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Obrázek se dá nakreslit, namalovat, poskládat z útržků papíru, ale také chemicky vyleptat! 

Pro výrobu obrázku leptáním využijeme měděnou fólii, která se běžně používá při výrobě 

plošných spojů.  

 

Plošný spoj 

je destička ze sklolaminátu s nalepenou měděnou fólií (tzv. cuprextit), ve které jsou 

vyleptané „cestičky“ a pájecí body elektronického obvodu. 

 

Průmyslově se plošné spoje vyrábí fotografickou cestou. My použijeme jednodušší způsob 

přenosu obrazu pomocí nažehlení černého toneru laserové tiskárny. Obrázek vytiskneme na 

lepící stranu barevného papíru. Následným nažehlením se toner přenese na měděnou fólii a 

papír se pak snadno odlepí ve vodě. Nechráněnou fólii odleptáme, smyjeme toner a obrázek 

bude hotový.  

 

Materiál a pomůcky: 

− cuprextitová destička (k dostání v prodejnách elektronických součástek) 

− pilka na železo a smirek 

− PC s černobílou laserovou tiskárnou 

− bílý kancelářský papír 

− barevné lepící papíry 

− malé papírové samolepky 

− papírové kapesníky 

− nůžky 

− utěrka 

− žehlička 

− černý lihový fix (na případné korektury) 

− aceton 

− 40% roztok FeCl3 

− ochranné rukavice a brýle 

 

 

Pracovní postup: 

1. Podle velikosti obrázku vyřízneme z cuprextitu pilkou na železo destičku požadované 

velikosti. Ostré hrany začistíme smirkovým papírem. Měděnou fólii odmastíme 

papírovým kapesníkem namočeným v acetonu.  

2. Na počítači si připravíme zrcadlově obrácenou černobílou předlohu (nikoliv v odstínech 

šedi). Při pozdějším nažehlení totiž znovu dojde k překlopení obrazu. Obrázek vytiskneme 

na obyčejný bílý kancelářský papír, abychom věděli, kam přesně se předloha vytiskne.  

3. Z barevného lepícího papíru (na barvě papíru nezáleží, jde nám o lepící stranu) 

vystřihneme obdélník velikosti destičky a pomocí čtyř malých papírových samolepek ho 

nalepíme přes vytisknutou předlohu. 

4. Papír s nalepeným obdélníkem vložíme se stejnou orientací do zásobníku tiskárny. 

Nastavíme typ papíru „silný karton“ (= pomalý průchod tiskárnou) a maximální sytost a 

kontrast. S tímto nastavením předlohu vytiskneme na lepící stranu papíru. 



5. Lepící papír opatrně vystřihneme, aniž bychom se dotýkali potištěné strany, přiložíme 

lepící stranou (= tiskem) na měděnou fólii destičky a přes hrany přilepíme opět pomocí 

samolepek. Papír musí být napnutý a nesmí odstávat. 

6. Na stůl položíme utěrku, na ní destičku předlohou nahoru a překryjeme listem čistého 

kancelářského papíru. Žehličku rozehřejeme na „dvojku“ a mírným tlakem a pohyby 

zažehlujeme toner asi jednu minutu. Toto je nejchoulostivější část postupu. Správný čas 

je třeba pro konkrétní typ žehličky vyzkoušet. Platí tady ani málo (toner přilne 

nedokonale), ani moc (toner se rozpije a nemá ostré okraje). 

 

TIP: S časem zažehlování, teplotou žehličky a přítlakem je třeba experimentovat. Pokud se 

„přenos“ obrazu napoprvé nepovede, nic se neděje – toner lze setřít acetonem a nažehlovat 

znovu, dokud se přenos nezdaří. 

 

7. Po vychladnutí dáme destičku s papírem na pár minut do misky s vlažnou vodou. Lepidlo 

se rozpustí a papír snadno sloupneme. Na povrchu měděné fólie zůstane přenesený 

obraz předlohy. 

8. Obraz musí být neporušený a s ostrými okraji. Případné nedostatky můžeme vyretušovat 

černým lihovým fixem. 

9. Destičku vložíme do misky a zalijeme leptacím roztokem chloridu železitého. S destičkou 

opatrně pohybujeme pinzetou a kontrolujeme průběh leptání. Při pokojové teplotě trvá 

leptání asi 15—20 minut. 

10. Vyleptanou destičku vyjmeme, důkladně opláchneme vodou a osušíme. Toner setřeme 

acetonem. 

 

 

 

 

 

 

 


