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Abstrakt:
MÁCHOVÁ, Eliška: Konstrukční nábytkové spoje kompozitních materiálů na bázi dřeva
s plastem aplikovaných pro výrobu nábytku. Disertační práce/Eliška Máchová – Mendelova
univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav nábytku, designu a bydlení, školitel:
Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D. – Brno, Mendelova univerzita v Brně, 2017
Hlavním cílem práce je stanovení vlivu změny vlhkosti interiéru na mechanické vlastnosti nábytkových konstrukčních spojů. Vliv vlhkosti se zkoumal na dvou skupinách spojů:
na nastavovacích lepených spojích (nastavovací spoje na délku) a rohových spojích
s lepenými a mechanickými prostředky. V obou skupinách byly spoje vyrobeny z DTD, plastu
a kombinací těchto materiálů. Konstrukční spoje jsou ověřovány pro dvě prostředí
s příslušnými klimatickými podmínkami, tj. interiéry obytných a veřejných budov pro suché
prostředí při t = 23 +/-2° C, WR = 45 +/-5 % a vlhké prostředí při t = 23 +/-2° C, WR = 90 %
(koupelny, prádelny, bazény). Byly vybrány dva druhy materiálů včetně jejich vzájemné
kombinace. U nastavovacích lepených spojů se zjišťovala únosnost lepeného spoje, při dvou
druzích lepidel: epoxidové a polyuretanové (PUR). Nejvyšší hodnoty byly dosaženy u kombinace materiálu plast – plast a vlhkosti prostředí WR = 45 % a WR = 90 %, pro PUR lepidlo.
V rohových vazbách se zkoumal vliv vlhkosti na tuhost a únosnost spojů. Při rohových vazbách se na našich konkrétních spojích nepotvrdil vliv vlhkosti na mechanické vlastnosti, rozhodující je vliv spojovaných materiálů a umístění spojovacích prostředků.
Klíčová slova: nábytkový spoj, vlhkost, únosnost, tuhost, deformace, lepená spára, korpusová vazba, spoj pevný (lepený) a demontovatelný, kompozitní materiál, plast.

Abstract:
MÁCHOVÁ, Eliška: Structural joints of wood-based composite materials with plastic applied for the furniture production. [Ph.D thesis]/Eliška Máchová – Mendel University in Brno,
Faculty of forestry and wood technology , Department of Furniture, Design and Habitat, super-visor: Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D. – Brno, Mendel University in Brno, 2017

The main aim of the PhD thesis is to determine the influence of moisture on the mechanical properties of furniture construction joints. The influence of moisture was examined
in two groups of joints: glued joints along the length and corner joints with glued and mechanical fasteners. In both groups of tested joints, the joints were made of DTD, plastic and a
combi-nation of these materials. Construction joints are tested for two environments with appropriate weather conditions, that the interiors of residential and public buildings - an environment with conditions t = 23 ± 2° C, WR = 45 ± 5 % and humid environment with conditions t = 23 ± 2° C, WR = 90 % (bathrooms, laundry rooms, swimming pools). Two types of
mate-rials were selected, which were examined separately as well in their mutual combination. In the case of joints glued along the length, the load carring capcity of glued joint was
determi-ned with two types of adhesives: epoxy and polyurethane. The highest values of
strength were achieved with a material combination of plastic - plastic and a humidity of 45 %
and 90 % using the PUR adhesive. The influence of moisture on the stiffness and the load
carrying capacity of the joints was examined in the corner joints. In the case of corner joints,
the influence of moisture on the mechanical properties was not confirmed , the decisive factor
is influence of the bonded materials and the position of the fasteners.
Key words: furniture joint, influence of humidity, load carrying capacity, stiffness,
deformation, glued joint, composite material, plastic.
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ÚVOD
Výroba nábytku je neoddělitelnou součástí dřevařského průmyslu, kterého výstupem
jsou výrobky reprezentované nábytkem různého druhu, jako jsou nábytkové mobiliáře ve
formě solitérů, nábytkové sestavy formou souprav, tzv. komplety, a nábytkové sestavy ve
formě sektorového nábytku.
Nábytek byl, je a bude v neustálém vývoji a to jak z hlediska konstrukce, tak i z hlediska designu. Co se týká hlediska konstrukce, toto hledisko je ve vzájemném vztahu s vývojem
nových materiálů, způsobů jejich opracování a zpracování v návaznosti na nové technologie
výroby a nové strojní zařízení, tj. například nástup a rozmach CNC obráběcích center. Toto
vše ovlivňuje a vede ke zdokonalování konstrukce a jejich spojů, ale i k vytváření nových
konstrukčních spojů mezi spojovanými prvky včetně jejich geometrie tvarů, tak jak je
v současnosti vidět v trendu samosvorných spojů. Kromě této technicky-technologické problematiky, tento nástup obráběcích center dal tzv. „zelenou“ k novým konečným tvarům a
vzhledu nábytku, tj. designu (umožnil uplatnění více četnosti křivek různých druhů, čímž jsou
vytvářeny složité výsledné tvary spojovaných prvků a celého tvaru výrobku).
Přesto, ale i při složitém tvaru nábytku a spojů jednotlivých konstrukčních prvků, je
potřebné dbát na dodržování podmínek, co do bezpečnosti a použitelnosti výrobku. Co se týká
bezpečnosti, je nevyhnutelné zaměření se na pevnost a spolehlivost konkrétního výrobku a s
tím související schopnost výrobku odolávat zatížením, aby se zamezilo jak znehodnocení výrobku a zároveň tak nedošlo k poškození zdraví člověku (osoby), který výrobek používá či
bude používat.
V současnosti se již pro výrobu nábytku používá široká škála materiálů, tj. od tradičních (dřevo, kov, sklo, přírodní kámen), přes materiály na bázi dřeva, plasty až kompozitní
materiály a jejich modifikace. Zároveň je trend využívat a spojovat dva a více druhů materiálů
v dané konstrukci na jednom výrobku, tj. jak v korpusech úložných prostorů tak nosných konstrukcích stolového, sedacího a lůžkového nábytku.
Na výrobu nábytku se používají dvě skupiny spojů: spoje pevné (lepené) a spoje mechanické – demontovatelné. V těchto skupinách se nám kromě, dnes již můžeme říci „tradičních spojů“ a dále stále nejvíce využívaných, začínají vyskytovat, tak jak je naznačeno (díky
novým technologickým operacím a strojním zařízením), nové typy spojů, tj. spoje samosvorné, spoje pomocí termoplastů, svarové spoje a taky spoje kombinované z uvedených typů.
Na základě toho všeho, je proto neustále důležité se zaobírat problematikou mechanických vlastností spojů ve vztahu se spojovaným materiálem a rovněž respektovat klimatické
podmínky dle toho, kde se daný nábytkový mobiliář nachází ve své užitné a funkční podobě.
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Klimatické podmínky (teplota a vlhkost prostředí) se podílí na délce životnosti a funkčnosti jakéhokoliv výrobku, v kterémkoliv průmyslovém odvětví, a ovlivňují tím, jak vlastnosti materiálu, tak vlastnosti spojů ve výrobku.
Na výrobu nábytku se z tohoto důvodu používají různé typy spojů, jakými jsou například: spoje pevné (lepené), spoje mechanické - demontovatelné, dále nové typy spojů, tj. spoje
samosvorné, spoje pomocí termoplastů, svarové spoje a taky spoje kombinované z uvedených
typů spojů.
Do kategorie pevných čili lepených spojů (s využíváním adhezních a kohézních sil) se
řadí, na základě principu a spojování, jak spoje bez spojovacího prostředku, tak spoje se spojovacím prostředkem. Pro obě skupiny mohou spojované prvky být bez průniku či s průnikem.
V praxi se velmi často, pro tyto aplikace spojů, setkáváme se spoji nastavovacími a se
spoji pomocí lepených dřevěných kolíků, ale nemůžeme zapomenout a stále se objevují spoje
klasické (čep a rozpor, čep a dlab, rybinové spoje atd.). Do kategorie mechanických spojů
demontovatelných, se řadí rovněž na základě principu a spojování, spoje se spojovacím prostředkem, kde spojované prvky jsou vůči sobě s průnikem či bez průniku. Opět v současné praxi se setkáváme s více typy spojů v závislosti na spojovacím prveku. Velmi častým spojovacím prvkem u demontovatelného nábytku, ve skupině úložných prostorů, se nyní používá a
využívá spojení pomocí excentrů a to z důvodu, že z pohledu na výrobek se jedná o spoj neviditelný (nenarušuje estetickou stránku výrobku), dále pak z důvodu rychlé, suché a čisté
montáže. Obě kategorie a typy spojů se staly hlavní problematikou řešení disertační práce.
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1
1.1

TEORETICKÁ ČÁST
Konstrukční spoje v nábytku
Poznatky o konstrukčních spojích tvoří základ, ze kterého se při konstruování nábytku

vychází. V konstrukcích nábytku, ze dřeva a dřevných materiálů, spoje (vazby) představují
kritické místa, protože nábytek se nejčastěji poruší právě v místě spojení konstrukčních prvků.
Spoje používané v nábytkových konstrukcích je možné podle principu spojování rozdělit do
několika skupin: klasické (tradiční) z nich nejčastěji používané lepené spoje a v současnosti
rychle vyvíjející se mechanické spoje a relativně nové spoje, mezi které patří spoje tavnými
plasty, svarové spoje (Joščák, P. and et al., 2014) a nyní nám do popředí vešly nejnověji
vzniklé samosvorné spoje, pracující na principu tření.

1.1.1

Definice spoje

Spoj je spojení dvou nebo více konstrukčních prvků snížením stupňů volnosti, které
omezují nebo vylučují jejich vzájemný pohyb. Kromě vymezení určité polohy, respektive
vzájemného pohybu dílců a přenášení zatížení, mají určité typy nábytkových spojů, tj. jedná
se o tzv. viditelné spoje, i funkci estetickou (Joščák, P. end et al., 2014).

1.1.2

Kritéria výběru spoje

Získaná znalost, při spojování jednoho druhu materiálu, nemůže být bez rozmyslu, tj.
mechanicky či automaticky, aplikovaná na jiný druh materiálu, i když se jedná o podobný
materiál. Řešení, které snižuje či vylučuje riziko destrukce jen jednoho konstrukčního prvku,
nebo jedné části spoje, je neúčinné a není řešením, protože porušení vzniká vždy tam, kde
je odolnost nejmenší (Joščák, P. and et al., 2014, Halabala, 1975).
Základními kritérii, při výběru spoje jsou:
–

druh konstrukce – nábytek demontovatelný (suchá montáž výrobku) či nábytek
pevné (lepené) konstrukce

–

dostatečná odolnost vůči namáhání v dané konstrukci v dané (určené) minimální
životnosti výrobku a jeho prvků (od předmontáže až po likvidaci)

–

odolnost vůči vlivům prostředí (relativní vlhkost vzduchu, voda, teplota, plísně a
houby, chemikálie v kapalném i plynném skupenství, potraviny, alkohol, čistící a
dezinfekční prostředky atd.)

–

ekologické vlastnosti (zdraví nezávadnost, recyklovatelnost atd.)
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–

technologická a ekonomická výhodnost (dosažení minimálního počtu operací, času na jednotlivé operace, počtu pracovních sil atd., pro výrobu všech výrobků)
(Joščák, P. and et al., 2014, Halabala, 1975).

1.1.3

Způsoby vytváření spoje

Z hlediska použití spojovacího prostředku a průniku dílců lze nábytkové spoje vytvářet následujícím způsobem (Joščák, P. and et al., 2014):
a) bez spojovacího prostředku:
–

bez průniku spojovaných prvků (Obr. 1) – jedná se o spojení styčných hladkých ploch
jen lepidlem (spoj na tupou spáru, spoj na úhlovou spáru – folding systém)

Obrázek 1 Spoj bez spojovacího prostředku a bez průniku spojovaných prvků - folding systém
(archiv autora práce)

–

s průnikem spojovaných prvků (Obr. 2) – jedná se o spojení přímou vazbou bez lepidla
nebo s lepidlem (například přeplátování, čepové spoje, ozubové spoje, některé typy samosvorných spojů)

Obrázek 2 Spoje bez spojovacího prostředku a s průnikem spojovaných prvků
(archiv autora práce)
a) přeplátování, b) čep a rozpor otevřený, c) zubový spoj, d) rohový spoj deskových prvků na ozuby
přímé otevřené

17

b) se spojovacím prostředkem
–

bez průniku spojovaných prvků (Obr. 3) – jedná se o spoje pevné (lepené), tak i demontovatelné. V obou typech spojů je vazba spojovaných prvků provedena vložením spojovacího prvku, do předem nachystaných otvorů nebo drážek, v obou spojovaných prvcích

Obrázek 3 Spoj lepený bez průniku spojovaných prvků (archiv autora práce)
a) pomocí dřevěných kolíků, b) pomocí lamelky

–

s průnikem spojovaných prvků – v tomto případě se jedná o spojení spojovaných prvků
prutových i deskových přímou vazbou, která je doplněna cizím spojovacím prvkem
(Obr. 4). Spojení spojovaných prvků včetně spojovacího prvku může být pevnou
i demontovatelnou vazbou, nebo jejich vzájemnou kombinací.

