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Úvodné slovo autora 
 
Veľa modelárskych kolegov diskutovalo so mnou po telefóne, e-mailami alebo i pri osobných stretnutiach 
o problematike lepenia. Rozhodol som sa, že spracujem pre potreby modelárov text, ktorý som už dávnejšie vydal 
ako štúdijný materiál pre účastníkov školenia priemyselných odborníkov, ktorí sa vo svojej práci profesionálne 
zaoberajú lepením. 
 
Podstatou existencie kompozitových konštrukčných materiálov, ktoré pozostávajú najmenej z dvoch materiálových 
štruktúr, matrice a výstuže, medzi ktorými je ostré materiálové a štrukturálne rozhranie, sú väzbové sily - 
medzimolekulárne sily - medzi časticami materiálov, tvoriacimi kompozit. Tieto väzbové sily sa vytvárajú 
technológiou, ktorá sa ľudovo nazýva lepenie. Lepením je možné tiež spájať už hotové súčiastky z rôznych 
materiálov, kompozitových aj „homogénnych“. Lepenie sa tak stáva veľmi významnou oblasťou technológie výroby 
v mnohých výrobných odvetviach.  
 
Nasledujúce pojednanie obsahuje súbor základných informácií pre orientáciu čitateľa v technológii lepenia, v 
materiáloch, ktoré sa pri lepení používajú, v praktických návrhoch vytvárania lepeného spoja a o využívaní 
technológie lepenia na spájanie konštrukčných dielcov. Môže tvoriť tiež súčasť základného informačného súboru 
nielen pre študentov ale i odborníkov, ktorí si potrebujú dobudovať svoje vedomosti o základy teórie vytvárania 
lepených spojov, vlastnosti lepených spojov, konštrukciu lepených spojov a praktické použitie lepených spojov.  
 
Vzhľadom na jestvovanie už  veľmi obsiahlych teoretických vedeckých a aj  praktických poznatkov o lepení 
materiálov, je potrebné, aby si čitateľ, ktorý sa potrebuje dôkladnejšie oboznámiť s lepením materiálov, preštudoval 
špecializovanú teoretickú literatúru o lepení. Je tiež efektívne priebežne preskúmavať  informačné materiály  firiem, 
ktoré sa zaoberajú  výrobou lepidiel a zariadení na lepenie a samozrejme aj aktuálne poznatky o lepení  v odborných 
časopisoch. 
 
Táto bublikácia nebola podrobená jazykovej úprave. 
 
 

Ján Čieško, autor 
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1. Úvod 
Stručný historický prehľad o lepení a vývoji lepenia, význam lepených spojov, aplikácie lepenia, predpokladaný trend 
v používaní lepených spojov. 
 
Spájanie súčiastok, z ktorých pozostáva každé technické dielo, hoci sa na prvý pohľad javí ako celkom jednoduchý 
proces, predstavovalo v technickej praxi vždy menší alebo i väčší problém. Stretávame sa s jeho úspešnejším alebo 
i menej úspešným riešením vo všetkých vývojových epochách ľudstva. Od dávnych čias  až po dnešok si spájanie 
súčiastok zachovalo  rovnaký filozofický základ. Naši dávni predkovia už pred tísícročiami vedeli, že súčiastky je 
možné spojiť mechanicky vhodnou spojovacou súčiastkou, alebo ich zlepiť. Oveľa neskôr, takmer nedávno, do 
tohto veľmi skromného repertoáru spojovania súčiastok pribudlo ešte zváranie a spájkovanie. 
 
 Lepenie patrí k historicky najstaršiemu druhu spájania materiálov. Už praveký obyvateľ Zeme si isto všimol, že ak 
sa dva predmety natrú vhodnou tekutou alebo polotekutou látkou, ktorú poskytla príroda, napríklad živicou, 
vytekajúcou z dreva stromov, po čase látka stvrdla a oba predmety spojila. Okrem zväzovania súčiastok koženými 
remienkami, zošívania niťami alebo spájania kolíkmi či sponami, ľudia objavili aj technológiu spájania dielcov, ktorá 
stála za povšimnutie a vedecké bádanie. 

  
Spájanie konštrukčných dielcov lepením má pred inými druhmi ich spájania niekoľko nesporných predností. 
Uveďme aspoň najvýznamnejšie: 
▪ technologická jednoduchosť a rýchlosť vytvárania lepeného spoja 
▪ na vytvorenie lepeného spoja nie je obyčajne potrebná osobitná špecializovaná kvalifikácia pracovníka 
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▪ lepený spoj obyčajne nezväčšuje rozmery a hmotnosť konštrukcie a ak, tak len nepatrne (predpoklad 
miniaturizácie konštrukcií) 

▪ lepením možno spájať materiály, ktoré sa iným spôsobom spájať nedajú (napr. oceľ s textilom, plast s drevom 
a podobne) 

▪ lepením sa neporuší celistvosť spojovaných dielcov (netreba napríklad vŕtať diery pre mechanické spojovacie 
súčiastky) 

▪ v lepenom spoji sa dá dosiahnuť rovnomerné rozloženie napätia  a tým i zníženie vrubového účinku, ktorý 
mechanické spoje súčiastok obyčajne vytvárajú 

▪ lepené spoje sú obyčajne plynotesné alebo kvapalinotesné 
▪ lepením nie je obyčajne narušený vzhľad spojovaných dielcov 
▪ lepené spoje sú pevné, predovšetkým pri šmykovom namáhaní 
▪ lepený spoj tlmí prenos vibrácií a zvyšuje pružnosť konštrukcie (ak je na tento účel navrhnutý) 
▪ lepený spoj zvyšuje tuhosť konštrukcie (ak je na tento účel navrhnutý) 
▪ lepený spoj zabraňuje vzniku elektrolytickej korózie spájaných kovov v mieste ich spojenia 
▪ lepený spoj môže zastaviť šírenie únavovej trhliny (ak je na tento účel navrhnutý) 
▪ lepené spoje môžu byť priehľadné (opticky) alebo účelovo sfarbené 
▪ lepené spoje môžu byť ekologicky a zdravotne neškodné 
▪ aplikačné možnosti lepenia sú vo všetkých odvetviach činnosti ľudí (potravinársky, odevný, strojársky, 

elektrotechnický, ..., raketový a kozmický priemysel, zdravotníctvo, veda a výskum, administratíva,...) 
▪ lepený spoj možno použiť ako „bezpečnostnú poistku“ pri preťažení spoja (mechanickom, tepelnom,...) 
 
Lepené spoje majú však i nežiadúce vlastnosti, ktoré neumožňujú ich univerzálne a všeobecné použitie: 
▪ nie všetky materiály je možné spájať lepením 
▪ lepený spoj je dostatočne pevný len v určitom teplotnom rozpätí, so stúpaním teploty sa pevnosť lepeného 

spoja znižuje 
▪ použiteľnosť lepených spojov je obmedzená prevádzkovou teplotou spoja 
▪ lepená konštrukcia nie je rozoberateľná 
▪ lepené povrchy vyžadujú v niektorých prípadoch i chemickú alebo mechanickú úpravu pred lepením alebo 

i po ňom 
▪ technologický postup vytvárania lepeného spoja je potrebné vždy dôsledne dodržať 
▪ životnosť lepeného spoja je obyčajne časovo ohraničená 
▪ pevnosť lepeného spoja sa (väčšinou) dosiahne až po dokonalom vytvrdnutí lepidla, teda až po určitom čase 
▪ maximálna pevnosť lepeného spoja sa dosiahne až po určitom, niekedy až niekoľkodňovom čase  
▪ lepené spoje sú menej pevné pri namáhaní „odlupovaním“ 
▪ „film“ termoplastických lepidiel je málo odolný tečeniu pri trvalom mechanickom zaťažení 
▪ niektoré druhy lepidiel podliehajú vplyvu mikróbov, húb, plesní a hmyzu 
▪ niektoré druhy lepidiel vyžadujú presné dodržanie technologického postupu lepenia, ktorý môže byť i značne 

zložitý a náročný na technologické zariadenia, kvalifikáciu pracovníkov a prostredie, v ktorom sa spoj vytvára 
▪ pri vytvrdzovaní niektorých lepidiel je potrebné presne dodržať predpísané fyzikálne podmienky (teplota, 

prítlačný tlak, tlak a druh okolitého plynu, intenzita a druh žiarenia, ...) 
▪ niektoré druhy lepidiel majú odolnosť voči chemickému účinku niektorých látok zvýšenú alebo i zníženú 
▪ niektoré druhy lepidiel alebo lepidlových technológií si z ekologického hľadiska a z dôvodu bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci vyžadujú osobitné pracovné postupy a primerané technické vybavenie pracovísk, na 
ktorých sa lepené spoje vytvárajú. 

▪ niektoré druhy lepidiel vyžadujú pri likvidácii lepených spojov alebo lepidlového odpadu postupy, určené pre 
prácu so zdraviu škodlivými alebo toxickými látkami 

 
Pri návrhu spôsobu spájania dielcov je potrebné zvážiť  všetky okolnosti, ktoré vplývajú na voľbu spoja a vybrať 
optimálny spôsob spájania. Nezriedka sa ukáže ako racionálne použiť i kombináciu viacerých spôsobov spájania, 
napríklad kombináciu šitia a lepenia, nitovania, skrutkovania a lepenia. 
 
V súčasnosti je možné pozorovať veľmi úspešnú aplikáciu (použitie) lepených spojov prakticky vo všetkých 
významných odboroch priemyslu. Lepenie sa používa pri spájaní veľmi namáhaných dielcov moderných 
predpätých konštrukcií dlhých mostov a odvážne koncipovaných budov, v stavbe dopravných prostriedkov 
všetkých druhov, výrobe nábytku, odevov, obuvi, v leteckom a zbrojárskom priemysle, kozmickej technike, 
potravinárstve. Dokonca i v zdravotníctve, kde sa lepenie už dávno používa nielen pri lepení náplastí a pri opravách 
zubov, ale v posledných rokoch i pri spájaní rôznych živých tkanív organizmu, kde nahrádza mechanické spoje 
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(napríklad šitie, skrutkovanie). Lepenie dielcov je úplne nenahraditeľné v miniaturizácii technických konštrukcií 
v prístrojovej, regulačnej a počítačovej technike. 
 
Význam lepenia je v súčasnosti mimoriadny. Bez jeho aplikácie dnes už azda ani neexistuje žiadny moderný 
výrobok. Z tohto dôvodu sa výskumu vytvárania lepených spojov a aplikácií lepenia venuje v celosvetovom 
meradle veľká pozornosť. Dôkazom je nielen čoraz viac aplikačných možností lepenia, ale i množstvo výrobcov, 
ktorí sa orientujú výhradne na výrobu lepidiel, pomôcok na lepenie a zariadení, neraz neobyčajne zložitých, ktoré 
slúžia na priemyselné lepenie vo veľkom objeme. I keď sa lepenie nedá použiť na vytvorenie každého spoja medzi 
spájanými dielcami, jeho význam sa sústavne zvyšuje. Predovšetkým vďaka pokrokom vo vývoji nových lepidiel 
a technológií vytvárania lepených spojov a tiež vďaka rozširujúcim sa vedomostiam tvorcov nových konštrukcií, 
ktorým nechýba odvaha a tiež skúsenosť v používaní lepených spojov.  
 
Zo spomenutých dôvodov je možné lepenie považovať za plnohodnotnú výrobnú technológiu, v mnohých 
prípadoch dnes už nenahraditeľnú inou technológiou spájania dielcov. Kým v minulosti sa lepenie považovalo za 
akúsi čiastočnú náhradu „seriózneho“ spájania súčiastok, dnes tvorí v mnohých konštrukciách primárnu spojovaciu 
technológiu, inou nenahraditeľnú. 

 

2. Základné pojmy 
Základné rozdelenie spôsobov spájania súčiastok, výhody a nevýhody lepených spojov, principiálna schéma 
lepeného spoja, adherend a adhezivo, zánik lepeného spoja. 

 
Súčiastky strojov, stavebných konštrukcií, mechanických a elektrických prístrojov, textilných výrobkov, obalových 
prvkov a pod. je možné spájať rôznorodým spôsobom. Spoje konštrukčných dielcov sa delia na dve základné 
skupiny: 
▪ spoje rozoberateľné 
▪ spoje nerozoberateľné 
 
Rozoberateľný spoj je taký spoj, ktorý sa dá rozobrať bez porušenia spojovaných dielcov a spojovacieho materiálu. 
To znamená, že všetky časti rozoberateľného spoja je možné pri spätnom vytvorení spoja opäť použiť. Medzi takéto 
spoje patria napríklad spoje skrutkované, kolíkované, zlisované,... 
 
Nerozoberateľné spoje sú tie, pri ktorých nastane po rozpojení spojených dielcov poškodenie spojených dielcov 
alebo spojovacieho prvku. Medzi takéto spoje patria napríklad spoje zvárané, spájkované, lepené, nitované, 
zošívané,... 
 
Z uvedeného delenia vyplýva, prečo sa lepené spoje považujú za spoje nerozoberateľné. Pri rozpojení lepených 
dielcov nastane rozrušenie spoja tým, že sa rozruší vrstva lepidla, spájajúca zlepené povrchy. Vrstvu lepidla možno 
od niektorého lepeného povrchu odtrhnúť, odleptať alebo vytrhnúť povrchovú vrstvu materiálu spojovaného 
dielca, na ktorej je priľnuté lepidlo. Pri opätovnom spojení takto „rozobratého“ lepeného spoja je potrebné 
minimálne naniesť do spoja nové lepidlo a celý lepiaci proces zopakovať znovu. 
 
Lepené spoje sa svojou fyzikálnou podstatou a vlastnosťami veľmi výrazne odlišujú od iných druhov spájania  
konštrukčných dielcov. Vzhľadom na to, že lepené spoje majú svoje špecifické vlastnosti, pri ich navrhovaní treba 
postupovať obozretne a so znalosťami. Tak, aby sa vynikajúce vlastnosti lepených spojov mohli čo najvýhodnejšie 
uplatniť a tiež tak, aby negatívne vlastnosti lepených spojov nespôsobili znehodnotenie inak nádejného 
technického diela. Z tohoto pohľadu možno vlastnosti lepených spojov rozdeliť na dve skupiny: 
▪ výhodné  
▪ nevýhodné 
 
V každom lepenom spoji sa vyskytujú tri základné časti. Sú nimi  aspoň dve spájané súčiastky a hmota, ktorá ich 
spája. Na Obr. 2-1 sú znázornené základné príklady materiálových kombinácií lepených spojov. Obr. 2-1a môže 
znázorňovať napríklad papierovú etiketu, prilepenú na sklenej fľaši. V tomto prípade je lepidlom spojený sklený 
povrch fľaše (3) s papierovou nálepkou (1). Jedná sa o lepený spoj skla a papiera. Ťažko by bolo možné použiť iný 
spôsob spojenia týchto dvoch, neobyčajne rôznorodých, materiálov. Napríklad prišitie, prinitovanie, 
priskrutkovanie alebo privarenie papierovej nálepky na povrch sklenej fľaše je ťažko predstaviteľné a neprichádza 
vôbec do úvahy. 
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Obr 2-1  Materiálová skladba lepeného spoja, v ktorom sú zlepené dva materiály 
1, 3 – adherned (lepený materiál) 
2     – adhezivo (lepidlo) 
a     – lepené sú dva rôzne adherendy adhezivom odlišným od adherendov 
b     - lepené sú dva rôzne adherendy adhezivom, ktoré je rovnaké ako jeden z adherendov 
c     - lepené sú dva zhodné adherendy adhezivom zhodným s obomi adherendami 

 
Odborné názvoslovie označuje pojmom adherend materiál, ktorý je lepením spájaný. Na Obr. 2-1 sa vyskytujú 
rôzne druhy materiálových kombinácií v lepenom spoji. Látka, ktorou sa oba materiály spájajú sa ľudovo označuje 
ako lepidlo. V odbornom názvosloví sa uvádza lepidlo ako adhezivo. 
 
Oba názvy, adherend aj adhezivo majú svoj základ v latinskom pojme adhézia – priľnavosť. Toto slovo veľmi 
výstižne charakterizuje fyzikálnochemickú podstatu lepeného spoja. Oba lepené povrchy „držia pokope“ 
v dôsledku vzniku medzimolekulárych priľnavých síl, ktoré vytvára lepidlo a materiál lepeného povrchu. Lepené 
spoje sa tiež niekedy označujú aj ako adhézne spoje. 
 
So slovom adhézia úzko súvisí aj ďalší latinský pojem, používaný pri skúmaní lepenia, a tým je kohézia. Pojmom 
kohézia sa označuje súdržnosť materiálu, v tomto prípade lepidla. 
 
Pri lepenom spoji sú adhézia lepidla k lepenému povrchu a kohézia lepidla zaujímavé a ovplyvňujú predovšetkým 
pevnosť lepeného spoja. To znamená veľkosť sily, ktorú je potrebné použiť na rozrušenie lepeného spoja. Na 
veľkosť sily, rozrušujúcej lepený spoj, majú vplyv tri základné okolnosti: 
▪ priľnavosť (adhézia) lepidla k jednému a k druhému lepenému povrchu 
▪ súdržnosť (kohézia) lepidlovej vrstvy, ktorá je medzi lepenými povrchmi 
▪ pevnosť povrchov lepených materiálov  
 
Porušenie pevnosti lepeného spoja nastane vtedy, ak sila, namáhajúca spoj (Obr. 2-2 a) prekročí veľkosť adhéznej 
sily lepidla k niektorému povrchu a lepidlo sa od povrchu lepenej súčiastky odtrhne. Alebo vtedy, ak namáhajúca 
sila prekročí pevnosť lepidlovej vrstvy (Obr. 2-2 b) a spoj sa poruší vo vrstve lepidla v dôsledku „prasknutia“ lepidla. 
Ak pri namáhaní lepeného spoja nastane porušenie niektorého lepeného materiálu pod lepeným povrchom 
(napríklad vytrhnutie vrstvy lepeného materiálu), pričom lepený spoj zostane neporušený (Obr. 2-2 c), nejedná sa 
o prekročenie pevnosti lepeného spoja alebo o porušenie lepeného spoja ale o prekročenie pevnosti lepeného 
materiálu. 

