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Cyberbond xtraflex série – částečně flexibilní kyanakryláty 

(CB2240, 2241, 2242) 

 
 

Cyberbond xtraflex kyanakryláty odolávají dynamickému zatížení 
 

Postupná miniaturizace lepených ploch zejména v elektrotechnickém průmyslu, vede 

k procentuálnímu navýšení zátěže lepidel na rozsahu spár. Ještě před lety byla užívána 

kyanakrylátová lepidla se svou vysokou statickou pevností průměrně od 22 do 25 N/mm
2
 

v mnoha oborech jen pro pomocná lepení a nebyla zdaleka využita, při dnešních malých 

plochách k lepení je očekávána maximální pevnost a tomu odpovídající rychle překročitelná 

zátěžová hranice. 

Nesmíme se ovšem nechat svést vysokými statickými hodnotami, překontrolovat včas 

příslušné náročnější aplikace na rozsahu použitelnosti a s tím spojenými okruhy zatížení.  

V průběhu průzkumu technického užití se ukázalo, že zejména dynamické zatížení vede 

k lepším výsledkům, Cyberbond vyvíjel v posledních letech xtraflex sérii flexibilní produkty, 

které jsou někde mezi lehce tvrdým, nízko viskózním standardním produktem a vysoko 

viskózním a/nebo tixotropním a většinou pomalu vytvrzujícím produktem. Zejména při 

dynamickém zatížení, jako požadavky na změnu teploty, různý rozsah mezer, tak jako vliv 

vlhkosti selhali v minulosti lehce vytvrzující kyanakrylátová lepidla. Při lepení kovu/gumy 

obrázek 1 kde část zatížení může být dokonce i přes měkký základ gumy zachycena, přes 

často nepovšimnuté vyrovnávací poměry základu byly pozorovány úkazy odlučnosti včetně 

několika 100µ silných vrstev lepidla. Ještě důležitější je tématika pevně slepených mezer. 

V následujícím diagramu  2 lze zřetelně rozeznat nenápadné úbytky pevnosti po 5 cyklech od 

100°C do -20°C v tříhodinových změnách částečně flexibilním produktem CB2240, který 

ještě projevuje zbytky pevnosti 52%, mezitím co standardní kyanakrylátové lepidlo na bázi 

ethylesteru prokázalo jen 28%. 

Na zkušebním vzorku z nerezavějící oceli, který byl po lepení a úplném vytvrzení vystaven 

klimatickému zatížení, ukazuje diagram 3 chemicko-technické rozdíly ještě zřetelněji. 

Pevnost byla zjištěna ještě ve vyšším rozsahu od 22 N/mm
2
 , není negativní vliv ani přes 

deficit lepení, ani přes zajistitelný přilnavý pokles pevnosti. Korozi působící vlivy v tomto 

klimatu byly proto obcházeny, zatímco ušlechtilá ocel byla zvolena jako základní surovina. 

V praxi se potvrdil tento laboratorní výsledek, při korosivních nevhodných podmínkách (např. 

zkouška v solné mlze) odolala vrstva lepidla také rozptylu vlhkosti. Obrázek 2 ukazuje ocel 

armovanou gumovým profilem po zkouškách v solné mlze a nekryté okraje ukazují začínající 

korozi (viskozitě a nanášecí technice se musí při takovéto aplikaci věnovat zvláštní pozornost. 
 

 

 

 

 



Při částečné flexibilizaci, kterou můžeme popsat jistě také pevnost v odchylování jako druh 

zatížení. Na ocelovém zkušebním vzorku ST37 a střední síly vrstvy lepidla od 0,5 mm byl 

zjištěn následující diagram 1 . Diagram 1 ukazuje srovnání dvou modifikovaných produktů. 

Oba produkty mají stejnou viskozitu, vliv síly vrstvy je minimalizován.  

V praxi můžeme ukázat např: lepení u hnacích řemenů obrázek 3 z látkových materiálů firmy 

Siegling, Iberova, jejichž lepené plochy se překrývají, úspěšný je též při nepřetržitém chodu a 

se zvyšující se teplotou zatížení lepeného spojení. 

Uživatelům je dále nápadné, že samotné reakční chování se jen neparně odchyluje od 

standardních produktů, ale také zde platí, že vzdušná vlhkost resp. základ  má velký vliv na 

proces vytvrzování všech reakčních kyanakrylátů. 

Dále v průmyslovém používání bylo zjištěno, že teplotní odolnosti diagram 4 a 5 u těchto 

modifikovaných, částečně flexibilních produktů, jak v krátkém čase stárnutí, tak v celém 

teplotním rozsahu ukázali příznivé hodnoty. sice se řadí všechny kyanakryláty ke skupině 

termoplastů, přesto se zde můžou vyskytovat značné rozdíly v technickém užití. Jistě se bude 

zjišťovat budoucí vyžití předností Cyberbond xtraflex série, očekává se budoucí vývoj 

v tomto směru. K aplikování malého množství lze použít také dávkovací zařízení v mikro 

oboru. Pro technologii čipových karet obrázek 4 je zařízení pro lepení se stávající 

kyanakrylátovou technologií ve spojení s vypilovanou Cyberbond LINOP nanášecí 

technikou a realitě odpovídající kritéria zatížení. 

 

 

 
 

 

 

Diagram 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2 

 

Diagram 3 

 

Diagram 4 

 

Diagram 5 

 

 

Obrázek 1   = Bild 1 

Obrázek 2 = Bild 2 

Obrázek 3 = Bild 3 

Obrázek 4 = Bild 4 


