 4508 130 - 180 20 (+25) 

14 
SIKA activator 

205 
SIKAPOWER 4508 130 - 180 20 (+25) 

15 
SIKA activator 

205 
SIKAPOWER 4508 130 - 180 30 (+25) 

16 
SIKA activator 

205 
SIKAPOWER 4508 130 - 180 30 (+25) 

17 
SIKA activator 

205 
SIKAPOWER 4508 130 - 180 60 (+25) 

18 
SIKA activator 

205 
SIKAPOWER 4508 130 - 180 60 (+25) 
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Popis jednotlivých operací přípravy povrchů vzorků: 

SCOTCHBRITE - odstranění oxidických vrstev, nečistot a celkové zdrsnění povrchu 

vzorku brusnou drátěnkou. 

AKTIVÁTOR - použití aktivátoru SIKA Aktivátor - 205 k očištění lepených ploch vzorků 

metodou jedním tahem přejet a setřít, poté nechat vytěkat. 

Sika Aktivátor - 205 je prostředek na bázi alkoholu, který se používá pro čistění a aktivaci 

lepených ploch adherendu před lepením nebo tmelením epoxidovými lepidly Sikapower. 

Aplikuje se na neporézní materiály jako jsou kovy, plasty, glazovaná keramika, lakované 

povrchy atd. Plochy, na kterých byl aplikován Sika Aktivátor - 205, je nutné nechat 

odvětrat po dobu 10 až 120 minut. 

Pomocí dávkovací pistole je poté nanesena minimální spojitá vrstva lepidla, ideálně tak, 

aby tloušťka lepené vrstvy odpovídala 3 mm. 

Všech 18 vzorků viz. obr. 7.5 bylo vyrobeno z jednoho materiálu, tzn. z tvářecí oceli DC 

01, dle ČSN EN 10130. 

Pro přípravu vzorků určených ke zkoušce převislé smykové pevnosti v tahu byl použit 

jeden druh aktivátoru (SIKA Aktivátor - 205) a tři druhy lepidel nového provedení 

SIKAPOWER viz tab. 7.2. Vzorky z první skupiny byly nalepeny do 5 minut po naplnění 

balení.  

 

 

Obr. 7.5 Připravené a již slepené substráty pro následnou zkoušku 
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Poté se připravené a slepené vzorky umístily na kovovou konstrukci a vložily do 

vytvrzovací pece zn. Binder viz. obr. 7.8. Teplota vytvrzování byla nastavena nejprve na 

130 °C a vzorky se vytvrzovaly po intervalech 30 minut, poté 60 minut a následně 90 

minut. Z jednotlivých intervalů bylo poté možné provést pro všechny vzorky 

experimentální zkoušky převislé smykové pevnosti v tahu. 

Vzorky lepené lepidlem Sikapower 4508 byly vytvrzovány vytvrzovací teplotou 130 °C 

v intervalech 20 min, 30 min a následně i 60 min a jelikož se zjistilo po této době, že spoj 

nebyl ještě vytvrzený, takže bylo zapotřebí zvýšit teplotu vytvrzování, která byla nakonec 

stanovena na 180 °C viz. obr. 7.9 po dobu 25 min vytvrzování a s pozitivním výsledkem. 

Po vyjmutí z pece a rovnoměrném vychladnutí vzorků bylo možné vzorky upevnit do 

trhacího zařízení Zwick/Roell Z010 viz. obr. 7.6 a 7.7 a zahájit experimentální zkoušky 

převislé smykové pevnosti v tahu, následně porovnávat a vyhodnotit lepené spoje 

zkoušených vzorků. 

 

 

Obr. 7.6 Trhací zařízení Zwick/Roell Z010 
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Obr. 7.7 Upnutí substrátu v čelistích trhacího zařízení Zwick/Roell Z010 

 

 

Obr. 7.8 Vytvrzovací pec Binder 
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Obr. 7.9 Vytvrzování vzorků teplotou 180 °C lepených Sikapower 4508 

 

Výpočet převislé smykové pevnosti v tahu  

             (7.1)  

       

Fmax - maximální síla odečtená z grafu 

          (7.2) 

S - plocha lepeného spoje          

a - délka lepeného spoje 

b - šířka lepeného spoje 
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Obr. 7.10 Výsledný graf ze zkoušky převislé smykové pevnosti v tahu 

 

 

Obr. 7.11 Vzorky č. 1 SKP 410 A1 a č. 2 SKP 410 B1 po experimentální zkoušce 
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Obr. 7.12 Vzorky č. 3 SKP 423 A1 a č. 4 SKP 423 B1 po experimentální zkoušce 