Obrázek 4 Spoj lepený se spojovacím prostředkem a s průnikem spojovaných (prutových) prvků
(archiv autora práce)
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1.1.4

Rozdělení spojů z hlediska anizotropie

Při spojování prvků z masivního dřeva (či materiálů na bázi dřeva), anizotropie dřeva
sehrává velkou úlohu v polohách jednotlivých prvků v konstrukci, s ohledem na namáhání
konstrukce, a taktéž se anizotropie zohledňuje i u samotného spojování prvků, jelikož při
změně vlhkosti dřeva dochází k jeho rozměrovým a tvarovým změnám. To znamená, že u
spojů je důležitá poloha základních směrů spojovaných konstrukčních prvků v rovině spojení.
Na základě uvedeného rozdělujeme spoje (Joščák, P. and et al., 2014):
a) Spoje s rovnoběžnými základními směry (Obr. 5):
–

spoje v podélných rovinách (Obr. 5 a, b, c)

– spoje v příčných rovinách (Obr. 5 d)
– spoje v podélné a příčné rovině (Obr. 5 e)

Obrázek 5 Spoje s rovnoběžnými základními směry (Joščák, P. and et al., 2014)
a) spoje na tloušťku, b) spoje na šířku, c) spoje úhlové: 1- rohový, 2- středový, d) spoje na délku, e) spoje úhlové: 1- rohový, 2- středový

b) Spoje s kolmými základními směry (Obr. 6):
–

spoje v podélných rovinách (Obr. 6 a-1),

–

spoje v podélné a příčné rovině (Obr. 6 a-2, b-1, b-2),

–

spoje v podélně-příčných rovinách (Obr. 6 c)

a)

b)

c)

Obrázek 6 Spoje s kolmými základními směry (Joščák, P. and et al., 2014)
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1.1.5

Spoje a vlhkost

Kromě anizotropie má na vlastnosti spojů a nábytkových konstrukcí velký vliv i vlhkost. V důsledku vlhkosti, konstrukční dílce ze dřeva a na bázi dřeva, mění svoje rozměry a
tvar. Ve výrobních podmínkách a v provozu výroby nábytku, ale i v experimentálních podmínkách, má největší význam technická vlhkost. Tato vlhkost může být různá a to
v závislosti od výrobních podmínek a účelu použití výrobků ze dřeva a materiálů na bázi dřeva, či dřeva samotného.
Technická vlhkost se rozděluje:
–

výrobní – vlhkost, při které se dřevo ve výrobě zpracovalo a vyrábí výrobky

–

provozní – tato vlhkost je závislá od podmínek, za kterých se výrobky vyrobené ze dřeva, či dřevo, dál používají
Je nutné mít na zřeteli, že obvyklá výrobní vlhkost by se měla rovnat provozní vlhkosti,

ba by měla být dokonce o něco nižší (cca 2%), aby výrobky předběžně nesesychaly, což například u nábytku vede k negativu, tj. k uvolnění konstrukčních spojů (Požgaj A. and et al.,
1993).
Dále je nutné podotknout, že:
–

podle normy ČSN 91 0001:2007 Dřevěný nábytek. Technické požadavky – cituji: „nábytek uvedený na trh musí mít absolutní vlhkost 8 až 10% při běžné teplotě“.

–

podmínky vnitřního prostředí podle zkušebních evropských norem, jako je například
ČSN EN 16 122:2013 Bytový a nebytový úložný nábytek – Zkušební metody pro stanovení pevnosti, trvanlivosti a stability, jsou teplota vzduchu 15° až 25° C a relativní
vlhkost vzduchu 45 až 55 %.

1.2

Lepené spoje
Všeobecně lepení znamená spojení dvou různých ploch prostřednictvím lepidla, které

má dobrou přilnavost k oběma plochám, a každé lepidlo je v okamžiku lepení v kapalném
stavu. Jedná se tím o proces spojování tuhých materiálů (adherendů), při kterém se dosahuje
trvalé a pevné spojení stejných, případně různých materiálů, prostřednictvím lepidel (adhesiv). Uvedená schopnost závisí od adheze k povrchům lepených materiálů a od koheze samotného lepidla. Princip lepení je na obrázku 7.
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Obrázek 7 Princip lepení
(Mrňa L., 2017,
http://ust.fme.vutbr.cz/svarovani/opory_soubory/hsv_specialni_metody_svarovani__lepeni_ materialu__mrna.pdf)

Obrázek 8 Adheze způsobená molekulární vazbou mezi lepenými součástmi a lepidlem
(Informační a vzdělávací centrum kompozitních technologií & Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
FS ČVUT v Praze, Januar 2007)

Pevnost lepeného spoje závisí na čtyřech hlavních parametrech:
–

na přilnavosti lepidla k lepenému povrchu (adheze)

–

na soudržnosti hmoty lepidla vnitřní pevnosti (koheze)

–

na smáčivosti lepeného povrchu lepidlem

–

na pevnosti (soudržnosti) lepeného materiálu

Další parametry ovlivňující pevnost lepeného spoje:
–

správný výběr lepidla vůči slepenému materiálu

–

povrch a struktura slepovaného materiálu,

–

podmínky lepení (klimatické podmínky prostředí, způsob vytvrzování a jeho dané parametry – teplota, tlak, doba)
21

–

kondicionování a klimatizace
Kromě adheze a koheze velmi důležitým parmetrem, z daných čtyř hlavních ovlivňují-

cí pevnost lepeného spoje, je smáčivost, u které je dobré z hlediska problematiky lepení zrekapitulovat základní podstatu.
Smáčivost (wettability) – je schopnost kapaliny (lepidla) rozprostřít se po určitém tuhém povrchu (ČSN EN 923). U problematiky smáčivosti tuhého povrchu, tj. adherendu, je
nutné podotknout, že hlavní úlohu tu hraje míra, do jaké kapalina (lepidlo v kapalném stavu)
smáčí tuhou látku. Tato míra se může měřit kontaktním úhlem. Kapalina (lepidlo), která přijde do styku s adherendem, vytvoří charakteristický ohraničený tvar. Kontaktní úhel lze vyjádřit úhlem mezi tečnou přiléhající ke kapalině v místě styku adherend – kapalina – vzduch
s tuhým povrchem pod kapalinou. Nízký kontaktní úhel vykazuje dobrý potenciál pro smáčení
povrchu adherendu. Hraničním předělem mezi dostatečným a nedostatečným potenciálem
smáčivosti tuhého povrchu je hodnota kontaktního úhlu. To znamená, pokud kontaktní úhel α
< 90° (hovoříme o ostrém úhlu, čím menší tím lepší) je smáčivost dostatečná a pokud α ≥ 90°
je smáčivost nedostatečná.

Obrázek 9 Rozdělení smáčivosti podle velikosti kontaktního (smáčecího) úhlu
(Mrňa L., 2017,
http://ust.fme.vutbr.cz/svarovani/opory_soubory/hsv_specialni_metody_svarovani__lepeni_ materialu__mrna.pdf)

Smáčivost souvisí s povrchovou energií látek, vyjádřenou, jako povrchové napětí. Je-li
povrchové napětí kapaliny nižší než povrchové napětí pevného povrchu, dojde k rozlití kapaliny po povrchu. Povrchové napětí se vyjadřuje v mN∙m.

22

Obrázek 10 Smáčivost různých kapalin
(Holub J., 2010, https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=29171 a
http://hdl.handle.net/11012/15852)
A, B - málo smáčivá kapalina, C - dokonale smáčivá kapalina

Obrázek 11 Hodnoty povrchového napětí zástupců polárních látek, nepolárních látek a kapalin
((Mrňa L., 2017,
http://ust.fme.vutbr.cz/svarovani/opory_soubory/hsv_specialni_metody_svarovani__lepeni_ materialu__mrna.pdf)

1.3

Mechanické spoje
Mechanický spoj – jedná se o spoj vytvořený vhodnou tvarovou úpravou konstrukčních

prvků v místě spoje (spojení), při spojování ať už bez spojovacího prostředku nebo se spojovacím prostředkem. Ve spoji se nenachází lepidlo a tím zde není využíváno žádných adhezních a kohézních sil (Joščák, P. and et al., 2014, STN 91 0000:2009). Při tvorbě nábytkových konstrukčních spojů se uplatňují hlavně tyto principy pohybů a rovnováhy:
–

nakloněná rovina – klín, vrut, šroub (spoje klínové, excentry, vruty, šrouby
s metrickým závitem → pohyb přímočarý, rotační, pohyb po spirále)
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–

tření (hřebíky, sponky, vruty do dřeva)

–

gravitace (závěsné spoje)

Pro upevnění se využívají mechanické vlastnosti materiálu spojovaných konstrukčních prvků,
jako i materiálu spojovacích prostředků, a to především jejich pružnost (Joščák, P. and et al.,
2014).
Z hlediska četnosti rozebiratelnosti se mechanické spoje rozdělují na:
–

podmínečně demontovatelné (nedemontovatelné),

–

trvale demontovatelné (demontovatelné).
Podmínečně demontovatelné spoje → pro tyto spoje se používá převážně spojovacích

součástek se závitem do dřeva, tj. jedná se o spojovací prvky: vruty, konfirmaty a eurošrouby,
které se svým profilem závitu a jeho parametry „zařezávají a kotví“ přímo v materiálu spojovaných prvků. Při opakování montáže a demontáže, dochází opotřebením a stlačováním
materiálu, ke snížení nosného profilu vyřezaného závitu v přípojném dílci a snížení
únosnosti spojení.
Tím se dá konstatovat a shodovat se se současnou normou STN 91 0000:2009, jedná se, pro
tuto skupinu spojů, o spoje nedemontovatelné, které neumožňují jejich rozebrání (oddělení)
bez, ať malého, mechanického porušení.
Trvale demontovatelné spoje → trvalou demontovatelností vyjadřujeme možnosti spojů
a spojovaných dílců, během životnosti výrobku, k opakovatelné montáži a demontáži aniž
by docházelo k markantnímu (kritickému) snižování mechanických vlastností spojů a
tím výrobku samotného, co do jejich pevnosti, tuhosti a únosnosti.
Na rozdíl od podmínečně demontovatelných spojů, kde se montáž a demontáž provádí
pomocí spojovacích prostředků se závitem do dřeva, je u trvale demontovatelných spojů montáž a demontáž prováděna spojovacími prostředky se závitem (ať už metrickým, nebo jiným)
či jiným způsobem, tj. aplikací spojovacího kování, a tyto jsou opět často kombinované
s dřevěnými středícími kolíky.
V obou skupinách demontovatelných spojů se ve spoji můžou použít (a často v praxi se
i používají) dřevěné kolíky, taky tzv. „středící kolíky“, které dále mohou být i plastové a ba i
ojediněle kovové. Jejich funkce spočívá v první fázi montáže ve vymezení poloh dílců vůči
sobě a v druhé fázi, tj. při namáhání spoje, pomáhají hlavnímu mechanickému spojovacímu
prostředku odolávat vyvolaným silám (ve směru normály spuštěné na rovinu tvořenou osami
kolíků) ve spoji a tím setrvat spojované prvky (dílce) ve správné poloze, jelikož se ve spoji u
mechanického prvku nachází konstrukční vůle (0,5 až 1,5 mm – viz průměry otvorů pro dříky
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šroubů, svorníků, kolíků excentrů atd.), tj. tím odolávat samotnému posunu dílců ve spoji vůči
sobě a celkové deformaci spojů.

1.4

Konstrukční materiály
V uvedené kapitole jsou popsány jen konstrukční a pomocné materiály, které byly pou-

žity pro výrobu experimentálních vzorků včetně jejich základních vlastností a charakteristiky.
Jedná se o surovou dřevotřískovou desku (DTD), plast (kompaktní materiál složený z akrylové pryskyřice) a lepidla.

1.4.1

Dřevotřísková deska (DTD)

Dřevotřísková deska (DTD) je materiál, který patří do skupiny aglomerovaných materiálů, což jsou materiály plošné či tvarované, vyrobené z částic dřeva nebo jiné lignocelulózové hmoty. Je to deska vyrobená lisováním a ohřevem třísek ze dřeva s přídavkem chemických
přísad (syntetická lepidla - pryskyřice, minerální pojiva a dále hydrofobizační činidla atd., tj.
látky pro záměrné ovlivnění výsledných vlastností desek). Podle ČSN EN 312:2005 Třískové
desky – Požadavky, máme klasifikováno 7 typů desek a jsou rozlišeny, pro určité použití
v prostředí s danými klimatickými podmínkami, ze kterých pro účely výroby nábytku používáme třídu P2 - desky pro vnitřní vybavení (včetně nábytku) a pro použití v suchém prostředí.
Desky typu P2 musí splňovat požadavky normy ČSN EN 312:2011, uvedené v tabulce
1 dané normy – Všeobecné požadavky na desky třískové a tabulce 3 dané normy – Požadavky
na desky, pro vnitřní vybavení (včetně nábytku) a pro použití v suchém prostředí.

Tabulka 1 Desky pro vnitřní vybavení, včetně nábytku, pro použití v suchém prostředí (typ P2) –
Požadavky na specifické mechanické vlastnosti (ČSN EN 312:2011)
Požadavek
Metoda
Vlastnost

zkoušení

Pevnost v ohybu
Modul pružnosti v
ohybu
Rozlupčivost
Přídržnost

EN 310
EN 310
EN 319
EN 311

Jednotka

Tloušťková třída (mm, jmenovitý rozměr)
<3

3

>4

až 4

>6

> 13

> 20

> 25

> 32

až

až

až

až

až

13

20

25

32

40

> 40

2

13

13

13

11

11

10,5

9,5

8,5

7

2

1800

1800

1800

1800

1600

1500

1350

1200

1050

2

0,45
0,8

0,45
0,8

0,45
0,8

0,40
0,8

0,35
0,8

0,30
0,8

0,25
0,8

0,20
0,8

0,20
0,8

N/mm
N/mm

N/mm
N/mm2

POZNÁMKA: Hodnoty platí pro vlhkost materiálu odpovídající relativní vlhkosti vzduchu 65%

a těplotě 20°C.
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Desky typu P5 musí splňovat požadavky podle normy ČSN EN 312:2011, v tabulce 2, 3 a 4
dané normy.
Tabulka 2 Nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí (typ 5) Požadavky na specifické mechanické
vlastnosti a bobtnání (ČSN EN 312:2011)
Požadavek
Metoda
Vlastnost

zkoušení

EN 310

Tloušťková třída (mm, jmenovitý rozměr)
Jednotka

N/mm2

<3

3 až 4

>4

>6

> 10

> 13

> 20

> 25

> 32

až 6

až

až

až 20

až

až

až

10

13

25

32

40

Pevnost v ohybu
Modul pružnosti v
2000
2000
2450
2550
EN 310
N/mm2
ohybu
2
0,50
0,50
0,45
0,45
EN 319
N/mm
Rozlupčivost
Bobtnání po 24
16
16
14
13
EN 317
%
hod.
Uvede-li zákazník, že desky jsou určeny pro zvláštní účely na podlahy, stěny a
EN 12871. To může vyvolat shody s doplňkovými požadavky.
18

18

19

18

> 40

18

16

14

12

10

9

2550

2400

2150

1900

1700

1550

0,45

0,45

0,40

0,35

0,30

0,25

11

10

10

10

9

9

střechy, zohlední se norma funkčních požadavků

POZNÁMKA: Hodnoty pro ohybové vlastnosti, rozlupčivost a bobtnání platí, pro vlhkost materiálu

odpovídající relativní vlhkosti vzduchu 65% a teplotě 20°C.

