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Abstrakt

Tato bakalářská práce pojednává o
zkoušení vybraných lepidel pro le-
pený spoj mezi vysokohodnotným
betonem (dále HPC) a ocelí s růz-
nými povrchovými úpravami a růz-
ným ošetřením. Vysokohodnotný be-
ton, který je jedním ze dvou lepe-
ných adherendů, je beton, který pře-
sahuje hodnotu 100 MPa v tlaku po
28 dnech zrání. Druhým adheren-
dem je ocel bez povrchové úpravy a
s povrchovou úpravou ve formě zin-
kového povlaku. Vzorky jsou zkou-
šeny dvěma různými způsoby. První
pro ověření tahové pevnosti tupého
styku. Druhá zkouška ověřuje smy-
kovou pevnost.

Klíčová slova:
vysokohodnotný beton, ocel, spoj,
lepidlo, povrchová úprava, smyk

Vedoucí práce:
prof. Ing. Petr Hájek, CSc.
Katedra konstrukcí pozemních sta-
veb,
Thákurova 7,
166 29 Praha 6 - Dejvice

Abstract

This bachelor thesis deals with the
test of selected adhesives for glued
connection with high performance
concrete (HPC) and steel with var-
ious surface treatments. High per-
formance concrete, which is one of
two adherences, is a concrete that
exceeds the 100 MPa compressive
strength after 28 days. The second
adherend is the uncoated steel and
steel with zinc coating. Samples are
tested in two different ways. First
to verify tensile strength of bond
connection. The second test verifies
shear strength.

Keywords:
HPC, concrete, steel, joint, connec-
tion, glue, surface, shear
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Kapitola 1

Úvod

Cílem této bakalářské práce je výběr a ověření vhodného lepidla pro spoj
mezi vysokohodnotným betonem (high performance concrete - HPC) a ocelí.
Vysokohodnotný beton se v poslední době stále více používá i v České republice
a to v konstrukčních prvcích, v prvcích designových, jako je nábytek v interiéru
i exteriéru. Další aplikace jsou lehké fasádní panely provětrávaných fasád.
Právě fasádní panely pro obvodové pláště a mobiliář pro železniční stanice,
kterými se zabývám v rámci projektů řešených na FSv ČVUT v Praze, mě
stále častěji vedly k detailu kotvení HPC na nosnou ocelovou konstrukci.

S prvními aplikacemi použití desek z vysokohodnotného betonu se lze
setkat například v Cáchách, kde je fasáda pavilonu textilního betonu tvořena
pohledovými deskami z textilního betonu (textile reinforced concrete - TRC),
nebo ve Švédsku v Mälmo, kde bylo realizováno opláštění administrativní
budovy firmy Kontor. Další aplikace desek z TRC jsou v mostním stavitelství,
kde se uplatňují jako rubová strana ztraceného bednění mostovky. Za zmínku
stojí realizace společnosti Skanska a.s. ve spolupráci s Fakultou stavební
ČVUT a Kloknerovým ústavem v Benátkách nad Jizerou.

V porovnání s běžným betonem, kdy je dávka cementu zhruba poloviční,
má HPC výrazně lepší mechanické a další parametry úzce související s tr-
vanlivostí. Tyto vlastnosti předurčují HPC k použití v subtilnějších prvcích.
Aby mohla být zaručena celková subtilnost konstrukce a efektivnost použití
HPC, je nutné, aby spolupůsobení mezi ocelovou nosnou konstrukcí a betono-
vým pohledovým prvkem bylo zajištěno v dostatečné míře a nedocházelo ke
zbytečnému zvětšování dimenze betonového prvku pouze z důvodu kotvení k
ocelovému nosnému systému.

Dalším významným faktorem, který je nutné vzít v potaz při použití HPC
jsou enviromentální výhody, především omezení emisí oxidu uhličitého. Tento
plyn, který přispívá ke skleníkovému efektu, je z velké části produkován

1



1. Úvod ..............................................
cementárnami při výrobě cementu. Přestože dávka cementu do jednotky
matrice vysokohodnotného betonu je výrazně vyšší v porovnání s betony
běžných pevností, tak celkové množství použité cementové matrice na funkčně
stejný prvek vykazující lepší mechanické a trvanlivostní parametry je menší,
což dává v konečném měřítku nižší hodnoty produkce oxidu uhličitého díky
výsledné úspoře suroviny. Zjednodušeně řečeno, lze konstatovat, že i přestože
je dávka cementu vyšší, tak je prvek značně subtilnější a cementu je celkově
použito méně.

V současné době jsou fasádní panely kotveny za pomoci mechanických kotev
různých tvarů s různými rektifikačními mechanismy. Tyto mechanismy mohou
být viditelné, nebo skryté neovlivňující vzhled v místě kotvení k podkladnímu
roštu. Zkoušením mechanických kotev obvodových plášťů se podrobně zabývá
ETAG 034 [1]. Z hlediska funkčnosti mechanické kotvy je zásadní dostatečná
dimenze desky tak, aby nedocházelo k vytržení úchytného systému z těla
desky. Za tímto účelem se nabízí možnost řešit tento konstrukční detail s
pomocí lepidel. Tím by byl vyřešen problém dimenze desky, která by mohla
být minimální pouze s ohledem na působení vnějších podmínek. Rektifikace
spoje by byla zajištěna zpracovatelností lepidla do začátku doby tvrdnutí.

Použití konstrukčních lepidel pro tento spoj, kdy oba lepené materiály se
vyznačují prakticky nulovou pórovitostí, je podmíněno alespoň základními
mechanickými zkouškami. Z důvodu téměř nulové pórovitosti a minimální
nasákavosti bylo rozhodnuto o prověření několika běžně dostupných lepidel z
hlediska základních způsobů namáhání.

Lepidla jsou zkoušena na namáhání jednoosým tahem - zkouška tupého
spoje, ČSN EN 15 870 [2] a dále jsou ověřena na smykové namáhání dle ČSN
EN 1994-1-1 viz. příloha B [3]. Smyková zkouška není přesně dle normy, ale
dochází zde ke změně velikostí zkoušených adherendů. V normě je uvedena
plocha 2 x 300 x 100 mm; takto velký spoj je pro HPC prvky netypický. Z
tohoto důvodu byla navržena zkouška o ploše 2 x 50 x 60 mm, která je bližší
reálnému použití. V této práci nebyly pro spojení uvažovány spřahovací trny
a zkoušky jsou zaměřeny na únosnost celé plochy spřažené lepidlem.

Jako hlavní výstup této práce je doporučení konkrétního lepidla z užšího
výběru pro řešený lepený spoj vysokohodnotný beton – ocel s přihlédnutím k
různým způsobům předchozí úpravy lepeného povrchu oceli.
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Kapitola 2

Rešeršní část

2.1 Shrnutí současného stavu

Výzkum HPC A TRC a jejich aplikace pro fasádní pláště probíhá posledních
10 let především v SRN, Francii ale v posledním období i v České republice.
Z této problematiky vyvstává celá řada otázek na jejichž popud vzniká velké
množství odborných prací. V této rešerši je věnován prostor aplikacím HPC
a TRC a také je zaměřena na zkoušení lepidel a lepených spojů při různých
způsobech namáhání u různých materiálů.

Vlach, Laiblová a Ženíšek [4] se ve své práci zabývají možností alter-
nativního vyztužení fasádních panelů z HPC za pomoci technických textilií.
Konkrétně se jedná o 3D skelnou textilii. Pro ověření byly zvoleny běžné
zkoušky dle ČSN EN 12390-3, tj. zkouška čtyřbodovým ohybem(obr. 2.1).

Autoři zde detailně rozdělují způsob porušení vyztužených desek do třech
základních fází. Fáze první, kde je beton charakterizován elastickým chováním
a absencí zapojení výztuže vzhledem k její malé ploše. Fáze druhá, kde
dochází k rozvoji trhlin, textilní výztuž se chová lineárně a je vidět maximální
tahová kapacita jednotlivých mezitrhlinových segmentů. V třetí fázi dochází
k plastické deformaci textilní výztuže a následnému kolapsu desky.

Výsledkem je pozitivní zhodnocení možnosti použití skleněné textilie, z
důvodu dostatečně "bezpečného průběhu"po vzniku první trhliny, kdy průřez,
po zapojení textilní výztuže, je schopen dále přenášet zatížení a je dosaženo
vyšších hodnot síly než při dosažení první trhliny.