 
 

Obr. 2-2 Porušenie lepeného spoja v dôsledku pôsobenia mechanickej sily. 
a) porušenie spoja v dôsledku prekročenia adhéznych síl na rozhraní lepidlo - lepený povrch 
b) porušenie spoja v dôsledku prekročenia kohéznych síl vo vrstve lepidla 
c) porušenie spojovaného materiálu v dôsledku prekročenia  pevnosti spojovaného materiálu 
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Ďalším spôsobom zániku lepeného spoja je rozlepenie spoja. Pod týmto pojmom máme na mysli vytvorenie takej 
situácie, pri ktorej zaniknú adhézne alebo kohézne sily, vytvárajúce lepený spoj. Takáto situácia nastane v týchto 
prípadoch: 
▪ chemickým pôsobením vhodnej látky na vrstvu lepidla (napríklad rozpúšťadlom) 
▪ vytvorením tepelných dilatačných vnútorných napätí v spoji, ktoré svojou veľkosťou  prekročia veľkosť 

adhéznych síl medzi lepidlom a lepeným povrchom 
▪ degradáciou vlastností lepidla a lepeného povrchu v dôsledku starnutia (starnutie sa v tejto súvislosti vníma 

ako vekový časový faktor), pôsobenia trvalého „nadmerného“ mechanického napätia,  zvýšenej teploty, 
účinku mikroorganizmov, tepelného, svetelného alebo ionizujúceho žiarenia,… 

 
Je zrejmé, že lepené spoje sa považujú za spoje nerozoberateľné. Preto, lebo na rozobratie spoja je potrebné 
odstrániť adhézne alebo kohézne sily a to je možné len mechanickým, tepelným alebo chemickým porušením 
vrstvy lepidla, to znamná spojovacej súčasti spoja. V niektorých prípadoch sa táto vlastnosť lepených spojov 
s výhodou dá použiť. Napríklad filatelisti odlepujú známky od listových obálok rozleptaním vo vode rozpustného 
lepidla vodou. 

 
2.1. Vznik lepeného spoja 
Súdržnosť (kohézia), priľnavosť (adhézia), lepidlo, základné definície, rozdelenie lepených spojov podľa charakteru 
adherendov. 
 
Súdržnosť (kohézia) pevných materiálov (ktoré nie sú želatínovité, kvapalné alebo plynné) je daná 
medzimolekulovými a medziatómovými príťažlivými silami štrukturálnych častíc, z ktorých pozostávajú materiály.  
Z tohto vyplýva, že filozoficky by bolo možné vytvoriť spoj dvoch povrchov tým, že by sa priblížili na takú 
vzdialenosť, aby sa účinok medzimolekulových a medziatómových príťažlivých síl prejavil. To znamená, že by 
vznikla medzi štrukturálnymi časticami spájaných povrchov sila, ktorá by spojenie povrchov spôsobila. Aby takáto 
sila vznikla, vzdialenosť všetkých štrukturálnych častíc spájaných povrchov by nesmela byť väčšia, ako je ich 
vzdialenosť v spájaných materiáloch. Táto vzdialenosť by nemala byť väčšia ako 3 . 10 - 8 cm. V technickej praxi 
splniť túto podmienku nie je možné z týchto dôvodov: 
▪ dosiahnuť požadovanú rovinnosť a rovnobežnosť spájaných povrchov s odchýlkami menšími ako ± 1,5  . 10 - 8 

cm nie je súčasnými technickými prostriedkami možné 
▪ spájané povrchy sú vždy (!)  znečistené  

▪ plynmi na povrchoch 
▪ plynmi, absorbovanými do povrchov 
▪ pevnými časticami (prachom) alebo separačnými (oddelujúcimi) vrstvami a povlakmi (napríklad 

mastnota, biologický materiál,...) 
Tieto „nečistoty“ vzdialenosť medzi spájanými povrchmi mnohonásobne zväčšujú. A to vždy na väčšiu vzdialenosť 
ako je spomenutá potrebná maximálna vzdialenosť menšia ako 3 . 10 - 8 cm. 

 
Z uvedeného vyplýva, že vytvoriť spoj pevných (pevných v zmysle skupenskom)  materiálov využitím 
medzimolekulových a medziatómových síl  púhym vzájomným priblížením alebo pritlačením ich povrchov nie je 
v reálnej technickej praxi možné.  
 
Medzimolekulové a medziatómové väzbové sily v pevných látkach sú veľmi veľké (sú príčinou mechanickej 
pevnosti materiálov), preto je účelné využiť ich na vytvorenie spojov súčiastok. Pretože „priame“ spojenie pevných 
tvrdých povrchov ich využitím nie je technicky možné, na využitie medzimolekulových a medziatómových síl treba 
použiť inú metódu, ako je vzájomné pritlačenie spájaných povrchov. Dá sa to  dosiahnuť vložením látky medzi 
spájané povrchy, ktorá umožní jednak dodržanie vhodnej „molekulovej a atómovej“ vzdialenosti medzi spájanými 
povrchmi a súčasne spôsobí odstránenie predovšetkým nežiadúceho plynu (vzduchu, vodnej pary, ...) a elimináciu 
negatívneho účinku prachu v škáre medzi spájanými povrchmi. Medzivrstva, ktorá sa vkladá medzi spájané povrchy 
sa nazýva lepidlo a od nej je odvodený názov lepidlom vytvorených spojov – lepené spoje. 
 
Lepidlo je obyčajne netuhá (tekutá, polotekutá alebo pastovitá) látka, ktorá sa dobre rozotiera alebo sa samočinne 
rozteká po lepených povrchoch, dokonale ich zmáča, priľne k nim. Tým sa vytvoria veľmi významné (veľkosťou) 
madziatómové a medzimolekulové sily medzi štrukturálnymi časticami spájaných povrchov a lepidla. Ak sa netuhá 
konzistencia lepidla zmení na tuhú (lepidlo stvrdne, ztuhne), vznikne lepený spoj. 
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Definície a použité pojmy:  

adhézia adhézia (latinské slovo) – priľnavosť materiálov, je vytvorená pri lepení v dôsledku vzniku 
medzimolekulárych priľnavých síl, ktoré vytvára lepidlo a materiál lepeného povrchu.  

adherend adherend je materiál, z ktorého je vytvorený lepený povrch 

adhezivo adhezivo je materiál lepidla (spravidla po vytvrdnutí) 

lepidlo lepidlo je látka, ktorá sa používa na lepenie. Lepidlo je byčajne tekuté, polotekuté, pastovité, 
v prášku, pásikoch alebo v tuhej podobe. Pri nanesení na lepený povrch však musí byť vždy v 
roztierateľnej konzistencii. 

lepený spoj lepený spoj je spoj, ktorý vznikne v dôsledku vytvorenia väzbových (adhéznych) síl medzi 
lepeným povrchom a lepidlom a v dôsledku vytvorenia kohéznych (súdržnostných) síl 
v lepidlovej vrstve po vytvrdnutí lepidla. Lepené spoje sa tiež niekedy označujú aj ako adhézne 
spoje. 

katalyzátor katalyzátor je látka, ktorá sa zúčastňuje vytvrdzovania lepidla v lepenom spoji a priebeh 
vytvrdzovacieho procesu a vlastnosti lepidla počas lepenia upravuje. 

kohézia kohézia (latinské slovo) – súdržnosť, pojmom kohézia sa označuje súdržnosť materiálu, 
v tomto prípade lepidla. 

rozpúšťadlo  rozpúšťadlo je látka, ktorú obsahuje lepidlo a ktorá spôsobuje roztierateľnosť lepidla 
rozpustením živice lepidla 

plnidlo látka s časticovou, vláknovou alebo kombinovanou štruktúrou, ktorá sa pridáva do lepidla na 
to, aby vhodným spôsobom upravila vlastnosti lepidla 

riedidlo látka, spôsobujúca zmenšenie viskozity („zrednutie“) lepidla pred natieraním (nezamieňať s 
rozpúšťadlom) 

separátor separátor je látka, ktorá vytvára oddeľovaciu vrstvu medzi lepidlom a lepeným povrchom 

starnutie fyzikálnochemický proces, ktorý spôsobuje zmenu vlastností (obyčajne k horšiemu) 
materiálov v dôsledku plynutia času 

tvrdidlo tvrdidlo je látka, ktorá spôsobí stvrdnutie lepidla v lepenom spoji 

tixotrópia proces, pri ktorom prechádza roztok do gélovej (nestekavej, želatinovej) konzistencie 

zmäkčovadlo zmäkčovadlo je látka, ktorú obsahuje lepidlo a ktorá spôsobuje pružnosť lepidlovej vrstvy 
v lepenom spoji po stvrdnutí lepidla 

živica živica je látka, ktorá po rozpustení vo vhodnom rozpúšťadle vytvorí lepidlo alebo vznikne 
v lepidlovej vrstve lepeného spoja po vytvrdnutí lepidla. 

bobtnanie „nasiaknutie a zmäknutie“ niektorých materiálov po preniknutí niektorých kvapalín do ich 
štruktúry 

 
                               a                                b                            c 

 

                  d                               e                             f 

 

                  g                               h                             i 

 
 
Obr. 2.1-1 Schéma štruktúry povrchu lepených materiálov 

a) povrch nenasiakavý (neporézny) hladký rovinný 
b) povrch nenasiakavý s mikronerovnosťou po obrábaní (brúsenie, šmirgľovanie) 
c) povrch nenasiakavý hladký zvlnený 
d) povrch nenasiakavý s mikronerovnosťou po obrábaní (frézovanie)  
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e) povrch nenasiakavý s mikronerovnosťou po obrábaní (sústruženie, hobľovanie, vŕtanie)  
f) povrch penoplastu čiastočne nasiakavý (napr. penový polystyrén) 
g) povrch nenasiakavý so štrukturálnou mikronerovnosťou (napr. vypálená keramika) 
h) povrch nasiakavý so štrukturálnou textúrou kapilárového typu (papier, drevo, netkaná 

tkanina) 
i) povrch nasiakavý so štrukturálnou textúrou (tkaná tkanina) 

 
 

2.2. Adherend 
Rozdelenie adherendov podľa pôvodu, fyzikálnych a chemických vlastností a charakteru povrchu.  
 
Adherendy sú tuhé látky (pozri poznámku 2.2-1), z ktorých pozostávajú lepené povrchy. Možno ich rozdeliť podľa 
niektorých charakteristických vlastností, ktoré naznačujú vhodnosť vytvárania lepeného spoja. 
 
Podľa pôvodu sa adherendy delia na: 
▪ prírodné látky (drevo, kameň, kovy, keramika, sklo, papier, textil, živá alebo neživá časť organizmu,...) 
▪ umelé hmoty (termoplasty, termosety) 
▪ zložené materiálové sústavy, väčšinou umelo vytvorené (kompozity), pozostávajúce z viacerých druhov 

materiálov, ktoré sú oddelené ostrým materiálovým rozhraním 
 
Podľa mechanických vlastností sa adherendy delia na 
▪ tuhé (tvrdé, nepoddajné) – keramika, sklo, porcelán 
▪ pružné – drevo, papier, niektoré kompozitové materiály a niektoré plasty, väčšina kovov 
▪ elastické – guma, mäkčený PVC 
 
Podľa charakteru mechanickej štruktúry povrchu 
▪ hladký („lesklý“) homogénny povrch rovinný 
▪ hladký („lesklý“) povrch zvlnený alebo zaoblený 
▪ rovinný drsný homogénny povrch s mikronerovnosťou  
▪ porézny povrch bez povrchovej vrstvy 
▪ porézny povrch s povrchovou vrstvou 
▪ porézny povrch nasiakavý 
▪ porézny povrch nenasiakavý 
▪ povrch s povrchovou vrstvou (pokovovaný, farbený, lakovaný, tmelený, chemicky upravený, ...) 
 
Podľa schopnosti chemicky reagovať s lepidlom  
▪ adherendy chemicky nereagujúce s lepidlom 
▪ adherendy chemicky reagujúce s lepidlom 

 
Poznámka 2.2-1  Pod pojmom „tuhé látky“ máme v tomto článku na mysli látky, ktoré sú tuhé z hľadiska 
skupenského. Nerozlišujeme v tomto prípade ich fyzikálne pevnostné a deformačné vlastnosti. To znamená, že pod 
označením „tuhé látky“ sa jedná napríklad o kovy, drevo, termoplasty, termosety bez ohľadu na to či sú „tvrdé“ 
alebo „mäkké“, napríklad kov – guma. 

 
2.2.1. Druhy adherendov 
Prehľad adehrendov, používaných v technickej praxi a ich základné vlastnosti, ktoré majú vplyv na kvalitu a 
vlastnosti lepeného spoja. 
 
V technickej praxi sa môžu ako potencionálne adherendy vyskytnúť všetky konštrukčné materiály. Z pohľadu 
vytvárania lepených spojov na adherendoch je potrebné skúmať predovšetkým tieto vlastnosti adherendov: 
▪ priepustnosť pre plyny 
▪ hladkosť povrchu 
▪ chemický vzťah adherendu k látkam, ktoré obsahuje lepidlo 
▪ štruktúra adherendu 
▪ bobtnateľnosť adherendu vodou alebo látkami, ktoré obsahuje lepidlo a prostredie, v ktorom sa po zlepení 

bude lepený spoj vyskytovať 



 9 

▪ teplotná dĺžková rozťažnosť 
▪ hrúbka 
▪ tuhosť (odolnosť proti deformácii pri zaťažení) 
▪ zmáčacie charakteristiky povrchovej vrstvy 
Priepustnosť pre plyny je veľmi dôležitou vlastnosťou adherendov, ktorá má priamy vplyv na voľbu druhu adheziva 
(lepidla). Ak je adherend priepustný pre plyny, možno na lepenie použiť lepidlá vysýchavé, ktoré pozostávajú zo 
živice, rozpustenej vo vhodnom rozpúšťadle. Po odtečení a vyparení rozpúšťadla lepidlo stvrdne. Aby tento proces 
mohol nastať, pary rozpúšťadla musia mať možnosť z lepeného spoja v prijateľnom čase uniknúť do okolitého 
prostredia. Ak by adherend nebol priepustný pre plyny, lepidlo vytvrdzované odparením rozpúšťadla by nevytvrdlo 
a lepený spoj by nevznikol.  
 
Ak je potrebné lepiť povrchy, ktoré nie sú priepustné pre plyny, je potrebné použiť lepidlo, ktoré sa vytvrdzuje 
inak, ako odpatrením rozpúšťadla. Napríklad kontaktné lepidlo alebo lepidlo viaczložkové, ktoré sa vytvrdí 
v dôsledku vhodnej chemickej reakcie. 
 
Ak je lepený spoj „malý“, vysýchavým lepidlom je možné lepiť aj plynonepriepustné materiály. Rozpúšťadlo unikne 
zo spoja do okolia v dôsledku difúzie v lepidlovej škáre (Obr.2.2.1-1).  Ak má lepený povrch „značnú“ rozlohu, 
difúzny proces, ktorý umožňuje únik rozpúšťadla lepidla z lepeného spoja lepidlovou škárou je príliš pomalý. 
Lepenie veľkých plôch, ktoré pozostávajú z materiálu, ktorý nie je dostatočne plynopriepustný je v technickej praxi 
z tohoto dôvodu použiteľné len vtedy, ak sa na lepenie použije iné ako vysýchavé lepidlo. 

 

a 

 
b 

Obr.2.2.1 –1 Únik rozpúšťadla zo škáry lepeného spoja 
a) difúziou zo škáry do okolia z maloplošného a veľkoplošného spoja 

plynonepriepustných adherendov 
b) odparením a únikom cez porézny (plynopriepustný) adherend (napríklad cez papier) 

 

Adherendy priepustné pre plyny Adherendy nepriepustné pre plyny 

Drevo a mnohé aglomerované výrobky z dreva Kovy 

Papier Sklo 

Koža Porcelán 

Textil Homogénne plasty (niektoré) 

Penoplasty (niektoré) Keramika (niektorá) 

Betón, murivo, keramika (niektorá) Lakované povrchy (niektoré) 

Živé tkanivá rastlín a živočíchov tvoria osobitnú skupinu adherendov, ktoré majú mnohé špecifické vlastnosti a 
tým i požiadavky na vytváranie lepených spojov. O tomto druhu lepenia tento článok nepojednáva 

 
Hladkosť povrchov lepených plôch má vplyv predovšetkým na hrúbku lepidlovej vrstvy a hrúbku škáry, vyplnenej 
lepidlom po vytvrdnutí. Pre „stlačiteľné“ materiály (napríklad drevo) má byť povrchová nerovnosť v rozpätí 
maximálne ± 0,1 až ± 0,3 mm, pre materiáy „nestlačiteľné“ (napríklad kovy) ± 0,02 až ± 0,1 mm. Ak je nerovnosť 
lepených povrchov väčšia, je potrebné (!) použiť lepidlá zahustené vhodnými plnivami. 
Mikronerovnosť lepených povrchov (drsnosť) a jej charakter majú vplyv na viacero okolností: 
▪ charakter lepeného spoja prevládajúco mechanický alebo prevládajúco adhezívny (Obr. 2.2.1-2) 
▪ zadržiavanie nečistôt v lepidlovej škáre a v mikronerovnostiach lepených povrchov (vždy znižuje pevnosť 

lepeného spoja) 
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▪ zadržiavanie plynov v mikronerovnostiach a tým neúplné vyplnenie mikronerovností a pórov adherendu 
lepidlom  (vždy znižuje pevnosť lepeného spoja) 
 

 

                           a                                            b 

             

                           c                                            d 
Obr. 2.2.1-2 Vplyv mikronerovnosti lepených povrchov na charakter lepených spojov 
a) mechanické väzbové sily v spoji po nasiaknutí povrchov lepidlom (drevo, textil) 
b) adhézne sily v lepenom spoji na hladkých nenasiakavých povrchoch 
c) znečistenie v mikronerovnosti (napríklad mastnota alebo rezná kvapalina po obrábaní) 
d) zadržanie plynu v mikronerovnosti alebo póroch lepeného povrchu 

 
Chemický vzťah adherendu k látkam, ktoré obsahuje lepidlo je mimoriadne významný vtedy, ak nemá nastať 
chemické ovplyvnenie vlastností adherendu látkami, obsiahnutými v lepidle a vtedy, ak nemá byť nežiadúco 
ovplyvnená vrstva vytvrdnutého lepidla v lepidlovej škáre chemickým účinkom adherendu na vytvrdnuté lepidlo. 
Z tohto pohľadu je často dôležitý charakter reakcie lepeného povrchu (kyslý alebo zásaditý) v súčinnosti 
s vytvrdzovacím procesom lepidla. Negatívne vzájomné chemické pôsobenie adherendu a adheziva sa môže 
prejaviť aj neskôr, po určitom čase, napríklad zmenou farby spájaných dielcov, zmenou mechanických vlastností 
lepeného spoja,… 

 
Štruktúra adherendu má vplyv predovšetkým na druh vytvoreného lepeného spoja a na technológiu lepenia, akou 
sa spoj vytvára. Napríklad polystyrén v homogénnej forme (polystyrénové dosky, tyče, profily, súčiastky) je možné 
veľmi úspešne a efektívne lepiť polotekutým až kašovitým lepidlom, ktoré pozostáva z polystyrénu, ktorý je 
rozpustený napríklad v toluéne. Polystyrén vo forme penoplastu (penový polystyrén) sa takýmto lepidlom lepiť 
nedá, pretože rozpúšťadlo lepidla by okamžite po nanesení na adherend rozleptalo a zdeformovalo povrch lepenej 
súčiastky, a spoj by sa nevytvoril. Penový polystyrén je preto možné lepiť len takým lepidlom, ktoré sa vytvrdí 
chemicky (napríklad epoxidové lepidlo) alebo má také rozpúšťadlo, ktoré nerozpúšťa polystyrén (napríklad vodu, 
alkohol,…), prípadne ho možno lepiť vhodným kontaktným lepidlom (napríklad „samolepkou“). 
Bobtnateľnosť adherendu vodou alebo látkami, ktoré obsahuje lepidlo má mimoriadny význam pre dodržanie 
presných rozmerov lepených dielcov po zlepení a počas vytvrdzovania lepidla (pozri poznámku 2.2.1-1). Na 
bobtnanie vodou sú citlivé drevené adherendy a adherendy vyrobené aglomerovaním drevených častíc (napríklad 
pilín, drte, štiepok) . Na bobtnanie organickými rozpúšťadlami sú citlivé mnohé plasty, napríklad niektoré druhy 
gumy, v dôsledku pôsobenia benzínových rozpúšťadiel. 
 
