
Cyberbond CS s.r.o. 
Cyberbond Group 
Tyršova 194  
411 17 Libochovice 
tel./fax: +420 416 591 802 
IČO 27265021 

Vedení (Geschäftsführer):      Sídlo společnosti:  Commerzbank AG Hannover  
Ulrich Lipper (výkonný ředitel)      Wunstorf          č.:330 761 800, ref. značka:250 400 66 
Dieter Rademacher (technický ředitel)      Obchodní rejstřík Neustadt  Stadtsparkasse Wunstorf 
James East      HRB 2944    č.:1090 90, ref. značka:251 524 90 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lepidla tvrzená UV-zářením – systémy  
 
� Lepidla tvrzená UV-zářením jsou jednosložkové systémy bez ředidel tvrzené hlavně za studena. 

Tyto výrobky se rychle vytvrzují působením UV-záření. Obecně celý systém pracuje takto: Kapalné 
lepidlo nazývané monomer je naplněn fotoiniciátory. Jsou-li tyto fotoiniciátory aktivovány světlem, 
mění se na tzv. radikály a začíná proces polymerizace. Bází pro většinu lepidel UV jsou akryláty či 
epoxidy. Existují tři hlavní systémy: výrobek se nanese na jednu z lepených součástí. Obě části se 
spojí a pak se ozáří UV-zářením. Výhodami těchto radikálových součástí jsou tyto a) sami určujete 
čas mezi nanesením a slepením, b) velmi rychlý čas tvrdnutí po ozáření a c) vysoká konečná 
pevnost ve smyku. Omezením tohoto systému se to, že alespoň jedna ze spojovaných částí musí 
být průhledná a nesmí blokovat paprsky UV.  

 
� Druhý systém se nazývá kationaktivní lepení. Lepidlo je naneseno a dostatečně aktivováno UV 

zářením. Součásti se spojí a závěrečné pevnosti se dosahuje později za pokojové teploty bez 
nutnosti dalšího ozařování. Výhodou tohoto systému je to, že součásti nemusí být průhledné. 
Nevýhodou je to, že doba mezi nanesením a slepením po ozáření je krátká a celková doba 
polymerizace je delší než u dříve popsaného systému.  

� Třetí a rovněž populární jsou lepidla UV zkombinovaná s pomocnými adhezívními systémy. Ze 
sortimentu Cyberbond můžeme nabídnout dvě odlišné kombinace: za prvé jde o UV/anaerobní 
systém, kde jsou viditelné součásti polymerizovány UV zářením a části nevystavené UV záření se 
vytvrzují díky nepřítomnosti vzduchu a kontaktu kovu. Za druhé pro plochy, které jsou zastíněny, je 
zde jiný systém, který umožňuje kompletní polymerizaci přivedením tepla po ozáření.  

Systémy tvrzené UV zářením pokrývají velmi speciální oblast ve světě lepidel. Např. lepení skla je 
pomocí kyanakrylátů velmi obtížně dosažitelné vlivem problémů se stárnutím a epoxidy jsou prostě 
příliš pomalé. Z těchto důvodů jsou UV lepidla absolutně předurčeny k aplikacím sklo na sklo a sklo na 
kov.  
 
V anaerobních lepidel jsou vlákna pevná, ale zbytek lepidla mimo spoj vždy zůstává kapalný. Použitím 
UV/anaerobního výrobku bude dosaženo procesu zpevnění stejným způsobem, ale zbytek 
anaerobního výrobku, který může účelně zakrývat nebo označovat hlavu šroubu, bude vytvrzen pomocí 
světla. Dalším typickým použitím lepidel UV je těsnění spínačů a relé.  

 
UV záření, lampy a zařízení  
 
Spektrum UV záření se dělí do následujících oblastí:  
VUV 100 – 200 nm 
UVC 200 – 280 nm 
UVB 280 – 315 nm 
UVA 315 – 380 nm 
 
Viditelné světlo   380 – 790 nm 
 



  

Vlnový délka se postupně zmenšuje od VUV k viditelnému světlu. Z ekologického a zdravotního 
hlediska je UVA záření lepší než UVB záření atd. Ovšem nejlepší by bylo záření o dlouhých vlnových 
délkách, resp. viditelné světlo. Jestliže je ale vyžadována velmi rychlá reakce a nelepivý povrch, je 
efektivnější světlo krátkých vlnových délek poskytované UVA zářením. Většina UV lepidel je nejlepších 
při vlnových délkách 200 až 500 nm. Pro absorbci nežádoucích a nepotřebných vlnových délek je 
možno použít filtry. Z tohoto důvodu je velmi důležité pracovat s nejvhodnějšími a správně seřízenými 
stroji. Také hygiena na pracovišti je velmi důležitá.  
 