Vogel [5] se ve své práci zabývá popisem stávajícího stavu využití textilního
betonu. Uplatnění TRC lze nalézt například u lávek pro pěší (obr. 2.2),
skořepin, fasádních panelů nebo tenkostěnného potrubí. První lávka byla

3



2. Rešeršní část...........................................

Obrázek 2.1: Výsledky zkoušky čtyřbodového ohybu na panelech z TRC, převzato
z [4]

postavena ve spolupráci TU Dressden a stavební společností Betonwerk
Ochatz. Délka lávky byla 8,6 m a šířka 2,5 m. Tloušťka jednotlivých segmentů
lávky byla pouze 30 mm. V roce 2010 se setkáváme s významně rozsáhlejší
realizací v podobě 100 m dlouhé lávky ve městě Albstadt. V lávce je pouze
předpínací a textilní výztuž. Podle uvedeného zdroje by lávka z klasického
železobetonu byla o 50 % těžší.

Novotná a kolektiv [6] se ve své práci zabývají využitím textilního betonu
pro fasádní panely (obr. 2.3), které představují významný segment použití
tohoto kompozitního materiálu. Autoři zde vyzdvihují výhody v podobě
minimální krycí vrstvy výztuže, kdy výztuž nepodléhá korozi tak, jako je
to u běžné betonářské výztuže. Tento fakt umožňuje dosažení minimálních
dimenzí fasádních panelů a s tím spojené snížení enviromentální zátěže v
podobě snížení spotřeby neobnovitelných zdrojů, energie na dopravu a zatížení
působícího na nosnou konstrukci.

Rydval a Kolísko [7] se ve své práci zabývají aplikační úlohou v po-
době vytvoření desek ztraceného bednění s UHPFRC (drátky vyztužený
vysokopevnostní kompozit). V rámci práce byly v běžném provozu výroby be-
tonových prefabrikátů vybetonovány desky o rozměrech 1,6 x 1,0 m, doplněné
ztužujícími žebry.

Zkoušení mechanických vlastností probíhalo v Kloknerově ústavu a bylo
koncipováno jako čtyřbodový ohyb (obr. 2.4). Dále byla ověřována homogenita
rozložení ocelových drátků po průřezu a její dopad na výslednou únosnost
desek.

4



.....................................2.1. Shrnutí současného stavu

Obrázek 2.2: Lávka z TRC, Albstadt, převzato z [5]

Obrázek 2.3: Budova Ballet am Rhein, Dusseldorf, převzato z [6]

5



2. Rešeršní část...........................................
Z výsledků je patrné, že segregace drátků má značný vliv na únosnost desek

a lze jí zamezit správným technologickým postupem a správným návrhem
směsi. Z tohoto důvodu byl vytvořen technologický předpis tak, aby byly
eliminovány tyto problémy.

Výsledky výzkumu byly aplikovány při stavbě mostu u Benátek nad Jizerou

Obrázek 2.4: Graf vybraných zkoušených desek na čtyřbodový ohyb, převzato z
[7]

Ali Shams, Hegger a Horstmann [8] se ve své práci zabývají sendvi-
čovým prvkem, kde je vnější a vnitřní strana prvku tvořena deskou z TRC,
pro jejichž spojení je použita PU pěna (obr. 2.5). Autoři zde narážejí na
absenci Eurokódu pro tento typ sendvičové konstrukce a jako jeden z výstupů
předkládají funkční model pro navrhování sendvičových prvků této struktury.

Pro zkoušku panelů byla zvolena zkouška čtyřbodovým ohybem, kdy pro
jednotlivé série zkoušek byly upravovány tloušťky krycích TRC vrstev a PU
jádra panelů. Dále autoři měnili umístění zatěžovacích sil (obr. 2.5). Autoři
se zde zabývají také technologií výroby, a to především rozhraním TRC desek
a PU jádra.

Sharei, Scholzen, Hegger a Chudoba [9] se ve své práci zabývají výrob-
ním postupem skořepiny z TRC spolu s modelací pomocí metody konečných
prvků. V rámci výroby je použita uhlíková textilie, tvarovaná do tvaru klenby.
Skořepina byla následně umístěna na ocelovou podpůrnou konstrukci jako
střecha nad stojany kol a vystavena běžnému zatížení, způsobenému okolními
povětrnostními podmínkami.

Výsledky modelace a skutečného chování skořepiny jsou v určitých místech
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.....................................2.1. Shrnutí současného stavu

Obrázek 2.5: Změna umístění zatěžovacích sil v rámci zkoušky, převzato z [8]

odlišné (obr. 2.6), což si autoři vykládají nepřesností při výrobě. Výsledkem
jsou nesymetrické deformace konstrukce.

Bajer a Barnat [10] se ve své práci zabývají lepidlo-betonovým rozhraním
lepených kotev zatížených v tahu. Poukazují na absenci metodiky navrhování
kotvicích systémů. Obvykle je při tomto způsobu výpočtu konečná pevnost
pokryta poměrně vysokým bezpečnostním koeficientem. Tento předpoklad je
následně patrný i pro poinstalační kotvy v betonu dle ETAG [11].

Experimentální část je složena ze dvou zkoušek, kdy v první jsou kotvy
nalepeny a ve druhé jsou zabetonovány. První experiment (jak je patrné z
obrázku 2.7) je založen na omezení tahového namáhání pouze na kotvu. Toho
je dosaženo pomocí speciálního mechanismu. V rámci tohoto testu byly kotvy
nalepeny.

Druhým experimentem je test vytažení, kdy není namáhání koncentrováno
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2. Rešeršní část...........................................

Obrázek 2.6: Porovnání výsledků na skořepině mezi modelem a skutečným
stavem, převzato z [9]

pouze na kotvu. Při této zkoušce byly kotvy zabetonovány a vystaveny
tahovému namáhání. Výsledkem jsou rozdílné hodnoty maximálního tahového
napětí v závislosti na použitém lepidle, kdy nejlepších výsledků bylo dosaženo
s epoxidovým lepidlem.

Bernardin [12] se ve své disertační práci zaměřuje na různé způsoby
spojování kompozitních materiálů s kovem. V rámci práce autor analyzuje
možnosti porušení lepených spojů a v návaznosti na ně také možnostmi
numerické analýzy pomocí MKP. Autor zde analyzuje možné způsoby porušení
spoje (obr. 2.8).

Hlavním výstupem práce je metodika pro návrh lepených spojů namáha-
ných především kroucením. Dále jsou výstupem práce široce uplatnitelná
doporučení pro návrh lepených spojů s přihlédnutím ke způsobu namáhání,
geometrii spoje a použitým materiálům.

Eliášová a Malická [13] se ve své práci zabývají lepeným spojem jako
náhradou běžně používaného mechanického kotvení fasádních plášťů (přede-
vším skleněných) (obr. 2.9) s přihlédnutím k vlivu UV záření na smykovou
pevnost lepidel. Lepené spojení umožňuje eliminovat namáhání v kloubu
v závislosti na tuhosti lepidla. Dále snižuje tepelné přemostění díky nízké
tepelné vodivosti polymeru. Dalším významným přínosem je estetika spoje,
kdy nejsou viditelné žádné kotvy, ani jiné dílčí části kotvení.

Experimentálně bylo ověřeno 5 lepidel různých bází. Samotný experiment
sestával ze smykové zkoušky, kdy jako lepené adherendy byly použity jak sklo,
tak i ocel.

Z výsledků plyne, že UV záření nemá negativní vliv na smykovou pev-
nost spoje. V žádném z měřených lepidel nebyl zaznamenán pokles smykové
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Obrázek 2.7: Maximální tahová síla lepidel, převzato z [10]

1.adherend, 2.adhezní zóna, 3.přechodová kohezní zóna, 4.kohezní zóna,
5.přechodová kohezní zóna, 6.adheznní zóna

Obrázek 2.8: Struktura lepeného spoje dle Bernardina, převzato z [12]
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2. Rešeršní část...........................................
pevnosti oproti vzorku nevystavenému UV záření. Dokonce pro jedno dvou-
složkové PU lepidlo byl zaznamenán nárust pevnosti.