Poznámka 2.2.1-1: Treba rozlišovať medzi pojmami bobtnateľnosť a rozpustnosť. 
 
Teplotná dĺžková rozťažnosť adherendov a adhezív po vytvrdnutí lepeného spoja má mimoriadny vplyv na pevnosť 
a časovú stabilitu lepených spojov. Platí zásada, že rozdiely v teplotnej dĺžkovej rozťažnosti adherendov a adhezív 
toho istého lepeného spoja majú byť minimálne. Pri veľkom rozdiele teplotných rozťažností nastáva pri zmenách 
teploty lepeného spoja vytváranie vnútorného napätia v lepidlovej škáre a na rozhraní lepený povrch - lepidlo. 
Toto napätie znižuje pevnosť spoja. Ak napätie, spôsobené dilatačnými procesmi (tepelnou rozťažnosťou) 
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dosiahne veľkosť adhéznych síl, v dôsledku takto vzniknutých napätí sa lepený spoj môže porušiť. Táto vlastnosť 
lepených spojov sa niekedy dá aj prakticky využiť na rozpojenie spoja tým, že sa jeden adherend zohreje a druhý 
vychladí. Tým nastane v lepidlovej škáre také vysoké vnútorné napätie, spôsobené dilatačnými procesmi, že spoj 
sa rozpojí, často i bez porušenia lepených dielcov. 
 
Hrúbka adherendu je dôležitá predovšetkým vtedy, ak sa lepia tenké materiály lepidlami, ktoré majú vysoký obsah 
zložiek, odparivých počas tvrdnutia. Takéto lepidlá majú pri tvrdnutí veľkú zmenu objemu a vytváraním vnútorného 
napätia v lepidlovej vrstve deformujú lepené dielce (Obr. 2.2.1-3). Takéto dielce je možné lepiť lepidlom, ktorého 
objemové zmeny počas vytvrdzovania sú malé, napríklad epoxidovým lepidlom alebo presným nanášaním malého 
množstva lepidla len na vhodné miesta (Obr. 2.2.1-3c,d).   

 

                                
 
                           a                                                            b 

                                         
                              c                                                            d 

Obr. 2.2.1-3 Deformácia tenkých lepených dielcov v dôsledku veľkej objemovej    zmrštivosti lepidla počas vy-
tvrdzovania 

a) prehnutie tenkej dosky podopretej prilepenými výstužnými rebrami v dôsledku veľkého množstva 
naneseného odparivého lepidla a jeho veľkej zmrštivosti pri vytvrdzovaní 

b) prehnutie tenkých stien v kúte lepenej nádoby 
c) d)  presným nanesením malého množstva lepidla sa deformáciám lepených súčiastok dá zabrániť 

 
Tuhosť adherendu (odolnosť proti deformácii - zmenám rozmerov a tvaru - pri zaťažení) má vplyv na vlastnosti 
lepených spojov predovšetkým vtedy, ak sú spolu zlepené dva materiály s veľmi  veľkým rozdielom modulov 
pružnosti (napríklad materiálové kombinácie kov - plast, kov – drevo, sklený kompozit – drevo, textil - guma). Vtedy 
sa v dôsledku veľkej deformácie poddajnejšieho materiálu, ktorá je vytvorená účinkom vonkajších zaťažujúcich síl, 
vytvorí nerovnomerné rozloženie napätia v lepenom spoji, ktoré má taký charakter, že okrajové časti spoja sú veľmi 
preťažené. To môže spôsobiť postupné rozrušovanie lepeného spoja až jeho deštrukciu (Obr. 2.2.1-4).  

 

        
 
              a                                                b                                              c 
 
Obr. 2.2.1-4 Deformácia adherendov a adheziva a rozloženie napätia v lepenom spoji dvoch materiálov, ktoré sú 
tuhé (a), poddajné (b), a rozloženie napätia a deformácia lepeného spoja v dôsledku pôsobenia zaťažujúcej sily F 
(b,c). 
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Zmáčacie charakteristiky povrchovej vrstvy adherendu majú vplyv na vytváranie medzimolekurárnych väzbových síl 
medzi lepidlom a lepeným povrchom a na zatekavosť lepidla po lepenom povrchu (kapitola 2.6). 
 

2.3. Adhezivo 
Prehľad adhezív, používaných v technickej praxi a ich základné vlastnosti, ktoré majú vplyv na kvalitu a vlastnosti 
lepeného spoja. 
  
Adhezivá sú látky, ktoré vzniknú z lepidiel po ich vytvrdnutí. Adhezivá je možné rozdeliť podľa niektorých 
charakteristických vlastností: 
 
Podľa spôsobu vytvrdzovania 
▪ vytvrdzované v dôsledku vysýchania rozpúšťadla 
▪ vytvrdzované v dôsledku chemickej reakcie v lepidle 
▪ vytvrdzované v dôsledku chemickej reakcie s okolitým prostredím 
▪ vytvrdzované v dôsledku pôsobenia UV, RTG alebo IR žiarenia 
 
Podľa mechanických vlastností 
▪ elastické (trvalo mäkké, poddajné, gumovité) 
▪ tuhé (krehké, nepružné, lámavé) 
▪ pružné (poddajné, nelámavé) 
 
Podľa chemických vlastností 
▪ neodolné vode a vlhkosti 
▪ odolné vode a vlhkosti 
▪ odolné ropným látkam (benzínu, petroleju, motorovej nafte a olejom) 
▪ odolné alkoholom, kyselinám, lúhom a ďalším chemikáliám 
▪ odolné UV žiareniu 
▪ odolné vákuu 
 
Odolnosť adhezív voči účinkom vody a vlhkosti obsiahnutej v ovzduší má z hľadiska pevnosti a trvanlivosti spoja 
mimoriadny význam a tvorí azda najvýznamnejšiu informáciu o vlastnostiach lepidiel. Každý, kto navrhuje 
ľubovoľný lepený spoj, by si mal položiť v prvom rade otázku, či a v akej miere má lepený spoj odolávať vlhkosti. 
Bez správnej odpovede na túto otázku nie je možné žiadny lepený spoj v pozemských podmienkach kvalifikovano 
navrhnúť. 

 
2.3.1. Druhy lepidiel 
Prehľad všeobecne dostupných priemyselne vyrábaných lepidiel. 

 
Priemysel vyrába množstvo všeobecne dostupných „univerzálnych“  lepidiel i lepidiel špecilizovaných len pre 
lepenie niektorých adherendov. Vyrábajú sa tiež lepidlá „zákaznícke“, ktoré sú navrhnuté a vyrobené len pre určité 
úzko špecializované použitie. 
Lepidlá je možné deliť podľa viacerých hľadísk: 
▪ spôsob tvrditeľnosti lepidla 

▪ tvrditeľné odparením rozpúšťadla 
▪ tvrditeľné v dôsledku chemickej vytvrdzovacej reakcie v lepidlovej škáre  

▪ pôvod lepidla 
▪ lepidlo prírodné 
▪ lepidlo syntetické („umelé“) 

▪ chemická reakcia lepidla 
▪ lepidlo s chemickou reakciou zásaditou 
▪ lepidlo lepidlo s chemickou reakciou kyslou 
▪ lepidlo s chemickou reakciou neutrálnou 

▪ viskozita lepidla 
▪ lepidlá viskózne (tixotrópne - nestekavé, „husté“) 

▪ lepidlá zatekavé („riedke“) 
▪ modifikujúce prísady v lepidle 
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▪ plnidlá 
▪ riedidlá 
▪ zmäkčovadlá 

▪ odolnosť lepidla po vytvrdnutí voči vode a vodnej pare 
▪ lepidlá odolávajúce vode a vhkosti 
▪ lepidlá neodolávajúce vode a vlhkosti 

▪ odolnosť lepidla voči vysokým alebo nízkym teplotám (presahujúce rozsah -20° až  +50°C) 
▪ odolnosť lepidla voči mikroorganizmom a živočíchom 
 
Lepidlá roztokové, tuhnúce odparením alebo vsiaknutím vody, ktorá tvorí rozpúšťadlo lepiacej filmotvornej látky sú 
veľmi výhodné, pretože obsahujú veľmi lacné a ekologicky úplne nezávadné rozpúšťadlo - vodu. Hlavné druhy 
vodou rozpustných lepidiel: 
Albumínové (kaseinové) lepidlá sú lepidlá vyrobené z mliečneho alebo krvného albumínu, bielkovín, ktorých 
koloidné roztoky vo vode majú po vytvrdnutí dobré lepiace vlastnosti. Lepené spoje, vytvorené kaseinovými 
lepidlami majú pomerne dobrú pevnosť, ich odolnosť voči vlhkosti je nižšia a neodolávajú účinku plesní a iných 
mikroorganizmov, ktoré za vhodných podmienok (vlhkosť a teplo) znehodnotia lepiaci film a spôsobia rozpad 
lepeného spoja. V súčasnosti sa používajú predovšetkým v nábytkárskom priemysle pre interiérové spoje dreva, 
ktoré nebudú vystavené priamemu účinku počasia. Vlastnosti albumínových lepidiel sa dajú v značnom rozsahu 
modifikovať pridávaním močoviny (CON2H4), formaldehydu (CH2O ), močovinoformaldehydových lepidiel, latexu. 
Tieto látky ovplyvňujú odolnosť albumínových lepidiel voči vplyvu vlhkosti alebo pružnosť ich filmotvornej vrstvy. 
 
Lepidlá glutínové (gleje) sa vyrábajú zo živočíšneho materiálu (zvieracie kosti, koža, šupiny rýb, chrupavky) a ich 
základom je spracovaná živočíšna bielkovina. Glej po nabobtnaní vo vode a zahriatí tvorí veľmi viskóznu tekutinu, 
dobre roztierateľnú po lepenom povrchu. Po nanesení lepidla na lepené plochy treba lepený spoj čím skôr uzavrieť 
a stlačiť, aby neklesla teplota lepidla, pretože zohriaty glej s poklesom teploty stráca svoju lepivú schopnosť. Na 
„vyrovnanie“ nepresností lepených plôch alebo zabránenie prílišného vsakovania gleja do adherendu sa do gleja 
pridávajú rôzne plnivá (napr. kaolín, mletá krieda, kremičitý piesok, drevené piliny, obilná múka,...), ktoré 
umožňujú dobre vyplniť príliš veľkú škáru lepeného spoja. Používa sa na lepenie predovšetkým drevených dielcov 
a papiera. Glejom vytvorené spoje majú vysokú pevnosť, sú lacné, ich odolnosť voči vlhkosti je však nižšia.  Ak sa 
vyžaduje vyššia odolnosť glejeného spoja voči vlhkosti, pridáva sa do gleja formaldehydová prísada. Glejené spoje 
sa používajú predovšetkým v nábytkárskom priemysle a na výrobu preglejok. 
 
Želatína je chemicky najčistejšia forma gleja a používa sa podobne ako glej. Na lepené povrchy sa nanáša za tepla. 
Používa sa najmä na lepenie obalov v potravinárskom priemysle, napríklad papierových, celofánových. 
 
Škrobové a dextrínové lepidlá sú lepidlá rastlinného pôvodu a vyrábajú sa z kukuricového, pšenicového, ryžového, 
hrachového, sójového alebo zemiakového škrobu. Po vytvorení škrobového mazu sa pridávajú do lepidla prísady, 
ktoré modifikujú jeho vlastnosti. Škrobové lepidlá sa používajú predovšetkým v potravinárskom, polygrafickom, 
papierenskom, textilnom priemysle, ako prísada do maliarskych farieb na steny interiérov, na výrobu listových 
obálok, poštových známok, papierových lepiacich pások, ochranných povlakov na plechy, dosky, vyrobené z 
niektorých plastov (napríklad organické sklo – akrylát). Ich výhodou je nízka cena a ekologická neškodnosť. 
Nevýhodou je nižšia odolnosť lepených spojov voči vlhkosti a za vhodných podmienok i rozkladnému účinku 
mikroorganizmov na lepený spoj. 
Dextrínové lepidlá sa vyrábajú z dextrínu – polysacharidu (C6H10O5)n , látky, ktorá vznikne tepelnou a chemickou 
úpravou škrobu. Používajú sa ako veľmi dobre lepiace roztoky na všeobecné použitie v domácnostiach, 
kanceláriách a v priemysle na lepenie papiera, poštových obálok, poštových známok, etikiet, cigaretových 
papierov, obalovej techniky, kartónov. Dextrínové lepidlá rýchlo schnú, sú lacné a zdravotne neškodné. Ich 
nevýhodou je malá odolnosť voči vlhkosti. Po namočení alebo naparení v teplej vodnej pare sa dextrínovým 
lepidlom lepený spoj rozlepí. 
 
Celulózové lepidlá sú lepidlá tvorené derivátmi celulózy - C6H10O5)n (metylcelulóza, karboxymetylcelulóza, 
hydroxymetylcelulóza), ktoré sú rozpustné vo vode (uvedené deriváty celulózy sú rozpustné len vo vode). 
Celulózové lepidlá sa používajú predovšetkým v papierenskom, knihárskom priemysle a pri výrobe maliarskych 
farieb, v ktorých nahrádzajú glej. Celulózovými lepidlami sa lepia tiež tapety pri úpravách interiérov. Vzhľadom na 
to, že neodolávajú vode a vlhkosti, nehodia sa na použitie v priestoroch, ktoré ovplyvňuje počasie.   
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Polyvinylakoholové lepidlá sú vodné roztoky polyvinylakoholu, doplnené o zmäkčovadlá (etylénglykol, 
butylénglykol, polyetylénglykol). Na zahustenie týchto lepidiel sa používa škrob, kaolín, koloidný kysličník kremičitý. 
Niektorými prísadami a zahriatím na teplotu okolo 150 ° C je možné zvýšiť odolnosť spojov, ktoré sú lepené 
polyvinylakoholovými lepidlami voči vode. Používajú sa na lepenie papiera, lepenky, celofánu, vulkánfíbru a iných 
materiálov. Vyrábajú sa z nich lepiace vrstvy lepiacich pások, štítkov, etikiet v obalovej technike. 
 
Lepidlá z arabskej gumy sú lepidlá vyrobené zo živice akácií (rastlina zo severnej a strednej Afriky) rozpustením 
lepidlovej zmesi vo vode. Používajú sa na lepenie obálok, v papierenskom priemysle, na výrobu kancelárskych 
lepidiel, ako spojivá vodových farieb. 
 
Anorganické lepidlá sú lepidlá, vyrobené z anorganických látok, ktoré sú rozpustné vo vode. Po vytvrdnutí sú 
obyčajne vo vode nerozpustné. Používajú sa najviac v stavebníctve, zriedkavejšie v niektorých špeciálnych 
prípadoch v priemysle, keď sa vyžaduje zvýšená odolnosť voči vyšším teplotám a nevyžaduje sa vysoká pevnosť 
lepeného spoja (tmelenie). Najznámejšie anorganické lepidlá sú vodné sklo (vodný roztok kremičitanu sodného 
alebo draselného), sádra (bezvodý síran vápenatý) a cementy. 
 
Lepidlá disperzné a suspenzné tuhnú v dôsledku vsakovania alebo odtekania vody z lepeného spoja. Používajú sa 
predovšetkým na lepenie dreva, tkanín a iných savých materiálov. Tvorí ich systém niekoľkých fáz, upravených do 
disperznej podoby, napríklad vodné disperzie polyvinylacetátu a jeho kopolymérov, esterov kyseliny akrylovej 
a metakrylovej,...Ich vlastnosti možno upravovať rôznymi prísadami a plnivami. 
 
Asfaltové emulzie sa používajú najmä na vytváranie náterových protikoróznych a protipoveternostných  povlakov 
na kovových, betónových, drevených konštrukciách. 
 
Kaučukové latexy sú lepidlá vyrobené ako roztoky z prírodného alebo syntetického kaučuku a tvoria disperzie vo 
vodných roztokoch. Používajú sa na lepenie celej škály materiálov (textil, usne ( = koža)), papier, v obuvníckom 
priemysle, stavebníctve na lepenie podlahových krytín) 
 
Polyakrylátové disperzie sa používajú na lepenie dreva, aglomerovaných dosák, papiera, celofánu, penoplastov 
a kombináciu týchto materiálov s kovmi. Majú veľmi dobré lepiace vlastnosti, dobrú odolnosť voči vlhkosti a dajú 
sa nimi vytvoriť veľmi kvalitné lepené spoje. Vyrábajú sa ako kopolymérové disperzné lepidlá na báze etylakrylátov, 
butylakrylátov a iných vhodných polymérov. 
 
Polyvinylacetátové disperzie sa používajú najmä na lepenie dreva, papiera, v knihárskom priemysle, 
v domácnostiach, kanceláriách. Vyznačujú sa veľmi dobrými lepiacimi vlastnosťami, trvalou pružnosťou lepiaceho 
filmu. Veľmi dobre sa uplatňujú pri ich strojovom  nanášaní v nábytkárskom,  drevospracujúcom a papierenskom 
priemysle. 
 