 

Výpočet převislé smykové pevnosti v tahu 
 

Vzorek č. 1 SKP 410 A1 

 

 

 

 
 

 

Vzorek č. 2 SKP 410 B1 

 

 

 

 

 

Vzorek č. 3 SKP 423 A1 
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Vzorek č. 4 SKP 423 B1 

 

 

 

 

 

 

Výpočet průměrné hodnoty převislé smykové pevnosti v tahu  
 

 

 

 

 

Tab. 7.3 Vyhodnocení zkoušených substrátů č. 1 SKP 410 A1, č. 2 SKP 410 B1, č. 3 SKP 

423 A1 a č. 4 SKP 423 B1 

Číslo vzorku Destrukce Síla Fmax [N] Smyková pevnost [MPa] 

č. 1 SKP 410 A1 PPU3 1044,78 1,74 

č. 2 SKP 410 B1 PPU3 1008,63 1,68 

č. 3 SKP 423 A1 PPU3 2602,91 4,34 

č. 4 SKP 423 B1 PPU3 1853,31 3,09 

Průměrná smyková pevnost v tahu 2,71 
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Obr. 7.13 Výsledný graf ze zkoušky převislé smykové pevnosti v tahu 

 

 

Obr. 7.14 Vzorek č. 5 SKP 410 A2 po experimentální zkoušce 

 

 

Obr. 7.15 Vzorek č. 6 SKP 410 B2 po experimentální zkoušce 
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Obr. 7.16 Vzorek č. 7 SKP 423 A2 po experimentální zkoušce 

 

 

Obr. 7.17 Vzorek č. 8 SKP 423 B2 po experimentální zkoušce 

 

 

Výpočet převislé smykové pevnosti v tahu 
 

Vzorek č. 5 SKP 410 A2 

 

 

 

 
 

 

Vzorek č. 6 SKP 410 B2 

 

 

 

 

 

Vzorek č. 7 SKP 423 A2 
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Vzorek č. 8 SKP 423 B2 

 

 

 

 

 

 

Výpočet průměrné hodnoty převislé smykové pevnosti v tahu  

 

 
 

 

 

Tab. 7.4 Vyhodnocení zkoušených substrátů č. 5 SKP 410 A2, č. 6 SKP 410 B2, č. 7 SKP 

423 A2 a č. 8 SKP 423 B2 

Číslo vzorku Destrukce Síla Fmax [N] Smyková pevnost [MPa] 

č. 5 SKP 410 A2 PPU3 1182,7 1,97 

č. 6 SKP 410 B2 PPU3 1396,9 2,33 

č. 7 SKP 423 A2 PPU3 2387,4 3,98 

č. 8 SKP 423 B2 PPU3 2310,63 3,85 

Průměrná smyková pevnost v tahu 3,03 
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Obr. 7.18 Výsledný graf ze zkoušky převislé smykové pevnosti v tahu 

 

 

Obr. 7.19 Vzorek č. 9 SKP 410 A3 po experimentální zkoušce 

 

 

Obr. 7.20 Vzorek č. 10 SKP 410 B3 po experimentální zkoušce 
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Obr. 7.21 Vzorek č. 11 SKP 423 A3 po experimentální zkoušce 

 

 

Obr. 7.22 Vzorek č. 12 SKP 423 B3 po experimentální zkoušce 

 

Výpočet převislé smykové pevnosti v tahu 
 

Vzorek č. 9 SKP 410 A3 

 

 

 

 
 

 

Vzorek č. 10 SKP 410 B3 

 

 

 

 

 

Vzorek č. 11 SKP 423 A3 

 

 
 



 

 

 
FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List      38 

 

 

 

Vzorek č. 12 SKP 423 B3 

 

 

 

 

 

 

Výpočet průměrné hodnoty převislé smykové pevnosti v tahu  

 

ƬSP  = ƬS1 + ƬS2+ ƬS3+ ƬS4/4 = (1,48 + 2,11 + 3,50 + 3,86)/4 = 2,73 MPa 

 

 

Tab. 7.5 Vyhodnocení zkoušených substrátů č. 410 A3, 410 B3, 423 A3 a 423 B3 

Číslo vzorku Destrukce Síla Fmax [N] Smyková pevnost [MPa] 