Obrázek 2.9: Ukázka smykové zkoušky lepených skleněných adherendů, převzato
z [13]

H.S.Costa-Mattos, A.H.Monteiro a E.M.Sampaio [14] se ve své
práci zabývají modelem (obr. 2.10) pro stanovení mechanické pevnosti axiálně
zatížených hliníkových spojů lepených epoxidovou pryskyřicí s různými konco-
vými úpravami povrchů. Jako koncové úpravy povrchů byly postupně zvoleny
tyto: 1. odmaštění, 2. alkalické čištění, 3. leptání, 4. anodizování a 5. post-
anodizace. Jednotlivé sady prvků jsou stupňovitě ošetřeny od neošetřeného
až po ošetřeného všemi po sobě jdoucími procesy.

Výsledky potvrzují navržený model, tzn. že nejlepších výsledků je dosaženo
s prvky ošetřenými všemi po sobě jdoucími navrženými kroky.

A.Si Larbi, E.Ferrier, B.Jurkiewiez a P.Hamelin [15] se ve své práci
zabývají spřažením mezi ocelovým nosným prvkem a betonovou vrstvou,
alternativě spřaženou lepidly s různou tloušťkou, s přihlédnutím k povr-
chové úpravě adherendů. Lepidla jsou volena dvě: epoxidové a polyuretanové.
Jako povrchové úpravy jsou voleny dvě alternativy. Očištění acetonem nebo
opískováním.

Běžné řešení v podobě spřažení pomocí trnů vykazuje dva nedostatky.
První je koncentrace napětí v oblasti svaru trn-nosný profil a druhý je v
omezení smršťování betonu samotnými trny - vytvoření zarážek.
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Obrázek 2.10: Graf výsledků v porovnání s predikovaným modelem, převzato z
[14]

Autoři experimentálně ověřují možnost lepení betonové desky k ocelovým
nosným prvkům pomocí epoxidové pryskyřice.

V rámci experimentu byly zvoleny dva způsoby lepení. První bylo nalití
čerstvé směsi na zavadlou epoxidovou pryskyřici.

Druhý způsob spočíval ve slepení prefabrikovaných betonových dílců s
profilem.

Z uvedených výsledků vyplývá, že nejvyšších hodnot smykové síly bylo
dosaženo u epoxidového lepidla (obr. 2.11) s tloušťkou spoje 3 mm, při úpravě
povrchu v podobě opískování.

Novotná, Fiala a Hájek [16] se ve své práci zaměřují na efektivnost
použití lepidla ve spřažených dřevo-betonových stropech. Autoři zde expe-
rimentálně ověřují efektivní snížení tloušťky betonové desky použitím HPC.
Toto spojení však vylučuje použití běžných spřahovacích prvků v podobě trnů,
kolíků nebo šroubů. Spřažení je zde dosaženo za použití lepidla, konkrétně
dvousložkové pryskyřice. Ověření je provedeno pomocí dvou zkoušek. První
smyková (obr. 2.12), druhá ohybová.

Z výsledků lze usoudit, že spojení je možné a dostatečně únosné. Zároveň
autoři upozorňují na nízkou požární odolnost epoxidové pryskyřice.
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2. Rešeršní část...........................................

Obrázek 2.11: Graf výsledků jednotlivých variant, převzato z [15]

Obrázek 2.12: Návrh smykové zkoušky, převzato z [16]
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Kapitola 3

Materiály

V rámci experimentů byly použity tři hlavní materiály, kdy každý vykazuje
jinou mikrostrukturu a s tím spojené jiné mechanické a další fyzikální para-
metry. Jmenovitě se jedná o vysokohodnotný beton, ocel a lepidla různých
chemických složení.

3.1 Vysokohodnotný beton

S rozvojem studia mikrostruktury kompozitních materiálů prodělal beton za
posledních 40 let mnoho změn. Mezi hlavní patří používaní většího množství
směsných cementů (v Evropě asi 90 % - M. Collepardi [17]), kdy je portland-
ský cement nahrazen příměsemi, které často vykazují pucolánový charakter.
Mezi hlavní příměsi používané dnes jako součást cementu se řadí popílek,
vysokopecní struska, křemičitý úlet, metakaolín a další.

3.1.1 Superplastifikátory

Revolučním zvratem v technologii betonu je použití superplastifikátorů -
polymerních látek, které výrazně snižují vodní součinitel. V posledních třiceti
letech byly hlavními složkami superplastifikátorů syntetické, ve vodě rozpustné
polymery, např. sulfonový melaninformaldehyd kondenzát (SMF), sulfonovaný
naftalenformaldehyd kondenzát (SNF) a modifikované lignosulfáty bez obsahu
cukrů (MLS) [17]. Použitím těchto přísad bylo dosaženo výrazného nárůstu
mechanických parametrů betonu a snížení pórovitosti. Negativem byla snížená
doba zpracovatelnosti. Z tohoto důvodu jsou dnes používány látky na bázi
polymerů polykarboxylátů (PC), které potlačují ztrátu zpracovatelnosti [17].
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3. Materiály ............................................
3.1.2 Křemičitý úlet - mikrosilika

Druhou zásadní věcí při výrobě HPC je použití velkého množství příměsí
nahrazujících do značné míry cement a agregát. Ty lze rozdělit podle mnoha
parametrů. Dle pucolánového charakteru, jemnosti mletí, původu, a dalších.
Nejčastěji použitými příměsi jsou strusky, mikrosilika (křemičitý úlet), elek-
trárenské popílky, metakaolín, jemně mletý křemen a další. Všechny tyto
příměsi mají zásadní vliv na mikrostrukturu kompozitu [18].

Za konkrétní přiblížení jedné z příměsí stojí mikrosilika. Jedná se o ve-
dlejší produkt při výrobě křemíku a ferro-křemičitých slitin (obr. 3.1) [18].
Výrazné zlepšení vlastností betonu s křemičitými úlety v přítomnosti super-
plastifikátorů je způsobeno dvěma vlastnostmi. Křemičité úlety jsou nejlepším
pucolánovým materiálem díky vysokému obsahu oxidu křemičitého většinou
v amorfním stavu. Druhou unikátní charakteristikou křemičitých úletů ve
srovnání se všemi ostatními pucolány je velmi malá velikost zrn, díky které se
zrna mohou vtěstnat do dutin mezi částice cementu [17].

Obrázek 3.1: Technologie výroby křemičitého úletu, převzato z [19]

V kombinaci se superplastifikátory jsou křemičité úlety nejdůležitějším
technologickým prvkem v rámci kompozitu HPC.

3.1.3 Složení a základní parametry betonu použitého v
experimentech

V rámci této bakalářské práce byl použit vysokohodnotný beton, který po 28
dnech zrání dosahuje krychelných pevností v tlaku 130 MPa. Rozlití směsi
na rozlévacím stolku je 30 cm. Tahová pevnost betonu za ohybu měřená na
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..............................................3.2. Ocel

Složka ρ m V
kg/m3 kg m3

CEM I 42,5R 3110 689 0,222
Křemičitý písek 2650 975 0,368
Mikrosilika 2100 177 0,084
Křemenná mouka 2650 329 0,124
Superpastifikátor 1025 29,4 0,029
Voda 1002 173 0,173
Celkem 2374 1,000

Tabulka 3.1: Složení použité směsi HPC

jednobodovém ohybu přesahuje 15 MPa [19]. Základní komponenty směsi
jsou uvedeny v tabulce 3.1

3.2 Ocel

Ocel je jedním ze základních materiálů používaných ve stavebnictví. Výroba
oceli začala narůstat ve 2. polovině 20. století a postupně dosáhla ve světě
757 miliónů tun ročně [20]. Rozdělení oceli je možné z mnoha hledisek.

Dle chemického složení na nelegované a legované. Dále se podle chemického
složení dělí na ocel obvyklých jakostí, která nevyžaduje žádná opatření při
výrobě a na jakostní, u které jsou kladeny vyšší nároky na chemickou čistotu.
Podle použitelnosti ve stavebních konstrukcích lze ocel dělit na ocel pro:
stavební konstrukce, výztuž do betonu, předpínací výztuž, výrobu kolejnic,
výrobu plechů. Dalším kritériem pro rozdělení ocelí může být dělení dle
závislosti na degradaci za působení vzdušné vlhkosti.

