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Technologie 

Výsledek vzdělání: Žák pochopí podstatu ohýbání. Str  zŽák 

Žák pochopí podstatu lepení. 

Stručně popíše jeho použití. 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 Pracovní list - Lepení 

Při lepení materiálů nám vznikne nerozebiratelný spoj. Jeho pevnost 

a soudržnost zajišťuje tenká vrstvička lepidla cca 0,05 až 0,15 mm. 

Výhodou lepení je, že můžeme lepit k sobě různorodé materiály: 

sklo+plast, dřevo+kůže, kov+pryž, kov+plast a jiné. Takovéto 

kombinace se vyskytují hodně v automobilovém průmyslu, ve 

stavebnictví, ve strojírenství. 

Lepené spoje se využívají tam, kde spojování součástí pomocí 

svařování (vysoká teplota), nýtování (díry, je drahé a těžké) je 

nevhodné. 

U lepených spojů je důležitá PŘILNAVOST(adheze). 

Mechanická adheze spočívá vtom, že při lepení některých látek(savé) 

pronikne lepidlo do povrchu (do pórů-dřevo). 

Specifická adheze vzniká při lepení kovů, kde na povrchu působí 

mezimolekulární napětí mezi lepidlem a kovem. 

U lepených spojů je důležitá SOUDRŽNOST(koheze). 

Jedná se o vnitřní pevnost lepidla. 

Lepený spoj drží bezpečně tehdy, když jsou-li vnější síly menší než 

přilnavost spoje. 

Lepidla dělíme na tuhnoucí za studena (chemická reakce při 

pokojové teplotě) a za tepla (150°C-250°C). Spoje je vhodné 

v lepené poloze zafixovat a zatížit. 
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Lepidla dále rozlišujeme jednosložková (směs lepidla a ředidla)-ke 

spojení dojde po odpaření ředidla a vytvrzení spoje. 

Lepidla dvousložková (lepidlo a tužidlo)-po smíchání dojde k rychlé 

reakci a musíme urychleně použít připravenou směs a spoj slepit. 

Postup před lepením: 

Budoucí spoj musíme dokonale mechanicky i chemicky očistit (zbavit 

povrchy nečistot a mastnoty a zdrsnit ho). Připravíme si směs lepidla a  

tužidla těsně před lepením. 

Postup při lepení: 

Lepidlo se nanese na zdrsněné povrchy oboustraně a u hladkých 

povrchů na jedné straně. Obě spojované části jsou k sobě zafixovány 

až do úplného vytvrzení lepidla. 

Často používaný způsob spoje je přeplátovaný, s jednou nebo dvěma  

styčnicemi. 

 způsoby lepení plastových trubek 
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Pracovní list -Lepení 

TEST 

1. Jaké jsou výhody lepených spojů? 

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………. 

2. Rozděl lepidla podle teploty: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3. Co se provádí před lepením? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4. Jak se provádí samotné slepení součástí? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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Pracovní list -Lepení 

TEST 

1. Jaké jsou výhody lepených spojů? 

Lze k sobě lepit různorodé materiály.Lepené spoje se používají 

tam, kde je nemožné použít svárový spoj (vysoká teplota) nebo 

nýtování (zeslabení a zatížení materiálu). 

2. Rozděl lepidla podle teploty: 

Lepidla tuhnoucí za studena - pokojová teplota. 

Lepidla tuhnoucí za tepla- 150°C až 250°C 

3. Co se provádí před lepením? 

Provádíme mechanické a chemické očištění (nečistoty a mastnota) a 

povrchy spoje zdrsníme. 

4. Jak se provádí samotné slepení součástí? 

U savých materiálů se nanese lepidlo na obě lepené a zdrsněné 

plochy a u hladkých ploch pouze na jednu stranu. Obě části spoje 

se zafixují a zatíží. Ponechají se do úplného vytvrzení lepidla. 
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