
 

Lepené spoje 

Lepené spoje patří mezi spoje nerozebíratelné. Lepení je postup 

spojování stejných nebo různých materiálů pomocí lepidla. Lepeny 

jsou dnes vnější plochy letadel, mostů, střešních a okenních 

konstrukcí, částí automobilů, dalším příkladem je lepení trubek, 

nalepování brzdového nebo umělohmotného obložení na kovové 

součásti, břitových destiček na řezné nástroje. 

Princip lepení: 

Přilnutí lepidla ke spojovaným součástem je způsobeno: 

 Adhezí tj. přilnavostí lepidla k materiálu spojovaných částí 

 Kohezí tj. vnitřní soudržnost lepidla, je tvořena souhrnem všech  

                 přitažlivých sil, které brání oddálení jednotlivých  

                 molekul lepidla od sebe. 

 

Materiál, který lze lepit: 
 
Dřevo, plasty, keramika, sklo, kovy a různé kombinace těchto 
materiálů. 

 

Postup lepení: 
 
Na stykové plochy spojovaných částí se nanese tenká vrstva lepidla, 
která přilne k povrchu tím, že pronikne do pórů a nerovností 
stykových ploch. Lepení se používá tam, kde není možné provést 



spojení pájením nebo svařením. Po dobu tuhnutí lepidla je nutné 
stykové plochy spojovaných částí zatížit. 

 
Lepidla: 
 
Základní složkou lepidel jsou umělé epoxidové pryskyřice.  
Většina pryskyřicových lepidel obsahuje tyto složky: 

- Pojiva – jsou hlavní složkou lepidel (epoxidová pryskyřice). 
- Rozpouštědla – jsou látky, ve kterých jsou rozpouštěny 

pojidlové složky (aceton, benzen, toluen). 
- Plnidla – vytváří kostru pro pojidlovou složku. Přidáním většího 

množství plnidla vytvoříme z lepidla tmel (oxid křemičitý, 
zinková nebo titanová běloba).  

- Tvrdidla – (tužidla nebo katalyzátory) – přidávají se ve velmi 
malém množství, reagují spojidly. 

- Urychlovače – urychlují chemickou reakci.  
 
Dělení lepidel podle teploty tuhnutí:  

 Lepidlo tuhne při normální teplotě (20°C) 

 Lepidlo tuhne při zvýšené teplotě (nad 20°C) 

 Lepidlo tuhne při vysoké teplotě (200°C) 

 Lepidlo tuhne při vysoké teplotě a při současném působení 
vnějšího tlaku 
 

     Dělení lepidel podle složení: 

 Jednosložková lepidla – jsou smíchaná lepidla s ředidlem. 
K vytvrzení dochází na vzduchu po odpaření ředidla. 

 Dvousložková lepidla – působí po smíchání lepidla a tvrdidla. 
 

     

 

 

 



Výhody lepených spojů: 
- Lepením lze spojovat materiály rozdílných vlastností 
- Lepením lze spojovat velmi tenké plochy 
- Nezeslabují nosný průřez 
- Spojované součásti se nezahřívají, takže se nemění jejich 

vlastnosti 
- Menší deformace 
- Odolávají povětrnostním vlivům 
- Dobrý vzhled 
- Lepením lze dosáhnout úspory materiálu 
- Zaručují těsnost 

 
Nevýhody lepených spojů: 

-  Menší pevnost spoje 
-  Nesnáší vysoké teploty 
- U některých lepidel dlouhá doba tuhnutí 
- Někdy potřeba dalšího strojního zařízení – lisu 

 

Výpočet lepených spojů: 
Lepené spoje by měly být zatíženy tak, aby byly namáhány pouze na 
smyk. 
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τ,

PS   - pevnost spoje ve smyku ( MPa), závisí na druhu použitého  

             lepidla a druhu materiálu spojovaných částí. 

          Pro lepení ocelových částí syntetickými lepidly platí: 

         τ,
PS = 25 – 55 MPa 

         Pro lepení dřevěných částí syntetickými lepidly platí: 

         τ,
PS = 5 – 12 MPa 

 

 k  - součinitel bezpečného spoje (k ˃ 1) 



Provedení lepených spojů: 

Pájení se používá při spojování plechů nebo jiných tenkostěnných 

částí. Pro vytvoření pevného spoje musí být styková plocha 

spojovaných částí co největší. Zvětšení stykové plochy lze 

dosáhnout pomocí stykové desky, zešikmením stykové plochy 

nebo pomocí vhodně tvarovaných součástí. 

 

 
 

     Stykovou plochu lze zvětšit i vhodnou úpravou a přizpůsobením   
     spojovaných částí. Příkladem je provedení pájeného spoje dna  
     nádrže. 

 

 
 



 
Otázky k opakování:  

1. Mezi jaké spojení patří lepení 
2. Vysvětlete princip lepení 
3. Jaké druhy lepidel znáte 
4. Vyjmenujte základní složky lepidel 
5. Jaké jsou výhody lepení 
6. Jaké jsou nevýhody lepení 
7. Jak se vypočítá pevnost spoje 
8. Načrtni příklady provedení lepených spojů 
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