3.2.1 Žárové zinkování

Žárové zinkování je proces, při kterém jsou ocelové prvky nejdříve namočeny
do lázně s kyselinou, poté opláchnuty vodou a následně namočeny do tavidla
[21] (obr. 3.2). Posledním krokem je ponoření do lázně zinku s přípustným
množstvím nečistot 1,5% hmotnosti [21]. Při přejímací kontrole nesmí být
viditelné kazy vzdáleny blíže jak 1 mm. Tyto kazy jsou pouze vizuální a nesni-
žují kvalitu zinkové vrstvy. Šedé mapy nejsou známkou špatně provedeného
technologického procesu.
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Obrázek 3.2: Výrobní postup žárově zinkované oceli, převzato z [19]

3.2.2 Oceli použité v experimentech

První typ oceli použité v rámci experimentu lze charakterizovat jako
nelegovanou, za tepla válcovanou s obsahem uhlíku 0,06 až 0,2 %. Dle ČSN
EN 1994-1-1 [3] lze pevnostní třídu značit jako S235. Tento materiál byl zvolen
z důvodu běžnosti použití ve stavebních konstrukcích. Povrch materiálu nebyl
nijak broušen, pouze odmaštěn technickým benzínem.

Druhým typem oceli použitým v rámci experimentu je stejný typ oceli
jako je uvedeno výše, avšak opatřený povrchovou úpravou v podobě žárového
pozinkování.

3.3 Lepidla

S lepidly se ve stavebnictví lze setkávat v dnešní době již velmi běžně. Možnosti
spojování různých druhů materiálů bez ohledu na jejich tloušťku, nenarušení
celistvosti spojovaných dílců, nenarušení vzhledu, možnost vytvoření vodotěs-
ného nebo plynotěsného spoje, dosažení vysoké pevnosti především ve smyku
a další, předurčují lepidla pro stále běžnější použití.

Naproti tomu se lze setkávat i s celou řadou nevýhod. Vysoké požadavky na
čistotu lepených dílců (adherendů), úprava adherendů se špatnými adhézními
parametry nebo dosažení maximalní pevnosti až po vytvrdnutí lepidla jsou
jen některé nevýhody, se kterými je nutno počítat.

Výběr správného lepidla na konkrétní spoj je ovlivněn celou řadou parame-
trů jak adherendů, tak i prostředí, kde se spoj nachází. [8]

Prvním ukazatelem při výběru lepidla je znalost složení, struktury a pro-
pustnosti plynů u obou lepených dílců. Dalším důležitým hlediskem pro správný
výběr lepidla a technologie lepení jsou vlastnosti lepeného souboru požadovaná
při jeho použití (obr. 3.2) [22].
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Mezi běžně používaná lepidla lze zařadit: polyurethany, epoxidové prysky-
řice, polyethylenakryláty, polyvynilalkoholy, celulosová lepidla a další.

Tabulka 3.2: Vhodnost lepidel v závislosti na adherendech dle Ostena, převzato
z [22]

3.3.1 Lepidla použitá v experimentech

Mamut glue crystal

Jedná se o jednosložkové lepidlo na bázi MS polymerů s transparentním
spojem. Výrobce garantuje širokou škálu použití lepidla, jako např: beton,
přírodní kámen, sádra, ale také PU, PVC nebo EPS. Lepidlo je dodávané
v karuších o objemu 290 ml. Způsob nanášení je doporučen v housenkách
s dostatečnými mezerami pro optimální přístup kyslíku a vzdušné vlhkosti.
Pevnost v tahu 2,2 MPa (informace převzaty z technického listu výrobce).
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Merbenit SF 50

Jedná se o trvale elastické těsnicí lepidlo na bázi MS-Hybrid polymeru. Vý-
robce, stejně jako u lepidla Mamut, garantuje širokou škálu použitelnosti,
např: ocel, dřevo, beton, sklo. Lepidlo je jednosložkové, dodávané v kartuších
o objemu 290 ml. Způsob nanášení v housenkách s dostatečnými rozestupy
pro přívod vzduchu a vzdušné vlhkosti. Pevnost v tahu udává výrobce větší
než 3,0 MPa (informace převzaty z technického listu výrobce).

3M 550 FC

Jedná se o trvale elastické polyuretanové lepidlo vhodné pro lepení široké škály
stavebních materiálů. Např: ocel, natíraný kov, beton, plasty. Mechanické
pevnosti nejsou známy, jelikož výrobce nedodává technický list lepidla.

Sikafloor 156

Nízkoviskózní dvousložková epoxidová pryskyřice. Nejčastěji se používá pro
penetraci betonových podkladů a cementových stěrek. Poměr plnidla a tvrdi-
dla je 3:1. V tomto poměru vykazuje lepidlo nejlepší mechanické parametry.
Způsob nanášení je celoplošně s přihlédnutím k možnému přidání filleru pro
snížení tekutosti. Tahová přídržnost udávaná výrobcem je 1,5 MPa (informace
převzaty z technického listu výrobce).
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Kapitola 4

Experimentální ověření

4.1 Tahová pevnost tupých spojů

4.1.1 Návrh experimentu

Pro tahovou zkoušku tupých spojů byl zvolen experiment dle ČSN EN 15870
[2]. Tuto normu lze aplikovat pro všechny typy lepidel. Princip zkoušky spočívá
v namáhání adherendů ve směru podélné osy. K porušení spoje by mělo dojít
po 60 sekundách ± 20 sekund. Daným lepidlem budou dle pokynů výrobce
slepeny oba adherendy, které jsou z rozdílných materiálů. První adherend je z
vysokohodnotného betonu. Rozměry betonového hranolu jsou rámcově 100 x
25 x 25 mm. Druhý adherend je tvořen ocelovým hranolem. Pevnost v tlaku
oceli je 235 MPa. Rozměry hranolu jsou 50 x 25 x 25 mm. Pro různorodost
zkoušky je použita ocel nekorozivzdorná (černá) a ocel žárově zinkovaná.

4.1.2 Výroba vzorků

Pro zkoušku dle ČSN EN 15870 [2] lze použít rozsáhlé množství rozměrů
vzorků. Dimenze lepeného spoje byla zvolena 25 x 25 mm. Pro výrobu
betonových hranolů byla zhotovena forma o rozměrech 100 x 1200 x 25
mm z nábytkářského lamina. Výsledné prvky, které mají velikost 25 x 25 x
100 mm byly z této vybetonované desky následně rozřezány po 25 mm na
přesný rozměr. Samotná betonáž probíhala následujícím způsobem: zamíchání
suchých komponentů, přidání cementu a křemičité mouky, poté následovalo
znovu důkladné promíchání. Přilití větší části vody, po době míchání 2
minut přilití superplastifikátoru. Po další 1,5 minutě přilití zbytku vody,
kterou je vypláchnuta nádoba od superplastifikátoru. Poté znovu mísení.
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4. Experimentální ověření.......................................

1.ocelové oko, 2.ocelový adherend, 3.lepidlo, 4.betonový adherend, 5.kovová
objímka, 6.lepení konstrukční objímky

Obrázek 4.1: Návrh komplexu pro tahovou zkoušku lepidla

Od prvního kontaktu cementu s vodou je nutné směs míchat alespoň 8
minut. Výsledná směs vykazuje rozlití 30 cm. Směs je následně nalita do
formy ošetřené odformovávacím olejem. Zrání probíhá při konstantní teplotě
cca 220C a konstantní vlhkosti cca 50 %. Hodnoty teploty a vlhkosti jsou
velmi důležité pro eliminaci namáhání prvku v rámci jeho mikrostruktury a
vytvoření smršťovacích trhlin. K odformování prvku a následnému rozřezání
na příslušné rozměry došlo ihned druhý den po betonáži za pomoci brusné
pily s vysokým výkonem. Poté byly jednotlivé prvky znovu umístěny do zrací
komory. Po 28 dnech zrání došlo k přeměření prvků.