č. 9 SKP 410 A3 PPU3 889,19 1,48 

č. 10 SKP 410 B3 PPU3 1268,01 2,11 

č. 11 SKP 423 A3 PPU3 2098,7 3,50 

č. 12 SKP 423 B3 PPU3 2314,1 3,86 

Průměrná smyková pevnost v tahu 2,73 
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Obr. 7.23 Výsledný graf ze zkoušky převislé smykové pevnosti v tahu 

 

 

Obr. 7.24 Vzorek č. 13 SKP 08 A1 po experimentální zkoušce 

 

 

Obr. 7.25 Vzorek č. 14 SKP 08 B1 po experimentální zkoušce 
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Obr. 7.26 Vzorek č. 15 SKP 08 A2 po experimentální zkoušce 

 

 

Obr. 7.27 Vzorek č. 16 SKP 08 B2 po experimentální zkoušce 

 

 

Obr. 7.28 Vzorek č. 17 SKP 08 A3 po experimentální zkoušce 

 

 

Obr. 7.29 Vzorek č. 18 SKP 08 B3 po experimentální zkoušce 
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Výpočet převislé smykové pevnosti v tahu 
 

Vzorek č. 13 SKP 08 A1 

 

 

 

 
 

 

Vzorek č. 14 SKP 08 B1 

 

 

 

 

 

Vzorek č. 15 SKP 08 A2 

 

 
 

 
 

Vzorek č. 16 SKP 08 B2 

 

 

 

 

 

Vzorek č. 17 SKP 08 A3 
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Vzorek č. 18 SKP 08 B3 

 

 

 

 
 

 

Výpočet průměrné hodnoty převislé smykové pevnosti v tahu  

 

 

 

Tab. 7.6 Vyhodnocení zkoušených substrátů č. 13 SKP 08 A1, č. 14 SKP 08 B1, č. 15 SKP 

č. 16 SKP 08 B2, č. 17 SKP 08 A3, č. 18 SKP 08 B3 

Číslo vzorku Destrukce Síla Fmax [N] Smyková pevnost [MPa] 

č. 13 SKP 08 A1 PPU1 3170,28 5,28 

č. 14 SKP 08 B1 PPU1 4383,98 7,31 

č. 15 SKP 08 A2 PPU1 6330,6 10,55 

č. 16 SKP 08 B2 PPU1 6432,1 10,72 

č. 17 SKP 08 A3 PPU1 6633,31 11,06 

č. 18 SKP 08 B3 PPU1 6019,88 10,03 

Průměrná smyková pevnost v tahu 9,16 

 

U vzorků č. 13 SKP 08 A1 a č. 14 SKP 08 B1 nebylo dosaženo katalogové smykové 

pevnosti z důvodu manipulační kontroly vytvrzování lepeného spoje po 20 minutách při 

130 °C. Bylo tedy nutné prodloužit čas vytvrzování o dalších 25 minut a zvýšit i 

vytvrzovací teplotu na 180 °C. 

Ovlivňujícím faktorem je samozřejmě také i dokonalé očištění lepených ploch substrátu 

a správné použití čističe či aktivátoru, včetně správného výběru a také zdrsnění lepených 

ploch. 
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8   DISKUZE  

Úvod této práce je seznámení s technologií lepení a historií od prvních lepidel z 

Babylonu až po současnost. Historie lepidel popisuje vývoj od Babyloňanů, 

prehistorických kmenů 4000 let př. n. l., kteří opravovali s térem rozbitou keramiku, dále 

pak období Římanů a starodávných Řeků, kteří využívali živočišné a rybí lepidlo a také 

například včelí vosk k utěsňování lodí.  

V další části byla představena firma SIKA CZ s.r.o., s kterou byla navázána spolupráce 

ohledně lepidel Sikapower. Ve firmě probíhaly experimentální zkoušky převislé smykové 

pevnosti v tahu celkem u 18 vzorků z oceli DC01 lepených třemi vybranými typy 

lepidel/tmelů nového druhu Sikapower. Společnost SIKA se zabývá více druhy lepidel i 

např. z oblasti stavebního průmyslu, nicméně pro danou práci jsou podstatná průmyslová 

lepidla a tmely, a to konkrétně z části Automotive OEM. 

Ve druhé kapitole byly zdůrazněny výhody i nevýhody technologie lepení, které je 

potřeba vzít v potaz. Z těch nejdůležitějších výhod je potřeba zmínit odolnost vůči 

nárazům, dále tlumící schopnosti, antivibrační vlastnosti, vyšší tuhost lepené konstrukce a 

korozní odolnost. Velkou nevýhodou je naopak nerozebíratelnost lepených spojů a nižší 

odolnost vůči vyšším teplotám. 