Tabulka 3 Nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí (typ 5) – Požadavky na vlhkuvzdornost
(ČSN EN 312:2011)
Požadavek
Metoda
Vlastnost

zkoušení

Tloušťková třída (mm, jmenovitý rozměr)
Jednotka

<3

3 až 4

>4

>6

> 10

> 13

> 20

> 25

> 32

až 6

až

až

až 20

až

až

až

10

13

25

32

40

> 40

VOLBA 1
Rozlupčivost po
0,30
0,30
0,30
0,25
0,25
0,22
0,20
0,17
0,15
0,12
EN 321
N/mm2
zkoušce cyklováním
Bobtnání po zko12
12
12
12
12
12
11
10
9
9
EN 321
%
ušce cyklováním
VOLBA 1
EN
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,14
0,12
0,11
0,10
0,09
N/mm2
Rozlupčivost po
1087-1
varné zkoušce
POZNÁMKA: Hodnoty pro rozlupčivost a bobtnání podle volby 1 pro vlhkost materiálu (před a po zkoušce cyklová-

ním) odpovídající relativní vlhkosti vzduchu 65% a teplotě 20°C.
Hodnoty pro rozlupčivost podle volby 2 platí pro vlhkost materiálu (před varnou zkouškou) odpovídající relativní
vlhkosti vzduchu 65% a teplotě 20°C.
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Tabulky se uvádí z důvodu cíle práce a to vliv vlhkosti na pevnost spoje. Tato vlhkost je definovaná dvěma prostředími s danými klimatickými podmínkami (suché a zvýšená
vlhkost až vlhké) nacházející se v obytných a veřejných interiérech (viz níže).
Nábytkový mobiliář, včetně jeho konstrukčních spojů, nacházející se v interiérech zatěžovaných zvýšenou vlhkostí (v obytných interiérech: koupelny, kuchyně), či dále až vlhká
prostředí (v prádelnách, sprchách v návaznosti na šatny ve sportovních a relaxačních veřejných zařízení, kryté plavecké bazény, sauny, wellness), měl by být svými vlastnostmi přizpůsoben a odolávat k těmto klimatickým podmínkám. Základem všeho je správně zvolený konstrukční materiál včetně úpravy a dokončení povrchu. Proto byla zvolena pro výrobu zkušebních vzorků surová, vodovzdorná DTD, V100, E1, P5, dle EN 312:2011. Podle dané normy
(typ P5) se jedná o nosnou desku pro použití ve vlhkém prostředí. Technický list tohoto materiálu je uvedený v kapitole Příloha.

1.4.2

Plast

Byl použit kompaktní materiál složený z akrylové pryskyřice (methyl-methacrylate) a
přírodních minerálů, který je komerčně a obchodně nazýván „umělý kámen“. Jedná se o moderní materiál, jehož obliba stále roste a to díky jeho výborným užitným a estetickým vlastnostem. Materiál, všeobecně označovaný jako umělý kámen, lze rozdělit do dvou základních
skupin (http://www.umely-kamen.cz/quartz-surface-materialy) a to Solid Surface a Quarz
Surface. Rozdíl je v materiálovém složení, technologii výroby a užitných vlastnostech materiálu.
Do disertační práce byl vybrán typ Quarz Surface – Staron®, vyráběný společností
Cheil Industries, vzor Solid Surfaces Solid Bright White, a to jak pro jeho vlastnosti a rozsáhlé možností různých barevných odstínů (přibližně ve 40-ti barevných odstínech), stupňů lesku
a dekorů mezi ně patřící i napodobeniny vzhledů přírodních kamenů (především žula, mramor
aj.), tak pro rozsáhlé uplatnění v praxi ve vybavování obytných a veřejných interiérů včetně
exteriérů. Desky z umělého kamene Staron® – Solid Surfaces Solid Bright White jsou dodávány v tloušťce 6 až 13mm, složení materiálu a mechanické včetně fyzikálních vlastností viz
Technický list v kapitole Příloha.
Materiál pro výrobu vzorků byl získán od společnosti CETECHO s.r.o., Brno, která se
zabývá zakázkovou výrobou nejrůznějších typů produktů, z oblasti vybavování obytných a
veřejných

interiérů,

tak

i

exteriérů,

z

umělého

kamene

typu

Solid

Surface

(http://www.cetecho.cz/o-firme). Po konstrukční stránce, jako podpůrným prvkem, tj. zesílení,
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vypodložení atd., je zde lepená dřevotřísková deska, nejčastější tloušťky 18 mm. Jednotlivé
elementy vyráběných produktů, materiálové skladby plast ↔ plast a plast ↔ DTD, jsou převážně spojovány lepenou vazbou, kde spojovacím prostředkem je jen lepidlo, a na neviditelných místech doplněnou samořeznými vruty do dřeva. Společnosti, pro své vlastnosti, se
osvědčilo používat u lepených spojů jednokomponentní reaktivní lepidlo na bázi polyuretanu
– lepidlo PUR Leim 507.0.
Tyto materiály se dají opracovávat v podstatě stejně, jako dřevo. Materiál může být spojován i bez viditelných lepených spojů – spár (profesionálními pracovníky), jako jsou např.
dřezy z „umělého kamene“ typu Solid Surface,které mohou být a bývají připojeny k pracovní
desce, rovněž z daného materiálu, bez jakýchkoliv spár, a tím se vylučují štěrbiny pro vodu,
špínu a růst bakterií. Materiál je lehce opravitelný v případě poškrábání nebo prasklin. Lze jej
i následně rozleštit a opticky opět nabýt „nového vzhledu“. Rovněž jde i přeleštit starší desku
se stejným optickým vzhledovým výsledkem.

1.4.3 Lepidlo v interakci k lepenému spoji a jeho pevnosti
Lepidlo je v konstrukčních vazbách jedním ze spojovacích prostředků, jehož pomocí
jsou vytvářeny lepené spoje spojovaných prvků. Samotné lepidlo, tj. správný výběr druhu
lepidla v závislosti na vlastnostech spojovaných materiálů, hraje podstatnou a důležitou úlohu
v lepeném spoji, jelikož ovlivňuje kvalitu spoje, tj. mechanické vlastnosti spoje (pevnost, tuhost a únosnost), dále funkčnost spoje a tím trvanlivost (životnost) výrobku. Po konstrukční
stránce, k tomu aby lepené spoje dobře sloužily, je důležité znát nejen vlastnosti lepidel a
lepených materiálů, ale i způsob, jakým budou lepené prvky namáhány.
Lepenou konstrukci je potřeba rozdělit na části, co nejméně složité a zároveň vhodné na
lepení, z čehož vyplývá, že na lepení se nehodí dílce s velikým a složitým zakřivením. Při
lepení je nutno dodržovat technologický předpis a zároveň vyhnout se dvojitému lepení. Plocha spoje musí být dostatečně velká, nános lepidla má být vždy v takovém množství (tlustý), aby v souladu s ostatními činiteli lepení (jako je kvalita povrchu slepovaného materiálu
– reologie povrchu) nevytvářel tzv. chudý lepený spoj. Mechanické namáhání a tím vytvářené napětí musí být v celém spoji rovnoměrně rozdělené tak, aby se nesoustředilo pouze
v místě spoje.
Lepené spoje mohou být namáhány staticky nebo dynamicky. Statické namáhání může
být realizováno tahem, smykem a odlupováním. Nejvyšších hodnot pevnosti bývá dosahováno, při namáhaní smykem, nejnižších hodnot, při namáhání odlupováním. Proto se
lepený spoj konstruuje tak, aby rozhodující namáhání bylo smykové, případně tahové.
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U tahového zatížení jsou zatěžující síly kolmé k vrstvě lepidla a působí rovnoměrně po
celé ploše. Lepený spoj u tohoto typu namáhání je zatížen najednou a každá jeho část přenáší
rovnoměrný podíl z celkového zatížení. V praxi ale není vždy jisté, zda tahové zatížení je jediné, které na lepený spoj působí. Proto bývá vhodnější pomocí vhodné konstrukční úpravy
převést toto namáhání na smykové. Pro své praktické přednosti se takto přeplátovaného lepeného spoje využívá nejvíce (Müller, M., 2007).
Jak bylo uvedeno, doporučuje se, aby spoj byl namáhán v tahu a smyku a minimálně namáhán na ohyb a v odlupování. Lepené materiály by měly mít v místě spoje stejné
anebo podobné koeficienty roztažnosti.
Nejběžnější spoje jsou jednoduché jednostranně přeplátované spoje (obr. 12), kde
kvalitnějších výsledků se dosahuje u tenčích adherendů (například lepení plechů). Spoje jednostranně přeplátované jsou plošné spoje a využívají se zejména, jak už bylo v příkladu uvedeno, při lepení tenkých materiálů. V těchto případech lze totiž zanedbat vliv ohybového
momentu, vznikající následkem excentricky zatíženého spoje u souborů tlustších adherendů.

Obrázek 12 Jednoduchý jednostranně přeplátovaný lepený spoj (vlastní zdroj)

To znamená, že u jednostranně přeplátovaných spojů, kde adherendy mají větší
tloušťku, se soustřeďuje napětí především na obou koncích přeplátování a působí zde,
jako síla podporující odlupování (Osten M., 1996).
Zatížení jednoduchého přeplátovaného spoje nesouosými silami vede k následku
vzniku ohybového momentu a příčné síly působících na koncích spoje. K vůli tomuto
ohybovému momentu dochází k rotaci spoje, která mění směr zatížení tak, aby zatěžující síly
byly v linii (Obr. 13) (DA SILVA, Lucas F. M. et al., 2008).
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Obrázek 13 Vliv nesouososti zatěžujících sil dle Golanda a Reissnera
(DA SILVA, Lucas F. M. et al., 2008,
https://paginas.fe.up.pt/~em03108/Report1_Closed_form_models.pdf a Merkl M., 2015
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=103396
P – zatěžující síla na jednotku šířky, M – ohybový moment, V – příčná síla na koncích přeplátování

Při zvyšujícím se zatížení, se na obou koncích přeplátování, napětí zvětšuje až do kritického momentu, kdy se spoj směrem od konců ke středu spáry naruší a roztrhne. Spoj se
přetrhne tím dříve, čím větší je deformace lepených částí. Deformace adherendů může
vzniknou nejen následkem vysokého zatížení spoje, ale i tečením materiálu při relativně
nízkém zatížení, například lepením tvrdých termoplastických hmot (PVC, PMMA aj.). Na
vzniku kritického napětí se podílejí i další činitelé, jako je jakost filmu lepidla a teplotní
délková roztažnost obou adherendů. Film lepidla, který překonává rozdíly protažení
mezi jednotlivými lepenými částmi, je zatížen smykovými silami, které jsou nejvyšší na
obou koncích přeplátování a nejnižší uprostřed. Protažení adherendů a následná deformace lepeného souboru (Obr. 14) jsou tedy u jednostranně přeplátovaných spojů příčinou
toho, že je dosahováno menších pevností v momentu zlomu, než jakých by se dosáhlo u
materiálu absolutně tuhých, namáhaných výhradně ve smyku (Osten M., 1996).

Obrázek 14 Možnost protažení adherendů a lepidla (Osten M., 1996)
1 – nezatížený jednoduchý přeplátovaný spoj, 2 – zatížený jednoduchý přeplátovaný spoj tuhých adherendů,
3 – zatížený jednoduchý přeplátovaný spoj elastických adherendů
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Délka přeplátování záleží na druhu materiálů a tloušťce lepených dílců. Matematické
vyjádření je vždy složité a nepřesné, protože nemůže podchytit všechny děje související například s deformacemi spáry. V praxi je však možné orientačně se řídit pravidlem, že délka
přeplátování má být nejméně pětinásobkem tloušťky lepených dílců. Nosnost, vyjadřující
maximální celkové zatížení spoje stoupá se zvětšující se délkou přeplátování. Pevnost ve
smyku, vyjadřující přepočet na jednotku lepené plochy, naopak se zvětšující se délkou
přeplátování klesá. Podobný vztah platí i pro šířku přeplátování. Se zvětšováním šířky spoje
vzrůstá pouze jeho celková nosnost. Kladný vliv větší tloušťky a tedy i tuhosti adherendů
na pevnost přeplátovaných spojů ve smyku vychází z předpokladu vyšší tvarové stálosti
a tím i nižších deformací vedoucích k namáhání spoje v odlupování.
Nosnost a v některých případech i deformace lepených konstrukcí závisí od mechanických vlastností lepené spáry a napěťovo-deformačního stavu lepeného spoje (Obr.
15, 16, 17). Napěťovo-deformační stav lepených spojů je obyčejně nerovnoměrný a lom spoje
začíná v zóně, ve které napětí dosahují, pro daný spoj, kritické hodnoty. Z tohoto důvodu experimentální hodnocení pevnosti lepené spáry ve většině případů vede k určení lomového
namáhání lepeného spoje anebo určení „střední pevnosti“ tím, že se lomové namáhání dělí
lepenou plochou (Gregor M., 2013).

Obrázek 15 Rozdělení napětí ve vrstvě lepidla u tuhých a elastických adherendů
(Holcmanová, M., 2009,
http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/8581/holcmanov%C3%A1_2009_bp.pdf?sequence=1)
1 – tuhý adherend, 2 – elastický adherend
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Obrázek 16 Deformace jednostranně přeplátovaných spojů v důsledku excentrického působení sil
(Osten, M. 1996)
1 – jednostranně přeplátovaný spoj před zatížením: s1 tloušťka adherendu, s2 tloušťka spáry, 2 – tentýž spoj deformovaný asymetrickým působením tahových sil (F) a ohybového momentu (M), 3 – rozdělní napětí v jednostranném přeplátovaném spoji

Obrázek 17 Deformace spojů v důsledku ohybového momentu
(Holcmanová, M., 2009,
http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/8581/holcmanov%C3%A1_2009_bp.pdf?sequence=1)
1 – tuhý adherend, 2 – elastický adherend

Standardní vzorec pro stanovení smykové pevnosti v tahu:

Ʈ=

[MPa]

S = b∙l [mm2]
kde:
Ꚍ – smyková pevnost v tahu [MPa]
Fmax – maximální působící síla (rovnoběžně s plochou) [N]
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S – lepená plocha [mm2]
b – šířka lepeného spoje [mm]
l – délka lepeného spoje [mm]
Pevnost v odlupování
Počáteční pevnost (absolutní):

=

Střední pevnost:

=

[N∙mm-1]

[N∙mm-1]

kde:
FA – maximální sila [N]
b – šířka lepeného spoje [mm]

1.5

Namáhání spojů v nábytkových konstrukcích

Spoje v nábytkových konstrukcích jsou v prostoru namáhány třemi zevšeobecněnými
silami, dvě smykové síly a jedna tahová síla a dále třemi momenty sil, dva ohybové momenty
a jeden kroutící moment, tak jak je to na obr. 18 (Kamenický, 1983).

Obrázek 18 Druhy namáhání spojů (Joščák, P. and et al., 2011)
a) smyk v uhlové rovině, b) smyk v příčné rovině, c) namáhání na vytažení
d) ohyb v úhlové rovině (1-tah, 2-tlak), e) ohyb v příčné rovině, f) namáhání kroucením
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Podle Kamenického, Šnýdera a Paulenkovej (1980) je nejnebezpečnějším případem
namáhání spojů jejich zatížení ohybovým momentem v úhlové rovině (Obr. 19).