4.1.3 Ošetření a lepení vzorků

Dle ČSN EN 15870 [2] je postup lepení shodný s postupem doporučeným
výrobcem lepidla. Pokud nejsou žádná doporučení k dispozici, musí se po-
stupovat tak, aby byl získám optimální spoj [2]. Od výrobců lepidel nebyl
dodán přesný podklad o lepení. Především o šířkách a rozmístění jednotlivých
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................................... 4.1. Tahová pevnost tupých spojů

Obrázek 4.2: Výroba a zrání vzorků k tahové zkoušce

housenek nanášeného lepidla. Veškeré dostupné údaje byly pouze o množství
lepidla [g/cm2]. Z důvodu absence těchto údajů byl vytvořen optimální spoj
dle následujícího popisu. Adherendy obou materiálů (HPC, ocel) byly dů-
kladně odmaštěny technickým benzínem. V případě potřeby byly betonovým
hranolům lehce zkoseny hrany lepené plochy. Pokud bylo lepidlo dodáváno v
jednosložkové formě (Mamut glue crystal, 3M 550 FC, Merbenit SF 50), tzn.
v tubě, bylo nanášeno ve třech stejných housenkách o šířce housenky cca 3
mm tak, aby nedocházelo ke slévání lepidla do plochy. Nanášení v podobě
housenek bylo dosaženo za použití běžné pistole na vytlačování silikonu. Fakt,
že lepidlo bylo nanášeno v housenkách předpokládá dostatečný přístup kyslíku
a vzdušné vlhkosti, které jsou pro tento typ lepidel žádoucí. Kyslík a vzdušná
vlhkost zajišťují správné vytvrdnutí lepidla. Pro lepidlo na bázi epoxidové
pryskyřice, které je dodáváno v dvousložkovém provedení bylo nejdříve nutné
namíchat výslednou suspenzi ve výrobcem doporučeném poměru plnidla a
tvrdidla. Poměr plnidlo ku tvrdidlu byl 3:1. Po důkladném promíchání byla
suspenze z důvodu lepší zpracovatelnosti doplněna o filler SIKA-filler. Díky
filleru bylo možné zajistit nanesení vrstvy lepidla v konstantní tloušťce v celé
ploše spoje.

Z důvodu snazšího kotvení vzorku do trhacího lisu byl proveden ještě jeden
konstrukční lepený spoj. Tento spoj byl proveden mezi kovovou objímkou a
betonovým adherendem (obr: 4.2). Objímka byla k betonovému adherendu
vždy přilepena stejným lepidlem, které se v daném spoji zkouší. Plocha lepení
objímky byla však cca. 3x větší než plocha zkoušeného spoje. Zvětšení lepené
plochy mělo zajistit neodtrhnutí objímky při tahovém namáhání. Vytvořené
vzorky byly poté ponechány minimálně 4 dny ve zrací komoře při teplotě
22oC ± 2oC a vlhkosti 50% ± 5% (obr. 4.2).

4.1.4 Postup zatěžovaní

Dle ČSN EN 15870 má být vzorek zatěžován tak, aby došlo k přetržení spoje
po 60 ± 20 s. S ohledem na výrobci udávané tahové pevnosti lepidla byla
zvolena rychlost zatěžování na hodnotu 0,5 mm/min. Vzhledem k odlišným
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4. Experimentální ověření.......................................

Obrázek 4.3: Lepení vzorků pro tahovou zkoušku

hodnotám tahových pevností lepidel lze očekávat nedodržení času, při kterém
dojde k přetržení.

Upnutí vzorků bylo provedeno pomocí karabin zavěšených za ocelové oko,
které bylo zašroubováno do předem připraveného závitu. Druhá část uchycení
byla provedena za pomoci nalepené objímky navlečené na ocelovou tyč, která
byla provlečena ocelovými deskami připevněnými na ocelovou tyč ve spodní
části trhacího stroje (obr. 4.4).

4.2 Smyková pevnost

4.2.1 Návrh experimentu

Pro stanovení smykové pevnosti lepeného spoje není dostatečné množství
literatury. Z tohoto důvodu jsem se inspiroval v normě ČSN EN 1994-1-1
[3], která se detailněji zabývá železobetonovými spřaženými stropy. V příloze
B.2 je uveden způsob pro zkoušení spřahovacích prvků. V této normě je
spřažená plocha rozměrů 300 x 100 mm. Pro styk HPC a ocel je takto velký
lepený spoj nepravděpodobný a tudíž jsem zvolil spoj 60 x 50 mm, který
nám poskytuje 10x menší plochu. V rámci experimentu bude vlepen hranol
betonu o rozměrech 50 x 40 x 100 mm (h x š x v) mezi dva ocelové hranoly
o rozměrech 50 x 20 x 100 mm (h x š x v). Lepená plocha mezi těmito
adherendy je cca 2 x 50 x 60 mm = 6000 mm2. Povrchová úprava betonu je
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........................................ 4.2. Smyková pevnost

Obrázek 4.4: Upevnění vzorků do odtrhového stroje

v tomto případě atypicky lesklá a hladká. Ocelové adherendy mají stejně jako
u tahové zkoušky dvě různé povrchové úpravy, resp. bezpovrchová úprava a
úprava v podobě žárového zinkování.

4.2.2 Výroba vzorků

Pro smykovou zkoušku byly zvoleny adherendy o rozměrech 50 x 40 x 100
mm pro betonový a 50 x 20 x 100 mm pro ocelové. Betonové hranoly byly
zhotoveny z HPC s pevností v tlaku přesahující 130 MPa. Odlití betonové
směsi bylo provedeno do ocelových forem, které se standardně používají pro
odlévání trámců s rozměry 360 x 100 x 100 mm. Tyto trámce byly předěleny
po 40 mm destičkami z XPS řezanými na řezačce na polystyren. Destičky byly
následně kotveny do formy za pomoci polyuretanového lepidla. Důležitým
faktorem byla povrchová úprava XPS destiček. Jednotlivé destičky byly z
obou stran polepeny tenkou hliníkovou fólií. Fólie zajišťuje velmi snadné
odformování a výsledný betonový prvek má dokonale hladký a lesklý povrch.

Betonáž byla provedena stejným způsobem jako pro výrobu prvků určených
pro takovou zkoušku. To znamená smísení suchých komponentů směsi, poté
zamíchání s cementem a křemennou moukou, přidání vody, superplastifiká-
toru a dodržení časových intervalů pro přidávání dalších komponentů směsi.
Následně byly formy vylity betonovou směsí. Směs nebylo nutné vibrovat.
Ze zkušenosti je zřejmé, že výsledné prvky vykazují stejné mechanické para-
metry, beton je samozhutnitelný. Přes vybetonované trámce byla přetažena
ochranná fólie tak, aby bylo dosaženo konstantního prostředí a eliminován
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4. Experimentální ověření.......................................

1.betonový adherend, 2.lepidlo, 3.ocelový adherend
Obrázek 4.5: Návrh komplexu pro smykovou zkoušku lepidla

vznik smršťovacích trhlin. Vzorky byly ponechány do druhého dne, kdy byly
odbedněny. V případě potřeby jim byly strženy hrany tak, aby byl povrch
rovný. Následně byly prvky ponechány 28 dní ve zrací komoře při konstantní
teplotě a vlhkosti.

4.2.3 Ošetření a lepení vzorků

Postup lepení je obdobný postupu u výroby prvků pro zkoušení tahové pev-
nosti spoje. Betonový i ocelový hranol se nejprve důkladně očistí technickým
benzínem. Betonový povrch, který po použití hliníkové fólie vykazuje dokona-
lou hladkost a lesklost, není nijak dále zdrsňován, ani broušen. Následně je
betonový prvek opticky rozdělen na dvě části pomocí čáry uprostřed, která na-
pomáhá k nalepení ocelových hranolů do správné vzdálenosti. Poté již dochází
k samotnému nanášení lepidla. Vždy je nejprve naneseno pět housenek lepidla
na ocelový prvek, ke kterému je přitlačen betonový a vytlačeno přebytečné
lepidlo. Poté je na betonový prvek nanášeno lepidlo znovu v pěti housenkách
a přitlačen ocelovým prvkem s následným vytlačením přebytečného lepidla.
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........................................ 4.2. Smyková pevnost

Celý komplex je srovnaný tak, aby ocelové stojky byly ve stejné rovině. Horní
ocelový prvek je poté přitížen. Přitížení komplexu shora eliminuje pootočení
horního ocelového adherendu kolem hrany betonového prvku. Následně je celý
vzorek ponechán minimálně 4 dny v klimatické komoře. Posledním krokem
přípravy vzorků bylo podsádrování celého komplexu tak, aby byl vyloučen
vznik ohybového momentu z důvodu nedokonalosti dosednutí vzorku v celé
ploše.