Kaučukové lepidlá sa vyrábajú rozpúšťaním prírodného alebo syntetického kaučuku alebo ich kombináciou 
v organických rozpúšťadlách. Majú veľmi dobré lepivé vlastnosti a špecifickú odolnosť voči niektorým chemikáliám. 
Obyčajne majú nižšiu odolnosť voči uhľovodíkovým palivám a olejom. Požívajú sa lepidlá na báze prírodného 
kaučuku, nitrilového kaučuku, chlórprénového kaučuku. Na modifikáciu ich vlastností sa pridávajú zmäkčovadlá 
a plnidlá. Ich použitie je veľmi rozsiahle v priemysle i domácnostiach. Lepia sa nimi textil, drevo , kovy, koža. 
 
Lepidlá zo zlúčenín celulózy sa používajú na lepenie papiera, dreva, papiera na drevo, kovy. Vyrábajú sa rozpustením 
derivátov celulózy v alifatických organických rozpúšťadlách. 
 
Lepidlá polyakrylátové a polymetakrylátové sa používajú predovšetkým na lepenie organického skla 
(polymetylmetakrylátu, „plexiskla“), niektorých plastických látok na sklo, kovy. Ako rozopúšťadlo polyakrylátových 
a polymetakrylátových živíc sa používa toluén, chlóroform, etylacetát. Tieto rozpúšťadlá majú výrazný 
psychotrópny účinok.  Práca s lepidlami, ktoré ich obsahujú, si vyžaduje zvýšenú pozornosť a zvláštne hygienické 
opatrenia. Niektoré rozpúšťadlá sú rakovinotvorné, 
 
Lepidlá polyamidové sa používajú predovšetkým na lepenie polyamidových (silon, nylon) dielcov navzájom alebo 
polyamidových dielcov na drevo, kožu, textil, papier. Polyamid je veľmi obtiažne rozpustný a ako rozpúšťadlo naň 
sa používa kyselina mravenčia, fenol, krezol, rezorcinol. 
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Lepidlá polystyrénové sú roztoky polystyrénu alebo kopolymérov styrénu so zmäkčovadlami a adhezívnymi 
prísadami v organických rozpúšťadlách (toluén, acetón). Ich výhodou sú veľmi tenké filmy lepidlovej vrstvy, rýchle 
tvrdnutie vysýchaním rýchlo odpariteľného rozpúšťadla. Po modifikovaní vhodnými prísadami sa používajú na 
výrobu lepivých povlakov „samolepiek“. V roztokovej forme nie sú vhodné na lepenie penového polystyrénu, 
 
Polysulfidové lepidlá sa používajú na namáhané lepené spoje v leteckom a stavebnom priemysle na lepenie 
a tmelenie kovových konštrukcií a muriva. Pripravujú sa reakciou dichlóretanu s polysulfidmi alkalických kovov. 
Epoxidové lepidlá modifikované prísadami polysulfidov sa hodia na veľmi namáhané lepené spoje, predovšetkým 
dopravných prostriedkov. 
 
Lepidlá polyvinylacetalové sa používajú na lepenie kovov a lepenie dreva s fenolovými laminovacími povrchovými 
fóliami. Vytvrdzujú sa pri vyššej teplote a vyrábajú sa rozpustením polyvinylformalu, polyvinylbutyralu 
v metylchloride, dychlóretyléne, etylénchlórhydrine, cyklohexanone, dioxane alebo v zmesi benzén+etylalkohol 
a pridaním ďalších modifikujúcich látok. Vzhľadom na psychotrópny účinok uvedených rozpúšťadiel a ich ďalší 
negatívny vplyv na zdravie človeka je potrebné dôsledne dodržiavať pri práci s nimi prísne hygienické opatrenia. 
 
Lepidlá polyvinylacetátové sa používajú na lepenie drobnejších predmetov v domácnostiach a kanceláriách, kde sa 
nevyžaduje vysoká pevnosť lepeného spoja papiera, dreva, niektorých plastov. Vyrábajú sa rozpustením 
polyvinylacetátu  v etylacetáte, metylénchloride, acetóne, toluéne, etylalkohole. Difúzia rozpúšťadla z lepidlovej 
vrstvy je veľmi pomalá, preto je potrebné, aby aspoň jeden adherend bol dostatočne plynopriepustný a aby mal 
lepený spoj dosť času na vytvrdnutie. 
 
Lepidlá na báze PVC a chlórovaného PVC sú určené na lepenie výrobkov z PVC a chlórovaného PVC navzájom, 
potrubí, obkladov nádrží z PVC, lepenie dosiek a fólií z PVC na oceľové hlbokoťažné plechy, výrobu lepiacich vrstiev 
samolepivých fólií. Lepidlá na báze PVC a chlórovaného PVC sa vyrábajú  rozpustením práškového PVC 
v tetrahydrofurane s prídavkom dimetylformamidu. 

 
Lepidlá reaktívne, tuhnúce pri zvýšenej teplote sú lepidlá vyrobené zo syntetických živíc a možno ich vytvrdiť bez 
pridania chemického tvrdidla. Používajú sa pri spracovávaní fenolových a melaminových spojív. 
 
Fenolformaldehydové jednozložkové lepidlá sú lepidlá určené na lepenie drevených aglomerovaných materiálov, 
minerálnych plstí, brúsnych kotúčov, izolačných rohoží. Sú to fenolformaldehydové rezoly, ktoré sa vyrábajú 
z fenolu, krezolu, xylénu, alebo z ich zmesí a formaldehydu v zásaditom prostredí. Priemysel vyrába veľmi širokú 
škálu týchto lepidiel pre rôzne aplikácie. 
 
Kyanoakrylátové lepidlá sú lepidlá, patriace do skupiny reaktívnych lepidiel, ktoré tvrdnú v dôsledku prítomnosti 
vzdušnej vlhkosti veľmi rýchlo, v priebehu niekoľkých sekúnd až minút. Používajú sa na lepenie kovov, niektorých 
plastov, porcelánu, dreva, kože. Veľmi dobré výsledky sa nimi dosiahli pri lepení niektorých živých tkanív v chirurgii. 
 
Akrylátové lepidlá sú lepidlá reaktívne, ktoré tvrdnú pri styku s kovmi. Používajú sa na lepenie predovšetkým 
kovových dielcov a sú použiteľné pre spoje, pracujúce v bežných teplotách.  Akrylátový monomér týchto lepidiel 
obsahuje zmäkčovadlá a plnidlá, ktoré modifikujú vlastnosti lepidlového filmu a katalyzátor s urýchľovačom 
a inhibítorom vytvrdzovacej reakcie. 
 
Epoxidové lepidlá patria do skupiny reaktívnych lepidiel na báze epoxidových živíc, ktoré tvrdnú po pridaní tvrdidla. 
Ich používanie v priemysle  a domácnostiach je veľmi rozšírené a dajú sa nimi lepiť mnohé materiály v mnohých 
kombináciách adherend-adhezivo. Sú vhodné na lepenie dreva, papiera, kovov, keramiky, skla, niektorých plastov, 
muriva, textilu, kože, gumy. Priemysel vyrába celú škálu epoxidových lepidiel pre rôzne technické aplikácie. 
Vhodnými plnidlami sa dajú vyrábať z epoxidových lepidiel tmely so špecifickými vlastnosťami. Ako plnidlá sa dajú 
použiť práškové látky (múka, jemné drevené, plastové alebo kovové piliny, mletá krieda, mletý grafit, mleté uhlie, 
mastenec, hliníkový a bronzový prášok) alebo krátko sekané sklené, plastové alebo kovové vlákno.  
 
Fenolformaldehydové lepidlá sú lepidlá dvojzložkové reaktívne, ktorých základom je fenolformaldlehydový rezol. 
Priemysel vyrába celú škálu týchto lepidiel pre rôzne aplikácie. Používajú sa v drevospracujúcom a nábytkárskom 
priemysle, pri lepení kovov, preglejok, športového náradia, lodí, strechových konštrukcií drevených budov. Lepené 
spoje sú pevné, odolné vlhkosti. Vzhľadom na ich chemické zloženie, nesmú sa používať na lepenie hračiek, a 
predmetov, ktoré sú v styku s potravinami, krmivami pre zvieratá a pitnou vodou. 
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Fenolrezorcinolformaldehydové lepidlá sú lepidlá určené na lepenie v drevospracujúcom a nábytkárskom 
priemysle. Ich základom je fenolrezorcinolformaldehydová živica, ktorá vznikne kompozíciou rezorcinolu 
a formaldehydu. 
 
Močovinoformaldehydové lepidlá sú lepidlá určené na výrobu drevených výrobkov, preglejky, konštrukčné lepenie 
v nábytkárskom priemysle, sú vyrobené na báze formaldehydu a močoviny. Pretože močovina a formaldehyd, 
ktoré sa vyrábajú lacnými technológiami z lacných a dostupných surovín, sú močovinoformaldehydové lepidlá 
v priemysle veľmi používané. 
 
Polyesterové lepidlá sú lepidlá vyrobené na báze polyesterových syntetických živíc, vytvrdzovaných chemicky 
tvrdidlom (metyletylketonperoxid) a kobaltnaftalátom ako urýchľovačom tvrdnutia. Používajú sa podobne ako 
epoxidové lepidlá na lepenie mnohých látok (drevo, kovy, textil, niektoré plasty, guma, koža, keramika, sklo, 
murivo, kompozity s vláknovou a časticovou výstužou) ale predovšetkým na výrobu kompozitov, tmelov 
a zalievacích hmôt. Ich použitie v priemysle je veľmi rozsiahle. Nie sú vhodné na lepenie penového polystyrénu. 
 
Polyuretánové lepidlá sa vyrábajú z polyuretánových živíc adičnou polymerizáciou polyizokyanátov s viacmocnými 
alkoholmi alebo polyesterovými živicami s hydroxylovými skupinami. Tieto lepidlá majú veľmi dobré adhézne 
vlastnosti k niektorým materiálom a prísadami sa dajú ich vlastnosti modifikovať. Používajú sa predovšetkým 
v obuvníckom priemysle, na lepenie polyuretanových dielcov, dreva, kovov, kože. Majú vynikajúcu odolnosť voči 
vlhkosti a nimi lepené spoje sú húževnaté. 
 
Tavné lepidlá sú lepidlá, ktoré je treba pred nanesením na lepený povrch roztaviť a ktoré tuhnú chladnutím. Ako 
tavné lepidlo je možné použiť každý termoplast, ktorý je vo forme, umožňujúcej jeho pohodlné roztavenie 
a vytvorenie lepeného spoja. Tavné lepidlá sa dodávajú vo forme práškov, tyčiniek, drôtov, fólií. Na ich nanášanie 
je potrebné použiť vhodné technologické zariadenie, ktorým je možné lepidlá naniesť na lepený povrch, nataviť, 
stlačiť a počas chladnutia udržať spoj stlačený. Tavné lepidlá sa obyčajne používajú na rýchle, menej pevnostne 
namáhané spájanie dreva, drobných kovových súčiastok, dekorácií, umeleckých výtvorov, lepenky, papiera, 
v obalovej technike, v nábytkárskom, hračkárskom a bižutérnom  priemysle. 
 

2.3.2 Separátor 
Pojem „separátor“, účinok separátorov, použitie separátorov. 

 
Separátor je látka, ktorá zabráni vzniku medzimolekulárnych väzbových síl medzi lepeným povrchom a lepidlom. 
Táto zábrana sa môže vytvárať úmyselne, aby sa lepený spoj na žiadaných miestach nevytvoril, alebo nechtiac, ak 
sa nedodržia správne podmienky lepenia. Najjednoduchšie sa táto zábrana vytvorí tak, že sa zväčší vzdialenosť 
medzi lepeným povrchom a molekulami lepidla na takú mieru, že medzimolekulárne väzbové sily poklesnú na 
bezvýznamnú hodnotu. Dá sa to najjednoduchšie dosiahnuť vhodnou „medzivrstvou“ na lepenom povrchu. 
 
Ako separátory môžu pôsobiť rôzne látky. Najčastejšie sú nimi povlaky na lepenom povrchu, tvorené mastnotou, 
voskom, vlhkosťou, plynom, prachom, nalepením separačných fólií, náterov, nastriekaním separačných lakov.  
 
Separátory sa najčastejšie úmyselne používajú na oddelenie kompozitových súčiastok od foriem pri ich výrobe. Pri 
lepení je však separácia lepeného povrchu od lepidla samozrejme nežiadúca a vzniku separačných dejov je 
potrebné zabrániť. Preto je potrebné, aby sa na lepené plochy separačná látka v žiadnom prípade nedostala. Ak je 
lepený povrch znečistený separátorom, je nevyhnutné čo i len najmenšie stopy separačnej látky dôkladne 
odstrániť. To môže byť v niektorých prípadoch až nemožné (napríklad znečistením lepeného povrchu silikónovými 
materiálmi). Pri lepení sa ako najčastejší, a žiaľ i ako veľmi účinný separátor, vyskytuje najčastejšie „nečistota“ 
rôzneho druhu. Obyčajne je ňou prach z okolia, ktorý v tenšej alebo i hrubšej vrstve nasadá na lepený povrch, 
odtlačky prstov pracovníkov, znečistenie lepeného povrchu mastnotou, jeho postriekanie vodou,... Na lepené 
spoje môžu separačne pôsobiť aj aerosoly z iných technológií, ktoré sa používajú v blízkosti vytvárania lepených 
spojov (napríklad silikónové spreje, voskové alebo asfaltové protikorózne nástreky, leštiace prípravky a pasty,...). 
Pri používaní niektorých druhov lepidiel môžu mať separačný účinok i plyny, ktoré sú pohltené lepeným povrchom 
a uvolnia sa k lepenému rozhraniu až neskôr. 
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2.3.3 Plnidlo 
Pojem „plnidlo“, účinok plnidiel, použitie plnidiel. 

 
Plnidlá sú látky pridávané do lepidiel na to, aby upravili vlastnosti  lepidla pri nanášaní alebo tvrdnutí živice lepidla.  
Lepidlo, do ktorého je pridané plnidlo, sa tak stáva kompozitnou materiálovou sústavou s časticovou výstužou so 
všetkými vlastnosťami kompozitných materiálov.  Ako plnidlo je možné použiť aj plyny (vytvárajú mikrobublinky) 
alebo prášky z rôznych materiálov o rôznej zrnitosti (Obr. 2.3-1).  Plnidlá vplývajú na tieto vlastnosti lepidiel:  
▪ tekutosť lepidla pri nanášaní 
▪ zosýchavosť pri vytvrdzovaní vysýchavých lepidiel 
▪ pružnosť lepidla po vytvrdnutí  
▪ tvrdosť lepidla po vytvrdnutí 
▪ pevnosť lepidlovej vrstvy po vytvrdutí 
▪ rozvádzanie vnútorných napätí v lepidlovej vrstve lepeného spoja 
▪ elektrická vodivosť lepidla po vytvrdnutí 
▪ objemová stálosť lepidla 
▪ chemické vlastnosti lepidla 

 
Ako plnidlá sa používajú rôzne látky prírodné a syntetické, organické i anorganické. Pri voľbe plnidla do lepiacej 
zmesi je potrebné zohľadňovať nielen fyzikálne a chemické vlastnosti materiálu, z ktorého je plnidlo vyrobené ale 
i tvar častíc plnidla, pretože i ich tvar má mimoriadny vplyv na vlastnosti lepidlového filmu po stvrdnutí lepidla.  
 

Organické plnidlá 

Technická obilná múka Škrob Drevené piliny Sekané plastové alebo textilné 
vlákno a prášky, vyrobené z 
plastov 

Anorganické plnivá: 

Kovové piliny Piesok rôznej zrnitosti Azbest Sekané sklené vlákno 

Kovové prášky Kaolín, mastenec Sľuda Sekané grafitové vlákno 

Porcelánový a sklený 
prášok 

Bauxit, mletá krieda Vápenec Grafit v mletej forme („prášok“) 

 
Ak má byť lepený spoj po vytvrdnutí ešte aj mechanicky obrábaný (sústružený, vŕtaný, frézovaný,...), je dôležité 
zvoliť také plnidlo, ktoré neznižuje životnosť rezných nástrojov svojou tvrdosťou a ostrým tvarom častíc (napríklad 
sklená výstuž, mletý kameň, kovový prášok z tvrdších kovov,...). Plnidlá vláknového a doštičkového tvaru veľmi 
významne zahusťujú lepidlovú zmes a používajú sa na jej tixotrópnu (nestekavú) úpravu, vhodnú pri nanášaní na 
zvislé alebo šikmé väčšie plochy. 
 

 

                                              a                b 

 
                 c 

                                             Obr. 2.3-1 Tvar častíc plnidla lepidiel 
a) častice oblé bez ostrých hrán, dobre rozvádzajú vnútorné napätie v lepidlovej škáre 
b) vodivé hranaté častice s rôznou zrnitosťou. Pri dobrom homogenizovaní lepidlovej zmesi, elektricky 

vodivé častice zvyšujú elektrickú vodivosť lepidla a ak je ich hustota dostatočná na vytvorenie vodivých 
spojení medzi časticami plnidla. 

c) častice hranaté  podlhovasté spôsobujú zahusťovanie lepidlovej zmesi a jej tixotrópne vlastnosti 
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2.4 Vlastnosti lepených spojov 
Základné požiadavky, kladené na vlastnosti lepených spojov. 
 
Lepené spoje sú mechanicky namáhané tlakom, ohybom, šmykom, ťahom, odlupovaním, krútením, ktoré môže 
mať statický alebo dynamický charakter. Záťažová sila môže byť trvalá alebo občasná. Z časového hľadiska môže 
mať priebeh statický alebo premenlivý s plynulou zmenou veľkosti, alebo rázovou zmenou veľkosti (úder). Všetky 
uvedené prípady zaťaženia môžu byť aj vzájomne kombinované. Okrem mechanického namáhania sú lepené spoje 
namáhané aj tepelne, elektricky, chemicky, biologicky a fyzikálne (žiarením s rôznou vlnovou dĺžkou a 
charakterom). Prevádzkovým zaťaženiam má dobre navrhnutý lepený spoj odolať počas celej plánovanej doby 
svojej životnosti. To znamená, že nemá nastať porucha jeho adhéznych a kohéznych vlastností. 
 

2.5 Silové väzby v lepenom spoji 
Rozdelenie väzbových síl v lepených spojoch a stručné vysvetlenie základných pojmov, súvisiacich s vytváraním 
silových väzieb v lepených spojoch. 
 