Obrázek 19 Namáhání rohových a středových spojů ohybovým momentem v úhlové rovině
(Joščák, P. end et al., 2011)
M - moment sily

Testovaní navržených spojů v uhlové rovině vychází i z mechanických zkoušek nábytku
(úložné prostory – skříňový, stolový, sedací a lůžkový). V nábytkových konstrukcích
se nejčastěji vyskytují spoje namáhané v úhlové rovině a při vytváření konstrukčních vazeb
z prutových prvků, nebo při nastavování materiálů, se nejvíce vyskytují spoje namáhané na
smyk v lepené spáře. Většina autorů zkoumá z pevnostních vlastností jejich únosnost a tuhost.
Méně se už v literatuře objevují deformační charakteristiky. Způsoby stanovení pevnostních
charakteristik jsou rovněž rozdílné. Předpokládáme použití trhacího zařízení, které umožní
získat pracovní diagram (Obr. 20).

Obrázek 20 Silovo deformační diagram (Joščák P., 1999)
M (F)max - moment (síla) při porušení spoje, 40 % - síla velikosti 40 % z Fmax, 10 % - síla velikosti 10 % z Fmax,
 (u) - úhlová deformace (posunutí ramen) spoje,
 (u)max - úhlová deformace (posunutí ramen) spoje při M (F)max ,
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Základní mechanické vlastnosti, na základě kterých hodnotíme spoje, jsou:
–

únosnost spojů (Fmax, resp. Mmax ) vyjadřuje maximální ohybový moment připadající
na jednotku šířky spoje anebo jeden spojovací element

–

deformace na mezi únosnosti (umax, resp. φmax) vyjadřuje maximální úhlovou deformaci spoje, která vznikne při dosažení jeho únosnosti

–

koeficient tuhosti (t), kde jde vlastně buď o modul posunutí, který představuje velikost
síly potřebnou na vyvolání jednotkového posunu, anebo o torzní tuhost poddajného
spoje, která je definovaná jako moment způsobující ve spoji pootočení 1 radián.

t

F (M )
u ( )

Koeficient tuhosti spoje vyjadřuje jeho nedeformovatelnost vlivem zatížení silou anebo ohybovým momentem.
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2

SOUČASNÝ STAV LITERÁRNÍCH POZNATKŮ
Protože lepidlo přenáší namáhání z jednoho lepeného prvku na druhý prostřednictvím

smykového namáhání, používá se na hodnocení účinnosti lepených spojů zkouška smykové
pevnosti lepené spáry. Kromě pevnosti smyku se vyhodnocuje i procento poškození dřeva
(lepeného materiálu) na lomové ploše. Předpokladem měření procentuálního selhání dřeva je,
že při konstrukčních lepidlech se předpokládá vyšší pevnost jako při lepeném dřevě. Proto
správně vyrobené spoje by měly být porušené ve dřevě a ne v lepené spáře. Z toho důvodu by
měření procentuálního selhání dřeva po zkoušce pevnosti na střih mělo poskytnout kvalitativní ukazatel účinnosti lepeného spoje.
Vick a Okkonen (1998) vykonali testy na hodnocení pevnosti a trvanlivosti lepeného
spoje dřeva se čtyřmi druhy polyuretanového lepidla a dvěma druhy dřeva, tj. jedlí a břízou,
jako dvěmi dřevinami s různou hustotou. Hustota břízy je vyšší než hustota jedle. Porušení
dřeva s vysokou hustotou je nižší jako porušení dřeva s nižší hustotou. Výsledky testů, které
byly prezentovány jako procento poruchy dřeva a smykové pevnosti lepené spáry, ukázaly, že
selhání dřeva bylo výrazně nižší u dřeva vyšší hustoty (žlutá bříza), jako u dřeva s nižší hustotou (douglaska). Důvodem je, že dřevo s vysokou hustotou má vyšší smykovou pevnost, což
znamená, že je vyšší pravděpodobnost, že lepená spára bude mít menší pevnost než dřevo, i
když se tato lepená spára vytvoří při správných technologických podmínkách (Xiao et al.,
2007).
Porovnání smykové pevnosti na rovném a šikmém přeplátovaném spoji a vlivu dřeviny se věnuje práce Konnerth et al. (2006). Z jejich výsledků vyplývá, že poškození lepeného
spoje se u rovného přeplátování projevilo ve dřevě, a šikmé přeplátování se poškodilo
v lepené spáře. U rovného přeplátování se neprojevil vliv lepidla, ale jasně se projevil vliv
hustoty dřeviny. Oproti tomu se u šikmého přeplátování, kde vzniklo poškození v lepené spáře, výrazně projevil vliv lepidla, méně významný byl vliv dřeviny resp. hustoty. Zkoušky
přeplátování se dělaly na základě normy DIN 53253:1964 a zkoušky rovného přeplátování
podle normy EN 302-1:2004.
Procesy lepení sehrávají v dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu významnou
úlohu. Umožňují vytváření tuhého spoje konstrukčních prvků, vytváření nových materiálů a
v neposlední řadě i estetické zhodnocení konstrukčních částí. Avšak kvalita spojených materiálů je ovlivněna mnohými faktory, ze kterých jedením je i vlhkost lepeného materiálu – dřeva.

Bomba et al. (2004) zkoumali vliv vlhkosti dřeva na pevnost lepených spojů vytvoře-

ných použitím PVAc a PUR lepidel. V současné praxi se tyto lepidla čím dál tím více využívají, pro dobré vlastnosti a nulový obsah formaldehydu. Postup stanovení pevnosti vazby
(pevnost ve smyku) odpovídal normě EN 205. Bylo zjištěno, že kromě skutečné vlhkosti lepeného dřeva je kvalita spoje rovněž ovlivněna prostředím, ve kterém se lepený spoj používá.
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V normálním (suchém) prostředí se pevnost spoje lepeného PVAc lepidlem snižuje se zvyšující se vlhkostí dřeva, ale stále splňuje požadavky normy. Ve vlhkém prostředí pevnost klesne
pod hranici standardizované hodnoty. V normálním prostředí je pevnost spoje lepeného PUR
lepidlem podobná, ale snížení pevnosti je nižší. Ve vlhkém prostředí vykazuje nejvyšší pevnost, při vlhkosti dřeva 20 %, a splňuje specifikovanou standardní minimální pevnost
(4 MPa).
Statické a únavové selhání lepených dřevěných spojů, které jsou vystavené tahu, zkoumal Bachtiar et al. (2007). Testovaly se lepené spoje vytvořené z bukového dřeva a čtyřmi
různými typy lepidel, tj. polyuretanové (PUR), melamin-močovinoformaldehydové (MUF),
kostní a rybí klih. Průměrná pevnost ve smyku získaná při statickém testu se pohybovala od
12,2 do 13,4 MPa. Tyto výsledky nenaznačují žádný vliv různých typů lepidla. Vliv lepidel je
viditelný jen z výsledků únavových testů, které se uskutečňovaly při různých úrovních namáhání, a to mezi 45 % až 75 % pevnosti ve smyku. Vzorky vytvořené pružným lepidlem (PUR)
vykazovaly mírně vyšší počet cyklů až do porušení, při nízkých úrovních napětí, v porovnání
s křehkými lepidly (MUF, rybí klih). Ve všeobecnosti byly únosnosti živočišných klihů a
MUF podobné, při kvazistatickém a únavovém zatížení v suchém stavu.
Lepené spoje nevytváří jen nosné konstrukce nábytku, ale i konstrukční materiály
vznikající lepením. Song et al. (2014) ve své práci, zkoumání vlivu vlhkosti borovice na smykovou pevnost lepených spojů v prefabrikovaných panelech, definovali šest tříd vlhkosti (A
až E) v rozmezí od 18 % do 13 %. Z výsledků testů vyplývá, že jde o statisticky významné
rozdíly v hodnotách pevnosti u přetržení mezi třídami A a B, C, D a E. Tendence porušení
dřeva se snižovala s nárůstem vlhkosti. Platí však jen v rozsahu vlhkosti dřeva w = 8 % až
13 %.
Při výrobě lepených materiálů se často používají modifikační činidla, která zlepšují
vlastnosti technologických lepených spojů, když lepíme materiál s vyšší vlhkostí. Experimentální studie Jurf a Vinson (1985) zkoumá vliv vlhkosti a teploty na smykovou pevnost a vlastnosti lepeného spoje vytvořeného pomocí dvou epoxidových lepidel, při vlhkosti prostředí
63% a 95 %. Dospělo se k závěru, že vliv vlhkosti, jako venkovního změkčovadla na smykové vlastnosti těchto lepidel, je ekvivalentní k zvýšení teploty prostředí.
Bekhta et al. (2015) svoji práci zaměřili na laboratorní výzkum spojů březových dýh
(Betula pubescens) vysoké vlhkosti (15 %) a použitím modifikované fenolformaldehydové
(PF) pryskyřice. Jako modifikační činidla byla použita žitná mouka, pšeničný škrob, resorcinol a fenolresorcinol-formaldehydová pryskyřice. Analyzovala se dynamická viskozita, koncentrace vodíkových iontů, obsah tuhých látek, doba vytvrzování, doba zpracovatelnosti vyvíjených adhezivních směsí a pevnost na střih. ANOVA analýza ukázala, že typ, směs a obsah
modifikačních činidel významně ovlivňují pevnost překližovaných desek. Získané výsledky
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hodnot pevnosti ve smyku byly vyšší, jak standardní požadavky (1 N∙mm-2), a vlastnosti
vzorků splnily evropskou normu EN 314-2, pro kvalitu lepené třídy 3 a takovéto panely
z překližky se můžou používat ve venkovních podmínkách.
Nejen lepení dřeva, jako takového, ale i lepení dřeva s jinými materiály má
v současnosti, když se nové materiály vyvíjí, velký význam. Vlastnosti lepených spojů nedřevěných materiálů můžeme vyhodnotit z výsledků práce Machalická et al.(2017). Práce je zaměřená na zkoumání lepených spojů ve skleněných nosných konstrukcích s ohledem na vliv
lepených materiálů (sklo, ocel, nerezavějící ocel, hliník) a jejich povrchové opracování (pískování povrchu skla) na adhezi vybraných lepidel. Rovněž se zkoumala tloušťka lepící vrstvy
a účinek umělého stárnutí (simulace 5 let stárnutí) ve venkovních středoevropských klimatických podmínkách. Výsledky ukazují, že pískováním povrchu skla se může zlepšit přilnavost a
tím i pevnostní hodnoty adhezního spoje v případech, když se s hladkým povrchem skla nedosáhne kohezní poruchy. Tloušťka adhezní vrstvy měla významný vliv na polotuhé akrylátové
lepidlo, při kterém pevnost spoje dosáhla vyšší hodnoty s menší tloušťkou lepidla. Účinek
stárnutí se lišil podle lepidla. Neviditelné změny byly pozorované u dvojsložkového akrylátového lepidla a u metakrylátových UV lepidel.
V práci Oktay Okcu (2015) se sledovaly vlastnosti lepených spojů dřeva a plastu, jako
dekoračního materiálu. Zkoumané byly jehličnaté dřeviny (Smrk východní – Picea orientalis
a cypřiš Cupressus L.) a listnaté dřeviny (Dub zimní – Quercus L. a kaštanovník setý – Castanea sativa Mill.) s rozdílnou hustotou. V práci se zjišťoval vliv lepidla a plastového materiálu na celkovou hustotu vzorku. Zjistilo se, že lepidlo nemá vliv na zvyšující se hustotu na rozdíl od plastu, co vzhledem na narůstající hmotnost není, pro nábytkářský průmysl, vhodné.
Proto se doporučuje, při lepení plastu a dřeva, používat dřeviny s menší hustotou. Následně se
zjišťovala drsnost zkoumaných dřevin vypěstovaných v České republice a v Turecku, kde se
však neprojevil významný rozdíl. Hodnoty drsnosti povrchu jehličnatých dřevin jsou nižší, jak
u listnatých dřevin, přičemž nejideálnější drsnost, pro lepení, se jeví v podélném směru. Sledoval se i vliv dřeviny na adhezi lepidla a ukázalo se, že listnaté dřeviny mají lepší adhezi
lepidla k povrchu, jak jehličnaté dřeviny, což je odůvodnitelné přítomností pryskyřic
v jehličnatých dřevinách. Na uvedených dřevinách se zkoumaly PUR a epoxidová lepidla,
přičemž z hlediska adheze lepší vlastnosti vykazovala epoxidová lepidla. V práci se uvádí
doporučení lepení masivního dřeva a plastů. Jedním z nich (doporučení) je, že dřevo by nemělo obsahovat vady (suky, pryskyřičné kanálky apod.) a jeho vlhkost, při lepení, má být w =
10 %, dále i z praktického hlediska je možné říci, že při očištění povrchu vlhkou textilií se
zvýší účinek adheze.
Pro vytváření nábytkových konstrukcí se ve velké míře používají mechanické spojovací
prostředky a to pro jejich rychlou montáž a všestranné použití. Spojování konstrukčních prvků
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lepením sehrává, v nábytkářském průmyslu, velkou úlohu. Nábytkové spoje jsou zpravidla
řešené na „tupo“, ale pro zvýšení jejich tuhosti a únosnosti se používají vlepené spojovací
prostředky, tak například kolíky, lamelky a další různé typy spojovacích prostředků. Mechanické vlastnosti spojů, nezávisí jen na druhu spojovacího prostředku, ale taky na druhu konstrukčního materiálu. Výzkum ukázal, že únosnosti spojů z MDF, vyráběná různými výrobci,
se výrazně liší. Vassilou et al. (2004) zkoumali únosnost excentrů namáhaných na vytažení
kolíku excentru (táhla) s různým typem kotvení v DTD a MDF. Pokud se jedná o kolík, který
je zašroubovaný přímo do materiálu, tj. se závitem do dřeva, únosnosti v DTD a MDF se mírně liší. U kolíku našroubovaného přímo do plastového pouzdra (hmoždinky) se únosnosti liší
významně. Výsledky testů rovněž naznačily, že existuje přímočará závislost mezi únosností a
hustotou materiálu a všeobecně se může únosnost vyjádřit rovnicí: F = 4135*2D – 2046;
(R2 = 0,805), takže předpokládáme lineární korelaci, přičemž F je zatěžující síla namáhání
excentru na vytažení a D je hustota materiálu.
Při vyhodnocení mechanických spojů vyrobených z OBS desky (Marinova et al., 2004)
nejvyšší koeficient tuhosti vykazoval spoj pomocí konfirmatu, excentrické kování „Minifix“ v
obou způsobech namáháni, v tahu i v tlaku, v porovnání s vrutem do dřeva Ø3,5x50 mm a
kolíkem Ø 8x30 mm, měl vyšší koeficient tuhosti přibližně o 35%.
Yerlikaya et al. (2012) se ve své studii zaměřili na pevnost rohových vazeb úložného
nábytku, přičemž testovali tři skupiny rohových vazeb a to: vazba s kolíky a s vrstvou ztužujícího kompozitního materiálu na boční ploše dílce (DC), klasická vazba s kolíkem a excentrem
(DM) a vazba s kolíkem a excentrem včetně ztužující vrstvy kompozitního materiálu na boční
ploše dílce (DMC) podle obr. 21. Hodnoty se porovnávaly s referenčními vzorky, kde byly
rohové vazby vytvořené jen pomocí dvou kolíků a vazby vytvořené lepením na „tupo“ se
ztužující vrstvou kompozitního materiálu. Experimenty ukazují, že nejvyšší únosnost měl spoj
DMC. Nejnižší hodnoty únosnosti, při namáhání v tlaku vykazuje referenční kolíkový spoj
(D). V tomto případě dochází i k výraznému porušení u spojovacího prostředku. Rozdíl hodnoty únosnosti, mezi kolíkovým spojem referenčním (D) a kolíkovým spojem se ztužující
vrstvou kompozitního materiálu na boční ploše dílce (DMC), je statisticky nevýznamný, ale
v případě použití kompozitního materiálu spoj vykazuje, při dané únosnosti, menší deformace
a poškození.
Autoři Altun et al. (2010) se ve své práci věnovali rohovým spojům vytvořenými lepením pomocí rybinovitých prvků. Vzorky, zatížené tahem a tlakem v rovině ohybového momentu, byly vyrobeny z MDF a lepené byly polyvinylacetátovým (PVAc), polyuretanovým
(PUR) a kyanoakrylátovým (CA) lepidlem. Nejvyšší únosnost se dosáhla v tahu hodnoty
46,09 N∙m, při použití kyanoakrylátového lepidla, v tlaku dosáhla maximální únosnost hodno-

