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Úvod – historie 

Lepení je řazeno mezi nové techniky spojování, i když je ve skutečnosti velmi staré. 
Z kamenné industrie známé z archeologických nálezů (např. Krapiňa, Chorvatsko) je zřejmé, 
že k lepení kamenných hrotů k ratišti používali tehdejší lidé (neadrtálci) úvazek ze šlach 
pojený tepelně upravenou pryskyřicí a stejnou pryskyřicí slepený s kamenem a dřevem. 
Jednalo se tedy o první dokumentovaný případ přípravy a lepení kompozitu. Tepelná úprava 
pryskyřice způsobila vedla k její termooxidaci a v konečném výsledku k vyšší adhezi ke 
kameni (pazourku), dřevu a zároveň i její pevnosti, čili kohezi tohoto lepidla.  

Není bez zajímavosti, že stejný princip zvýšení adheze i koheze pojiva cestou jeho 
termooxidace je používán i dnes při úpravě ropného bitumenu na tzv. foukané asfalty 
užívané jako pojivo kameniva v asfaltobetonech.   

Princip lepení 

Lepidlo je látka, která spojuje povrchy přilnavostí (adhezí) a vlastní soudržností (kohezí), aniž 
se podstatně mění struktura slepovaného materiálu. Hodnoty koheze závisí na složení filmu 
lepidla v konečné fázi lepení. Adheze i koheze se uplatňují ve slepovaném spoji současně.  

 

 

Adheze a koheze v lepeném spoji (Loctite, Worlwide Design Handbook. 2. vyd. Mainz: 
Erasmusdruck GmbH, 1998. 452 s. ISBN 0-9645590-0-5) 
 

 



Pevnost slepeného spoje závisí na 

 přilnavosti lepidla k lepenému povrchu (adheze) 
 vnitřní pevnosti lepidla (koheze) 
 smáčivosti lepeného povrchu lepidlem 

 

Adheze 

Adheze je základní předpoklad úspěšného lepení. Adheze je výsledkem působení fyzikálních 
sil, mezimolekulárních a chemických vazeb. 

Mechanická adheze 

Po proniknutí kapalného adheziva do trhlin a kavit lepeného povrchu dojde po zatuhnutí k 
jeho zaklínění v povrchu lepeného materiálu – tzv. patentkový efekt. 

Uplatňuje se zejména při lepení porézních materiálů – dřeva, papíru, textilu.  

 

a – lepidlo, b – lepený materiál, c – lepidlem nevyplněné prostory 

 

Difúzní adheze 

Řetězce nebo segmenty řetězců polymerního adheziva pronikají do polymerního materiálu 
adherentu. Uplatňuje se především při lepení polymerních materiálů rozpouštědlem nebo 
roztokovými lepidly.  

Chemická adheze 

Je založena na přímém chemickém působení lepidla na reaktivní lepený povrch za vzniku 
kovalentní vazby. Lepidlo musí obsahovat vysoce reaktivní skupiny, schopné reakce s povrchem 
lepeného materiálu, například skupiny epoxy-, hydroxy-, karboxy- (kyseliny), isokyanáto- .  

Adsorpční adheze 

Je založena na působení van der Waalsových přitažlivých sil (síly působící na krátké vzdálenosti), 
mezi molekulami lepidla a lepeného materiálu, které jsou vzhledem k jejich universálnímu 
charakteru a četnosti brány za postačující k dosažení dobré pevnosti spoje.  

Adsorpční adheze je pro pevnost lepeného spoje rozhodující.  

V procesu spojování jsou rozeznávána dvě stádia: 

1. Transport molekul adheziva k povrchu adherendu. Toto urychlují všechny faktory, které zvyšují 
pohyblivost molekul (zvýšení teploty, tlaku, přídavek plastifikátoru a dobré smáčení povrchu 
adherendu kapalným adhezivem). 