Obrázek 4.6: Lepení vzorků pro smykovou zkoušku

4.2.4 Postup zatěžovaní

Dle ČSN EN 1994-1-1 je předepsáno vzorek zatěžovat nejdříve na 40 % před-
pokládaného zatížení při porušení a poté se má 25-krát opakovat cyklus mezi
5 % a 40 % očekávaného zatížení při porušení [3]. V této zkoušce, jak již bylo
řečeno, se nejedná o zkoušku spřahovacích prvků a norma ČSN EN 1994-1-1 je
pouze inspirativní. Způsob zatěžování byl upraven s přihlédnutím k předpoklá-
daným deformacím vzorku v oblasti vrstvy lepidla při zatěžování. Zatěžování
vzorku proběhlo nejdříve na 40 % očekávané pevnosti betonu ve smyku. Na
této hranici dochází k 60 sekundovému setrvání při udržování konstantní
zatěžovací síly. Poté byl prvek přitěžován o dalších 10 % předpokládané síly
při porušení a na těchto hranicích bylo vždy setrváno 60 sekund. Skokové
zatěžování s pauzami předpokládá částečnou relaxaci lepidla s následným
zpevněním při dalším přitížení. Po dosažení 100 % předpokládaného zatížení
je prvek přitěžován konstantně až do porušení vzorku. Rychlost posunu byla
zvolena 0,1 mm/min. Tato rychlost byla z časových důvodů po prvním vzorku
zvýšena na 0,2 mm/min. Zvýšení rychlosti nepředpokládá snížení kvality
výsledků.
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4. Experimentální ověření.......................................

Obrázek 4.7: Zkoušení vzorků na smyk
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Kapitola 5

Výsledky

V následujících kapitolách jsou uvedeny výsledky tahové a smykové zkoušky,
doprovázené příslušnými grafy a tabulkami. Výsledky jsou doplněny krátkými
komentáři. Dílčí grafy pro jednotlivá lepidla jsou uvedeny v příloze.

5.1 Tahová zkouška

V této zkoušce bylo cílem stanovit maximální tahové napětí při porušení lepe-
ného komplexu skládajícího se z betonového adherendu, ocelového adherendu
a lepidla. Napětí bylo vypočteno z kritické síly při porušení a plochy lepeného
spoje.

Závislost napětí na posunu příčníku je uvedena pro všechna lepidla a pro
obě povrchové úpravy kovového adherendu v následujícím grafu (obr. 5.1).

Z důvodu postupného zapojování jednotlivých částí lepeného spoje byl
průběh napětí do dosažení kritické hodnoty zjednodušen na lineární. Modul
pružnosti udávající sklon křivky byl získán jako průměrná hodnota modulů
pružnosti jednotlivých průběhů. Jedná se o závislost mezi kritickým napětím
a posunem příčníku. (kap. A.2).

Průběh napětí na porušení lze na grafu rozdělit do čtyř oblastí.

První je oblast před lineárním průběhem. Tato oblast byla ponechána
nelineární z důvodu autentičnosti s reálnými průběhy (kap. A.1).

Druhá oblast je oblast lineárního průběhu napětí na posunu příčníku až
po dosažení kritického napětí a kolapsu komplexu. V této části grafu lze
podrobněji sledovat různé velikosti modulů pružnosti. Z grafu je také patrné,
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5. Výsledky.............................................
že pro lepidlo s nejvyšší únosností je i hodnota modulu pružnosti nejvyšší.
Pro další lepidla již nelze klasifikovat, že modul pružností klesá s hodnotou
kritického napětí (kap. A.1).

Třetí oblastí je samotný kolaps komplexu. Pro lepidla vytlačovaná z tuby,
která mají "gumový charakter"dochází ke kolapsu pozvolně. Naproti tomu
epoxidová pryskyřice vykazuje porušení náhlé (kap. A.1).

Čtvrtou je oblast po dosažení kritického kolapsu, kde je zřetelná nulová
únosnost pro epoxidovou pryskyřici v porovnání s ostatními lepidly, kde
samotný charakter lepidel zajišťuje pozvolný pokles únosnosti komplexu (kap.
A.1).
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Obrázek 5.1: Graf závislosti tahového napětí na posunu příčníku

Z grafu je názorně vidět značný rozdíl v maximálních dosažených napětích
při porušení pro jednotlivá lepidla. Největších hodnot kritického napětí je
dosaženo při použití epoxidové pryskyřice. V následujícím grafu (obr. 5.2) jsou
podrobněji porovnány velikosti kritického napětí pro jednotlivé povrchové
úpravy ocelového adherendu.

Z výsledků je patrné, že pro lepidla nižších pevností, tj. Mamut a M3,
má povrchová úprava v podobě žárového pozinkování negativní dopad na
celkovou pevnost komplexu.

Pro lepidla vyšších pevností, tj. Merbenit a Epoxidová pryskyřice, lze
usoudit, že povrchová úprava má pozitivní dopad na pevnost celého komplexu.

Detailně jsou způsobům porušení pro jednotlivá lepidla věnovány následující
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Obrázek 5.2: Graf porovnání napětí v závislosti na povrchové úpravě, tah

5.1.1 Způsoby tahového porušení pro jednotlivá lepidla

V následující kapitole budou ukázány oblasti porušení pro jednotlivá lepidla.
Dle Bernardina [12] (obr. 2.8) je možné spoj rozdělit na šest, resp. sedm
základních vrstev. Problémem však je určení přesného přechodu mezi adhézní
vrstvou a přechodovou kohezní vrstvou.

Z tohoto důvodu bude spoj rozdělen pouze na čtyři, resp. pět základních
vrstev (obr. 5.3).

Mamut glue crystal

Lepidlo Mamut glue crystal dle měření vykazovalo nejnižší tahové pevnosti a to
jak pro spoj lepený k neošetřené "černé"oceli, tak i pro lepení k pozinkovanému
vzorku (obr. 5.1).

Přestože konstrukční objímka lepená na betonový adherend poskytovala
výrazně větší plochu lepeného spoje, nebylo porušení soustředěno do předpo-
kládané oblasti porušení, tj. na hranu mezi ocelovým a betonovým adheren-
dem.
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1.adherend, 2.adhezní zóna, 3.kohezní zóna, 4.adheznní zóna, 5.adherend
Obrázek 5.3: Schéma lepeného spoje

V rámci zatěžování nejdříve došlo k rychlému odtržení lepených ploch
objímky na smyk, poté se zapojila plocha lepidla na tah.

Výsledkem bylo odtržení lepidla v adhezní zóně. Konkrétně na rozhraní
mezi objímkou a lepidlem (obr. 5.4).

Z důvodu stejné materiálové charakteristiky ocelového adherendu a objímky
lze považovat výslednou hodnotu síly změřené při porušení za směrodatnou a
není nutné pokus opakovat.

3M 550 FC

Lepidlo od společnosti M3 vykazovalo v tahových testech nepatrně lepší
výsledky než výše uvedený Mamut, a to jak v případě neupraveného povrchu -
černá ocel, tak i v případě žárově pozinkovaného povrchu ocelového adherendu
(obr. 5.1).

M3 vykazuje zlepšení tahových pevností komplexu při lepení na pozin-
kovanou vrstvu (obr. 5.2). K porušení lepidla docházelo v místech lepené
ocelové objímky. Způsob porušení je adhézní od kovové objímky s malou
mírou kohezního porušení (obr. 5.5).
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Obrázek 5.4: Porušení v adhezní části objímky, lepidlo Mamut

Obrázek 5.5: Porušení v adhezní části objímky, lepidlo M3

31
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Merbenit SF 50

Lepidlo Merbenit SF50 vykazovalo nejvyšší hodnoty tahových napětí ze všech
lepidel, jejichž aplikace se provádí pomocí vytlačovací pistole.

Oproti výše uvedeným lepidlům je zde patrný pokles kritického napětí při
porušení pro pozinkovaný vzorek (obr. 5.2). Tato skutečnost koresponduje se
smykovou zkouškou, kde je výsledek obdobný. Porušení spoje lze klasifikovat
jako kohezní (obr. 5.6)

Obrázek 5.6: Porušení v kohezní vrstvě, lepidlo Merbenit

Sikafloor 156

Nejvyšších tahových napětí bylo dosaženo při použití dvousložkové pryskyřice
Sika (obr: 5.2). Výsledky jsou výrazně vyšší oproti ostatním zkoušeným
lepidlům. Podobně jako u lepidla Merbenit SF50 je zde viditelný pokles
kritického napětí pro vzorky lepené na pozinkovaný povrch.

U komplexu lepeného epoxidovou pryskyřicí docházelo vždy k porušení v
betonovém adherendu (obr: 5.7).