39

ty 72,04 N∙m, při použití PVAc lepidla. Použití PUR lepidla dosahovalo nejnižší hodnoty u
obou typů namáhání.

a

b

c
Obrázek 21 Testované rohové vazby Yerlikaya a kol. (2012)
a) vazba s lepeným kolíkem a boční plochou zesilněnou vrstvou plastového kompozitu, b) vazba s kolíkem a
excentrem, c) vazba s kolíkem a excetrem a boční plochou zesilněnou vrstvou plastového kompozitu

V práci Šimek (2008) byla první studie práce zaměřena na obecné zhodnocení namáhání
vybraných demontovatelných spojů. Výsledky první studie zhodnotily namáhání ohybem
v úhlové rovině v tlaku (o proti v tahu), pro vybrané spoje, jako kritické, a proto byla
v následujících studiích pozornost zaměřena jen na tento způsob namáhání. Dále bylo v první
studii zjištěno, že dva zvolené typy excentrického kování, tj. Minifix a Rondorfix, mají velmi
podobné mechanické vlastnosti, tj. únosnost a tuhost, i způsob porušení. Ve srovnání
s klasickými lepenými dřevěnými kolíky mají excentrické spojovače, doplněné nelepenými
dřevěnými kolíky, výrazně nižší únosnost. K porušení spojů dochází v místě vetknutí kovového kolíku (v okolí závitu).
Jak už bylo uvedeno, více významné, v nábytkových konstrukcích, jsou lepené spoje.
Jejich kvalita a pevnost nezávisí jen od nanesené vrstvy lepidla, tj. množství a tloušťky nánosu lepidla, a od úpravy, čili opracování spojovaného povrchu, ale taky od vlhkosti jednotlivých konstrukčních prvků. V práci autorů Bomba, J. et al. (2014) se výzkum zaměřil na vliv
vlhkosti na pevnost lepených spojů vytvořených polyvinylacetátovými (PVAc) a polyuretanovými (PUR) lepidly. Bylo zjištěno, že kromě skutečné vlhkosti lepeného dřeva je kvalita
spoje taky ovlivněna klimatickými podmínkami prostředí, ve kterých je lepený spoj vytvářen.
Ve vlhkém prostředí pevnost klesne pod hranici únosnosti. V normálním prostředí vykazuje
spoj s PUR lepidlem nejvyšší pevnost, při 20 % vlhkosti dřeva, a splňuje specifikovanou
standardní minimální pevnost (4 MPa).
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CÍL PRÁCE

Cílem práce je stanovit vliv vlhkosti na mechanické vlastnosti nastavovacích a rohových korpusových spojů. Mechanické vlastnosti spojů se budou, na základě experimentálních zkoušek, zjišťovat a ověřovat ve dvou etapách.
V první etapě se bude prověřovat lepený spoj, při smykovém zatížení, s ohledem na
vliv vlhkosti na pevnost spoje. Zkoušky se vykonají na lepených vzorcích vyrobených
z materiálů: dřevotřísková deska, plast a jejich vzájemné kombinace. Pro slepování, tuhých
adherendů, budou použity dva druhy lepidel, polyuretanové a epoxidové.
V druhé etapě se bude zjišťovat vliv vlhkosti na únosnost a tuhost rohových spojů, které
budou vyrobeny ze stejných materiálů a materiálových kombinací, jako spoje zatěžované na
smyk. Rohové korpusové spoje budou lepené, při použití polyuretanového lepidla a dřevěného kolíku rozměru 6x30 mm, a demontovatelné s použitím excentrů Rastex 15 a rychlomontážního kolíku Twister od firmy Hettich, doplněné o vložené dřevěné kolíky 6x30 mm.
V obou etapách se budou mechanické vlastnosti nábytkových spojů zjišťovat, pro dvě
prostředí „suché“ a se „zvýšenou vlhkostí“, které se nacházejí v interiérech obytných i veřejných budov.

Pro splnění hlavního cíle bylo nutné splnit následovné dílčí cíle:
–

Přehled současných literárních poznatků řešené problematiky.

–

Vyhotovení vzorků ze zadaných materiálů a stanovených parametrů včetně poloh spojovacích prvků a parametru spoje, pro zkoušky smykovým namáhání a pro zkoušky na
ověření únosnosti a tuhosti rohových korpusových spojů.

–

Klimatizace vzorků obou etap, pro oba dva typy prostředí (suché a vlhké) se zadanými
klimatickými podmínkami.

–

Zkoušení smykové pevnosti lepených vzorků ze zadaných materiálů a jejich kombinace.

–

Ověřování tuhosti a únosnosti rohových korpusových spojů ze zadaných materiálů
a jejich kombinace.

–

Vyhodnocení výsledků smykových zkoušek a zkoušek vlivu vlhkosti na tuhost
a únosnost ověřovaných rohových korpusových spojů.

–

Porovnaní vlastností nastavovacích a rohových korpusových spojů z vlastních měření
s výsledky jiných autorů.
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METODIKA PRÁCE

Jelikož práce je zaměřená na vliv vlhkosti a materiálu v nastavovacích a rohových spojích,
metodika práce obsahuje následující části:
–

přípravu zkušebních těles se zaměřením na spojovaný materiál, lepidlo a spojovací prostředek

–

klimatizace zkušebních těles, pro dvě klimatická prostředí

–

metodika zkoušení pevnosti lepené spáry v nastavovacích spojích (metodika 1.)

–

metodika zkoušení únosnosti a tuhosti rohových spojů (metodika 2.)

4.1

Příprava zkušebních těles

4.1.1

Použitý materiál

Na ověření pevnosti lepených přeplátovaných spojů a mechanických vlastností rohových korpusových vazeb byly zvoleny dva druhy materiálů: dřevotřísková deska (DTD) a
materiál na bázi plastu, komerčně nazývaný „umělý kámen“.
Pokud se jedná o spojení dílců, s výrazně odlišnými fyzikálními a mechanickými vlastnostmi je potřebné správně navrhnout spoj, resp. kombinaci a umístění spojovacích prostředků ve vazbě.
Pro obě metodiky zkoumání vlivu vlhkosti na pevnost testovaných spojů, byly na výrobu
vzorků použity tyto materiály:
–

surová DTD, tloušťky 12 mm, vodovzdorná, třídy V100, E1, P5, podle EN 312

–

materiál na bázi plastu, tj. akrylové pryskyřice, typ Quarz Surface – Staron®, vyráběný
společností Cheil Industries, vzor Solid Surfaces Solid Bright White, tloušťky 12 mm
V obou metodikách zkušební vzorky byly rozděleny do třech skupin, podle materiálo-

vých kombinací (PLAST – PLAST, DTD – DTD a DTD – PLAST). Dále, při zkoušení korpusových vazeb, byly rohové spoje rozděleny na další dvě skupiny a to s lepenými dřevěnými
koliky (pevný spoj) a s excentry (demontovatelný spoj). Jelikož byl zkoumán a posuzován i
vztah vlhkosti na pevnost spojů, v každé skupině byly vytvořeny sady zkušebních vzorků,
simulující dvě klimatická prostředí, tj. suché a vlhké.
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Při zkoušení pevnosti lepené spáry (metodika 1.) nastavovacích spojů přeplátováním, se
použily, pro všechny skupiny materiálových kombinací tuhých adherendů a daná klimatická
prostředí (suché a vlhké), dva druhy lepidel:
a) jednokomponentní reaktivní lepidlo na bázi polyuretanu → PUR Leim 507.0,
vodovzdornost podle DIN EN 204, D4.
Na základě technického listu (http://www.kleiberit.com) vytvrzování probíhalo:
– při zvýšené teplotě → t = 60° C
–

lisovacím tlaku → p = 0,6 MPa

–

době lisování → s = 10 min.

–

nánosu lepidla → 0,12 g, nános se aplikoval na jednu z lepených ploch

– ploše lepené spáry → S = 0,0006 m2.

b) dvoukomponentní lepidlo s označením CHS-EPOXY 371(1200) → jedná se o středně
molekulární viskózní epoxidovou pryskyřici vytvrzující smíšením s vhodnými tužidly, při
normální nebo zvýšené teplotě. Na základě technického a aplikačního listu
(www.chemex.cz) a odborné konzultace se pryskyřice smíchala s ChS tužidlem P-11,
v mísícím poměru 100:6,5 hmotnostních dílů, a vytvrzování probíhalo:
– při zvýšené teplotě → t = 60° C
–

lisovacím tlaku → p = 0,02 MPa

–

době lisování → s = 20 min.

–

nánosu natužené lepící směsi → 0,01 g, tj. nános se aplikoval na jednu z lepených
ploch a tak, aby splňoval optimální tloušťku filmu 0,1 mm

– ploše lepené spáry → S = 0,0006 m2.
Při zkoušení tuhosti a únosnosti rohových spojů byly lepené spoje vytvářeny pomocí
lepených dřevěných kolíků, rýhované mírně spirálovitě, průměru 6 mm a délky l = 30 mm
(obr. 22), a jen s použitím lepidla PUR Leim 507.0. Pro demontovatelnou vazbu korpusových
spojů bylo použito excentrické kování Rastex 15 bez osazení, pro tloušťky materiálu 12 mm,
a rychlomontážní kolík Twister DU 319 T od firmy Hettich. Vazba byla doplněna tzv. středícími dřevěnými kolíky (Ø6 x 30 mm) vloženými na sucho.
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Obrázek 22 Spojovací prostředky pro zkušební vzorky rohových korpusových vazeb (vlastní zdroj)
a) dřevěný kolík, b) tělo excenntru Rastex 15, fy. Hettich,
c) rychlomontážní kolík Twister DU 319 T, fy. Hetiich.

4.1.2

Vytvoření zkušebních vzorků pro zkoušku lepené spáry přeplátováním

Pevnost přeplátovaného lepeného spoje ve smyku se stanovuje podle metody a normy
ČSN EN 1465:2009 Lepidla – Stanovení pevnosti ve smyku při tahovém namáhání přeplátovaných lepených sestav a zkouška probíhá na standardních zkušebních tělesech za předepsaných podmínek přípravy a zkoušení. Stanovení pevnosti se provádí smykovým namáháním
jednoduchého přeplátovaného spoje mezi tuhými adhrendy, na které působí tahová síla, která
je rovnoběžná s plochou lepeného spoje a hlavní osou zkušebního tělesa. Výsledkem zkoušky
je naměřená síla, při porušení spoje (ČSN EN 1465:2009).
Na základě doporučení dané normy byla vyrobena zkušební tělesa. Zkušební tělesa
(Obr. 23) měla délku přeplátování 30 mm a tím velikost lepené plochy 0,0006 m2. Pro
všechny tři skupiny, materiálových kombinací zkušebních vzorků, klimatická prostředí a použitého druhu lepidla, měla zkušební tělesa stejný rozměr a stejnou délku přeplátování (lepenou
plochu).

a)
b)
Obrázek 23 Zkušební těleso s přeplátovaným lepeným spojem, pro zkoušku lepené spáry (vlastní zdroj)
a) rozměr zkušebního tělesa: 12 x 20 x 120 mm, b) rozměr jedné části včetně délky lepeného spoje, délka lepené
spáry 30 mm, obsah lepené plochy: 0,0006 m2
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Rozměry splňovaly požadavek, aby bylo mezi čelistmi těleso uloženo symetricky a vzdálenost každé čelisti od bližšího konce přeplátování byla 50 ± 1 mm (ČSN EN 1465:2009).

Logistika označení vzorků přeplátovaných spojů je na obrázku 24.

Obrázek 24 Logistika označení vzorků přeplátovaných spojů (vlastní zdroj)
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Tabulka 4 uvádí přehled a označení vzorků přeplátovaných pro suché a vlhké prostředí.

Tabulka 4 Přehled a označení vzorků přeplátovaných pro suché a vlhké prostředí (vlastní zdroj)

4.1.3

Vytvoření zkušebních vzorků pro zkoušku rohových vazeb

Mechanické vlastnosti nebyly zkoušeny a určovány jen pro jeden spojovací prostředek,
ale pro konkrétní rohové vazby. Vliv materiálu, spojovacího prostředku a vlhkosti je zkoumaný tedy na konkrétních vazbách, které odpovídají konkrétním konstrukčním návrhům rohových vazeb korpusů úložného nábytku. Byly vybrány a posuzovány dva typy rohových korpusových vazeb:
–

pevné, tj. lepené (obr. 25) – spojovacím prvkem je lepený dřevěný kolík ø6x30 mm,
podélně mírně spirálově rýhovaný,

–

demontovatelné neviditelné (obr. 26) – pomocí vloženého mechanického spojovacího
prvku excentru Rastex 15 s rychlomontážním našroubovacím kolíkem Twister DU 319 T
od firmy Hettich v kombinaci nelepeného středícího dřevěného kolíku ø 6x30 mm, podélně mírně spirálově rýhovaného.
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Obrázek 25 Vzorky vazeb lepených (vlastní zdroj)

Obrázek 26 Vzorky vazeb demontovatelných (vlastní zdroj)
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Logistika označení vzorků rohových vazeb je na obrázku 27.

Obrázek 27 Logistika označení vzorků rohových vazeb (vlastní zdroj)
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Tabulka 5 a 6 uvádí přehled a označení vzorků přeplátovaných pro suché a vlhké prostředí.

