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Závěr 

Práce je součástí projektu, který se zabývá modifikacemi povrchů polymerní a skleněné 

vláknité výztuže za účelem dosažení jejich lepší smáčivosti. Cílem bylo porovnat 

povrchové vlastností plazmaticky upravovaných vláken oproti původnímu stavu a dále 

zkoumat vliv těchto změn na jejich mechanické vlastnosti – na tahovou únosnost 

a soudržnost s cementovou matricí. Upravovány byly dva typy vláken. Vlákna BeneSteel 

55 (ø 0,48 mm) jsou vyrobena ze směsi polymerů polypropylenu (PP) a polyetylénu (PE) 

a vlákna Concrix ES (ø 0,5 mm) vyrobena z polyolefínu (PO). 

Provedeny byly modifikace vláken v nízkotlakém plazmatickém výboji v kyslíkové 

atmosféře. Lišily se pouze v časových úsecích, jimiž byla vlákna modifikována (5 až 

480 s). Takto upravené jednotlivé skupiny vláken byly dále vzájemně porovnávány pro 

odhalení vlivu modifikací na morfologii povrchu a jejich mechanické vlastnosti. 

Jako první byla zkoumána hmotností bilance vláken před a po povrchových 

úpravách plazmatem. Výsledky prokázaly úbytek hmotnosti v závislosti na délce 

povrchové modifikace. V některých případech vlákna ztratila až několik jednotek procent 

ze své původní hmotnosti. Příčinou je narušení povrchu vláken, které bylo prokázáno na 

mikroskopických snímcích pořízených elektronovou mikroskopií. 

Změna smáčivosti bylo ověřena měřením kontaktních úhlů pomocí přímé optické 

horizontální soustavy. Již po 5 sekundách působení plazmatu byla naměřena o polovinu 

lepší smáčivost, než jaké dosahují referenční vlákna. V případě vláken Concrix ovšem 

docházelo k degradaci smáčivosti v čase. Po 30 dnech od provedení modifikací se 

smáčivost vracela k referenčním hodnotám. 

Míra vlivu povrchového poškození modifikovaných vláken na jejich mechanické 

vlastnosti byla prokazována pomocí tahových zkoušek. Ukázalo se, že doba 

plazmatických modifikací je nepřímo úměrná tahové únosnosti vláken. Tahová nosnost 

nejdéle upravovaných vláken klesla až o několik desítek procent. Ovšem vlákna 

vystavená plazmatu po dobu menší než 120 sekund snížení tahové únosnosti 

nevykazovala. 

Pro následné experimenty byla vybrána vlákna modifikovaná plazmatem po dobu 

30 sekund. Vlákna vykazovala dobré zlepšení smáčivosti a zároveň minimální ztrátu 

mechanických vlastností. 



Plazmatické povrchové modifikace polymerních makro 

vláken používaných jako výztuž v betonových konstrukcích 

 

 

   

 

56 

Skutečný význam modifikované smáčivosti na soudržnost mezi vlákny 

a cementovou matricí byl zkoumán prostřednictvím pull-out testů. Modifikovaná 

a referenční vlákna byla kotvena ve vzorcích z cementové pasty, ze kterých byla po 

28 dnech vytahována za volný konec. Vlákna modifikovaná plazmatem po dobu 

30 sekund vykazovala až o několik desítek procent vyšší soudržnost s cementovou pastou 

než vlákna referenční. Zatímco všechna referenční vlákna byla ze vzorků vytažena, 

některá upravená vlákna byla přetržena. 

Dále se testovala pevnost v tahu za ohybu betonových trámců vyztužených danými 

vlákny. Experiment byl destruktivní čtyř-bodový a ve všech případech prokázal pružno-

plastické chování se zpevněním. Vzorky obsahující modifikovaná vlákna však nedosáhly 

výrazně lepších výsledků než vzorky referenční. Mez pružnosti zůstala ve všech 

případech téměř identická. Změny byly zaznamenány až v plastické odezvě, kdy 

modifikovaná vlákna zabraňovala v otevírání vzniklé trhliny účinněji než vlákna 

referenční. 
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