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Druhy spojů
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• Tepelné

• Konstrukční
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Mechanické spoje
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Výhody

• jednoduchá konstrukce

• kontrolovatelnost

• opravovatelnost

• spojování různých tlouštěk

• rozebíratelnost

• malá náročnost úpravy povrchu



Mechanické spoje
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Nevýhody

• více dílů

• koncentrace napětí

• delaminace v případě vrtání u kompozitů

• rozdílná teplotní roztažnost kov – kompozit

• zvětšení hmotnosti

• riziko vzniku únavového poškození

• možná galvanická koroze kov – kompozit

• nutnost dotěsnit spoj



Lepené spoje

• Lepený spoj je realizován vrstvou lepidla, která spojuje dva lepené

materiály (adherendy)
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Lepené spoje
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Výhody

• rovnoměrné rozdělení napětí a větší oblast přenosu sil

• spojování součástí různých tlouštěk a tvarů

• spojování stejných nebo rozdílných materiálů

• odolnost únavě

• hladká výsledná konstrukce

• utěsňuje spoj

• izoluje proto přenosu tepla a elektrickému proudu

• teplo potřebné k vytvoření spoje je obvykle malé, aby redukovalo pevnost
kovových materiálů

• tlumí vibrace, absorbuje rázy

• výhodný poměr váha / pevnost



Lepené spoje
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Nevýhody

• nemožnost vizuální kontroly lepené plochy

• nezbytná pečlivá příprava povrchu

• může být dlouhá doba vytvrzování

• nutnost fixačních prostředků, autoklávů …

• omezení provozní teploty do cca 180 oC (speciální lepidla do cca 370 oC

• nutný kontrolní proces, dodržování čistoty

• nerozebíratelnost

• životnost závisí na prostředí

• v případně lepidel na přírodní bázi napadení bakteriemi, hmyzem

• zdravotní rizika z hledika používaných čisticích prostředků, rozpouštědel



Lepené spoje
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Rozložení napětí po šířce spoje



Lepené spoje
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Co ovlivňuje pevnost lepeného spoje?

• Adheze – přilnavost lepidla k adherendu

• Koheze – soudržnost lepidla

• Smáčivost adherendu lepidlem

• Pevnost adherendu

Adheze

Adheze

Koheze
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Co ovlivňuje pevnost lepeného spoje?

• Adheze – přilnavost lepidla k adherendu
• Mechanická vazba – vliv nerovností povrchu

• Chemická vazba – vliv kovalentních vazeb, van der Waalsovy síly

Adheze

Adheze

Koheze
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Co ovlivňuje pevnost lepeného spoje?

• Koheze – soudržnost lepidla
• Vliv typu lepidla

• Vliv prostředí (teplota, vlhkost, chemické složení)

Adheze

Adheze

Koheze



Lepené spoje

15

Co ovlivňuje pevnost lepeného spoje?

• Smáčivost adherendu lepidlem
• povrchová energie povrchu adherendu

• ovlivňuje adhezi

• vysoká – lepidlo se rozteče

• nízká – lepidlo zůstává v kapkách

a … úhel smáčivosti

lepidlo

adherend

a > 180oa > 90oa < 90o
a = 90oa = 0o

vysoká ←‒‒‒‒‒ povrchová energie adherendu ‒‒‒‒‒→ nízká

Povrchová energie lepidla musí být nižší než povrchová energie adherendu



Příprava povrchu
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Povrch

• s dostatečnou povrchovou energií pro vytvoření silné

interakce s lepidlem

• mechanicky schopný přenést zatížení

• opakovatelnost vlastností v rámci celé lepené plochy
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Povrch

• s dostatečnou povrchovou energií pro vytvoření silné

interakce s lepidlem

• mechanicky schopný přenést zatížení

• opakovatelnost vlastností v rámci celé lepené plochy

Příprava

• mechanická

• chemická



Klasifikace lepidel
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Lepidla

• přírodní (kasein, krev, albumin, asfalt)

• syntetická
• termoplasty

• termosety

• elastomery

• slitiny



Lepení kompozitů
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Lepené spoje kompozitů

• Spoluvytvrzení

• Spoluslepení

• Druhotné lepení
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Spoluvytvrzení

• Vytvrzování laminátu a současně spojení k dalšímu

nevytvrzenému materiálu nebo k jádru sendviče (pěna, voština).