Tabulka 5 Přehled a označení vzorků demontovatelné a lepené vazby pro suché prostředí (vlastní zdroj)

Tabulka 6 Přehled a označení vzorků demontovatelné a lepené vazby pro vlhké prostředí (vlastní zdroj)
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Stanovení tvaru, rozměrů a vrtání vzorků rohových vazeb (Obr. 28 – 30)
–

Základní tvar zkušebních vzorků rohových vazeb byl ve tvaru písmene „L“.

–

Průběžné a styčné rameno vzorku svíralo úhel 90°.

–

Těla excentrů, v demontovatelných vazbách, byla aplikována vždy do styčného ramene.
U podélných hran, tj. v místě styku plochy průběžného ramene a boční plochy styčného
ramene, bylo vytvořeno odsazení („platnička“) 1 mm podle konstrukčních zásad a běžné realizace v praxi.

–

Při vzájemné kombinaci PLAST – DTD průběžné rameno bylo vždy z materiálu plast.

–

Rohová demontovatelná vazba obsahovala, podle konstrukčních zásad, minimální počet
demontovatelných spojovacích prvků, tj. 2 kusy (v daném případě excentrů), doplněna
středícími dřevěnými kolíky podélně mírně spirálově rýhovanými.

–

Rozteč mezi spojovacími prvky byla volena tak, aby nedocházelo k porušování struktury materiálu. Za minimální rozteč se stanovil parametr rozteče 32 mm a ostatní rozteče
byly jeho násobkem (vycházelo se ze standardní rozteče kolíkování aplikované doposud
v praxi, jak pro více vřetenová strojní zařízení – vrtačky, tak v současnosti i u CNC obráběcích center).

–

Vnější rozměr vzorků byl určen v souladu s rozměrovými možnostmi rámu (vnitřní
světlosti šířky rámu) zkušebního zařízení INSTRON 3365 v návaznosti na rozměry doplňkového vybavení, tj. základové desky s drážkou, tlačné (horní) břevno a pojízdných
vozíků.

Obrázek 28 Základní tvar a rozměry vzorku rohové vazby (vlastní zdroj)
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Obrázek 29 Rozměry a vrtání ramen vzorků lepených vazeb (vlastní zdroj)

Obrázek 30 Rozměry a vrtání ramen vzorků demontovatelných vazeb (vlastní zdroj)
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4.1.4

Klimatizace zkušebních těles pro dvě klimatická prostředí

Pro zkoumání vlivu vlhkosti byly zkušební vzorky klimatizované ve dvou typech prostředí a to v podmínkách simulující suché a vlhké interiérové prostředí.
V teoretické části disertační práce byla rozebrána problematika s přesnou identifikací podle
ČSN EN 1995-1-1:2006 → tři třídy provozu (použití) s příslušnými klimatickými podmínkami a s následnou návazností na ČSN EN 13986+A1:2015 → tři druhy prostředí (suché, vlhké
a venkovní prostředí).
Interiéry obytných a veřejných budov se suchým prostředím je specifikováno převážně
teplotou t = 23 +/- 2°C, a relativní vlhkostí vzduchu WR = 45 +/- 5%.
Interiéry obytných a veřejných budov s vlhkým prostředím je specifikováno převážně
teplotou t = 23 +/- 2°C, a relativní vlhkostí vzduchu až WR = 90 +/- 5% (například: koupelny,
prádelny, kryté plavecké bazény aj.).
Skupiny sad vzorků obou etap, před vlastním zkoušením, byly klimatizovány po dobu
28 dnů v klimatizační komoře. Interval 28 dnů byl zvolen z důvodu navození a dosažení maximální zátěže materiálu v podmínkách simulující vlhké prostředí. Na základě toho se přizpůsobil interval klimatizování, pro suché prostředí, tj. na 28 dnů. Po klimatizaci následovalo
přeměření vzorků kalibrovaným posuvným měřidlem a ihned byly započaty zkoušky na zkušebním zařízení INSTRON 3365 v prostorách Akreditované zkušebny nábytku, Mendelovy
univerzity v Brně, kde je celoročně udržováno, na základě normy ČSN EN 16 122:2013, prostředí s klimatickými podmínkami: t = 23° +/- 5°C, WR = 45° +/- 5%. Všechny zklimatizované sady, pro daná prostředí, byly otestovány tentýž den. Při přeměření zklimatizovaných
sad vzorků bylo zjištěno, že se ve vlhkém prostředí tloušťka DTD zvětšila v průměru
o 1,0 mm až + 1,3 mm. V této fázi testování současně proběhlo ověření skutečné vlhkosti
DTD, pro obě etapy zkoušení. Odběr vzorků, pro zjišťování vlhkosti DTD (po klimatizaci) a
metoda zjištění skutečné vlhkosti se provedlo podle normy ČSN EN 326-1:1994 a ČSN EN
322
(49 0143).
Vzorky (rozměry a tvar) – odpovídaly jednotlivým ramenům vzorků korpusových vazeb, čímž splňovaly požadavky, aby zkušební tělesa měla stejnou tloušťku a zároveň tak splnila minimální hmotnostní požadavek jednoho vzoru, tj. 20 g. Velikost a tvar zkušebních těles
podle normy ČSN EN 326-1:1994 sice cituji: „není důležitý“, ale se i zachoval požadavek
z bývalé, nyní již neplatné normy ČSN 49 0143:1989, tvar vzorků, tj. aby byl pravoúhlého
čtyřúhelníku, pro zkoušení rovnovážné vlhkosti desek ze dřeva ve stanovených klimatických
podmínkách.

52

Počet kusů vzorků – byl stanoven podle ČSN 326-1:1994 Desky ze dřeva. Odběr vzorků, řezání a kontrola. Část 1: Odběr vzorků, nařezávání zkušebních těles a vyjádření výsledků,
Tabulky 1 – Minimální počet vzorků m malých zkušebních těles z každé desky. Pro zjišťování vlhkosti je stanoveno min. 4 kusy, pro modul pružnosti a pevnosti v ohybu je stanoveno 6 kusů. Po rozvaze bylo vybráno, pro každé prostředí (suché a vlhké) celkem 8 kusů
vzorků, z toho vždy 4 kusy simulující styčná ramena a 4 kusy simulující průběžná ramena. Tím byl i splněn minimální počet vzorků formou kompletní rohové korpusové
vazby.
Stanovení skutečné vlhkosti DTD – probíhalo přímou metodou přesně podle zásad a
metodiky předepsané normou ČSN EN 322:1994. Jednotlivé vzorky po klimatizaci, ve stanovených klimatických podmínkách, pro suché a vlhké prostředí (viz výše), byly zváženy na
laboratorních váhách RADWAG® PS200/2000.R2 s dovolenou odchylkou 0,01 g (Obr. 31c).
Dále následovalo sušení vzorků při teplotě t = 103 ± 2 °C v laboratorní sušárně VENTICELL® 111 Standard s vnitřní cirkulací vzduchu (Obr. 31a), kde teplota byla kontrolována ješ-

tě individuálně vloženým kalibrovaným teploměrem se stupnicí do 105 °C (Obr. 31b).

a)

b)

c)

Obrázek 31 Sušení vzorků a vážení (vlastní zdroj)
a) Laboratorní sušárna VENTICELL® 111 – Standard b) kalibrovaný teploměr se stupnicí do 105°C, c) Laboratorních váhách RADWAG® PS200/2000.R2

Sušení vzorků probíhalo tak dlouho, dokud výsledky dvou vážení v intervalu po 6-ti
hodinách nebyly stejné a nelišily se o více jak 0,1 % hmotnosti zkušebního vzorku. Po po53

sledním zvážení, s dovolenou odchylkou 0,01 g, se vzorky vložily do exikátoru, kde se zchladily na pokojovou teplotu t = 23 ±2 °C a následně se zvážily s takovou maximální rychlostí,
aby se co nejvíce zabránilo zvýšení vlhkosti, tj. ne více jak 0,1 %.
Vlhkost zkušebního vzorku W [%] se vypočítala, s přesností 0,1 %, ze vztahu
(ČSN EN 322:1994):

W=

∙ 100 [%]

kde:
m1 – hmotnost zkušebního tělesa ve stavu vlhkém v [g]
m2 – hmotnost zkušebního tělesa po vysušení v [g]
W – vlhkost vzorku [%]

Vlhkost DTD v korpusových rohových vazbách, pro daná prostředí s konkrétními klimatickými podmínkami, se stanovilo jako aritmetický průměr vlhkostí všech 8 kusů zkušebních
vzorků s přesností 0,1%.

Suchému prostředí (t = 23 +/-2 °C,WR = 45 +/-5 %) odpovídá vlhkost vzorku:
WDTD=6,83 %.

Vlhkému prostředí (t = 23+/-2 °C, WR = 90 +/- 5%) odpovídá vlhkost vzorku:
WDTD=17,03 %.
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4.2

Metodika zkoušení pevnosti lepené spáry v nastavovacích spojích (metodika 1.)
V první části praktických zkoušek, která se zabývala zkouškami na stanovení pevnosti ve

smyku, při tahovém namáhání přeplátovaného spoje, nebylo třeba žádného speciálního doplňkového vybavení. Zkoušky proběhly na základním vybavení zkušebního zařízení a to podle
ČSN EN 1465:2009, která specifikuje metodu stanovení pevnosti ve smyku, při tahovém namáhání přeplátovaných lepených sestav (Obr. 32).

Obrázek 32 Princip zkoušky smykové pevnosti lepené spáry (vlastní zdroj)

Smykovou pevnost v tahu lze stanovit ze vztahu:

Ʈ=

[MPa]

kde:
Ꚍ – smyková pevnost v tahu [MPa]
Fmax – maximální působící síla (rovnoběžně s plochou) [N]
S – lepená plocha [m2], S = b∙l
b – šířka přeplátovaného spoje [mm]
l – délka přeplátovaného spoje [mm]

55

4.3

Metodika zkoušení únosnosti a tuhosti rohových spojů (metodika 2.)

4.3.1

Namáhaní tlakem

Na obr. 33 je uvedeno zkušební a výpočtové schéma, pro stanovení skutečných a výpočtových
rozměrů, při namáhaní ohybem v úhlové rovině v tlaku.

Obrázek 33 Zkušební a výpočtové schéma - deformace spoje při namáhaní v tlaku
(Joščák, P. and et al., 2011)
F – zatěžovací síla odečítaná ze zkušebního zařízení, r1,2 – délka ramene spoje (vzdálenost působiště síly od
bodu otáčení), p, d – úhel spoje před zatížením (původní tvar) a po zatížení (deformovaný tvar),
l - rameno síly z původního tvaru zkušebního tělesa, a – rozpětí ramen spoje, c - posunutí ramen spoje odečítané ze zkušebního zařízení

Úhlovou deformaci spoje () je možné stanovit (Obr. 33) ze vztahu:

   p  d
Pro úhel spoje po zatížení (deformovaný tvar) platí:

r12  r22  a  c 
2. r1 . r2

2

 d  arccos

Rozpětí ramen:
a  r12  r22  2. r1 . r2 . cos  p
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Rameno síly (l) stanovíme ze známého vztahu mezi obsahem (S), základnou (a) a výškou
trojúhelníku (l):

l

kde: S 

2.S r1 .r2 . sin  p
,

a
a

1
 r1 .r2 . sin  p
2

Pevnostní charakteristiky se vypočítají podle vztahů:

Únosnost spoje:

M

Deformace na mezi únosnosti spoje:

max   p  d ,max

kde:  d ,max  arccos

r12  r22  a  c max 
2. r1 . r2

Tuhost spoje:

ú

 Fmax .l

2

t

M


r12  r22  a  Δc 
; c  c40  c10
2. r1 . r2
2

kde: M  0 ,3M max ;   arccos

c40, c10 – posunutí ramen spoje při 40 % a při 10 % z max. zatížení.

Pro stanovení výpočtových rozměrů platí obrázek (Obr. 34).
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Obrázek 34 Skutečné a výpočtové rozměry zkušebních těles – tlak (Joščák, P. and et al., 2011)
h1,2 – tloušťka ramen spoje, l1,2 – délka ramen spoje z vnitřní strany, s – úhel mezi rameny spoje

Výpočtové parametry stanovíme podle vztahů:
Ramena spoje

r1  h12  l12 ; r2  h22  l22
Úhel spoje před zatížením

 p   s  arccos

l1
l
 arccos 2
r1
r2

Na obrázku 35 je uvedený příklad zatížení zkušebního těles na tlak.

Obrázek 35 Zkušební těleso na zatížení v tlaku s přípravkem ve zkušebním zařízení
(Joščák, P. and et al., 2011)
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4.3.2

Namáhání tahem

Na obr. 36 je uvedený princip zkoušky tahem. Na zkušební vzorek působí síla, která způsobuje,
že rozpětí ramen vzorku rozšiřuje.

Obrázek 36 Zkušební a výpočtová schéma - deformace spoje při namáhání v tahu (vlastní zdroj)
F – síla v N, r1,2 – délka ramene spoje (vzdálenost působení síly od bodu otáčení) v m, φp, φd – úhel spoje před
zatížením (původní tvar) a po zatížení (deformovaný tvar) v rad, l – rameno síly z původního tvaru zkušebního
tělesa v m, l´– rameno síly z deformovaného stavu zkušebního tělesa, a – rozpětí ramen spoje v m, c – posunutí
ramen spoje v m, l1 – vzdálenost podpěry od zatěžující síly, l2 – vzdálenost podpěry od bodu otáčení, Δl – vzdálenost bodu zatěžující síly od bodu otáčení γ1 – úhel mezi vodorovnou rovinou procházející bodem otáčení
a polohou ramena (r1) v deformovaném stavu, γ2 – úhel mezi vodorovnou rovinou procházející bodem otáčení
a polohou ramena (r2) v deformovaném stavu

Úhlová deformace spoje ():

φ = φd – φp

Úhel spoje po zatížení:

φd = 180° - (γ1 + γ2)

anebo

φd = 180° - (β1 + β2)

kde:

´

γ1 = arcsin
γ2 = arcsin

´
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Rozpětí ramen:

=

+

Rameno síly:

∙

(=

−2

⋅

∙ cos &'

∙ )*&'

Rameno síly z deformovaného stavu zkušebního tělesa:

l´= l – c

Pevnostní charakteristiky se vypočítají podle vztahů:

Únosnost spoje:

M

F l
2 2

ú

Deformace na mezi únosnosti spoje:

φmax = φdmax – φp
kde:

φdmax = 180° – (γ1 + γ2)
+ =

, )*

- .

+ =

, )*

- .