Tento typ lze uvažovat pro návrh kotvení pomocí lepidla jako vyhovující.
Spoj není nejslabší částí komplexu.

5.1.2 Návrh úpravy zkoušky

Dle ČSN EN 15870 není při uchycení do stroje přesně specifikován postup
kotvení komplexu do odtrhových kleští. Z tohotu důvodu došlo pravděpodobně
k vytvoření napětí a následného průhybu pod kovovou objímkou, lepenou na
betonový adherend. V rámci dílčího experimentu, který má prokázat přesnost
výsledků měřených při nalepení objímky na betonový adherend, byl proveden
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Obrázek 5.7: Porušení v betonovém adherendu, Epoxid

test s jiným způsobem ukotvení do trhacího stroje. Na betonový adherend
byl vždy z druhé strany přilepen stejným lepidlem další ocelový adherend s
předem připraveným závitem. Tento způsob výroby komplexu předpokládá
porušení v rámci betonového hranolu, adhezní porušení, případně kohezní.

Z grafu (obr. 5.9) je patrné, že maximální hodnoty únosnosti pro komplex
s černou ocelí i pro komplex s pozinkovanými adherendy jsou značně odlišné.
Pro černou ocel došlo po úpravě zkoušky ke snížení celkové únosnosti spoje.
Pro pozinkovaný adherend je únosnost výrazně vyšší.

Tato skutečnost může být dána jak nepřesností výroby, tak především
faktem, že k zapojení celé plochy lepidla dochází v jeden okamžik a výsledek
vykazuje větší míru přesnosti, jelikož nedokází k prvotnímu zatížení bočních
stěn konstrukční objímky.

5.1.3 Diskuze výsledků tahové zkoušky

Z uvedených výsledků je patrné, že nejvyšších pevností komplexu je dosaženo
pro oba typy ocelového adherendu s epoxidovým lepidlem. Tato skutečnost
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1.ocelové oko, 2.ocelový adherend, 3.lepidlo, 4.betonový adherend

Obrázek 5.8: Úprava komplexu pro tahovou zkoušku
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Obrázek 5.9: Graf porovnání opravené a původní zkoušky
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koresponduje s vysokými hodnotami přilnavosti k různým povrchům dle
Ostena [22]. Lepidla vytlačovaná z tuby dosahují výrazně nižších pevností.

Pro jednotlivé typy ocelových adherendů, tj. pro černou ocel a pozinko-
vaný adherend, nelze jednoznačně určit vliv povrchu na výslednou pevnost
komplexu (obr. 5.1). Dalšími zkouškami by bylo nutné ověřit, jak velký vliv
má zdrsnění povrchu adherendů na výslednou pevnost komplexu. Z průběhů
zkoušek a vizuálního ohledání porušených komplexů není patrné, že by zbytky
oxidů železa, označovaných jako okuje, měly významný vliv na celkovou
pevnost.

Po úpravě návrhu zkoušky (kap. 5.1.2) lze připustit vliv kovové konstrukční
objímky na konečné pevnosti. Pravděpodobně zde dochází k pnutí na rozhraní
mezi lepidlem a objímkou. Toto pnutí je způsobeno přivařením ocelového oka
na ocelový profil. Další zkoušení by bylo provedeno podle upraveného způsobu
výroby vzorku, tj. se dvěma ocelovými adherendy lepenými na adherend
betonový.

5.2 Smyková zkouška

V této části experimentu bylo cílem stanovení maximálního smykového na-
pětí při porušení komplexu. Napětí bylo vypočteno v závislosti na změřené
maximální síle při porušení a lepené ploše spoje.

Závislost napětí na posunu příčníku je i s přihlédnutím k povrchové úpravě
adherendu uvedeno v následujícím grafu (obr. 5.10).

Stejně jako pro tahovou zkoušku bylo nutné zjednodušit průběh napětí před
dosažením kritické hodnoty na lineární. Znovu byl modul pružnosti získán
jako průměr modulů pružnosti z maximálních hodnot napětí při porušení a
posunu příčníku. (kap. A.9).

Podobně jako pro tahovou zkoušku (kap. 5.1) lze průběh rozdělit do čtyř
oblastí.

První oblastí je oblast před přechodem na lineární průběh.

Druhou oblastí je oblast lineárního průběhu napětí na posunu příčníku.
Lineární trend je zachován až do maximální dosažené hodnoty napětí.

Třetí oblastí je kolaps komplexu, který je značně odlišný pro "gumová
lepidla"a pro lepidlo epoxidové. U gumových lepidel dochází k porušení
pozvolně. U epoxidového lepidla je pokles únosnosti skokový na nulovou
hodnotu napětí (kap. A.1).
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Čtvrtou oblastí je oblast po dosažení maximální únosnosti. Tato oblast se

podobně jako u tahové pevnosti (kap. 5.1) vyznačuje pozvolným poklesem
únosnosti; "gumová lepidla".

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

na
pě

tí[
M
Pa

]

posun	[mm]

Epoxid_steel
Epoxid_Zn
Merb_steel
Merb_Zn
M3_steel
M3_Zn
Mamut_steel
Mamut_Zn

Obrázek 5.10: Graf závislosti tahového napětí na posunu příčníku

Z grafu je vidět rozdíl v pevnostech pro jednotlivá lepidla. Nejvyšších
pevností je dosaženo s epoxidovým lepidlem a to pro variantu bez povrchové
úpravy i pro variantu s pozinkovanými adherendy. Nejnižších pevností je
stejně jako u tahové zkoušky (obr. 5.1 ) dosaženo s lepidlem Mamut glue
crystal.

Dále je možné hodnotit spoje tvořené jinými než epoxidovými lepidly jako
"bezpečnější"a to z hlediska pevnosti spoje po dosažení maximálního napětí.
U spojů tvořených epoxidovou pryskyřicí dochází po překročení maximálního
napětí ke skokovému snížení únosnosti na nulu.

U lepidel vytlačovaných z tuby je po dosažení kritického napětí pokles
únosnosti pozvolný. To je dáno "gumovým"charakterem lepidel.

Pro lepidla nižších pevností, tj. Mamut a M3, je vidět minimální rozdíl
v maximálních dosažených napětí při porušení pro různé povrchové úpravy
(obr. 5.11 ).

Nejvýraznějších rozdílů v hlediska únosnosti v závislosti na povrchu ocelo-
vého adherendu je dosaženo při použití lepidla Merbenit SF 50. Komplex s
pozinkovanými adherendy dosahuje více než dvojnásobné únosnosti oproti
komplexu s ocelovými adherendy (obr. 5.11 ).

36



........................................ 5.2. Smyková zkouška

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Mamut M3 Merbenit Epoxid

N
ap

ět
í	[
M
Pa

]

Lepidlo
bez	úpravy pozinkováno

Obrázek 5.11: Graf porovnání napětí v závislosti na povrchové úpravě, smyk

5.2.1 Způsoby smykového porušení pro jednotlivá lepidla

Tato podkapitola je věnována způsobu porušení jednotlivých lepidel. Jednot-
livé zóny porušení jsou stejné s tahovou zkouškou (obr. 5.3).

Mamut glue crystal

Lepidlo Mamut glue crystal dle měření vykazovalo nejnižší smykové pevnosti,
a to jak pro spoj lepený k neošetřené "černé"oceli, tak i pro lepení k pozin-
kovanému vzorku. Lepení k pozinkovanému adherendu vykazovalo nepatrně
vyšší hodnoty pevnosti.

Způsob porušení lze charakterizovat jako adhézní od ocelových adherendů,
a to pro obě povrchové varianty. Po vizuální stránce je lepidlo po odzkoušení
gumové a působí jako nevytvrzené (obr. 5.12 ).

3M 550 FC

Lepidlo od společnosti 3M vykazovalo druhé nejnižší smykové pevnosti. Lepení
k pozinkovanému adherendu vykazovalo nepatrně větší hodnoty únosnosti
oproti lepení k adherendu ocelovému.

K porušení komplexu došlo v adhézní zóně v kontaktu s ocelovými adhe-
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Obrázek 5.12: Detail vzorků po smykové zkoušce, Mamut

rendy, a to se vzorky bez povrchové úpravy i pro vzorky pozinkované (obr.
5.13 ).

Merbenit SF50

Lepidlo Merbenit SF50 vykazovalo nejvyšší hodnoty smykových napětí ze
všech lepidel, jejichž aplikace se provádí pomocí vytlačovací pistole.