2. Molekuly adherendu a adheziva se přiblíží na vzdálenost, při které začínají působit van der 
Waalsovské síly, je to analogie sorpce, ale probíhá podstatně rychleji  

 

Koheze 

Koheze je vlastní pevnost vrstvy lepidla. Při nízké kohezi (nižší, než je adheze nebo pevnost 
lepeného materiálu) se lepený spoj trhá ve vrstvě lepidla. Kohezní pevnost závisí na charakteru 
lepidla (dvousložkové epoxidy mají vysokou kohezi; měkké akryláty pro výrobu trvale lepivých 
samolepících etiket mají nízkou kohezi). Většina jednosložkových lepidel jsou termoplasty – jejich 
koheze se s teplotou snižuje.  

 

Smáčivost 

Smáčivost je schopnost kapaliny udržovat kontakt s pevným povrchem, vyplývající z 
mezimolekulární interakce. Stupeň smáčení je určen projevem adhezních a kohezních sil, což 
jsou přitažlivé a odpudivé síly mezi částicemi povrchových vrstev dvou stýkajících se látek.  
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Kohezní práce 
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 Adhezní práce 
 

Kohezní práce Wk je potřebná k izotermnímu roztržení sloupce kapaliny o jednotkovém povrchu 

Wk = 2γL 



Adhezní práce Wa je potřebná k izotermnímu roztržení dvou fází L a S podél fázového rozhraní 
plochy, při čemž zanikne mezifází LS o energii γLS a vytvoří se dva nové jednotkové povrchy fází L 
a S o povrchových energiích γL  a γS .  

Je vyjádřena Dupréovou rovnicí: 

Wa = γL  + γS - γLS 

 

Rozestírací koeficient SR je rozdíl mezi adhezní(Wa) a kohezní prací (Wk) 

SR = Wa - Wk = γS - γL - γLS  

Je-li rozestírací koeficient kapaliny na pevné látce kladný (Wa > Wk), rozestře se kapalina na 
pevném povrchu. Pokud je, ale rozestírací koeficient záporný (Wa < Wk), utvoří kapalina na 
povrchu kapky. U nemísitelných systémů voda-organická látka bude docházet k rozestírání 
organických kapalin, které mají malou kohezní energii, na vodném povrchu. Voda, která má 
vysokou kohezní energii, se po površích organických látek nerozestírá.  

Povrchová energie/Povrchové napětí 

Povrchové napětí je výsledkem vzájemné interakce přitažlivých sil molekul nebo atomů, z nichž se 
skládá povrchová vrstva.  

 

Schéma přitažlivých sil působící na částici (molekulu nebo atom) v povrchové vrstvě. Přitažlivé 
síly působí na povrchovou částici asymetricky.  

V důsledku existence povrchového napětí je v povrchové vrstvě nahromaděna i jistá energie, tzv. 
povrchová energie. Povrchové napětí tedy může být označeno i jako plošná hustota povrchové 
energie. 



 

Kapalinová blána ohraničená rámečkem s posuvnou příčkou. 

 

Povrchová vrstva působí na příčku délky l  povrchovým napětím σ, jedna povrchová vrstva tedy 
působí výslednou silou σ l. Vzhledem k existenci dvou povrchových vrstev udržíme příčku v 
rovnováze silou F = 2 σ l. Při posunutí příčky o vzdálenost Δ s vykonáme práci  
W = 2 σ l Δ s, která se jeví jako změna povrchové energie při změně povrchu o Δ A = 2 l Δ s. 
Změnu povrchové energie je pak možné vyjádřit jako 

    Δ E = W = σ Δ A  

Z tohoto vztahu vyplývá, že snaha povrchového napětí o minimalizaci velikosti povrchu odpovídá 
minimalizaci povrchové energie. Kapalina se tedy snaží zaujmout takový tvar, při kterém je její 
povrchová energie (a tedy i velikost povrchu) nejmenší.  