Tuhost spoje:

t

M


kde:
ΔM = 0,3 ∙ Mmax

△ & = &01 &
&

1

1

= 180° − 4+

1

− + 15
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+

1

=

, )*

+

1

=

, )*

(−,

1

(−,

1

&01 = 180° − 4+ 01 − + 01 5
( − ,01

+ 01 =

, )*

+ 01 =

, )*

( − ,01

c40, c10 – posunutí ramen spoje při 10% a při 40% z maximálního zatížení.

Pro stanovení výpočtových rozměrů platí obrázek (obr. 37):

Obrázek 37 Skutečné a výpočtové rozměry zkušebních těles – tah (vlastní zdroj)
F, F1, F2 – síla v N, r1,2 – délka ramena spoje (vzdálenost působiště síly od bodu otáčení) v m, φp – úhel mezi rameny spoje v rad, φs – úhel spoje v původním stavu, h1,2 – tloušťka ramen spojů v m, a – rozpětí ramen v m, l1 –
vzdálenost podpěry od zatěžující síly v m, l2 – vzdálenost podpěry od bodu otáčení v m, Δl – vzdálenost bodu
zatěžující síly od bodu otáčení v m, m1, m2 – šířka dílců v m, l – rameno síly z původního tvaru zkušebního tělesa
v m, α2 – úhel mezi ramenem spoje (r2) a stranou dílce (m1) v rad

Rameno spoje:

=6
=

6 +7
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Úhel spoje před zatížením:

&' = & − ∝
kde:

∝ = arctg

9

Na obr. 38 je uvedený názorný příklad zatížení zkušebního vzorku ohybem v úhlové rovině tahem.

Obrázek 38 Zkušební vzorek ve zkušebním zařízení – namáhání ohybem v úhlové rovině tahem
(vlastní zdroj)

V této části praktických zkoušek už bylo třeba speciálního doplňkového vybavení, pro
zkoušení namáhání rohových korpusových spojů ohybovým momentem v úhlové rovině,
pro tah a tlak, podle metodik pro zkoušení rohových spojů nábytku, publikované doc. Ing. P.
Joščákem, CSc. (1999, 2011). Jedná se o doplňkové vybavení přípravky (Obr. 39 a, b), která
tak, jako zkušební zařízení INSTRON 3365 včetně Softwaru Bluehil, jsou vybavením Akreditované zkušebny nábytku, Mendelovy univerzity v Brně.

Doplňkové vybavení, pro zkoušky namáhání rohových korpusových spojů:


základová deska s drážkou → pro zkoušku v tahu i tlaku



tlačné (horní) břevno → pro zkoušku v tahu i v tlaku



2 kusy pojízdných vozíků → pro zkoušku v tahu

Při obou zkouškách (tah i tlak) byla rychlost posuvu v = 10[mm·min-1].
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a)

b)

Obrázek 39 Univerzální zkušební zařízení INSTRON 3365 (vlastní zdroj)
a) zkouška v tlaku, b) zkouška v tahu

4.3.3

Zkušební zařízení

Univerzální zkušební zařízení INSTRON 3365 včetně Softwaru Bluehil
Zkušební zařízení je ovládáno počítačem přes řídící program BlueHill, ve kterém je
nadefinovaný celý průběh zkoušky a zpracování výsledků v předem připraveném skriptu metodiky. Dané zařízení včetně speciálních přípravků je rovněž vybavením Akreditované zkušebny nábytku, Mendelovy univerzity v Brně, kde zkoušky byly provedeny, jak už bylo uvedeno.
Základní technické parametry zařízení:
Maximální zatížení [kN]: 5
Maximální posuv příčníku [mm·min-1]: 1 000
Maximální vertikální testovací prostor [mm]: 1 193

Obrázek 40 Univerzální zkušební zařízení
INSTRON 3365 včetně Softwaru Bluehil

(http://www.instron.us/en-us/)

Základním vybavení je dvojce čelistí, pro vykonávání zkoušek a stanovování pevnosti ve smyku,
při tahovém namáhání, kde tahová síla je rovnoběžná s plochou lepeného spoje a hlavní osou zkušebního tělesa. Výsledkem zkoušky je síla nebo napětí zjištěné, při porušení spoje.
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5

5.1

NAMĚŘENÉ VÝSLEDKY A DISKUSE

Vyhodnocení únosnosti lepených přeplátovaných spojů

Vlhkost proniká do spoje nejen přes volné okraje lepené spáry, ale taky přes plochy
samotného materiálu, především v případě dřevotřískové desky (DTD). V závislosti na lepidle
a lepených materiálech se potvrdila změna pevnosti lepeného spoje vlivem vlhkosti prostředí.
Průměrné hodnoty pevnosti ve smyku a vypočítané hodnoty potřebné na posouzení vlivu vlhkosti, typu lepidla a typu materiálů na pevnost ve smyku, jsou uvedené v tabulce 7, 8, 9, 10
a obrázku 41. Vlhkosti vzduchu v suchém prostředí WR = 45 % zodpovídá vlhkost DTD:
wDTD = 6,83 %. Vlhkosti vzduchu v mokrém prostředí WR = 90 % zodpovídá vlhkost DTD:
wDTD = 17,03 %.
Pro oba typy lepidel platí, že nejvyšší hodnoty smykové pevnosti se vykazují u spojení
materiálu: plast – plast a nejmenší hodnoty u spojení materiálu: DTD – DTD. Aby byly hodnoty porovnatelné, pro všechny materiálové kombinace, tak se aplikoval stejný nános lepidla,
tj. stanovil se maximální nános lepidla. Polyuretanové lepidlo se nanášelo v množství
0,12 g (na jednu z ploch lepené spáry) a epoxidové lepidlo, tj. natužená směs, se nanášela
v množství 0,1 g (viz popsáno v kapitole Metodika, str. 43). Pokles pevnosti, při materiálové
kombinaci DTD – DTD je možné odůvodnit tím, že DTD, jako pórézní materiál, „nasakuje“
část lepidla, čímž se zmeší tloušťka lepené spáry.
Průměrnou pevnost spoje jsme vajádřili pomocí únosnosti spoje, což je velikost síly
působící na danou lepenou plochu. Základní vypočtené charakteristiky uvádí tabulka 7.
Tabulka 7 Základní vypočtené charakteristiky (vlastní zdroj)

CHS-EPOXY 371

PUR Leim 507.0

Typ
lepidla

Vlhkost
vzduchu

WR = 45%

WR = 90%

WR = 45%

WR = 90%

Materiál

Počet vzorků

Plast/plast

19

Průměrná pevnost
spoje
τ [MPa]
2,978

Variační
koeficient pro
τ
16,025

Plast/DTD

12

0,701

14,8

DTD/DTD

14

0,430

22,089

Plast/plast

19

3,36

10,94

Plast/DTD

7

0,548

23,87

DTD/DTD

18

0,479

14,17

Plast/plast

25

2,288

8,80

Plast/DTD

18

1,689

6,83

DTD/DTD

16

0,402

13,92

Plast/plast

16

2,1

6,73

Plast/DTD

13

0,856

8,89

DTD/DTD

11

0,439

6,758
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Na určení významných vlivů vlhkosti lepidla a materiálu jsme použili HSD TEST (Post Hoc
Test), jelikož v jednotlivých testovacích skupinách nebyl počet vzorků stejný.
Tabulka 8 HSD TEST - určení významných vlivů vlhkosti, lepidla a materiálu (vlastní zdroj)

Zhlediska jednorozměrného testu významnosti (Tab. 9) se, jako nejvýznamnější interakce
vlivů, ukazují interakce typu lepidla a vlivu vlhkosti a materiálu.

Tabulka 9 Všechny efekty (vlastní zdroj)

VŠECHNY EFEKTY
SČ

Stupně
volnosti

PČ

F

P

Typ lepidla

0,7

1

0,66

13,0

0,000x

WR [%]

0,6

1

0,63

13,0

0,001x

Materiál

184,1

2

92,07

1844,0

0,000x

Typ lepidlaxWR [%]

2,0

1

1,96

39,0

0,000x

Typ lepidlaxMateriál

20,0

2

10,02

201,0

0,000x

WR [%]xMateriál

2,6

2

1,31

26,0

0,000x

Typ lepidlaxWR [%]xMateriál

0,9

2

0,47

9,0

0,000x

Efekt
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Tabulka 10 Jednorozměrný tes významnosti a vliv zkoumaných efektů (vlastní zdroj)

Typ lepidla*WR (%)*Materiál; Průměry MNČ
Současný efekt: F(2, 175)=9,3499, p=,00014
Dekompozice efektivní hypotézy
Vertikální sloupce označují 0,95 intervaly spolehlivosti
4,0
3,5

Smyková pevnost (MPa)

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
Materiál:
PLAST+DTD
PLAST+PLAST
DTD+DTD
Typ lepidla: PUR

Materiál:
PLAST+DTD
PLAST+PLAST
DTD+DTD
Typ lepidla: EPOXY

WR (%)
WR 45%
WR (%)
WR 90%

Obrázek 41 Diagram vlivu materiálu a vlhkosti prostředí na pevnost lepeného spoje (vlastní zdroj)
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5.1.1 Vyhodnocení spojů lepených polyuretanovým lepidlem (PUR)

Nejvyšší hodnoty smykové pevnosti dosahoval lepený spoj ze dvou plastových prvků,
při použití PUR lepidla. Při zvýšené vlhkosti nastal nárust pevnosti o 11,36%, což je statisticky významný rozdíl. Z hlediska poškození spoje můžeme konstatovat, že vlhkost neovlivnila
kvalitu spoje a proto je PUR lepidlo vhodné na spojení dvou plastových prvků ve vlhkém prostředí. Poškození spojů plast – plast, při vlhkosti prostředí WR = 45 % a WR = 90 %, je na
obrázku 42. Můžeme ho charakterizovat, jako poškození jednoho adherendu a podle normy
ČSN ISO 10365 je poškození označené, jako SF, tj. poškození substrátu.

a)

b)

Obrázek 42 Poškození přeplátovaného lepeného spoje ze dvou plastových prvků
a polyuretanového lepidla (PUR) (vlastní zdroj)
a) při relativní vlhkosti prostředí WR = 45 %, b) při relativní vlhkosti prostředí WR = 90 %

Při lepeném spoji dvou prvků z DTD nastal rovněž, při zvýšené vlhkosti, nárust pevnoti
spoje o 10,22 %, což je však při daném počtu zkušebních vzorků statisticky nevýznamné.
Avšak z hlediska poškození je vliv zvýšené vlhkosti nežádoucí, protože byla překročena pevnost DTD (adherendu), což je vidět i na typech poškození vzorků na obr. 43. Poškození je
posuzováno podle normy ČSN ISO 10365 a opět jako SF (poškození substrátu).
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a)

b)

Obrázek 43 Poškození přeplátovaného spoje ze dvou dřevotřískových (DTD) prvků
a polyuretanového lepidla (PUR) (vlastní zdroj)
a) při relativní vlhkosti prostředí WR = 45 %, b) při relativní vlhkosti prostředí WR = 90 %

Při lepení dvou různých materiálů, tj. DTD a plastu, vlivem zvýšení vlhkosti došlo
k poklesu pevnosti spoje o 21,82 %. Tato hodnota je však pro daný počet vzorků statisticky
nevýznamná. Při těchto vzorcích došlo k speciálnímu koheznímu poškození, podle normy
ČSN ISO 10365 označované rovněž jako SCF (Obr. 44). K těmto poškozením došlo u obou
vlhkostí prostředí (WR = 45 % a WR = 90 %). Z uvedeného vyplývá, že PUR lepidlo není
vhodné na spojování různých materiálů, ani při zvýšené vlhkosti.

Obrázek 44 Poškození přeplátovaného spoje vytvořeného lepením kombinací materiálu plast – DTD
a polyuretanového lepidla (PUR) (vlastní zdroj)
(poškození vzorků jsou shodná pro oba typy prostředí, tj. relativní vlhkosti WR = 45 % a WR = 90 %)
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5.1.2 Vyhodnocení spojů lepených epoxidovým lepidlem

I u spojů lepených epoxidovým lepidlem dosahují nejvyšší hodnoty pevnosti spoje vytvořené lepením dvou plastů. Na rozdíl od PUR lepidla došlo však k poklesu pevnosti spoje.
Při relativní vlhkosti prostředí WR = 45 % je průměrná pevnost spoje lepeného epoxidovým
lepidlem 2,288 MPa a při relativní vlhkosti prostředí WR = 90 % došlo k poklesu pevnosti
spoje o 27 %, co je však při daném počtu vzorků a vyhodnocení pomocí HSD testu, jako statisticky nevýznamné. Z hlediska poškození došlo k porušení jednoho adherendu, tj. podle
normy ČSN ISO 10365 označované, jako porušení SF (poškození substrátu). U spoje klimatizovaného v prostředí s relativní vlhkostí WR = 90 % je vidět minimální poškození lepené
spáry. Předpokládáme, že toto poškození způsobuje vliv zvýšené vlhkosti a může to mít i vliv
na pokles pevnosti spoje. Způsoby poškození uvedených spojů jsou na obr. 45.

a)

b)

Obrázek 45 Poškození přeplátovaného lepeného spoje ze dvou plastových prvků
a epoxidového lepidla (vlastní zdroj)
a) při relativní vlhkosti prostředí WR = 45 %, b) při relativní vlhkosti prostředí WR = 90 %

Nejnižšší pevnosti jsou dosažené u vzájemného lepení dvou prvků z DTD. Vliv vlhkosti
se zde ukázal, jako statisticky nevýznamný. Poškození spojů, pro obě prostředí s danou relativní vlhkostí (WR = 45 % a WR = 90 %), je stejné a vždy nastalo v adherendu mimo lepenou
spáru, jak je uvedno na obr. 46.
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Obrázek 46 Poškození přeplátovaného lepeného spoje ze dvou dřevotřískových (DTD) prvků
a epoxidového lepidla (vlastní zdroj)
(poškození vzorků jsou shodná pro oba typy prostředí, tj. relativní vlhkosti WR = 45 % a WR = 90 %)

K největšímu poklesu pevnosti, u zkoumaných vzorků, došlo u spojů vytvořených lemením epoxidovým lepidlem, při materiálové kombinaci DTD a plastu. Při relativní vlhkosti
prostředí WR = 45 % je smyková pevnost spoje 1,689 MPa. Po klimatizaci vzorků,
v prostředí s relativní vlhkostí WR = 90 %, došlo k poklesu smykové pevnosti o 49,15 %. Ze
statistického hlediska má vlhkost významný vliv na smykovou pevnost. V obou případech došlo ke koheznímu poškození (Obr. 47) charakterizované normou ČSN ISO 10365 jako SCF, tj.
speciální kohezní porušení. Při zvýšené vlhkosti však došlo současně i k porušení substrátu.

a)

b)

Obrázek 47 Poškození přeplátovaného lepeného spoje vytvořeného lepením kombinací materiálu
plast – DTD a epoxidového lepidla (vlastní zdroj)
a) při relativní vlhkosti prostředí WR = 45 %, b) při relativní vlhkosti prostředí WR = 90 %
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Z naměřených hodnot vyplývá, že nejvyšší hodnoty pevnosti lepených spojů jsou dosažené, při lepení materiálu plast – plast u obou typů lepidel a vliv vlhkosti rovněž u obou typů
lepidel je minimální. Z hlediska vyšších hodnot pevnosti doporučujeme na lepení plastu použít PUR lepidlo.
U lepení materiálu plast – DTD je vhodnější použít epoxidové lepidlo z hlediska dosažení vyšších hodnot pevnosti.
U vzájemného lepení stejných materiálů, tj. DTD – DTD a plast – plast, a pro oba typy
prostředí, tj. relativní vlhkost vzduchu prostředí WR = 45 % a WR = 90 %, došlo
při namáhání spoje vždy k porušení adherendu a ne lepené spáry. To znamená, že spoj, jako
„slabší článek“, konstrukčně vyhověl.
Při spojení lepením dvou odlišných materiálů, tj. DTD – plast, u obou typů lepidel i
obou typů prostředí s příslušnou relativní vlhkostí vzduchu prostředí (WR = 45 % a WR = 90
%) došlo ke koheznímu porušení v těsné blízkosti lepené spáry. Na základě měření, ale i technických listů zkoumaných lepidel, je vhodné a lépe použít na spojování odlišných materiálů
epoxidové lepidlo.