V lepenom spoji, ktorý pozostáva z dvoch povrchov (adherendov), ktoré sú spojené lepidlom (adhezivom) sa 
vytvárajú väzbové sily, ktoré sú príčinou vzniku lepeného spoja a tieto sily oba povrchy spájajú. Väzbové sily sa 
delia na dve skupiny: 
▪ adhézne sily 
▪ kohézne sily 
 
Ak je lepený spoj doplnený ešte aj mechanickým spojom (napríklad nitovaním, šitím, zalemovaním), do silovej 
analýzy pri stanovovaní pevnosti spoja je potrebné započítať ešte aj ďalšie sily, vyplývajúce z mechanického 
spojenia spájaných dielcov. 

 
2.5.1 Adhézne sily 
Vysvetlenie pojmu adhézna sila, súčasné vedecké predstavy o podstate adhéznych sil. 
 
Na vysvetlenie vzniku a existencie adhéznych síl je niekoľko základných myšlienkových prúdov - teórií, ktoré je 
možné rozdeliť do niekoľkých skupín. Treba zdôrazniť, že nejestvuje jediné univerzálne vysvetlenie vzniku 
adhéznych síl. Sú kombinácie adhezív a adherendov, v ktorých sa niektorá z uvedených teórií uplatní lepšie, iná sa 
uplatniť nedá. Vytváranie lepeného spoja je z hľadiska vedeckého zložitý fyzikálno-chemický proces, ktorý má pri 
skúmaní každej dvojice adhezivo-adherend svoje vlastné špecifické črty. 
 
Teória mechanickej adhézie  vznikla okolo roku 1920 (Mc Bain, D. G. Hopkins) a jej podstatou je predstava, že lepený 
spoj vznikne nasiaknutím oboch lepených povrchov lepidlom. Jeho častice, ktoré sú vsiaknuté do oboch povrchov 
po vytvrdnutí lepidla vytvoria veľké množstvo akýchsi „kolíčkov“, ktoré oba spojované povrchy „držia pokope“ 
(Obr. 2.5.1-1). Táto teória opisu vzniku lepeného spoja je však nepostačujúca. Podľa nej sa nedajú klasifikovať 
napríklad lepené spoje neporéznych a nenasiakavých materiálov. Zlyháva tiež pri skúmaní lepenia aj mnohých  
nasiakavých materiálov. Jej použitie je napríklad diskutabilné pri vysvetlení, prečo má lepený spoj dreva výrazne 
inú pevnosť ak porovnávame spoj, v ktorom je lepidlová škára kolmá na vlákna dreva, so spojom, ak je s vláknami 
rovnobežná.  

 

 
 
 

Obr. 2.5.1-1 Schéma vytvorenia lepeného spoja mechanickou adhéziou 

 
Teória špecifickej adhézie zohľadňuje viaceré fyzikálne a chemické deje, ktoré pôsobia na lepených povrchoch 
v spolupráci s filmotvornou látkou lepidla. Podľa tejto teórie je vznik lepeného spoja možný v dôsledku: 
▪ polarizácie 
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▪ elektrostatických väzbových síl 
▪ difúzie 
▪ adsorpcie 

 
Polarizácia molekúl materiálu je príčinou  vzniku väčších alebo menších väzbových medzimolekulárnych síl 
v materiále. Je známe, že atómy prvkov sú vzájomne viazané pevnými chemickými väzbami. Označujú sa ako 
primárne väzbové sily a delia sa na väzby elektrovalentné (iontové), kovalentné a kovové. Ich uplatnenie je 
charakteristické pre každý materiál a líšia sa predovšetkým veľkosťou disociačnej energie, ktorá je potrebná na ich 
rozrušenie. 

 

 
                                                a          b         c          d 
 

Obr. 2.5.1-2  Charakter polarity molekúl materiálov 
a) nepolárna molekula 
b) molekula negativne polárna 
c) molekula pozitívne polárna 
d) molekula polárna negatívne a pozitívne 

  
Medzi látky nepolárneho typu patria napríklad alifatické a aromatické uhľovodíky a ich deriváty (benzén, 
polyetylén, polystyrén), medzi polárne látky patrí napríklad voda, amíny, kyseliny, celulóza (látky, ktoré majú 
v dostatočnom množstve zastúpené polárne skupiny OH, COOH, NH2, CH2OH a iné) 
 
Látky polárne a nepolárne sa vzájomne nemiešajú. Preto je predpoklad, že významnejšie väzbové sily medzi nimi 
nevzniknú. Skúsenosť však naznačuje, že neplatí pravidlo, že nepolárne látky sa nedajú lepiť polárnymi 
adherendami a naopak. Vzťah medzi polaritou a adhéznou schopnosťou látok je podľa niektorých výskumníkov 
daný mnohými ďalšími vlastnosťami materiálov. 
 

Adhezívne vlastnosti niektorých technických konštrukčných materiálov 

Adherend Polarita Rozpustnosť v organických  rozpúšťadlách Adhezívne vlastnosti 

polyetylén nepolárny 
 

nerozpustný zlé 
 polypropylén nerozpustný 

polyizobutylén rozpustný 
 

dobré 

polystyrén 

polyvinylchlorid polárny 
 polymetylmetakrylát 

polyamid nerozpustný zlé 

 
Elektrostatické väzbové sily v lepených spojoch boli pozorované v roku 1948 - 1950 (Derjagin, Krotová, 
Morozovová) pri výskume odtrhávania lepených spojov v kombinácii kov-vysokomolekulárne plasty. Pri rýchlom 
odtrhávaní takéhoto spoja boli zistené odchýlky v pevnosti spoja (bola vyššia) od medzimolekulárnych väzbových 
síl a pri odtrhávaní vo vákuu boli pozorovateľné vizuálne a tiež metrologicky emisie elektrónov. Tieto javy viedli 
k vytvoreniu teórie elektrostaticky viazaného lepeného spoja. Táto teória však nezohľadňuje spájanie nepolárnych 
materiálov s nepolárnymi molekulami, ktoré nie sú schopné vytvoriť elektrickú „dvojvrstvu“ a jej podstatou je 
rýchlosť odtrhávania spoja. Pri statickom malom alebo žiadnom zaťažení je ťažko preukázateľný účinok 
elektrostatických väzbových síl v spoji, hoci sa nezamieta. 
 
Teória difúzie v lepenom spoji vznikla v rokoch 1959 - 1963 (S. S. Vojuckyj) a jej podstatou je difúzny pohyb molekúl 
adheziva medzi molekuly adherendu na základe Brownovho mikropohybu molekúl. Difúzny pohyb je možný 
v týchto prípadoch: 
▪ polymérne látky v adhezive a adherende sú rozpustné a vzájomne miešaťeľné 
▪ makromolekuly adheziva a adherendu majú dostatočnú pohyblivosť (Brownov pohyb) 
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▪ teplota, pri ktorej sa spoj vytvára, umožňuje vznik difúznych procesov 
 

Difúzna rýchlosť a hĺbka preniknutia  makromolekúl adheziva do adherendu závisí tiež od: 
▪ dĺžky času kontaktu adheziva a adherendu (s predlžovaním času sa hĺbka zväčšuje) 
▪ prítlačného tlaku (s rastom tlaku sa hĺbka zväčšuje a čas tvorby spoja sa skracuje) 
▪ teploty (s rastom teploty sa zvyšuje rýchlosť difúzie v lepidlovej vrstve) 
▪ rozmerov molekúl adheziva 
 
Uplatnenie teórie difúzie pri vytváraní lepeného spoja je veľmi dobre pozorovateľné pri lepení polymérnych 
plastov. Príkladom môže byť uplatnenie „autoadhézie“ pri lepení polystyrénu, polymetylmetakrylátu, celuloidu, 
polykarbonátov,... púhym natrením lepených povrchov organickým rozpúšťadlom bez prídavku filmotvorných 
lepivých prímesí. 
 
Teóriu adsorpcie publikovali v roku 1963 Sharp a Schonhorn a jej podstatou je zohľadnenie javov, ktoré sa vytvárajú 
pri zmáčaní pevných látok kvapalinami. Podľa toho, aké veľké sú väzbové sily medzi časticami kvapaliny, vytvára sa 
na povrchu kvapaliny povrchové napätie. Čím sú väzbové sily väčšie, tým je povrchová napätie kvapaliny väčšie 
a tým kvapalina horšie zmáča povrch, na ktorom je rozliata. Pevné látky (netekutiny) tiež vytvárajú na svojom 
povrchu napätie, ktoré ovplyvňuje zmáčavosť povrchov (Obr. 2.5.1 - 3) 

                     
            a                       b                        c                       d 

Obr. 2.5.1-3  Zmáčanie povrchu pevnej látky kvapalinou 
a) úplné zmáčanie povrchu (uhol zmáčanie α =  0°  ) 
b) čiastočné zmáčanie povrchu (uhol zmáčanie 0° < α < 90° ) 
c) malé zmáčanie povrchu (uhol zmáčanie 90° < α < 180° ) 
d) povrch nezmáčavý kvapalinou (uhol zmáčanie α > 180° ) 

 
Teória priamych chemických väzieb v lepenom spoji je postavená na existencii Van der Walsových síl, ktoré sa 
prejavia pri chemickom účinku adheziva na dherend vytváraním vhodných chemických procesov (napríklad pri 
lepení dreva močovinoformaldehydovými lepidlami vytváraním reakcií metylových skupín lepidla s reaktívnymi 
hydroxylovými skupinami v molekulovom reťazci celulózy alebo vytváraním sírových mostíkov pri tepelnom 
privulkanizovávaní gumy na železný povrch, v dôsledku prítomnosti sírových vulkanizačných prísad v gume). 

 
2.5.2 Kohézne sily 
Vysvetlenie pojmu kohézna sila, súčasné vedecké predstavy o podstate kohéznych sil. 
 
Kohézne sily adhezív (aj adherendov) sú dôsledkom vnútorných väzbových síl medzi časticami materiálov. Častice 
materiálov - molekuly, makromolekuly a atómy uložené v atómových štrukturálnych mriežkach kryštalizujúcich 
materiálov - vytvárajú vzájomné väzbové sily, ktorých charakter je určený predovšetkým vlastnosťami ich 
základných stavebných prvkov. Podľa toho rozdeľujeme vnútorné štrukturálne väzby materiálov na: 
▪ elektrovalentné (iontové)  
▪ kovalentné   
▪ kovové 
 
Iná situácie je, ak sa skúma kohézia (vnútorná súdržnosť) kompozitových materiálov, ktoré pozostávajú najmenej 
z dvoch samostatných fáz (zložiek), ktoré sú oddelené ostrým materiálovým rozhraním (napríklad betón, drevo, 
plast vystužený  vláknovou alebo časticovou výstužou). V tomto prípade je súdržnosť materiálu daná nielen 
kohéznymi vlastnosťami jednotlivých fáz, ktoré tvoria kompozit, ale i adhéznymi vlastnosťami fázových rozhraní. 

 
2.6 Kombinácie adhezív a adherendov 
Prehľad o kombináciách adhezív a adherendov v konštrukciách lepených spojov. 
 
Pri návrhu lepeného spoja treba predovšetkým určiť správnu kombináciu dvojice adherend-adhezivo. Ak sa 
používa lepidlo, ktorého filmotvorná látka je rozpustené v rozpúšťadle alebo obsahuje zmäkčovadlá, je potrebné 
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zvážiť i túto okolnosť. V tabuľke 2.7-1 sú uvedené základné vlastnosti kombinácií adhezív a adherendov. Ich 
vzájomnú  zlúčiteľnosť charakterizuje indexovanie od 1 do 10, pričom 1 je najhoršia vlastnosť, 10 najlepšia.  
Dôležité upozornenie: vlastnosti adheziva uvedené v tabuľke 2.7-1 nastanú až  po dokonalom stvrdnutí lepidla. 
Tabuľka 2.7-1 

Filmotvorná látka (adhezivo) Index adhézie Index odolnosti voči 
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Asfalty 5 5 3 7 6 1 8 8 10 

Acetát celulózy 3 1 3 5 2 3 1 3 9 

Acetobutyrát celulózy 3 1 4 5 2 3 1 3 9 

Fenolové živice 8 2 6 7 8 10 7 8 10 

Furanové živice 7 1 8 7 8 10 10 8 10 

Epoxidové živice 10 8 8 8 8 9 9 8 10 

Karboxymetylcelulóza   1 2 3 2 1 6 1 4 9 

Kaučuk akrylonitrilbutadiénový 6 8 6 9 7 5 8 8 10 

butadiénstyrénový 7 6 5 8 7 3 10 9 10 

butylkaučuk 3 6 2 8 8 3 10 9 10 

chlórkaučuk 5 7 4 7 6 3 10 9 10 

chlóroprénový 7 7 5 8 8 3 10 8 10 

Kopolymer vinylchlorid-vinylacetát 8 6 7 5 8 5 9 9 10 

Kumaronové živice 5 6 3 7 8 1 10 8 10 

Melaminové živice 10 2 2 2 7 9 5 5 10 

Močovinové živice 9 2 2 2 6 9 5 5 10 

Nitrát celulózy 5 1 5 5 3 2 2 4 10 

Polyestery nenasýtené 8 2 5 7 7 6 1 6 10 

Polyetylakrylát 4 3 5 6 8 2 5 7 10 

Polymetylmetakrylát 3 2 3 6 8 3 8 7 10 

Polystyrén 3 2 2 5 8 1 10 8 10 

Polyvinylacetát 7 7 7 3 3 3 4 6 10 

Polyvinylalkohol 2 2 4 6 1 7 1 3 10 

Polyvinylacetaly 7 8 7 7 8 5 3 5 10 

Polyvinylchlorid chlórovaný 6 5 3 5 8 6 10 9 10 

Polyuretány 10 10 9 10 7 8 4 4 10 

 
Pri stanovovaní druhu adherendu (lepeného povrchu) obyčajne nie je žiadny problém, ak sa jedná o drevo, papier, 
kov, textil, betón a niektoré veľmi známe plasty, ktorých identifikácia nie je sporná (guma, celuloid, polystyrén,...).  
Problematické je stanovenie druhu neznámych plastov. Ak nie je k dispozícii spoľahlivé laboratórium s príslušnými 
odborníkmi, v núdzi je možné použiť tabuľku 2.7-2. Skúška sa robí spálením skúšobnej vzorky plastového materiálu 
v nesvietivom plameni plynového horáka (Bunsenov horák) a pozoruje sa pri nej vzhľad plameňa (farby 
v jednotlivých častiach plameňa, charakter horenia), vzhľad a farba dymu, sadzí, vzhľad horiaceho plastu (tavenie, 
uhoľnatenie, farebné zmeny, odkvapkávanie, ťahanie vlákna za odpadávajúcou kvapkou) a zápach dymu a plastu 
po zhasnutí plameňa za tepla a po vychladnutí. Takéto stanovenie druhu plastu je však len orientačné, vyžaduje si 
značnú skúsenosť a ak je plast vyrobený zo zmesi recyklovaného plastového odpadu i veľmi nespoľahlivé. Ak sa má 
lepiť neznámy plast, praktickej skúške vlastností lepeného spoja sa nedá vyhnúť. 
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Tabuľka 2.7-2 

Zapálený  
plast 

Farba a charakter plameňa Zápach dymu Sprievodné javy Pravdepodobný 
základ plastu 

H
o
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eň
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Prudké vzplanutie, plameň 
intenzívne biely alebo žltý, 
žltozelený, svietivý, iskriaci 

nahorklý, čiastočne 
po gáfre, po starom 
masle, spálenom 
papieri, octový 

chĺpky sadzí na 
okraji príškvarku 

celuloid 

okraj očadený, 
tavenina 
odkvapkáva 

acetobutylát celulózy 
diacetát celulózy 

Plameň žltooranžový, svietivý, 
čadiaci s čiernymi sadzami 

octový a po 
spálenom papieri 

odkvapkáva 
tavenina, kvapky 
ťahajú za sebou 
vlákno 

polystyrén 

Čadivý, modrý, praskajúci, 
s bielym okrajom 

trochu po spálenej 
gume 

vlákno neťahá, 
príškvar mäkký, 
penovito zdurený, 
tavenina 
odkvapkáva 

termopolymer ABS 

nasladlý po 
kvetinách alebo 
spálenej rohovine 

polymetylmetakrylát 

Modrý s bielym okrajom po spálenej 
rohovine 

tavenina 
odkvapkáva,ťahá za 
sebou vlákno 

polyamid (PA) 

po tavenom vosku vlákno sa trhá, 
tavenina 
odkvapkáva 

polyetylén (PE) 

polypropylén (PP) 

Modrý s bielym okrajom, žltý, 
čadivý 

čpavý, nahorklý, 
cítiť formaldehyd a 
karbol 

okraje uhoľnatia, 
tvoria sa puchieriky 

fenoplasty 
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Žltý, so zeleným pásmom pri 
základni, svietivý kľudný 

ostro kyselý zdurený čierny 
príškvarok 
s červeným krajom 

polyvinylchlorid (PVC) 

po spálenom papieri okraje 
zuhoľnantené, 
puchiere 

vulkánfíber 

Nekľudný, červenooranžový aromatický príškvarok 
zuhoľnatený, 
zdurený 

polykarbonát 

V
ô

b
e

c 
n

e
h

o
rí

 Nehorí ostro kyslý plast sa rozpadá Polytetrafluóretylén 
(„teflon“) 

horký, štipľavý, cítiť 
formaldehyd 

okraje uhoľnatia, 
rozhranie označené 
bielym pruhom 

močovina 

melaminová lisovacia 
hmota 

 
Treba zdôrazniť, že na charakter plameňa, jeho farbu, zápach, dym, sadze, popol má vplyv i plnivo a farbivá, ak ich 
plast obsahuje.  
 
Pri skúške druhu plastu plameňom treba pracovať opatrne, obozretne a na dobre vetranom mieste. Treba sa vyhnúť 
nadýchaniu dymu, pretože dymové splodiny väčšiny horiacich plastov sú jedovaté a môžu byť aj rakovinotvorné. 

 

3 Konštrukcie lepených spojov 
Základné poznatky smerujúce k  návrhu konštrukcie lepených spojov. 
 
I keď je konštrukcia lepených spojov obyčajne veľmi jedoduchá, pri navrhovaní lepených spojov treba dodržiavať 
určité zásady. Najdôležitejšie sú: 
▪ lepený spoj má najvyššiu pevnosť vtedy, ak je škára s lepidlom namáhaná šmykovým napätím 
▪ lepený spoj najhoršie „znáša“ odlupovanie 
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▪ pevnosť lepeného spoja je závislá od teploty, pri ktorej je spoj namáhaný. S rastom teploty pevnosť lepeného 
spoja klesá 

▪ na vytvorenie lepeného spoja treba určitý čas. Ten sa delí na čas potrebný na nanesenie lepidla, čas potrebný 
na vzájomné polohovanie a fixáciu lepených dielcov a čas potrebný na vytvrdenie lepidla, počas ktorého musia 
byť lepené dielce vzájomne fixované. Tento čas je rôzny pri rôznych spôsoboch lepenia. Ak sa napríklad použije 
kontaktné lepidlo (tzv. „samolepka“), čas na vytvorenie lepeného spoja trvá zlomok sekundy. Ak sa použije 
vysýchavé alebo chemicky tvrditeľné lepidlo, čas potrebný na vytvorenie kvalitného lepeného spoja môže byť 
niekoľko hodín, dokonca až dní. 

