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Cílem práce je připravit lepené spoje s  komerčně používanými polyurethanovými lepidly. Porov-
nat jejích mechanické vlastnosti a pevnosti lepených spojů na adherendu z uhlíkaté oceli a hliníku 
a zjistit teplotu skelného přechodu Tg jednotlivých lepidel pomocí termomechanické analýzy (TMA) 
a dynamické mechanické analýzy (DMA). Pozorovat vliv různých příprav povrchů kovových adheren-
dů na kvalitu lepeného spoje.
Polyuretany jsou polymerní látky, které jsou díky svým vynikajícím vlastnostem použitelné v mnoha 
odvětvích. Nejznámějším využitím PU jsou PU pěny, které se jsou velmi využívané ve stavebnictví. 
Dalším uplatněním polyurethanů, jsou PU matrace, lepidla, vlákna, izolace a další. Reakcí polyolu 
a polyisokyanátu vznikne produkt s urethanovou vazbou (Obrázek 1).
Příprava adherendů byla provedena několika způsoby. Prvním a nejjednodušším způsobem bylo ruční 
odmaštění, místo lepeného spoje bylo očištěno rozpouštědlem (hliník pomocí acetonu a uhlíkatá ocel 
pomocí chloroformu). Dalším způsobem bylo odmaštění destiček v  Soxhletově přístroji (Obrázek 2) 
za použití stejných rozpouštědel jako u ručního odmaštění po dobu 60 min. Třetím způsobem úpravy 
povrchu adherendu bylo použití primeru 3M P595 (Obrázek 3), kterým bylo potřeno lepené místo a po-
necháno než zaschlo. Posledním způsobem byla úprava dle normy ČSN ISO 4588.
Příprava lepeného spoje byla provedena tak, že se první upravený adherend vložil do  lepící formy 
(Obrázek 4), na předupravenou část adherendu bylo v případě tubových lepidel (Obrázek 5) naneseno 
lepidlo špachtlí nebo v případě kartušovaných lepidel pomocí lepící pistole (Obrázek 6). Do lepidla 
byly vloženy dva distanční drátky (0,12 mm), aby tloušťka lepeného spoje byla všude stejná, konec 
druhého adherendu byl podložen destičkou, aby nedocházelo k ohýbání lepeného spoje a nakonec 
byl přiložen druhý adherend. Mezi lepené adherendy byl vložen celofán, aby se navzájem neslepily 
(Obrázek 7 a Obrázek 8). Lepený spoj byl nechán v lepící formě po dobu 24 hodin pod zátěží 1 kg.
Pevnost lepeného spoje byla určena smykovým namáháním na trhacím přístroji MTS-4/M (Obrázek 9). 
Výsledkem jsou mez pevnosti ve smyku (MPa), modul pružnosti (MPa) a tažnost (%). Dalším měřením 
jsou charakteristické teploty Tg (TMA), T1 a T2 (DMA). Výsledky měření jsou uvedeny v tabulkách 1 a 2.

Vzorek  
lepidla

Způsob  
úpravy

Adherend Mez pevnosti  
[MPa]

Tažnost  
[%]

Modul pružnosti  
[MPa]

Průměr Směrodatná 
odchylka

Průměr Směrodatná 
odchylka

Průměr Směrodatná 
odchylka

Ruční  
odmaštění

Hliník 3,52 0,52 1,07 0,33 795,44 516,81

Uhlíkatá ocel 5,70 1,10 1,17 0,26 633,09 202,34

Odmaštění v Sox- 
hletově přístroji

Hliník 1,88 0,17 0,44 0,05 529,69 50,37

Uhlíkatá ocel 1,28 0,45 0,4 0,02 306,09 34,13

Pomocí primeru
3M P595

Hliník 0,85 0,31 0,21 0,03 340,17 140,34

Uhlíkatá ocel 2,85 0,44 0,36 0,12 963,4 77,68

Ruční 
odmaštění

Hliník 2,71 0,55 0,59 0,18 639,41 61,70

Uhlíkatá ocel 5,50 0,74 1,78 0,32 633,67 78,72

Odmaštění v Sox- 
hletově přístroji

Hliník 3,45 0,62 0,94 0,26 642,27 95,90

Uhlíkatá ocel 2,72 0,89 0,58 0,37 964,46 52,20

Pomocí primeru
3M P595

Hliník – – – – – –

Uhlíkatá ocel 0,61 0,08 0,21 0,04 271,87 41,42

Dle normy  
ČSN ISO 4588

Hliník 8,78 1,24 2,89 0,39 533,50 142,11

Uhlíkatá ocel 8,54 0,74 2,32 0,58 878,61 39,19
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Tabulka 1: Naměřené hodnoty pevnosti ve smyku, tažnosti a modulu pružnosti

V současné době není ještě u lepidla Bison Power Adhesive provedeno měření na adherendu upravovaném 
dle normy ČSN ISO 4588. U lepidla A280/400BK se vzorky lepených spojů na hliníku samovolně rozlepily, 
takže u nich nemohlo být provedeno měření. Z výsledků uvedených v tabulce 1 vyplývá, že lepené spoje 
na  adherendu uhlíkatá ocel většinou dosahují vyšších hodnot pevnosti, jak u  lepidla A280/400BK, tak 
i u lepidla Bison Power Adhesive. Z úprav adherendu se zatím jeví jako nejlepší úprava dle normy ČSN ISO 
4588 a nejhorší pomocí primeru 3M P595.

Tabulka 2 ukazuje nižší hodnoty teplot Tg, T1 a T2 u lepidla A280/400BK.

Tabulka 2: Naměřené hodnoty Tg, T1 a T2

Tabulka hodnot Tg, T1 a T2

Vzorek TMA – Tg [°C] DMA – T1 [°C] DMA – T2 [°C]

Bison -6,7 -12,37 19,20

A 280/400 BK -28,5 -13,59 9,40

Závěr: V současné době byly zatím připraveny lepené spoje pouze pomocí dvou lepidel na dvou ty-
pech adherendů na čtyřech úpravách povrchu adherendů. Z výsledků vyplývají nižší hodnoty Tg u lepidla 
A280/400BK, většinou vyšší hodnoty pevnostních charakteristik u adherendu z uhlíkaté oceli a úprava 
adherendu dle normy ČSN ISO 4588. Práce průběžně probíhají, cílem je studium vlivu různé přípravy 
povrchu kovových adherendů pro lepení na mechanické vlastnosti lepeného spoje u různých typů poly-
urethanových lepidel.
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 Obrázek 6: 
Kartušované 
lepidlo  
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 Obr. 9: Trhací zařízení MTS – 4/M

 Obrázek 3: Úprava adherendu  
pomocí primeru 3M P595

 Obrázek 5: Lepidlo Bison  
Power Adhesive v tubě

 Obrázek 1: Vznik urethanové vazby

 Obrázek 4: 
Lepící forma

 Obrázek 2: 
Soxhletův přístroj