• Všechny pryskyřice a lepidla vytvrzována během stejného

procesu



Lapení kompozitů
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Spoluslepení

• Vytvrzování dvou nebo více prvků, kdy minimálně jeden je zcela

vytvrzen a nejméně jeden je nevytvrzen.

• Vyžadována pečlivá příprava vytvrzené součásti.

http://festka.com/cs/technology/



Lepení kompozitů
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Druhotné lepení

• Spojování procesem lepení dvou nebo více vytvrzených

součástí, během kterého proběhne pouze chemická nebo

termální reakce vytvrzení lepidla

• Vyžadována pečlivá příprava vytvrzené součásti.



Kvalita spoje
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Zajištění konstantní tloušťky lepidla

• Skleněné kuličky v lepidle

• Distanční drátky v lepené vrstvě

• Netkaná textílie

• Fixátory součástí

Zajištění konstantního tlaku při vytvrzování lepidla

• mechanické svěrky

• vakuování



Lepené spoje
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Zatěžování lepených spojů

tlak tah

štěpení

smyk

odlup



Lepené spoje
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Módy poškození

adhezní kohezní

v lepidle

kohezní

v adherendu



Druhy lepených spojů
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Tupé spoje

Přeplátované tupé 
spoje Přeplátované spoje



Druhy lepených spojů
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Trubkové spoje



Prevence odlupu
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Vhodné konstrukceNevhodná

konstrukce



Rohové spoje
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Vhodné konstrukceNevhodná

konstrukce



Zásady pro návrh lepených 
spojů
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• navrhovat pro namáhání smykem, tahem, tlakem

• vyhnout se odlupu, štěpení

• zvětšit lepenou plochu (šířku spoje)

• minimalizace tloušťky lepidla



Výpočetní analýza lepených 
spojů
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Výpočty

• analytické metody
• řešení v uzavřeném tvaru

• méně náročné na přípravu výpočtu

• krátký výpočetní čas

• numerické metody
• větší náročnost přípravy modelu

• delší výpočetní čas

• zohlednění skutečného zatížení



Analytické modely – přehled
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da Silva, L.F.M. et al.: Analytical Models of Adhesive Bonded Joints – Part 1: Literature Survey, 

International Journal of Adhesion and Adhesives,

Vol. 29, 2009, pp. 319-330. 
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Modelování poddajné vrstvy lepidla MKP:

• klasické objemové prvky

• specializované kohezní prvky (po tloušťce jen jedna vrstva)

• kohezní kontakt

Mechanickou odezvu kohezních prvků na zatížení lze popsat:

• kontinuálním popisem materiálu lepidla

• popisem závislosti síla - oddálení lepených povrchů
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Kohezní prvky: kontinuální popis materiálu

• silnější vrstva lepidla 

• makroskopické vlastnosti materiálu lepidla lze experimentálně určit 
a použít elastický i neelastický popis

• tři složky tenzoru deformace (složka deformace ve směru tloušťky 
vrstvy, dvě složky příčné smykové deformace; složky membránové 
deformace a smykové deformace v rovině lepidla jsou považovány 
za nulové)

• šest složek tenzoru napětí

• skutečné napětí a deformace



Modelování lepidla MKP
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Kohezní prvky: popis závislosti síla (napětí) – oddálení povrchů 
(deformace)

• tenká vrstvu lepidla

• modelování počátečního zatěžování, vzniku poškození a vývoj 
poškození

• tři složky oddálení spojovaných povrchů (normálová složka k povrchu, 
dvě složky rovnoběžné s povrchem)