 

Termodynamická definice 

Povrchové napětí σ je derivací Gibbsovy volné energie G podle plochy A při konstantní teplotě T 
a konstantním tlaku p: 

 

  



Hodnoty povrchového napětí vybraných kapalin (20 °C): 

Kapalina σ [mN/m] 
rtuť 476 
voda 72,75 
glycerin 65,7 
chlorbenzen 33,3 
benzen 28,9 
toluen 28,4 
kys. octová 27,4 
aceton 23,3 
etanol 22,55 
n-hexan 18,4 
n-pentan 16,0 
 

Hodnoty povrchového napětí vybraných tuhých látek: 

Látka σ [mN/m] 
celulóza 70 - 80 
železo 60 
polyvinylchlorid 40 - 45 
polyamid 37 
polyethylen 24 - 29 
polypropylen  28 - 34 
polysiloxany <20 
polytetrafluorethylen 18 
 

  



Schopnost kapaliny smáčet povrch je kvantifikována hodnotou kontaktního úhlu Θ, který svírá 
tečna k povrchu kapky, vedená v bodě styku kapky s rozhraním.  

 

 

Rovnováha sil povrchového napětí na obvodu smáčení.  

povrchové napětí γLS (kapalina – tuhá látka), γGS (plyn – tuhá látka) a γLG (kapalina – plyn) 

Youngova rovnice: 

 

Podle velikosti úhlu smáčení Θ rozlišujeme, zda kapalina povrch smáčí či ne. Jestliže úhel smáčení 
Θ je menší jak 90°, kapalina tuhou látku dobře smáčí (tuhý povrch je lyofilní). Kontaktní úhel větší 
jak 90° většinou znamená, že kapalina tuhou látku špatně smáčí nebo nesmáčí (tuhý povrch je 
lyofobní). Pro vodu, může smáčený povrch také nazýván hydrofilní a nesmáčivý povrch 
hydrofobní.  

 

Θ = 0°    Θ < 90°   Θ = 90°      Θ ≥ 90°  Θ = 180° 

úplné rozprostření dobré   částečné částečné  žádné 
   smáčení  smáčení smáčení  smáčení 
 
 

Úpravy lepeného povrchu mají za cíl snížení kontaktního úhlu pomocí zvýšení polarizace 
povrchu (oxidace, koronizace, aplikace primeru).  

 

 



Adhezní vlastnosti polymerních adherentů  závisí na jejich struktuře, polaritě a rozpustnosti 

Adherent a jeho  struktura Polarita Rozpustnost Adhezní 
vlastnosti 

polyethylen 

 

nepolární nerozpustný špatné 

polypropylen 

 

nepolární nerozpustný špatné 

polyisobutylen 

 

nepolární rozpustný dobré 

polystyren 

 

nepolární rozpustný dobré 

polyvinylchlorid 

 

polární rozpustný dobré 

polymethylmethakrylát 

 

polární rozpustný dobré 

polyamid -[-NH-(CH2)n-NHCO-(CH2)n-CO-]- polární nerozpustný špatné 
 

Dělení lepidel 

Kapalná  

- Reaktivní dvousložková (vytvrzují chemickou reakcí dvou složek): epoxidy, polyuretany, 
močovinoformaldehydová, fenolformaldehydová aj. 

- Reaktivní jednosložková (vytvrzují sesítěním vzdušnou vlhkostí): polyuretany, kyanoakryláty, 
silikony 

- Rozpouštědlová (vytvrzují odpařením rozpouštědel): kaučuková, polyuretanová, nitrocelulózová 
aj. 

- Vodná roztoková (vytvrzují odpařením vody): škrobová, dextrinová, kaseinová, deriváty celulózy 
aj. 

- Vodná disperzní (vytvrzují odpařením vody a spojením jednotlivých částeček polymeru do 
souvislého filmu) 

Pevná 

- Tavná (do lepivého stavu se přivedou roztavením, vytvrzují ochlazením)  
 

 



Rozdělení lepidel pro lepení polymerních materiálů podle principu tuhnutí ve spoji 