Ve třetí kapitole je řešena fyzikální část lepení, která se zaměřuje na adhezivní a 

kohezní síly a následně je zde popsána vlastní technologie lepení od přípravy substrátů až 

po montáž lepeného spoje, což je podstatná část, která se využívá i v experimentální části. 

Čtvrtá kapitola je soustředěna na materiály karoserií. Jelikož je zapotřebí snižovat počet 

výrobních operací, a tudíž emise spalin, snižovat hmotnost, tak je na místě uvažovat o 

lepších materiálech. Při studiu materiálů padla volba na nízkolegované vysokopevnostní 

oceli. Nejzajímavější jsou z těchto ocelí právě TRIP oceli, které byly navrženy přímo pro 

automobilový průmysl. Velkou předností je extrémně vysoká pevnost ocelí, používají se 

tudíž na bezpečnostní výztuhy u karoserie. Výroba výztuh např. pro kapotu vozu se vyrábí 

z přístřihu ze svitku plechu, poté se ohřeje, případně je možné i předlisování za studena a 

poté se lisuje v lisu, s následným chlazením a zakalením. Použitý materiál zkoušených 

vzorků je však svařitelná uhlíková ocel DC01, dle ISO 1.0330. Má výbornou korozní 

odolnost, je snadno tvarovatelná, ale pevná. 

V páté části jsou  jednotlivé druhy lepidel, tzn. tuhnoucí a reakční a dále jsou pak 

rozebraná lepidla typu Sikapower, která přináší mnoho užitečných a pozitivních vlastností 

do technologie lepení, která je zaměřená na automobilový průmysl. Z pohledu autora je 

vhodné zmínit větší možnost volby při navrhování konstrukce, možnost kombinování 

různorodých materiálů, snížení hmotnosti vozidla. 

Praktická část bakalářské práce se zabývá návrhem experimentálních zkoušek převislé 

smykové pevnosti v tahu včetně její realizace a celkové vyhodnocení. Pro ověření 

mechanických vlastností lepidla a následně doporučené využití lepidel bylo potřebné 

zhotovení zkoušek přilnavosti a pevnosti porovnávaných lepidel SIKAPOWER 410 L1, 

SIKAPOWER 423 L1 a SIKAPOWER 4508. Substráty, které byly lepené lepidly typu 

Sikapower 410 L1 a 423 L1, se dané spoje podle normy vyhodnotily jako kohezivní, tzn. 

=< 75% adhezivní spoj. Pevnost těchto spojů není  až tak závratná, nicméně tento typ 

lepidel lze využívat zejména jako antivibrační tmel, pro utěsňování, lze jej pak kombinovat 

i s bodovým svařováním a velmi výhodná je korozní odolnost. Tmel Sikapower 4508 byl 

tedy vyhodnocen jako PPU1, tzn. vysoce adhezivní spoj, z více jak  95% adhezivní. 
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Lepené spoje dosáhly tedy opravdu vysoké pevnosti, až kolem 10 - 11 MPa. Tmel bývá 

využíván na tmelení a lepení v kombinaci s bodovým svařováním, k e-coatingu. Má 

výbornou adhezi i na zaolejované povrchy.  

Lze tedy konstatovat, že pevnost lepených sestav je závislá na několika faktorech. Důležitý 

je správný výběr čistících a aktivačních prostředků a primerů pro úpravu povrchu každého 

lepeného materiálu, dokonalé očištění a ošetření lepeného povrchu, který zajišťuje 

dostatečnou adhezi mezi lepidlem a lepeným povrchem. Pokud jsou tyto podmínky 

splněny, jediným ovlivňujícím faktorem pevnosti lepeného spoje je vlastní koheze 

vytvrzeného lepidla. 

 

9   ZÁVĚRY 

V bakalářské práci Lepení v automobilovém průmyslu je řešeno porovnání tří druhů 

lepidel a tmelů a dále pak vyhodnocení lepených vzorků včetně výběru a vhodnosti použití 

lepidel typu Sikapower v praxi, konkrétně v automobilovém průmyslu. 