 
Znalosť rozloženia napätia v lepenom spoji je veľmi dôležitá. Pevnostná porucha lepených spojov sa obyčajne vždy 
začína na niektorom okraji lepeného spoja a postupne sa rozšíri na celý lepený spoj, ktorý sa napokon deštruuje. 
Na Obr. 2.2.1-4 je znázornený priebeh napätia v lepidlovej škáre najjednoduchšieho lepeného spoja, ktorý je 
namáhaný ťahom v zlepených pásikoch. Čiže v lepenom spoji  je šmykové (tangenciálne) napätie. Najväčšie 
hodnoty napätie v spoji sa dosahuje práve na oboch koncoch spoja, na ktorých nastane v súlade s experimentálne 
overenou skutočnosťou i začiatok pevnostnej poruchy spoja. 
 
Preto je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť správnemu vyhotoveniu práve okrajov lepených spojov. Tie je 
obyčajne potrebné tiež chrániť pred nepriaznivými vplyvmi okolitého prostredia, ktoré spôsobuje prenikanie 
korózie alebo vlhkosti do lepeného spoja a tým i jeho zoslabenie prípadne zničenie (Obr. 3 - 1) 

                                  
                                 a                                                               b 

Obr. 3 - 1 Poškodzovanie lepeného spoja z jeho okrajov vplyvom prostredia 
a) prenikanie korózie do lepeného spoja (zlepené dva kovy). Šípka ukazuje skorodovaný povrch.  
b) ochrana okrajov lepeného spoja (ochranným tmelom (c), lakom, farbou, ochrannou páskou) 

pred negatívnym účinkom okolitého prostredia 
 
Na pevnosť lepeného spoja vplýva distribúcia lepidla v lepidlovej škáre. Vo významnom rozsahu klesá pevnosť 
lepeného spoja, ak sa v ňom vytvoria miesta na ktorých adhezivo nepriľnulo k adherendom (nezmáčalo celú 
plochu) alebo sa v lepidlovej vrstve vytvorili dutiny (bubliny), Obr. 3-2. 

 
Obr. 3 – 2  Schéma nesprávne vytvoreného lepeného spoja 
a – miesta na ktorých lepidlo nepriľnulo k adheredom 
b - mikrodutiny v lepidlovej vrstve po vytvrdnutí 

 
Stabilitu lepených spojov najviac ohrozuje odlupovanie niektorého adherendu. Pri odlupovaní sa vytvára extrémne 
napätie na kraji lepidlovej škáry, ktoré môže prekročiť veľkosť adhéznych síl lepidla k lepeným povrchom alebo 
kohéznych síl v lepidlovej vrstve. Aby sa zabránilo odlupovaciemu procesu, je potrebné konštrukciu lepeného spoja 
upraviť tak, aby nevznikla nadmerná koncentrácia napätia na najviac namáhanej časti lepeného spoja. Dá sa to 
dosiahnuť viacerými spôsobmi (Obr. 3 - 3). 
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       a                   b                    c                        d                       e 
Obr. 3 – 3  Spôsoby zabránenia odlupovaniu vhodnou úpravou konštrukcie lepeného spoja 

a) spoj bez úpravy proti odlupovaniu 
b) mechanické zahnutie 
c) zväčšenie plochy okraja spoja „jazýčkom“ 
d) zvýšenie tuhosti prilepenou príložkou 
e) mechanické zvýšenie pevnosti spoja nitom (skrutkou, kolíkom, sponkou, ...) 

 
Lepené spoje majú najvyššiu pevnosť, ak je napätie v lepidlovej škáre šmykové. Preto je výhodné ak sa stykové 
plochy lepených dielcov upravia tak, aby záťažové sily generovali v lepenom spoji práve prevládajúce napätie 
šmykové. 
 

 
 

 
Obr. 3 – 4  Lepený spoj „na tupo“ má najmenšiu pevnosť zo všetkých druhov lepených spojov. Jeho výhodou je, že 
nie je potrebné upravovať žiadnym spôsobom lepené plochy a vytvára sa súvislá rovinná plocha (po zabrúsení 
lepidla vytlačeného zo spoja). Spotreba lepidla je „veľmi malá“.  

 
 

 
 
Obr. 3 – 5  Lepený spoj „na úkos“ so zošikmenými lepenými plochami má dobrú pevnosť a je veľmi často používaný. 
Zošikmenie „transformuje“  ťahové napätie na šmykové napätie. Pomer veľkostí ťahového a šmykového napätia je 
závislý od uhla zošikmenia. Takýto spoj spôsobuje len veľmi malý vrubový účinok. Po zlepení súčiastok sa vytvára 
súvislá a rovinná plocha (po zabrúsení lepidla vytlačeného zo spoja). Jeho nevýhodou je, že je potrebné vytvoriť 
uhol zošikmenia oboch lepených plôch. 
 

 
Obr. 3 – 6  Lepený spoj preplátovaním má dobrú pevnosť a je veľmi často kvôli svojej jednoduchosti a dobrej 
pevnosti používaný. Jeho nevýhodou je vrubový účinok na hranách preplátovávacej podložky a vyčnievajúca 
podložka, ktorá vytvára dva „schodíky“. 
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Obr. 3 – 7  Lepený spoj preplátovaním podložkou, ktorá má zošikmené okraje na zníženie vrubového účinku hrán, 
má dobrú pevnosť a je často kvôli svojej jednoduchosti používaný. Jeho nevýhodou je potreba úprav hrán  
preplátovávacej podložky. 

 
Obr. 3 – 8  Obojstranne preplátovaný spoj s dvomi podložkami má vysokú pevnosť. Nevýhodný je vrubový účinok 
hrán podložky. Obojstranné preplátovanie výrazne zvyšuje tuhosť spoja. Jeho nevýhodou je, že podložky na oboch 
stranách spoja vytvárajú „schodíky“. 

 
 

 
Obr. 3 – 9 Obojstranne preplátovaný spoj s dvomi podložkami so skosenými hranami má vysokú pevnosť. Vďaka 
skoseniu preplátovávacích podložiek je vrubový účinok hrán podložiek znížený. Obojstranné preplátovanie výrazne 
zvyšuje tuhosť spoja. Jeho nevýhodou je potreba úprav hrán oboch podložiek. 

 
 
 

 

 
Obr. 3 – 10  Jednostranne preplátovaný spoj s  podložkou so skosenými hranami má vysokú pevnosť. Vďaka 
skoseniu preplátovávacej podložky je vrubový účinok hrán podložky znížený. Naznačený spôsob skosenia podložky 
znižuje hmotnosť spoja. Jeho nevýhodou je potreba úprav hrán oboch strán podložky. 

 

 
Obr. 3 – 11  Obojstranne preplátovaný spoj s dvomi skosenými podložkami má vysokú pevnosť. Vďaka skoseniu 
preplátovávacích podložiek je vrubový účinok hrán podložiek znížený. Obojstranné preplátovanie výrazne zvyšuje 
tuhosť spoja. Naznačený spôsob skosenia podložky znižuje hmotnosť spoja. Jeho nevýhodou je potreba úprav 
skosenia oboch podložiek. 
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Obr. 3 – 12  Jednoduché preplátovanie lepeného spoja bez podložky je veľmi často používané kvôli svojej 
jednoduchosti. Spoj má dobrú pevnosť. Hrany oboch lepených súčiastok vytvárajú vrubový účinok a na oboch 
stranách spoja „schodíky“. 

 
 

 
Obr. 3 – 13  Jednoduché preplátovanie lepeného spoja bez podložky so skosením hrán znižuje vrubový účinok. Spoj 
má dobrú pevnosť. Nevýhodou je potreba úprav hrán skosením. 
 

 
Obr. 3 – 14  Obojstranne lepený spoj je jednoduchý a mý vysokú pevnosť. Hrany na koncoch lepených súčiastok 
vytvárajú vrubový účinok. Spoj zvyšuje tuhosť lepeného miesta.  

 

 
Obr. 3 – 15  Obojstranne lepený spoj s úkosmi na zníženie vrubového účinku hrán. Spoj zvyšuje tuhosť lepeného 
miesta. Jeho nevýhodou je potreba úprav hrán lepených súčiastok úkosmi. 
 

 
Obr. 3 – 16  Lepený spoj s ohybom sa požíva vtedy, ak sa má dosiahnuť rovinnosť lepených častí na jednej strane 
spoja (odstránenie „schodíka“). Jeho nevýhodou je potreba vytvárania ohybu. Hrany lepených plôch vytvárajú 
vrubový účinok. Žliabok, ktorý vznikne na hornej ploche spoja možno, ak je to potrebné, odstrániť tmelením. Spoj 
sa dá vytvoriť len na „ohýbateľnom“ lepenom meteriále. 
 

 
Obr. 3 – 8  Lepený spoj s ohybom a skosením hrán sa požíva vtedy, ak sa má dosiahnuť rovinnosť lepených častí na 
jednej strane spoja (odstránenie „schodíka“). Jeho nevýhodou je potreba vytvárania ohybu a skosenie hrán. 
Skosené hrany lepených plôch vytvárajú znížený vrubový účinok. Žliabok, ktorý vznikne na hornej ploche spoja 
možno, ak je to potrebné, odstrániť tmelením. Spoj sa dá vytvoriť len na „ohýbateľnom“ lepenom meteriále. 
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Pevnosť lepených spojov nosných štruktúr zariadení je významne ovplyvnená i tuhosťou lepených dielcov. Platí 
zásada, že lepením spojované dielce nosných štruktúr nemajú mať „veľké“ rozdiely v tuhosti. Dá sa to dosiahnuť 
vhodnou voľbou hrúbky a druhu materiálu adherendov (lepených dielcov) alebo takou konštrukčnou úpravou 
lepených miest, ktorá vedie k zvýšeniu pružnosti (poddajnosti) niektorého menej tuhého dielca (Obr. 3 – 9). 
 

 
     a                 b                     c                     d                        e 

 
      f         g 
 
Obr. 3 – 9 Konštrukcie lepených spojov, ktorých účelom je úprava poddajnosti a zväčšenie plochy lepených spojov 
a) základný spoj menej odolný odlupovaniu 
b) zväčšenie plochy lepeného spoja 
c) zväčšenie tuhosti a plochy lepeného spoja 

d) rozvedenie napätia na väčšiu plochu 
e) zväčšenie pružnosti lepených plôch skosením (f) 

a zoslabením pätiek (g)
 
Treba mať na zreteli, že všetky mechanické a chemické úpravy plôch, na ktorých má byť vytvorený lepený spoj 
zvyšujú cenu lepeného spoja a predlžujú čas na jeho vytvorenie. Preto je potrebné použitie lepených spojov na 
namáhaných častiach konštrukcií dobre zvážiť a voliť takú konštrukciu spoja, ktorá je okrem funkčnosti, 
zdôvodniteľná i ekonomicky. 

      
            a                                             b                                 c 
 

Obr. 3 – 6 Konštrukcie lepených kovových voštín 
a) so štvorcovým profilom, umožňuje ohýbať voštinu v priečnom smere 
b) s oblým profilom umožňuje ohýbať voštinu v priečnom a do istej miery i pozdĺžnom smere 
c) so šesťuholníkovým profilom, voština je tuhá vo všetkých smeroch 

 
Lepené voštiny sú v súčasnosti veľmi dôležitým konštrukčným prvkom mnohých kontrukcií. Používajú sa voštiny 
z rôznych tenkostenných materiálov, ktoré je možné spoľahlivo lepiť a použiť ako výplň dutých priestorov, ktoré 
sú uzavreté krycím vonkajším doskovitým povrchom s tenkými stenami. Tým, že sú o vonkajšie steny voštiny 
prilepené na celej čelnej ploche, veľmi dobre zvyšujú tuhosť vonkajších plôch pri veľmi nízkej hmotnosti. Voštinové 
konštrukcie majú tiež i vynikajúce zvukové a tepelné izolačné vlastnosti.  
 
Najčastejšie sa na výrobu voštín používa vhodný kartón (stavebníctvo, nábytkársky priemysel, pozemné dopravné 
prostriedky) alebo tenký plech z hliníkových zliatin (letecký a raketový priemysel). Voštiny je možné v súčasnosti 
nahradiť aj vypeňovacími plastami, ktoré je možné priamo do dutín aplikovať v tekutej forme vstrekovacím 
zariadením. Po vstrieknutí do dutiny sa v penoplaste (napr. vypenený polyuretán) vytvoria bublinky, ktoré spôsobia 
vznik plastovej voštiny. Treba však zdôrazniť, že voštiny, vytvorené z penoplastu majú iné charakteristické 
vlastnosti, ako voštiny podľa Obr. 3 - 6. 
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Obr. 3 - 7 Príklad opravy poškodenej odtokovej hrany vztlakovej klapky lietadla 

a – voština  
b – lepiaca fóĺia 
c - plechová záplata 

 
Voštinové lepené konštrukcie sa v súčasnosti v stavbe lietadiel používajú v značnom rozsahu. Drobné poškodenia 
sa opravujú vyrezaním poškodej časti konštrukcie a vlepením novej časti. Vložená nová voština sa o pôvodnú 
upevňuje prilepením „samovypeňovacím“ lepidlom.  
 
Na lepenie kovových častí pri opravách lietadiel sa používajú špeciálne vysokopevné lepidlá, určené na kovy a na 
použitie v letectve. Ich spracovanie vyžaduje veľmi dôsledné dodržiavanie predpísného technologického postupu. 
Voštinové výplne sa používajú na súčasných lietadlách v konštrukcii krídelok, vztlakových klapiek, kormidiel, krytov 
podvozkových šácht, krytov reaktívnych motorov, prepážok v interiéroch a podobne. 

 
4 Vlastnosti lepených spojov 
Prehľad vlastností lepených spojov. 
 

Požiadavky na vlastnosti lepených spojov sú veľmi rôznorodé a závisia od vplyvu prostredia, v ktorom má byť 
lepený spoj použitý a od mechanických pevnostných požiadaviek naň. Z tohto dôvodu je základným východiskom 
pre stanovenie vlastností spoja definovanie týchto parametrov, vplývajúcich na vlastnosti lepeného spoja: 
▪ bezpečnostný funkčný význam spoja 
▪ rozpätie pracovných teplôt spoja 
▪ charakter zaťažujúcich síl 
▪ veľkosť zaťažujúcich síl 
▪ fyzikálny, chemický a biologický vplyv prostredia na lepený spoj 
 
Bezpečnostný funkčný význam spoja je mimoriadne dôležitý v tých prípadoch, keď by zlyhanie spoja mohlo mať za 
následok také zlyhanie konštrukcie v ktorej je spoj použitý, že by došlo k závažnému všeobecnému ohrozeniu 
(škody na zdraví alebo smrť osôb, zvierat, hmotná škoda väčšieho rozsahu). Napríklad poruchy lepených spojov 
v brzdových sústavách vozidiel a zdvíhacích strojov, v kompozitových a kovových nosných štruktúrach dopravných 
prostriedkov každého druhu, v prístrojoch a zariadeniach primárnej automatizačnej a regulačnej techniky 
atómovej energetiky, ...)  
 
Rozpätie pracovných teplôt spoja je potrebné vziať do úvahy vtedy, ak hrozí nebezpečie, že spoj bude vystavený 
vyšším teplotám ako + 50°C. Väčšina polymérových materiálov moderných lepidiel pri vyšších teplotách významne 
mení svoje fyzikálne vlastnosti. Predovšetkým nastáva pokles pevnosti, materiály mäknú a zmeny rozmerov, 
spôsobené dilatáciou sú významné. Tým dochádza k zmenám v rozložení vnútorných napätí v spoji a hrozí riziko 
pevnostnej poruchy spoja. Ak sa predpokladá, že spoj bude vystavený teplotám vyšším ako + 50°C, je potrebné 
vybrať také lepidlo, ktoré má výrobcom a použitou technológiou lepenia dostatočnú pevnosť v celom rozsahu 
prevádzkových zaťažení lepených spojov. Obzvlášť významná je táto požiadavka na lepené spoje v dopravných 
prostriedkoch. V dôsledku poveternostných vplyvov sa prevádzkové teploty lepených spojov v dopravných 
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prostriedkoch pohybujú bežne v rozpätí - 20° až + 90°C, na lietadlách je toto rozpätie teplôt ešte širšie. Pre pevnosť 
lepených spojov sú významnejšie vyššie teploty, ako teploty nižšie. Aby sa zabránilo prehrievaniu konštrukcií 
zariadení tepelným žiarením Slnka, predpisuje sa použitie ochranného reflexného náteru na konštrukcie. Napríklad 
kompozitové časti lietadiel (vetroňov) musia byť povinne zafarbené bledými, najlepšie bielymi farbami. Je 
zaujímavé, že plastová matrica kompozitového materiálu, ktorá je v kompozitových materiálových sústavách 
z ktorých sa vyrábajú vetrone vo funkcii lepidla, je na miestach, kde sú napísané poznávacie značky lietadla čiernou 
farbou po niekoľkých rokoch prevádzky lietadla znehodnotená do „značnej hĺbky“. Nízke teploty obyčajne 
lepenému spoju „neškodia“.  Tepelne najodolnejšie lepidlá sú tie, ktoré sa vytvrdzujú pri vyšších teplotách. Pre 
vyššie teploty sú vhodné lepidlá fenolové, fenol-rezorcínové, polyuretanové a epoxydové. Ich trvalá teplotná 
odolnosť sa pohybuje v rozpätí +100° až +150°C. K tepelne najodolnejším lepidlám patria lepidlá polyimidové 
a polybenzimidazolové, ktoré odolávajú teplotám v rozpätí +250° až +350°C. Teplotnú odolnosť lepidiel je možné 
mierne zvýšiť prísadou vhodných minerálnych alebo kovových plnív vo forme práškov. 
 