Druh lepidla Vytvrzení spoje Vhodné pro 
spojování 

Aplikační oblast 

Roztoková 
Kaučuková na bázi     
přírodního kaučuku odpaření 

rozpouštědla; 
ev. vulkanizace 

pryž, kůže gumárenská a 
obuvnická výroba 

styrenbutadienového 
kaučuku 

odpaření 
rozpouštědla 

polyurethanové pěny výroba nábytku, 
výroba automobilů 

nitrilového kaučuku odpaření 
rozpouštědla; 
ev. sesítění 
diisokyanáty 

pryž s kovy, měkčené 
PVC, polyamidy 

strojírenská výroba 

chloroprenového 
kaučuku 

odpaření 
rozpouštědla 

pryž, textil, 
podlahoviny  

obuvnická a stavební 
výroba, výroba 
automobilů 

Polymethakrylátová  odpaření 
rozpouštědla 

PMMA, ABS strojní a stavební 
výroba 

Polyvinylchloridová  odpaření 
rozpouštědla 

PVC, ABS strojní a stavební 
výroba 

- Reaktivní dvousložková 
Epoxidová chem. reakce 

s tužidlem (aminy) 
termosety, kovy, sklo strojní a stavební 

výroba 
Polyuretanová chem. reakce 

s tužidlem 
(diisokyanáty) 

termosety,kovy, sklo, 
některé termoplasty 
(folie) 

výroba obuvi, výroba 
automobilů,  

Fenolformaldehydová chem. reakce 
s tužidlem (kys. para-
toluensulfonová, 
fenolsulfonová) 

fenolické termosety, 
dřevo 

výroba sportovních 
potřeb, lodí, nábytku  

- Reaktivní jednosložková 
Polyuretanová reakce se vzdušnou 

vlhkostí 
termosety,kovy, sklo, 
některé termoplasty 

výroba obuvi, výroba 
automobilů,  

Silikonová reakce se vzdušnou 
vlhkostí 

sklo, kovy, termosety, 
některé plasty 

stavebnictví – lepicí 
tmely 

Kyanoakrylátová polymerace účinkem 
vzdušné vlhkosti  

keramika, sklo, pryž, 
některé plasty, 
termosety 

jemná mechanika, 
dentální protetika,  

    
 

 

  



Lepení termoplastů 

Materiál Úprava povrchu Lepidlo 
Triacetát celulózy omaštění, zdrsnění roztok dioxan/methylenchlorid 
Polyamidy (PA) 
- mezi sebou odmaštění, zdrsnění roztok PA a resorcinolu v alkoholu 
- s jinými materiály  moření v chromsírové lázni epoxidy tvrzené aminoamidem 
Polyolefiny (PE, PP) 
- navzájem aktivace plamenem 

moření v chromsírové lázni 
polyuretany 
epoxidy 

- s jinými materiály aktivace plamenem 
koronizace 
moření v chromsírové lázni  

epoxidy 
polyuretany 

Polykarbonát (PC) 
- mezi sebou  odmaštění, zdrsnění, temperace roztok PC v methylenchloridu 
- s jinými materiály odmaštění, zdrsnění roztok PC v methylenchloridu (s ABS, 

PVC) 
polyuretany 

Polymethylmethakrylát (PMMA) 
- mezi sebou  odmaštění, zdrsnění, temperace roztok PMMA v chloroformu 

reaktivní polymerační:  
PPMA + methakrylát  

- s jinými materiály odmaštění, zdrsnění  reaktivní polymerační: butylakrylát+ 
kys. akrylová v  

Polystyren a kopolymery (PS, HIPS, SAN, ABS) 
- mezi sebou odmaštění, zdrsnění  roztoky PS ve směsi aceton/toluen 
- s jinými materiály PS, HIPS moření v chromsírové 

lázni 
epoxidy 
polyuretany 

Polyvinylchlorid tvrdý (PVC) 
- mezi sebou odmaštění, zdrsnění  roztok PVC a kopolymeru VC/VAc 

v tetrahydrofuranu, cyklohexanonu 
- s jinými materiály odmaštění, zdrsnění  roztok kopolymeru VC/VAc nebo 

chlorovaného PVC v 
v tetrahydrofuranu, cyklohexanonu  

Polyvinylchlorid měkčený  
- mezi sebou odmaštění, zdrsnění  roztok kopolymeru VC/VAc nebo 

chlorovaného PVC a změkčovadla v 
tetrahydrofuranu, cyklohexanonu 

- s jinými materiály odmaštění, zdrsnění  roztoky butadienakrylonitrilového 
kaučuku v ketonech  

Polytetrafluorethylen (PTFE) 
- na kovy i navzájem moření v sodíko-naftalenové 

lázni 
epoxidy tvrzené aminoamidem 

 


