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Epoxidovými pryskyřicemi se označují sloučeniny, obsahující jednu nebo více oxiranových 
(epoxidových) skupin. Nejběžnější typy obsahují glycidovou skupinu:

Závěr
V  stále probíhající práci se zatím jako nejlepší z  hlediska pevnosti ve  smyku, tažnosti 
a pevnosti v tlaku jeví lepidlo UHU Plus 300.

Obr. 4: 
Příklady postupně používaných typů 
adherendů

Připravují se epoxidací nenasycených sloučenin:
• Katalytickou oxidací v plynné nebo kapalné fázi kyslíkem
• Epoxidací organickými peroxykyselinami
• Epoxidací přes halogenhydriny a jejich deriváty
• Biologickou epoxidací
Epoxidové pryskyřice tvoří významnou skupinu pryskyřic, zasahující do  různých aplikací. 
Využívají se hlavně jako lepidla, zalévací a lisovací hmoty, pojiva kompozitních materiálů 
nebo jako nátěrové hmoty. Nejčastějšími tvrdidly epoxidových pryskyřic jsou tvrdidla 
na bázi aminů a anhydridů.
V této práci je jako adherend zatím využívána uhlíkatá ocel, kterou je nutno před nanesením 
lepidla odmastit. To se provádí pomoci ručního odmaštění chloroformem. Po  tomto 
odmaštění je adherend připraven k lepení. Rozměry lepeného spoje jsou 25 × 25 mm.
Adherendy se vloží do lepící formy. Na odmaštěnou část se nanese pomocí špachtle lepidlo. 
Pro zajištění stejné tloušťky se přidají dva distanční drátky (0,12 mm), konec druhé destičky 
se podloží podložkou, aby nedošlo k ohýbání lepeného spoje a poté se přiloží druhá destička. 
Mezi jednotlivé vzorky se vloží celofán, aby nedocházelo ke vzájemnému slepení. Poté se 
na lepené spoje vloží 1 kg závaží na 24 hodin.
Lepené spoje se postupně vkládají do trhacího zařízení MTS-4/M (Obr. 1) s upínací délkou 
112,50 mm a  rychlostí pohybu čelistí 1 mm/min. Před samotným trháním je zapotřebí 
odstranit přetoky lepidla, abychom byli schopni přesně změřit styčné plochy obou 
adherendů. Výsledkem je mez pevnost (MPa, N), modul pružnosti (MPa) a  tažnost (%). 
Měří se pevnost ve  smyku lepených spojů (Tabulka 1) a  pevnost tlaku válečků (Tabulka 
2). Dále se u zkoumaných lepidel měří pomocí TMA (termomechanické analýzy) a  DMA 
(dynamické termomechanické analýzy) (Tabulka 3) teplota skelného přechodu daného 
lepidla Tg, a dále teploty blízké teplotě skelného přechodu T1 a T2.
Cílem práce je připravit vzorky lepených spojů ze základní komerčně dostupnou pryskyřicí 
CHS Epoxy 371, komerčními a běžně dostupnými epoxidovými lepidly, určenými pro použití 
v  automobilovém průmyslu a  pro běžné použití (Obr. 2). Studovat vliv použitého typu 
adherendu a  mechanické vlastnosti různých testovaných lepidel. Zatím byla provedena 
měření s lepidly UHU Plus 300 (Obr. 3), Pattex repair Epoxy 5 min a pryskyřice Epoxy 371 
tvrzená triethylentetraaminem.

Obr. 1: Trhací stroj MTS-4/M

Obr. 2: Některá běžně dostupná používaná lepidla Obr. 3: Lepidlo UHU Plus 300

Ze současných dosavadních měření vyplývá, že největší pevnosti a tažnosti dosahuje lepidlo
UHU Plus 300, naopak nejnižších těchto hodnot dosahuje Pattex repair Epoxy 5 min. Nejnižší
charakteristické teploty jsou dosaženy u lepidla UHU Plus 300.

PEVNOST VE SMYKU
Mez pevnosti

[N]
Mez pevnosti

[MPa]
Modul pružnosti

[MPa]
Tažnost

[%]

Epoxy 371 1931,3 ± 208,5 5,035 ± 0,69 870,53 ± 11,33 1,24 ± 0,13

UHU Plus 300 4857,37 ± 479,39 7,77 ± 0,54 613,12 ± 62,87 2,26 ± 0,29

Pattex repair
Epoxy 5 min

783,66 ± 59,68 1,44 ± 0,34 789,34 ± 67,79 0,24 ± 0,02

Tabulka 1

PEVNOST V TLAKU
Mez pevnosti

[N]
Mez pevnosti

[MPa]
Modul pružnosti

[MPa]
Stlačení

[%]

Epoxy 371 7116,1 ± 360,8 93,9 ± 4,8 1079,9 ± 58,1 46,5 ± 1,4

UHU Plus 300 9658,4 ± 893,72 128,46 ± 9,08 653,08 ± 59,14 59,7 ± 4,71

Pattex repair
Epoxy 5 min

4477,9 ± 269,3 53,1 ± 7,08 1030,15 ± 139,69 7,6 ± 0,5

Tabulka 2

TMA, DMA
TMA – Tg

[°C]
DMA – T1

[°C]
DMA – T2

[°C]

Epoxy 371 35,30 39,33 50,80

UHU Plus 300 26,20 18,09 33,20

Pattex repair Epoxy 5 min 35,30 43,44 57,70

Tabulka 3

Dále budeme porovnávat vlastnosti lepených spojů s dalšími typy lepidel a na různých 
typech adherendů (měď, nebroušená ocel, broušená ocel, uhlíkatá ocel, žárový pozink, 
galvanický pozink, Zn-Ti, hliník - Obr. 4).