Charakter zaťažujúcich síl má vplyv na trvanlivosť a pevnosť spoja. Väčšina polymérov, z ktorých pozostáva 
lepidlová vrstva moderných lepidiel pri trvalom zaťažení, ktoré presiahne určitú kritickú hodnotu mení svoje 
vlastnosti „k horšiemu“. Nastáva zložitý fyzikálnochemický proces, ktorý sa nazýva degradácia – všeobecné 
zhoršenie vlastností plastu. Prejavuje sa predovštkým zmenou rozmerov (tečením, v anglickom názvosloví sa 
ozančuje tento dej slovom creep), zmenou pružnosti (matriál krehne), zmenou farby a zmenou adhéznych 
vlastností adheziva k lepenému povrchu. 
 
Veľkosť zaťažujúcich síl, pôsobiacich na polymérovú vrstvu lepidla má mimoriadny vplyv v súčinnoti s dĺžkou ich 
jednorazového trvalejšieho pôsobenia. Platí pavidlo, že čím zaťažujúca sila pôsobí na spoj dlhšie, tým môže byť 
menšie povolené napätie v spoji. V súvislosti s dlhodobým vysokým zaťažením lepeného spoja, ktoré vyvolá vysoké 
napätie v spoji, vznikne v dôsledku zrýchleného starnutia degradácia vlastností lepiaceho filmu spoja a tým 
i zničenie lepeného spoja. 
 
Fyzikálny, chemický a biologický vplyv prostredia na lepený spoj treba zvážiť pri každom navrhovaní lepených 
spojov. Sú aplikácie lepených spojov, kedy sa uvedené vplyvy môžu veľmi výrazne negatívne prejaviť a vedú 
k značným škodám. Napríklad, ak lepené spoje obalového materiálu výrobkov neodolávajú vlhkosti, hmyzu, 
hubám, pliesňam, obal sa rozpadne a zabalený výrobok bude vystavený vplyvu okolitého prostredia, ktorý ho môže 
znehodnotiť. Úplne špecifické požiadavky sa kladú na adhézne spoje používané na terapeutické účely 
v zdravotníctve, kde okrem pevnostných charakteristík treba sledovať aj biologickú aktivitu adhezív a ich častí. 

    
4.1  Pevnosť a odolnosť lepených spojov 
Pevnosť lepených spojov a ich odolnosť proti pôsobeniu nepriaznivých záťažoých faktorov a nepriaznivého účinku 
pracovného prostredia na lepený spoj. 
 
Pri pevnostnom návrhu lepeného spoja je potrebné poznať predovšetkým veľkosti, smery a časové priebehy 
záťažových síl. Je možné ich stanoviť odborným odhadom, experimentom a meraním, výpočtom zo statických 
podmienok rovnováhy jednoduchších konštrukcií alebo vhodnými výpočtovými metódami, ak sú lepené súčiastky 
staticky preurčené. V niektorých prípadoch pevnostné požiadavky na lepené spoje určujú predpisy, podľa ktorých 
sa schvaľuje spôsobilosť výrobkov, v ktorých sú lepené spoje použité.  
 
Vo výpočtárskej praxi sa záťažové napätia v spoji klasifikujú podľa základných silových účinkov (Obr. 4.1-1) a ich 
kombinácií. Stanovenie maximálneho povoleného napätia v lepenom spoji púhym výpočtom nie je jednoduché a 
dostatočne spoľahlivé. Veľmi závisí predovšetkým od spoľahlivosti dodržania parametrov lepenia a technologickej 
disciplíny pri lepení. Preto je potrebné po navrhnutí lepeného spoja vyskúšať lepenú sústavu v reálnych záťažových 
podmienkach a v trvaní celej predpokladanej životnosti lepeného spoja. Bez takejto spoľahlivo a vierohodne 
vykonanej skúšky lepený spoj vždy (!)  predstavuje určité riziko pre zariadenie, v ktorom je použitý. 
 
Pevnostné lepené spoje (napríklad v nosných, brzdových a riadiacich  konštrukciách dopravných prostriedkov) 
musia byť veľmi dôkladne vyskúšané pri všetkých predpokladateľných prípadoch reálnych prevádzkových situácií, 
v ktorých sa zariadenie vyskytne, vrátane mimoriadnych preťažení, ktoré je možné počas celej životnosti zariadenia 
oprávnene očakávať. Dodržiavanie predpísaných podmienok lepenia takýchto konštrukcií je nevyhnutné a 
súčasťou technologických postupov lepenia je i dôkladná kontrola jednotlivých operácií a jej písomné 
zdokumentovanie. 
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    a            b            c 

 
Obr. 4.1-1  Základné druhy namáhania lepených spojov 

a) namáhanie ťahom (alebo tlakom) vytvára normálové napätie v lepidlovej škáre 
b) namáhanie šmykom vytvára tangenciálne namáhanie v lepidlovej škáre 
c) namáhanie odlupovaním vytvára ťahové napätie „na odlupovanej hrane“ a tlakové napätie 

tesne pred zónou ťahového napätia v dôsledku nepoddajnosti odlupovaného adherendu 

 
4.1.1 Statická pevnosť lepených spojov 
Statické namáhanie lepeného spoja, odolnosť lepeného spoja pri statickom namáhaní, javy, vznikajúce v lepenom 
spoji pri statickom namáhaní. 
 
Statické namáhanie lepeného spoja je také, pri ktorom sa veľkosť a smer pôsobenia záťažových bremien na spoj 
s časom nemenia. Tento druh namáhania nespôsobuje, ak napätie v spoji nepresiahne adhézne a kohézne sily, 
žiadne zvláštne riziko pre pevnosť a stabilitu spoja. Treba brať do úvahy okolnosti, uvedené v kapitole 4 v súvislosti 
s časovou a záťažovou degradáciou (znehodnotením) lepidlového filmu. 

 

4.1.2 Dynamická pevnosť lepených spojov 
Dynamické namáhanie lepeného spoja, odolnosť lepeného spoja pri dynamickom namáhaní, javy, vznikajúce 
v lepenom spoji pri dynamickom namáhaní. 
 
Dynamické (premenlivé) namáhanie lepeného spoja je také, pri ktorom sa veľkosť a smer pôsobenia záťažových 
bremien na spoj s časom menia. Tento druh namáhania vo všeobecnosti spôsobuje na súčiastkach súbor 
nežiadúcich pevnostných javov, ktoré sa označujú ako únava materiálu.  Podstatou únavy materiálu je vznik malej, 
ťažko pozorovateľnej mikrotrhliny v materiále, ktorej veľkosť sa sústavne, najprv pomaly, potom rýchlejšie 
zväčšuje. Mikrotrhlina vzikne v mieste, kde sú na to vytvorené vhodé podmieky, predovšetkým vysoká kocentrácia 
vútorného napätia. Po dosiahnutí určitej kritickej veľkosti zoslabí trhlina prierez, v ktorom sa vytvorila, do takej 
miery, že nastane statický lom („dolomenie“) súčiastky. Takýto jav sa môže vyskytnúť i v lepených spojoch. Ich 
vhodnou konštrukciou a použitím vhodných adhezív je však možné vzniku únavových javov zabrániť, alebo je možé 
lepené spoje použiť i na zastavenie šírenia už vzniknutých únavových trhlín. V leteckých konštrukciách nosných 
štruktúr moderných lietadiel sa lepené spoje v súčasnosti už používajú. Nezriedka sú tieto lepené spoje 
konštruované tak, aby zvyšovali celkovú únavovú pevnosť konštrukcie v ktorej sú použité a aby pôsobili i ako 
zastavovače šírenia únavových trhlín. 
 
Na Obr. 4.1.2-1 je napríklad znázornené šírenie únavovej trhliny v lepenom sendvičovom (vrstvenom) materiále, 
ktorý je tvorený kombináciou dvoch vonkajších plechových dosák a vnútorného kompozitu s vláknovou výstužou. 
Únavová trhlina, ktorá sa v znázornenom príklade vytvorila vo vláknovej výstuži kompozitu sa rozšírila na celú 
kompozitovú vrstvu, z nej na krycie povrchové plechy. Šírenie únavovej trhliny je možné i do povrchového plechu 
z hrany adhézneho spoja. Mechanizmus vzniku a šírenia únavových trhlín je závislý od konkrétnej konštrukcie 
lepeného spoja, tvaru lepených súčiastok, použitých adhezív a adherendov. 
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Obr. 4.1.2-1 Šírenie únavovej trhliny v sendvičovom materiále, ktorý je 
tvorený kombináciou dvoch vonkajších plechových dosák 
a vnútorného kompozitu s vláknovou výstužou 
a) plech 
b) kompozit s vláknovou výstužou (dlhé vlákno) 
c) miesto vzniku únavovej trhliny 
d) odlupovanie kompozitu od plechu 
e) distribúcia ďalších únavových trhlín do materiálu 
f) smer mechanického zaťaženia 

 
4.1.3 Rázová pevnosť lepených spojov 
Rázové namáhanie lepeného spoja, odolnosť lepeného spoja pri rázovom namáhaní, javy, vznikajúce v lepenom 
spoji pri rázovom namáhaní. 
 
Spojovacím materiálom lepených spojov je plastická látka, ktorá obyčajne dobre znáša rázové zaťaženie. Je to 
spôsobené jej poddajnosťou, vďaka ktorej sa strmé priebehy zaťažujúcich rázových síl zmiernia. Tým sa veľmi 
výrazný negatívny vplyv rázového zaťaženia na pevnosť súčiastok zmierni. Je dokonca možné navrhnúť také lepené 
spoje, ktoré sú úmyslene konštruované na zmiernenie alebo i čiastočné tlmenie rázových síl. 
 
Aby sa dosiahla dobrá odolnosť lepených spojov voči rázovým záťažovým silám, je potrebné voliť vhodný druh 
kombinácie adhezivo-adherend a tiež konštrukciu lepeného spoja. Veľmi dobré výsledky sa dosahujú napríklad 
vulkanizovaným gumovým spojením oceľových súčiastok, ktoré nielen dobre odoláva rázovému zaťaženiu ale je 
možné takto vyrábať i tlmiace gumové pružiny (známe pod ľudovým názvom „silentbloky“, ktoré sa hojne 
používajú v konštrukciách motorových vozidiel a iných strojov). 
 
Lepidlo, ktorého živica po stvrdnutí zostáva krehká, nie je vhodné na lepenie dielcov, ktoré sú zaťažené rázovými 
silami. Rázové sily v krehkej lepidlovej vrstve prekonajú jej kohézne sily a môže nastať úplný jej zlom alebo sa 
vytvoria mnohé drobné praskliny, koré sa napokon pospájajú a spoj lepený krehkým lepidlom sa poruší. 
 

4.1.4 Pevnosť lepených spojov pri vysokom trvalom zaťažení 
Trvalé vysoké zaťaženie lepeného spoja, odolnosť lepeného spoja pri trvalom zaťažení, javy, vznikajúce v lepenom 
spoji pri trvalom zaťažení. 
 
Skúmaním lepených spojov sa zistilo, že aj na spojoch pri trvalom dlhodobom zaťažení, ktoré nedosahuje hodnoty 
maximálnej pevnosti sa objavujú pevnostné poruchy. Nastáva alebo poškodenie a potom deštrukcia spoja alebo 
posun lepených dielcov, ktorý nastáva v lepidlovej škáre. Je to zapríčinené „tečením“ väčšiny plastov (ktoré sa 
vytvoria počas tvrdnutia lepidla v lepidlovej škáre) pri trvalom dlhodobom zaťažení. Tomuto sa dá čiastočne 
zabrániť vhodnými plnidlami lepidiel (napríklad krátko sekaným skleným vláknom, práškovými kovmi), ktoré 
priaznivo distribuujú (rozložia) koncentrované vnútorné napätie vo vrstve adheziva a tiež významne prenášajú 
záťažové sily. Tečeniu lepidla pri dlhodobom zaťažení sa dá zabrániť nízkym napätím v lepidlovej škáre a vhodnou 
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konštrukčnou úpravou lepeného spoja. Zvýšené teploty (nad + 50° C) tečenie adhezív v lepených spojoch 
zvýrazňujú. 
 

4.1.5 Chemická, fyzikálna a biologická odolnosť lepených spojov 
Vlastnosti lepených spojov z hľadiska fyzikálneho, chemického a biologického účinku na lepený spoj. 
 

Na rozdiel od skrutkovaných, nitovaných, zošívaných alebo zváraných spojov konštrukčných dielcov je potrebné 
mať pri návrhu lepených spojov na zreteli i chemickú, fyzikálnu a biologickú odolnosť lepených spojov. Pretože 
lepidlá sú látky obyčajne organického pôvodu, ich odolnosť zvýšeným teplotám (nad  + 50° C) je obmedzená. Len 
málo lepidiel odoláva teplotám nad  + 100° C a lepidlá, ktoré majú prijateľné vlastnosti nad + 150° C patria do 
skupiny špeciálnych a obyčajne i veľmi drahých výrobkov. Negatívny účinok na pevnosť a vlastnosti lepidlovej vrstvy 
môžu mať i iné fyzikálne vplyvy, ako je zvýšená teplota. Sú nimi napríklad ionizujúce a ultrafialové žiarenie 
(urýchluje starnutie plastových materiálov), silné elektrické pole, vysoké elektrické napätie, elektrické výboje, 
ozón,… 
 
Lepidlá, ktoré sú vyrobené z prírodných materiálov (napríklad zo živočíšnych bielkovín, škrobu, živíc stromov), ak 
nemajú cielenú chemickú úpravu, neodolávajú mikroorganizmom (hubám, pliesňam) a živočíchom (hmyzu, 
hlodacom). Ak sú nimi lepené dielce vo vhodnom prostredí (obyčajne vlhkom a teplom), dochádza k biologickému 
znehodnoteniu lepidlovej vrstvy a rozpadnutie lepeného spoja.  
 
Niektoré lepidlá obsahujú chemické prísady (zmäkčovadlá), ktoré umožňujú ich dlhodobú pružnosť (napríklad 
lepidlá na lepenie gumových, textilných a kožených výrobkov). Za vhodných fyzikálnych alebo chemických 
okolností alebo po určitom čase sa však zmäkčovadlo z lepidlovej škáry vytratí a lepený spoj stratí svoju 
požadovanú pružnosť. To môže spôsobiť rozlepenie spoja alebo znehodnotenie lepeného výrobku. 
 
Obzvlášť pozorne treba vyberať lepidlá na lepenie predmetov, ktoré sú v kontakte s potravinami, pitnou vodou 
alebo sú časťami hračiek pre malé deti. Pretože najmä zmäkčovadlá, ktoré obsahujú, sa z nich môžu uvoľňovať a 
spôsobiť závažné škody na zdraví ľudí alebo zvierat.  
 

4.1.6 Starnutie lepených spojov 
Pojem „starnutie“, vplyv starnutia na vlastnosti lepených spojov. 
 
Pod pojmom starnutie lepených spojov sa rozumie súbor fyziklánych a chemických zmien, ktoré sa vplyvom času 
nevratne v plastoch, z ktorých pozostávajú lepidlové vrstvy, uskutočňujú. Všetky tieto zmeny majú z pohľadu 
hodnotenia vlastností lepených spojov nežiadúce efekty. Z tohto dôvodu majú všetky lepené spoje obmedzenú 
životnosť. Po dostatočne dlhom čase nastáva v každom lepenom spoji zmena adhéznych a kohéznych vlastností, 
ktorá vedie k pevnostnému zlyhaniu spoja. Túto okolnosť treba mať pri návrhu každého lepeného spoja na zreteli. 
Tiež prevádzkovateľ zariadení, v ktorých sa na veľmi dôležitých miestach používajú lepené spoje, musí sledovať ich 
technický stav a zariadiť, aby sa starnutie lepených spojov neprejavilo v nebezpečnom zlyhaní konštrukcie 
zariadenia (napríklad dopravené prostriedky). 
 

5 Návrh lepených spojov 
Základné požiadavky na vlastnosti lepeného spoja z hľadiska pevnostného, technologického, ekonomického a 
ekologického. 
 
Konštrukcia lepených spojov, ako svojim spôsobom špecifickej metódy spájania konštrukčných dielcov, vyžaduje 
zohľadňovať funkčné (prevádzkové) a technologické podmienky vytvárania lepeného spoja. Pri návrhu konštrukcie 
lepených spojov treba stanoviť predovšetkým funkčné vlastnosti spoja. Na Obr. 5-1 sú napríklad znázornené 
miesta, na ktorých sa uplatňuje lepenie kovových dielcov veľkých dopravných lietadiel. 
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                          a                                                         b 
 
Obr. 5-1 Príklady použitia lepených spojov kovových dielcov veľkých dopravných lietadiel  

a) a – lepené časti sklopných nábežných hrán, b – časť nábežnej hrany kýlovej plochy, c,d – časti 
motorového krytu,  e,f – sendvičová konštrukcia vztlakových klapiek a krídelok, g – časť konca krídla, 
i,j  - časti krytu šácht podvozkových nôh, k – časť nosníka podveseného motora 

b) a – sendvičová konštrukcia vztlakových klapiek, b,c – časti krytov mortorov, d – brzdiace klapky 
a spoilery, e- nábežná hrana kýlovej plochy, f – časti krytov šácht podvozkových nôh 

 
Lepenie každého druhu konštrukčného materiálu má svoje osobitné zvláštnosti.  

 
 
 

                            
              a                                                      b 

 
Obr. 5 – 2 Oprava kovovej voštinovej konštrukcie odtokovej hrany vztlakovej klapky krídla lietadla lepením 
a – kovová záplata, b – vrstva adheziva, c – kovová voština 

 

5.1 Voľba adherendov a adhezív 
Spôsob voľby kombinácií adhezív a adherendov. 
 
Pri voľbe kombinácie adherend-adhezivo je treba zohľadňovať tieto okolnosti: 
▪ požadovaná pevnosť lepeného spoja 
▪ životnosť lepeného spoja 
▪ cena lepeného spoja 
▪ technologická zvládnuteľnosť tvorby lepeného spoja 
▪ dostupnosť surovín na tvorbu lepeného spoja 
▪ ekologická prijateľnosť lepenia a likvidácie lepených dielcov po skončení ich životnosti 
▪ ekologická prijateľnosť a riziká vznikajúce pri haváriách zariadení s lepenými spojmi a pri ich požiaroch 
 



 34 

Pri voľbe konštrukcie lepených spojov je potrebné mať na zreteli celú plejádu požiadaviek, ktoré sa na spoj kladú 
a treba ich správne hierarchicky usporiadať podľa významu.  Nedocenenie niektorého hľadiska môže mať ďaleko-
siahle dôsledky, predovšetkým na životné prostredie. Kombinácie adhezív a adherendov z technických hľadísk sú 
uvedené v stati o lepidlách. 
 