Výrazně lepších hodnot pevnosti komplexu bylo dosaženo na vzorcích s
pozinkovanou úpravou (obr. A.9 ).

Způsob porušení je kohezní pro obě povrchové varianty (obr. 5.14 ). Z grafů
je také patrná homogenost zapojení lepidla při zkoušce, které bylo patrné i při
samotném zkoušení, kdy nedocházelo k poklesům pevnosti před dosažením
maximálního napětí (obr. A.13 ).

Sikafloor 156

Nejvyšších smykových napětí bylo dosaženo při použití dvousložkové prysky-
řice Sika (obr. 5.10). Výsledky jsou výrazně vyšší oproti ostatním zkoušeným
lepidlům.

U pozinkovaných adherendů je vidět pokles pevnosti komplexu, což je
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Obrázek 5.13: Detail vzorků po smykové zkoušce, M3

Obrázek 5.14: Detail vzorků po smykové zkoušce, Merbenit
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5. Výsledky.............................................
v rozporu s tahovou zkouškou, kde komplex s pozinkovanými adherendy
vykazoval vyšší tahové pevnosti (obr. 5.2).

K porušení vzorků lepených epoxidovou pryskyřicí došlo v adhézní oblasti
na rozhraní lepidla a ocelového adherendu. (obr. 5.15).

Obrázek 5.15: Detail vzorků po smykové zkoušce, Epoxidová pryskyřice

5.2.2 Diskuze výsledků smykové zkoušky

Z výsledků smykových zkoušek lze vyvodit značný rozdíl v pevnostech kom-
plexu pro jednotlivá použitá lepidla. Stejně jako ve zkoušce tahové (kap.
5.1) je nejvyšších pevností dosaženo při použití epoxidového lepidla. Tento
výsledek může být daný chemickým složením lepidla a také viskozitou lepidla,
která zajišťuje maximální nasycení povrchu adherendů a dokonalé pokrytí
lepené plochy.

Ostatní lepidla, tvrdnoucí za přístupu kyslíku a vlhkosti, vykazují nižší
viskozitu a nedostatečnou saturaci povrchu. Přestože oba adherendy vykazují
minimální pórovitost, tak tekutost lepidla může být jednou z příčin zvýšení
únosnosti komplexu.

Významným faktorem konečných únosností komplexů může být ponechání
vrstvy zbylých oxidů železa (okuje), které vytvářejí hranici, na které docházelo
u lepidel nižších pevností k porušení komplexu. Odstraněním této vrstvy,
např. opískováním, by mohlo dojít ke zvýšení únosnosti.

Nepřesnost výroby a následné omezení vzniku ohybových momentů pod-
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sádrováním, nemusí vést k eliminaci vzniku momentů. Tento fakt může být
dalším ovlivňujícím činitelem, snižujícím celkovou únosnost.
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Kapitola 6

Závěr

Cílem této bakalářské práce bylo ověřit možnosti spojení tenkých betonových
adherendů a oceli pomocí lepeného spoje. Jako ocel byly zvoleny dva typy oceli.
Černá ocel, tj. ocel bez zbavení zoxidovaného železa a pozinkovaný ocelový
adherend. Materiál betonového adherendu byl vysokohodnotný beton (high
performance concrete - HPC) s krychelnou pevností v tlaku přes 130 MPa.
Tento spoj byl v praxi dosud zpravidla řešen pomocí mechanických kotev, což
bylo možné pouze v případech větších dimenzí betonového adherendu. Tento
fakt vede k ověření parametrů lepených spojů. V této práci jsou použity čtyři
běžně dostupná lepidla různých chemických bází podrobena tahové a smykové
zkoušce.

Tahová zkouška V této zkoušce byly vzorky vystaveny osovému tahu dle
ČSN EN 15870 [2]. Nejlepších výsledků bylo dosaženo s použitím epoxidové
pryskyřice a to pro ocelový i pro pozinkovaný adherend. Rychlost zatěžování
byla zvolena na 0,5 mm/min, s ohledem na porušení komplexu po 60 s.

Z výsledků je patrná výrazná rozdílnost v tuhostech jednotlivých lepidel,
která je patrná z grafů sklonem průběhu v lineární části.

Z průběhu zkoušek a změřených výsledků není patrný vliv povrchové úpravy
ocelového adherendu na výsledné hodnoty pevnosti komplexu. Lze usuzovat,
že přilnavost nejlepšího lepidla, tj. epoxidového, je dostatečná a k porušení
dochází kohezním způsobem.

Smyková zkouška V této zkoušce byly vzorky skládající se ze dvou
ocelových adherendů lepených na betonový adherend vystaveny smykovému
namáhání dle ČSN EN 1994, příloha B [3]. Rychlost zatěžování byla zvolena
na 0,2 mm/min. V průběhu zatěžování byly zvoleny meze, kdy dochází k
setrvání zatěžovací síly na konstantní hodnotě a částěčné relaxaci lepidla.
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6. Závěr ..............................................
Nejlepších výsledků bylo stejně jako v tahové zkoušce dosaženo při použití

epoxidového lepidla.

Z pozorování způsobu porušení je patrný vliv zoxidovaného železa na
adherendu z černé oceli, kdy dochází v určitých případech k adheznímu
způsobu porušení lepidla.

Jako další opatření pro zvýšení únosnosti spoje lze navrhnout zdrsnění
ocelového a betonového adherendu např. opískováním, nebo vytvořením vrypů.
Lze předpokládat zvýšení únosnosti spoje vzhledem k těmto povrchovým
úpravám.

V této práci není řešena životnost lepeného spoje, která by měla být obdobná
s životností fasádních panelů, tj. 15 let. Pro kompletnost řešení lepeného
kotvení by bylo nutné ověřit spoj na dynamické namáhání, které simuluje
nárazové účinky větru. Dále je nutné spoj podrobit zkoušce ve zmrazovací
komoře tak, aby byla ověřena životnost spoje v závislosti na ročním cyklu.
Nedílnou součástí komplexnosti zkoušek je zkouška požární odolnosti, která
se zdá být rozhodující s ohledem na spolehlivost lepených spojů za požáru.

Celkově lze zhodnotit, že použití lepidel pro kotvení HPC k ocelovému
nosnému prvku je možná. Prozatím nelze lepenému spoji deklarovat požární
odolnost, odolnost proti mrazu a dalším vnějším vlivům. Z tohoto důvodu
lze prozatím předpokládat použití pouze u nekonstrukčních prvků.

Lepený spoj pro fasádní panely není v ETAG 034 [1] nijak řešen. S odkazem
na tento předpis by bylo vhodné další mechanické zkoušky orientovat více s
přihlédnutím právě k ETAG 034, kde je zkoušeno kotvení fasádních panelů v
jiné než svislé poloze.
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Příloha A

Přílohy

A.1 Tahová pevnost
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Obrázek A.1: Tahová pevnost lepidla Mamut glue crystal, černá ocel

A.2 Smyková pevnost
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Obrázek A.2: Tahová pevnost lepidla Mamut glue crystal, pozinkováno
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Obrázek A.3: Tahová pevnost lepidla 3M 550 FC, černá ocel
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Obrázek A.4: Tahová pevnost lepidla 3M 550 FC, pozinkováno
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Obrázek A.5: Tahová pevnost lepidla Merbenit SF 50, černá ocel
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Obrázek A.6: Tahová pevnost lepidla Merbenit SF 50, pozinkováno
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Obrázek A.7: Tahová pevnost Sikafloor 156, černá ocel
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Obrázek A.8: Tahová pevnost Sikafloor 156, pozinkováno
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Obrázek A.9: Smyková pevnost lepidla Mamut glue crystal, černá ocel
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Obrázek A.10: Smyková pevnost lepidla Mamut glue crystal, pozinkováno
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Obrázek A.11: Smyková pevnost lepidla 3M 550 FC, černá ocel
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Obrázek A.12: Smyková pevnost lepidla 3M 550 FC, pozinkováno
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Obrázek A.13: Smyková pevnost lepidla Merbenit SF 50, černá ocel
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Obrázek A.14: Smyková pevnost lepidla Merbenit SF 50, pozinkováno

Obrázek A.15: Smyková pevnost Sikafloor 156, černá ocel
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Obrázek A.16: Smyková pevnost Sikafloor 156, pozinkováno
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