• tři odpovídající složky napětí v materiálovém bodě

• nominální napětí a deformace

n

s

t
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Kohezní prvky: popis závislosti síla (napětí) – oddálení povrchů 
(deformace)

tn normálové nominální napětí

ts, tt smyková nominál. napětí ležící v rovině normál. napětí

n, s, t odpovídající oddálení povrchů

n,  s,  t odpovídající nominální deformace (h … počáteční 

tloušťka vrstvy)

Konstitutivní rovnice
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Kohezní prvky: modelování poškození lepidla

• kritérium vzniku poškození

• zákon vývoje poškození

• možnost odstranění prvku po dosažení stavu úplného poškození

nepoškozený materiál

(lineární odezva)

vznik poškození

vývoj poškození

(lineární/ nelineární)

oddělení 

lepených povrchů
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Vznik poškození - napěťová a deformační kritéria:
• kritérium max. nominálního napětí

• kritérium max. nominální deformace

• kritérium kvadratických nominálních napětí

• kritérium kvadratických nominálních deformací

V ostrých závorkách jsou tahové veličiny. Vliv tlakového  namáhání se neuvažuje. Popis závislosti 
síla (napětí) – oddálení povrchů (deformace)
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Vývoj poškození:

D … skalární proměnná zahrnující poškození materiálu

… napětí odpovídající aktuální deformaci bez poškození



Modelování lepidla MKP

43

Kohezní kontakt:

• definice vlastností napětí – oddálení pro kontakt dvou povrchů

• podobné vlastnosti jako u kohezních prvků

• umožňuje slepení při kontaktu

• vhodný pro zanedbatelně tenké lepené vrstvy

Konstitutivní rovnice



Modelování lepených spojů  
v rámci globální konstrukce
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Experiment

Materiálové 

charakteristiky

Plastic Region Criterion

MKP simulace

Strategie 

modelování

MKP simulace

Segment globální 

konstrukce

MKP simulace

Globální lepená 

konstrukce

Experiment

Jednoduchá 

konstrukce

Experiment

Segment globální 

konstrukce

Řetězec experimentů a výpočtů

Příklad sendvičové 

střechy vozidla        

s lepenými střešními 

úchyty
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Identifikace materiálových parametrů

Tahový test

Smykový test

Knn = 6,7 MPa

Kss = Ktt = 0,8 MPa
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Jednoduchá konstrukce
Vrstva lepidla – kombinované namáhání

Experiment
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FEM

1 kN ~ experiment: 3,82  0,42 mm

MKP: 2,75 mm

Jednoduchá konstrukce
Vrstva lepidla – kombinované namáhání

Experiment

MKP simulace
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Segment sendvičové střechy s lepenými úchyty - experiment
Umístěn na relativně tuhém rámu
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Segment sendvičové střechy - experiment
Umístěn na relativně tuhém rámu

Zatěžován přes lepené úchyty

Mód xz

Fz = 4 905 N

Fx = 14 715 N

Mód yz

Fz = 4 905 N

Fy = 14 715 N
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Segment sendvičové střechy – MKP simulace
Posuvy odebrány na ranách   

Zatěžován přes lepené úchyty

Mód xz

Fz = 4 905 N

Fx = 14 715 N

Mód yz

Fz = 4 905 N

Fy = 14 715 N



Modelování lepených spojů v 
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Segment sendvičové střechy – srovnání

Mód xz: 

Posuv uz [mm]

Mód yz: 

Posuv uz [mm]

Úchyt Experiment MKP

simulace

Experiment MKP

simulace

I 0,49 0,52 -0,73 -0,43

II 0,79 0,72 1,10 0,90

III -0,45 -0,30 1,06 0,78

IV -0,41 -0,53 -0,39 -0,76

Mód xz

Fz = 4 905 N

Fx = 14 715 N
Mód yz

Fz = 4 905 N

Fy = 14 715 N