 

6 Technológia lepenia 
Základné technologické hľadiská tvorby lepených spojov. 
 
Technológia vytvárania lepených spojov je obyčajne veľmi jednoduchá. Spočíva z týchto častí: 
▪ úprava lepených plôch pred lepením 
▪ kontrola stavu lepených plôch a odstránenie zistených nedostatkov 
▪ polohovanie lepených súčiastok do prípravkov na lepenie (ak je potrebné) 
▪ nanesenie lepidla na lepené plochy predpísaným spôsobom a v predpísanom množstve 
▪ príprava lepených miest na uzavretie lepeného spoja (ak je potrebné, treba vykonať napríklad nahrievenie, 

vsakovanie do adherendu,  zasýchanie kontaktného lepidla a podobne) 
▪ uzavretie lepeného spoja 
▪ fixácia adherendov 
▪ vytvrdnutie lepeného spoja 
▪ kontrola lepeného spoja, odstránenie prípadných zvyškov lepidla po lepení z adherendov 
 
Pri lepení je potrebné veľmi dôsledne dodržiavať všetky pokyny výrobcu lepidla, ktoré sú uvedené v návode na 
použitie lepidla. 
 
Úprava lepených plôch pred lepením je pri každom lepení súčasťou technologického postupu pred lepením. 
Niekedy je úprava lepených plôch pred lepením veľmi jednoduchá alebo „žiadna“, inokedy môže byť zložitým 
a veľmi náročným technologickým procesom. Lepené plochy musia byť pred lepením v každom prípade zbavené 
prachu, mastnoty, vlhkosti, nežiadúcich organických rozpúšťadiel, biologického znečistenia. Musia mať 
požadovaný tvar, mikronerovnosť, teplotu a správnu polohu. Ak niektorú z týchto vlastností nemajú vo 
vyhovujúcom rozsahu, treba ich uviesť do takého stavu, aký je pred lepením potrebné dosiahnuť. Ak je potrebné, 
treba lepené plochy pred lepením upraviť mechanickým opracovaním (utretie, brúsenie, kefovanie) alebo 
chemicky, či elektrochemicky (odmastenie, fosfátovanie, eloxovanie, ...). 
 
Kontrola stavu lepených plôch a odstránenie zistených nedostatkov je pred lepením vždy nevyhnutná. Ak lepené 
plochy nemajú stanovené vlastnosti, lepený spoj nebude kvalitný a po čase nastane jeho pevnostná porucha. 
Všetky zistené nedostaky pri príprave lepených plôch na lepenie je potrebné odstrániť. 
 
Polohovanie lepených súčiastok do prípravkov na lepenie sa vykonáva vtedy, ak je lepiaci proces náročnejší na 
polohovanie lepených súčiastok a ak je dôležité, aby počas celého vytvrdzovacieho procesu bolo dosiahnuté to, že 
lepené súčiastky nezmenia svoju vzájomnú polohu. Niekedy stačí lepené súčiastky po uzavretí lepeného spoja len 
zaťažiť vhodným závažím na rovnej alebo tvarovanej pracovnej ploche, inokedy je potrebné zhotoviť aj pomerne 
zložité polohovacie prípravky. 
 
Nanesenie lepidla na lepené plochy predpísaným spôsobom a v predpísanom množstve sa vykonáva rôznym 
spôsobom. Lepidlo je možné nanášať na lepené plochy priamo z obalu, v ktorom je dodané (napríklad vytláčaním 
z tuby), štetcom, špachtľou, natieracím valčekom, namočením adherendu do lepidla, dávkovacím strojom, 
striekaním, polievaním. Spôsob, akým sa lepidlo nanáša na lepené plochy je závislý od viacerých faktorov, z ktorých 
najdôležitejšie sú: 
▪ druh lepidla   
▪ rýchlosť tvrdnutia 
▪ požadovaná produktivita práce 
▪ tvar a veľkosť lepených plôch 

 
Príprava lepených miest na uzavretie lepeného spoja sa vykonáva tesne po nanesení lepidla na adherendy a má byť 
pred uzavretím lepeného spoja čo najkratšia, aby nedošlo k predčasnému tvrdnutiu lepidla a znečisteniu lepeného 
spoja.  Pred uzavretím lepeného spoja je potrebné: 
▪ vytvoriť rovnomerné nanesenie lepidla na lepenú plochu v potrebnej hrúbke vrstvy 
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▪ ak sa zlepením dielcov vytvorí dutý uzavetý priestor („škatuľa“), treba odstrániť všetky nežiadúce predmety zo 
zlepovaných dielcov (pomôcky na lepenie, drobnú nečistotu, odrezky materiálu, zabudnuté nástroje, náradie a 
podobne). Ak technologický proces lepenia vyžaduje, treba vykonať napríklad nahrievenie, vsakovanie lepidla 
do adherendu,  zasýchanie kontaktného lepidla a podobne) 

▪ Uzavretie lepeného spoja a fixácia adherendov sa vykoná vtedy, ak sú zlepované dielce dokonale pripravené na 
zlepenie. Treba počítať s tým, že pri väčšine lepidiel sa po uzavretí lepeného spoja už nedá opätovne spoj rozpojiť 
a vykonať zabudnuté alebo opraviť nekvalitné práce. Po uzavretí sa lepený spoj necháva predpísaný čas v pokoji, 
aby sa mohol uskutočniť vytvrdzovací proces lepidla v lepidlovej škáre. Ak je potrebné, po uzavretí lepeného 
spoja treba vykonať ďalšie úkony, ktoré predpisuje výrobca lepidla. Napríkad temperovanie alebo vyhriavenie 
lepeného spoja. 

▪ Vytvrdnutie lepeného spoja sa začína okamihom uzavretia lepeného spoja a po definitívnej fixácii lepených 
dielcov do požadovanej vzájomnej polohy. Vytvrdzovací proces adheziva trvá čas, stanovený výrobcom lepidla. 
Počas vytvrdzovacieho procesu sa nesmie zmeniť vzájomná poloha zlepovaných dielcov. 

▪ Kontrola lepeného spoja, odstránenie prípadných zvyškov lepidla po lepení z adherendov sa vykonáva až po 
dokonalom vytvrdnutí lepidla. To nastáva podľa druhu lepidla od niekoľkých sekúnd až po niekoľko hodín alebo 
až dní. Ak sa kontrolou zistí, že lepený spoj nemá požadované vlastnosti, treba zistiť príčinu. Vo väčšine prípadov 
sú zlepované dielce v dôsledku nesprávneho lepenia viac nepoužiteľné a musia sa vyhodiť do odpadu. To 
predstavuje nezriedka značné materiálne škody. V niektorých prípadoch je možné zle zlepené dielce rozpojiť, 
vrstvu stvrdnutého lepidla z lepených plôch odstrániť a súčiastky zlepiť znova. 

 

6.1 Úprava lepených povrchov 
Dôvod úpravy povrchov lepených spojov, spôsoby úpravy povrchov lepených spojov. 
 
Vo väčšine prípadov lepené povrchy pred lepením nie je potrebné upravovať osobitným spôsobom. Pri 
pevnostnom lepení kovových dielcov je však  potrebné lepené kovové povrchy obyčajne upraviť nielen mechanicky 
(dosiahnuť optimálnu mikronerovnosť), ale i chemicky. Cieľom chemickej úpravy kovového povrchu je  vytvorenie 
povrchovej vrstvy, ktorá má špecifické vlastnosti, pozitívne vplývajúce na adhezívne pomery na rozhraní adhezivo-
adherend (Obr. 6.1-1). 

 

 
Obr. 6.1-1 Schéma lepeného spoja s chemicky vytvorenou vrstvou na kovovom povrchu 
a) adhrendy (kovový adherend dolu, nekovový, napríklad kompozit, hore) 
b) adhezivo (lepidlová vrstva) 
c) chemicky vytvorená vrstva na kovovom povrchu 

  
Najdôležitejšou vlastnosťou chemicky vytvorenej povrchovej vrtsvy je jej stabilita na kovovom povrchu a dobrá 
adhézna schopnosť k lepidlu. Ak by chemicky vytvorená povrchová vrstva neľpela na kovovom povrchu dostatočne 
pevne,  porucha spoja by nastala v dôsledku odtrhnutia tejto vrstvy od lepeného povrch. 
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Najviac používané spôsoby, pomocou ktorých sa vytvárajú chemické povrchové vrstvy na kovových povrchoch sú 
pri oceliach fosfátovanie, pri hliníkových zliatinách eloxovanie . Treba podotknúť, že nie na všetkých kovoch sa dajú 
vytvoriť dostatočne kvalitné pevnostné lepené spoje. 
 
 
 

 
6.2 Polohovanie a vytvrdzovanie lepených spojov 
Vysvetlenie pojmu „polohovanie“ pri lepení, dôvody polohovania, spôsoby polohovania. 
 
V mnohých prípadoch je používanie polohovacích pomôcok pri lepení nevyhnutné. Účelom polohovania je zariadiť 
to, aby sa rýchlo a presne dodržala vzájomná poloha lepených súčiastok a po uzavretí spoja sa nemohla zmeniť ich 
vzájomná poloha počas celého vytvrdzovacieho procesu. Nielen kvôli tomu, aby sa vytvorilo ich požadované 
geometrické usporiadnie, ale tiež preto, aby sa vytvorila požadovaná prítlačná sila v lepenom spoji počas trdnutia 
lepidla a aby sa znemožnilo posúvanie lepených plôch počas vytvrdzovacieho procesu, ktoré by spôsobilo zníženie 
pevnosti spoja a výslednej rozmerovej presnosti lepených súčiastok po zlepení. Polohovacie prípravky sú 
v mnohých prípadoch pri lepení zložitejších lepených konštrukcií (napríklad častí lietadiel, motorových vozidiel 
apod.) komplikované zariadenia, ktoré sa spolu s lepenými dielcami umiestňujú do ďalších technologických 
zariadení, v ktorých sa uskutočňuje vytvrdzovací proces lepidla (napríklad do autoklávu, vyhrievacej, vypaľovacej 
alebo sušiacej komory). 
 

7 Skúšanie lepených spojov 
Dôvody a  spôsoby skúšania vlastností lepených spojov, osvedčovanie spôsobilosti lepených konštrukcií. 
 
V mnohých prípadoch je skúšanie pevnosti vytvoreného lepeného spoja súčasťou technologického postupy výroby 
lepených dielcov zariadení. V takomto prípade sa skúšanie pevnosti lepeného spoja realizuje vhodnou skúšobnou 
metódou, ktorá nespôsobí porušenie spoja a dokáže, že spoj má aspoň minimálne pevnostné vlastnosti, ktoré sa 
požadujú. Okrem pevnosti sa lepené spoje v niektorých prípadoch skúšajú i na plyno alebo kvapalinotesnosť. 
 
Pri deštruktívnom overovaní pevnosti lepených spojov sa skúša maximálna dosiahnutá pevnosť spoja. Pri tejto 
skúške je nevyhnutná až deštrukcia spoja. Takáto skúška sa nedá uskutočniť na zlepených dielcoch ale sa vykonáva 
na kontrolných vzorkách, ktoré boli vyhotovené z rovnakých materiálov a za rovnakých podmienok, ako sa 
vykonalo lepenie zlepovaných dielcov. 
 
Na skúšanie pevnosti lepených spojov sa používajú rôzne skúšobné zariadenia. Na Obr. 7-1 je znázornená schéma 
skúšobného prístroja na skúšanie odolnosti lepeného spoja pri namáhaní odlupovaním. Na Obr. 7-2 je znázornená 
schéma skúšky odolnosti lepeného spoja pri namáhaní odlupovaním o 180°.  

 
Obr. 7-1 Schéma skúšobného prístroja na skúšanie odolnosti lepeného spoja pri namáhaní odlupovaním 

1 - skúšaný lepený spoj dvoch kovových pásikov 
2 - kovové valčeky 
3 - nosné teleso prístroja 
4 - ťahacie čaľuste 
F – skúšobná záťažová sila 
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Obr. 7-2 Schéma skúšky odolnosti lepeného spoja pri namáhaní odlupovaním o 180° 
1 – upínacie čaľuste 
2 – podperná podložka, znemožňujúca deformáciu skúšobnej vzorky 
3 – skúšaný lepený spoj 
4 – miesto lúpania lepeného spoja 
F – skúšobná ťahová sila 

 
Pevnosť lepených spojov sa dá skúšať aj zatlačením skúšobného britu do lepidlovej škáry spoja (Obr. 7-3). 
Meradlom pevnosti spoja je veľkosť zatláčacej sily, pripadajúca na jednotku dĺžky britu a šírka škáry odtrhnutia 
spoja, ktoré sa šíri pred zatláčaným britom. 

                  
                 a                                       b                                  c 
 

Obr. 7-3 Schéma pevnostnej skúšky lepeného spoja zatlačením britu do spoja 
a) lepený spoj, 1 – adherendy, 2 – lepidlová škára 
b) poloha skúšobnej vzorky a skúšobného britu pri skúške, 3 – skúšobný brit 
c) skúšobný brit vtlačený do lepeného spoja, 4 – odtrhnutý spoj, 5 – neporušený spoj, s – 

šírka škáry odtrhnutia spoja, ktoré sa šíri pred zatláčaným britom. 
 
Mnohé zariadenia, napríklad dopravné prostriedky, zbrane, výťahy, zdvíhacie zariadenia,...., majú predpísané 
osobitné predpisy a postupy na osvedčovanie ich spôsobilosti. Súčasťou týchto postupov sú i postupy na 
overovanie pevnosti lepených spojov. V mnohých prípadoch je nehynutné požiadavky kladené na lepené spoje 
overiť špecializovanými, na tento účel skonštruovanými skúšobnými zariadeniami a osobitnými pracovnými 
skúšobnými postupmi. 

 

8 Zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri lepení 
Základné zásady bezpečnosti práce pri lepení, rizikové faktory, ktoré sa pri lepení môžu vyskytnúť. 
 
Pri lepení platia všetky všeobecné zásady, ktoré treba dodržiavať v každej pracovnej činnnosti a ktoré sú doplnené 
o niektoré zvláštnosti, určené špecifickými javmi, ktoré sa pri lepení môžu vyskytnúť. Treba dbať predovšetkým na 
tieto okolnosti: 
▪ pracovisko musí byť vždy upratané, čisté, prehľadne usporiadané 
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▪ únikové cesty z pracoviska (okná, dvere) nesmú byť zatarasené žiadnymi prekážkami  
▪ všetky elektrické zariadenia musia byť v bezchybnom technickom stave 
▪ všetky elektrické inštalácie musia byť vyhotovené podľa príslušných noriem a musia byť k nim spracované 

príslušné platné revízne správy 
▪ všetky informačné, zákazové a príkazové nápisy musia byť platné a musia byť na vhodných miestach 
▪ inštrukcie pre poskytnutie prvej pomoci a pomôcky pre poskytnutie prvej pomoci musia byť na viditeľnom 

a ľahko prístupnom mieste 
▪ zariadenia a pomôcky používané pri práci musia byť bez chýb, ergonomicky usporiadané, nesmú  pri svojej 

obsluhe vyžadovať nadmernú fyzickú námahu, nesmú vytvárať riziko poranenia  a svojou činnosťou nesmú 
produkovať hluk a vibrácie, ktorých úroveň presahuje obmedzenia, povolené hygienickými normami 

▪ pri práci s lepidlami, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá, dráždivé, psychotrópne alebo alergiu vyvolávajúce 
plynné látky, treba pracovné priestory dostatočne vetrať, ak je práca veľkého rozsahu, treba zariadiť, aby výpary 
lepidiel boli trvalo odsávané 

▪ teplota na pracovisku a jeho osvetlenie musí byť v súlade s príslušnými normami 
▪ inštrukcie pre použitie pracovných pomôcok, prístrojov a strojov, návody na použitie, technologické postupy, 

výkresy a ostatná technická dokumentáci potrebná na výrobu musia byť na pracovisku inštalované v takej forme 
a na takých miestach, aby ich pracovníci mohli efektívne používať 

▪ ak sa vyžaduje počas pracovného procesu zapisovanie údajov o priebehu práce do dokumentácie k výrobku, 
príslušné formuláre a pomôcky na ich spracovanie musia byť na vhodných miestach 

▪ pracovníci musia používať pri výkone svojej činnosti vhodné osobné ochranné pomôcky (rukavice, ochranné štíty 
tváre, okuliare, zástery, obuv, odevy, protihlukové chrániče sluchu, respirátory na dýchanie, protiplynové masky 
a zariadenia na prívod čistého vzduchu na dýchanie...) 

▪ na oddych počas práce a prestávky určené na stravovanie musia byť určené primerané miestnosti, ktoré sú 
oddelené od výrovných priestorov 

▪ musia byť vytvorené vhodné priestory na osobnú hygienu, ktorú je potrebné dodržiavať počas pracovnej činnosti 
a po jej skončení 

▪ na pracoviskách platí veľmi prísny zákaz fajčenia a konzumácie potravín a tekutín 
▪ na pracoviskách, kde hrozí vyššie riziko úrazu alebo zdravotného poškodenia personálu, je potrebné zariadiť 

prítomnosť viacerých osôb, ktoré môžu poskytnúť v prípade potreby prvú zdravotnícku pomoc a zariadiť ďalšie 
činnosti, súvisiace s minimalizáciou škôd na zdraví a majetku 

▪ ak sa pracuje s horľavými alebo výbušnými látkami, je potrebné vytvoriť také organizačné a technické opatrenia, 
ktoré zabránia vzniku  nebezpečnej situácie 

▪ všetci pracovníci, zúčastnení výrobného procesu, musia byť primerane vyškolení a zruční pre výkon stanovených 
úloh a musia byť oboznámení s rizikami, ktoré sa môžu pri práci vyskytnúť. 

▪ sklady materiálu, surovín a hotových produktov musia byť oddelené od výroných priestorov 
▪ nepodarky a odpad výrobného procesu musí byť riadne označený a oddelený od výrobného procesu 
▪ lepené nepodraky a odpad po technologických procesoch, ktorých súčasťou bolo lepenie treba likvidovať 

bezpečným spôsobom. 
▪ Je neprípustné a životu nebezpečné neodborne rozoberať ohrevom najmä lepené elektronické výrobky. V ich 

konštrukcii sa môžu vyskytnúť extrémne nebezpečné látky (napríklad gáliumarzenid, GaAs), ktoré sa v dôsledku 
vysokých ohrevových teplôt a vzniknutému dymu a výparom môžu uvoľniť do ovzdušia a tým trvalo veľmi vážne 
(rakovina) poškodiť zdravie ľudí a živočíchov alebo môžu spôsobiť až ich smrť. 