V teoretické části je seznámení s technologií lepení, jako takovou včetně fyzikální 

podstaty, historií lepidel, firmou Sika CZ s. r. o., která se tímto odvětvím průmyslových 

lepidel zabývá. V další kapitole byly porovnány výhody a nevýhody technologie lepení.  
Důraz je především kladen na nižší náklady na provoz a opravy, vyšší spolehlivost, 

dlouhou životnost a hlavně bezpečnost dopravních prostředků. Všechny tyto požadavky by 

měl lepený spoj zajistit. Lepení je používáno především ve výrobě osobních, užitkových a 

nákladních automobilů, autobusů a kolejových vozidel. Automobily představují 

nejrozšířenější skupinu dopravních prostředků, a proto je zde lepení používáno velice 

často. Lepí se zde lemy všech dveří a kapoty, střecha, hrdlo palivové nádrže, plastové 

interiérové díly, zrcátka a koberce na podlaze interiéru a v zavazadlovém prostoru. Také se 

pomocí lepidel provádí zasklívání čelního zadního a zadních bočních skel. Pro utěsnění 

blatníků a součástí v motoru automobilu se používají nejrůznější tmely.  

Mimo jiné jsou zde uvedeny i materiály karoserií, a to zejména využití TRIP ocelí včetně 

rozdělení a vzniku těchto materiálů.  

Experimentální část byla provedena celkem u 18 vzorků z jednoho materiálu, a to 

konkrétně z oceli DC01, dle ČSN 11 321.21. Z každého materiálu bylo pomocí 

epoxidového lepidla Sikapower 410 L1 slepeno 6 vzorků, dále lepidlem Sikapower 423 L1 

dalších 6 vzorků a tmelem Sikapower 4508 zbývajících 6 substrátů.  U poloviny z těchto 

18 vzorků byla provedena úprava povrchu čističem Sika Aktivátor – 205. Druhá polovina 

vzorků měla povrch ošetřen Sika Aktivátorem - 205 a po odvětrání prostředku došlo k 

aplikaci příslušného druhu lepidla/tmelu. Po dokončení lepení byly vzorky vytvrzovány ve 

vytvrzovací peci Binder při stálé teplotě 130 °C v intervalech 30 minut, 60 min a 90 min. 

Vzorky lepené  tmelem Sikapower 4508 byly vytvrzované také při 130 °C, ale pouze po 

dobu 20 minut. Ukázalo se, že to není dostatečná doba, takže bylo provedeno zvýšení 

vytvrzovací teploty na hodnotu 180 °C a doba vytvrzování se protáhla o dalších 25 minut. 

Po této době byly lepené spoje dostatečně vytvrzené a byla provedena zkouška převislé 

smykové pevnosti v tahu na trhacím zařízení. Zkušební vzorky slepené z oceli DC01 

epoxidovým lepidlem vykazovaly vysokou pevnost ve smyku, pokud byl povrch ošetřen 

aktivačním prostředkem Sika Aktivátor 205. Nejvyšší pevnosti z těchto vzorků dosáhl 

zkušební vzorek č. 17 SKP 08 A3 (11,06 MPa). Pevnost ve smyku u vzorků lepených 

lepidlem Sikapower 410 L1 a 423 L1, které měly na lepeném povrchu aplikován pouze 

čistič Sika Aktivátor - 205, oscilovala kolem hodnoty 2 - 3 MPa, maximálně 4,34 MPa. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Značka Jednotka Popis 

μ 
[C.m] Dipólový moment 

r [mm] Vzdálenost 

e [C] Elektrický náboj 

Ek [kJ.mol
-1

] Energie Kesomovy síly 

h [mm
2
]
 

Planckova konstanta 

EL [kJ.mol
-1

] Energie Londonovy síly 

α [-] 
Polarizovatelnost 

molekuly 

V0 [Hz] Nulový bod frekvence 

τs [MPa] Mez pevnosti ve střihu 

F [N] Síla 

S [mm
2
] Plocha 

a [mm] Délka substrátu 

b [MPa] Šířka substrátu 

Δl [mm] Rozdíl teplotní roztažnosti 

l0 [mm] Rozměr při teplotě 20 °C 

ΔT 
[°C]

 
Rozdíl teplot 

Δα [K
-1

] Rozdíl koeficientů teplotní 

roztažnosti 

αocel [K
-1

] Koeficient teplotní 

roztažnosti oceli 

ΔS [mm] Maximální přesah 

t [mm] Tloušťka lepidla 

PPU1 [-] Přetržení v polyuretanu = 

více jak 95% adhezivní 

spoj 
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PPU2 [-] Převažující přetržení v PU 

=> 75% adhezivní spoj 

PPU3 [-] Převažující kohezivní spoj 

=< 75% adhezivní spoj 

DS [-] Destrukce substrátu 

DSL [-] Adhezivní oddělení 

povlaku od substrátu 

SP [-] Separace primeru, či 

lepidla z povrchu substrátu 

SC [-] Brusná drátěnka 

Scotchbrite 
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