Pokud se týče UV lamp, rozlišujeme mezi:  
 
� železem dotované lampy (F-lampy) 
Tyto lampy představují největší spektrum těchto tří verzí. Poskytuje vysokou intenzitu v oblasti UVA, 
UVB a také v oblasti viditelného světla. F-lampa je ideální pro povrchové a hloubkové tvrdící účely.  
� galiem dotované lampy (G-lampy) 
Tato lampa dosahuje nejvyšší intenzitu v oblasti viditelného světla a v oblasti UVC. Zejména se 
používají pro procesy hloubkového tvrdnutí.  
� rtutí dotované lampy (H-lampy) 
Doporučená lampa pro použití v oblasti UVC pro vysušení povrchů a pro tvrdnutí tenkých vrstev.  
 
Jak je možno vidět na obr. 1, každá lampa poskytuje optimální výsledky pro určité vlnové délky. Pomocí 
výše uvedené adhezívní tabulky můžete zvolit správnou lampu pro jakýkoliv výrobek. Ale je nutno 
připomenout, že správná volba kombinace lepidla a lampy také velmi závisí na materiálu lepených 
součástí. Díky skutečnosti, že i průhledné součásti (plasty a sklo) mohou absorbovat více či méně UV 
světla, jsou navrženy fotoiniciátory, které fungují dobře zejména s viditelným světlem. V těchto 
případech by mělo být zvoleno lepidlo tvrdnoucí ve viditelném světle (380 – 500 nm) v kombinaci s G-
lampou. Zajímavé je to, že adhezívní vrstva sama může absorbovat UV záření a u těchto bude 
vyžadován také systém tvrdnoucí za viditelného světla, zejména je-li adhezívní vrstva silnější.  
 
Dále obecně řečeno existují dva ozařovací přístroje. Za prvé může být světlo aplikováno bodově a za 
druhé pomocí světlometu. Bodové se používá, je-li aplikační oblast menší než 1 cm2.  Výhodou tohoto 
přístroje je to, že můžete dosáhnout velmi vysoké intenzity bez vyvinutí přílišného tepla. Větší plochy 
mohou být jednoduše osvětleny reflektorem. Je dostupné zařízení, které je vhodné pro plocha až do 
100 cm2 a dokonce i větší.  
 
U každé aplikace je nutno pečlivě zvážit jednu skutečnost. UV lampy vyvíjejí mnoho tepla. Přibližně 30 
% je skutečné UV světlo a 50 % je teplo, zejména infračervené. Snažíte-li se spojit součásti citlivé na 
teplotu, je proto nutno uvážit použití speciálních reflektorů za účelem filtrace IR a ke snížení teploty o 
přibližně 30-50%, což pak může umožnit spojení takových citlivých součástí.  
 
 

Proces lepení  
 
Kromě druhu lampy, resp. intenzity světla, je proces polymerizace ovlivněn:  
� vzdáleností lampy od lepidla,  
� tloušťky adhezívní vrstvy,  
� dobou ozáření,  
� průhledností součástí,  
� absorbcí UV záření, vlastnostmi součástí,  
� stářím lampy.  
 
Jsou možné různé aplikace:  
�  lepení, 
�  přidržování, 
�  upevňování, 
�  těsnění, 



  

�  zapuštění a zapouzdření,  
�  povlakování a značení.  
 
Výběr lepidla velmi závisí na tom, co je potřeba udělat. Viskozita a vlastnosti tečení nabývají důležitosti. 
Některé otázky, jež musí být položeny, jsou: Mělo by lepidlo pronikat neb by mělo zůstat tam, kam bylo 
naneseno? Je důležitý optický dojem? Není nutno získat zcela bezbarvý a průhledný výrobek? Nebo je 
požadováno adhezívní krytí či značení? Je výrobní proces rychlý a vyžaduje rychlý systém, nebo bude 
lépe vyhovovat pomalejší systém? Je nutno, aby byl povrch nelepivý?  
 
Je nutno také pamatovat na to, jak mají být produkty nanášeny. Mohou být nanášeny ručně z 
uživatelsky přívětivých lahví nebo automaticky. Cyberbond může nabídnout kompletní dávkovací 
systémy, včetně vhodných lamp pro individuální pracovní stanice nebo pro integraci do 
poloautomatických či zcela automatických výrobních linek.  
 
U společnosti Cyberbond jsme zjistili, že to vše může tvořit komplexní systém a tato brožura může 
poskytnout pouze základní přehled. Proto nás prosím kontaktujte a probereme různé dostupné systémy 
a výrobky, a můžete si sami vyzkoušet dobře známé a zákaznicky orientované služby společnosti 
Cyberbond. Bude nám potěšením vést Vás jako naše zákazníky k objevení nejlepších řešení systémů a 
pro dosažení uspokojivých hospodářských výsledků, které vyžadujeme pro Vaše výrobní procesy.  
 

 