5.2

Vyhodnocení mechanických vlastností rohových vazeb

Protože se při zkouškách únosnosti lepeného přeplátovaného spoje ukázal vliv vlhkosti
významný, zkoumání jsme doplnili o testování rohových vazeb lepených (polyuretanovým
lepidlem) a demontovatelných. U rohových vazeb jsme rovněž sledovali vliv relativní vlhkosti prostředí na jejich mechanické vlastnosti. Jednalo se jen o doplňkové zkoušky, které byly
vykonány pouze na třech zkušebních vzorcích, pro danou sadu materiálové kombinace (Obr.
25 a 26, Tab. 5 a 6). Proto uvedené výsledky není možné zevšeobecňovat, platí jen pro námi
stanovené okrajové podmínky a pro konkrétní testované zkušební vzorky.

5.2.1 Namáhaní rohových vazeb tlakem

5.2.1.1 Rohové vazby demontovatelné namáhané tlakem
Na vyhodnocení vlivu materiálu a vlhkosti jsme použili neparametrické testování, které
hodnotí vliv pouze jedné proměnné. Kruskal – Wallisovůs test, pro demontovatelné spoje,
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vyhodnotil vliv vlhkosti, jako statisticky nevýznamný (p = 0,6911). Mechanické vlastnosti
demontovatelné vazby jsou ovlivněné jen typem materiálu (p = 0,0005).
Potvrdil se předpoklad, že nejvyšší únosnost a tuhost dosahují demontovatelné rohové spoje
vytvořené spojením dvou plastových prvků, tj. vzorky ze sady:
 DR – SI/B, WR = 45 % → Mú = 9199,90 [N∙mm], T = 5569,50 [N∙mm/rad]
 DR – VI/B, WR = 90 % → Mú = 8106,84[ N∙mm], T = 4881,27 [N∙mm/rad]

Nejnižší únosnost a tuhost dosahují demontovatelné rohové spoje vytvořené spojením dvou
dřevotřískových prvků (DTD), tj. vzorky ze sady:
 DR – SII/B, WR = 45 % → Mú = 2203,62 [N∙mm], T = 1411,77 [N∙mm/rad]
 DR – VII/B, WR = 90 % → Mú = 2341,38 [N∙mm], T = 1385,70 [N∙mm/rad]
Průběh silovo deformačních diagramů demontovatelných rohových vazeb je na obr. 48 a 49.

TLAK - silovo deformační diagram WR = 45%
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Obrázek 48 Silovo deformační diagram, pro demontovatelné rohové vazby klimatizované v prostředí
s relativní vlhkostí vzduchu WR = 45 % - namáhání tlakem (vlastní zdroj)
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TLAK - silovo deformační diagram WR = 90%
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Obrázek 49 Silovo deformační diagram, pro demontovatelné rohové vazby klimatizované v prostředí
s relativní vlhkostí vzduchu WR = 90 % - namáhání tlakem (vlastní zdroj)

Demontovatelné vazby můžeme vyhodnotit i z hlediska poškození, kde při zvýšené
vlhkosti došlo k poškození hlavně DTD, tj. u spojů z DTD – DTD došlo k poškození vylomením a porušením struktury materiálu v boční ploše dílce v okolí kolíku excentru (Obr. 50a).
U demontovatelných rohových vazeb s materiálovou kombinací DTD – plast došlo
k otlačení DTD ramene o plastové rameno spoje (Obr. 50b).
V případě spojení materiálů plast – plast a vytváření rohových demontovatelných vazeb
docházelo k vylomení materiálu v okolí kolíku excentru v boční ploše dílce (Obr. 50c).

a)
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b)

c)
Obrázek 50 Typy poškození rohových demontovatelných vazeb namáhaných tlakem (vlastní zdroj)
a) vazba: DTD – DTD, b) vazba: DTD – plast, c) vazba: plast – plast

5.2.1.2 Rohové vazby lepené namáhané tlakem

U lepených vazeb byl vyhodnocen vliv vlhkosti, jako statisticky významný (Kruskal –
Wallisův test: p =0,0305) a vliv materiálu, jako statisticky nevýznamný (p = 0,1603).
Pro lepní kolíků bylo použito PUR lepidlo a tak jako, při únosnosti přeplátovaných lepných spojů, se ukázal nárust únosnosti lepených rohových vazeb a to u všech tří typů materiálových sad vzorků, klimatizovaných v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu WR = 45 %
a WR = 90 %:
 LR – SI/B, WR = 45 % → Mú =2731,48 [N∙mm]
 LR – SII/B, WR = 45 % → Mú = 2895,84 [N∙mm]
 LR – SIII/B, WR = 45 % → Mú = 3500,18 [N∙mm]
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 LR –VI/B, WR = 90 % → Mú =3182,01 [N∙mm]
 LR – VII/B, WR = 90 % → Mú = 4033,45 [N∙mm]
 LR – VIII/B, WR = 90 % → Mú = 4757,59 [N∙mm]
Z průběhu silovo deformačních diagramů lepených rohových vazeb (Obr. 51 a 52) je viditelná
i změna tuhosti lepených vazeb:
 LR – SI/B, WR = 45 % → T =1613,90 [N∙mm/rad]
 LR – SII/B, WR = 45 % → T = 1715,63 [N∙mm/rad]
 LR – SIII/B, WR = 45 % → T = 2068,40 [N∙mm/rad]
 LR – VI/B, WR = 90 % → T =1881,50 [N∙mm/rad]
 LR – VII/B, WR = 90 % → T = 2322,97 [N∙mm/rad]
 LR – VIII/B, WR = 90 % → T = 2808,27 [N∙mm/rad]
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TLAK - silovo deformační diagram WR = 45%
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Obrázek 51 Silovo deformační diagram, pro lepené rohové vazby klimatizované v prostředí s relativní
vlhkostí vzduchu WR = 45 % - namáhání tlakem (vlastní zdroj)
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TLAK - silovo deformační diagram WR = 90%
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Obrázek 52 Silovo deformační diagram, pro lepené rohové vazby klimatizované v prostředí s relativní
vlhkostí vzduchu WR = 90 % - namáhání tlakem (vlastní zdroj)

Nárust mechanických vlastností lepených spojů, při zvýšené vlhkosti, můžeme odůvodnit tím, že po slepení se hned vzorky klimatizovaly, čímž si polyuretanové lepidlo vytvořilo
lepší adhezní i kohezní vazby spojení, tj. došlo tak k zesíťováním vzdušnou vlhkostí uvnitř
lepidla.
Typy poškození lepených vazeb namáhaných tlakem jsou na obr. 53. Zhlediska poškození došlo, při obou hodnotách vlhkosti prostředí (WR = 45% a WR = 90 %), ke stejnému
porušení a vylomení DTD.

Obrázek 53 Typy poškození lepených rohových vazeb namáhaných tlakem (vlastní zdroj)
(poškození vzorků jsou shodná pro oba typy prostředí, tj. relativní vlhkosti WR = 45 % a WR = 90 %)
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5.2.2

Namáhání rohových vazeb tahem

5.2.2.1 Rohové vazby demontovatelné namáhané tahem
Na vyhodnocení vlivu materiálu a vlhkosti u rohových vazeb namáhaných tahem jsme
rovněž použili neparametrické testování z důvodu malého počtu vzorků. Tím byl hodnocen
jen vliv jedné proměnné a ne obou proměnných (materiál a relativní vlhkost vzduchu prostředí) současně. Tak jako u namáhání tlakem, tak i u namáhání tahem, Kruskal – Wallisov test,
pro demontovatelné rohové spoje, vyhodnotil vliv vlhkosti, jako statisticky nevýznamný (p =
0,7573). Mechanické vlastnosti demontovatelné vazby jsou ovlivněné jen typem materiálu
(p = 0,0008).
Nejvyšší hodnoty únosnosti dosáhly spoje z materiálové sady DR – SI/A (plast – plast):
 DR – SI/A, WR = 45 % → Mú = 6480,20 [N∙mm]
 DR – VI/A, WR = 90 % → Mú = 7444,30 [N∙mm]
Nejnižší hodnoty únosnosti dosáhly spoje z materiálové sady DR – SII/A (DTD – DTD):
 DR – SII/A, WR = 45 % → Mú = 3201,84 [N∙mm]
 DR – VII/A, WR = 90 % → Mú = 2290,80 [N∙mm]
Z vypočítaných hodnot a grafů obr. 54 a 55 je vidět, že nejvyšší tuhost dosahovaly rovněž
spoje z materiálové sady DR – SI/A (plast – plast):
 DR – SI/A, WR = 45 % → T = 188118,66 [N∙mm/rad]
 DR – VI/A, WR = 90 % → T = 271689,66 [N∙mm/rad]
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TAH - silovo deformační diagram WR = 45%
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Obrázek 54 Silovo deformační diagram, pro demontovatelné rohové vazby klimatizované v prostředí
s relativní vlhkostí vzduchu WR = 45 % - namáhání tahem (vlastní zdroj)
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TAH - silovo deformační diagram WR = 90%
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Obrázek 55 Silovo deformační diagram, pro demontovatelné rohové vazby klimatizované v prostředí
s relativní vlhkostí vzduchu WR = 90 % - namáhání tahem (vlastní zdroj)
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5.2.2.2 Rohové vazby lepené namáhané tahem

U lepených rohových vazeb se vliv materiálu (p = 0,3722) i vliv vlhkosti (p = 0,3538)
ukazuje, jako statisticky nevýznamný. Je potřebné vykonat zkoušky na větším počtu vorků,
aby se projevil vliv některé ze zkoumaných závisle proměnných resp., aby jsme mohli vyhodnotit vzájemnou interakci těchto proměnných.
Z naměřených hodnot se jeví, že nejvyšší únosnosti mají spoje z materiálové sady
LR – SIII/A (DTD – plast) a LR – VIII/A (DTD – plast):
 LR – SIII/A, WR = 45 % → Mú = 3594,16 [N∙mm]
 LR – VIII/A, WR = 90 % → Mú = 5115,84 [N∙mm]

Silovo deformační diagramy, pro lepené rohové vazby namáhané tahem, jsou na obr. 56 a 57.
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Obrázek 56 Silovo deformační diagram, pro lepené rohové vazby klimatizované v prostředí s relativní
vlhkostí vzduchu WR = 45 % - namáhání tahem (vlastní zdroj)

79

350

Lepená rohová vazba - TAH, WR = 90%

300

F zatížení (N)

250
200
150
100
50
0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

c posunutí (mm)
L_90/VI

L_90/VII

L_90/VIII

Obrázek 57 Silovo deformační diagram, pro lepené rohové vazby klimatizované v prostředí s relativní
vlhkostí vzduchu WR = 90 % - namáhání tahem (vlastní zdroj)

Zhlediska poškození můžeme kostatovat, že způsoby porušení byly u demontovatelných
i lepených rohových vazeb a obou typech vlhkostí prostředí stejné, tj. vlhkost nemá vliv na
způsob poškození.
U lepených rohových vazeb, při všech materiálových kombinací a obou vlhkostí prostředí
vzduchu (WR = 45 % a WR = 90%) došlo k poškození lepené spáry mezi kolíkem
a materiálem a dále následnému vytažení kolíku. K samotnému poškození materiálu nedošlo.
U demontovatelných rohových vazeb došlo k poškození materiálu v oblasti kolíku excentru,
u plastu k vylomení materiálu, což je viditelné jak na silovo deformačních diagramech, kdy u
spojů materiálových sad: I (plast – plast) a i III (DTD – plast) dojde k prudšímu poklesu síly
v porovnání se spojem z materiálové sady II (DTD – DTD), kde je pokles síly plynulejší.
Poškození rohových vazeb u demontovatelných rohových spojů je na obr. 58.
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Obrázek 58 Poškození rohových vazeb u demontovatelných rohových spojů (vlastní zdroj)
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6

ZÁVĚR
Hlavním cílem této práce bylo stanovit, jak se boudou měnit mechanické vlastnosti spojů

s měnící se relativní vlhkostí vzduchu prostředí interiéru. Relativní vlhkost vzduchu
v interiéru se mění s ročním období (resp. s topnou sezónou), ale jsou i místosti, které jsou
vystavené zvýšenému a častějšímu vlhkostnímu namáhání.
Pozornost byla zaměřena na lepené přeplátované nastavovací spoje a výsledky byly
doplněny pomocnými měřeními s cílem stanovit vliv vlhkosti na mechanické vlastnosti rohových lepených a demontovatelných vazeb.
Byly vybrány dva druhy materiálů: dřevotřísková deska (DTD, P5) a plast. Dřevotřísková deska je nejvíce doposud využívaný materiál, pro výrobu nábytku, a plast, který je známý pod komerčním názvem „úmělý kámen“ se stal v posledních letech velkým trendem, pro
dokomponovávání nábytkových solitérů buď jen jednotlivými dílci (kuchyňské desky s dřezy,
pracovní desky, půdy, čelní díly, dveře atd.), nebo je z něj vyráběn celý solitér do interiéru
(recepční pulty, logistické centra, obkladové panely atd.), či dokonce kompletní vybavení
interiérů (koupelen, nemocnic, wellness, lázní atd.) a rovněž doplňky interiérů, jako například
kryty či celá svítidla a další estetické prvky interiérů.
Tento plast, díky své rozsáhlé paletě barevnosti a dezénů včetně své vlatnosti – tvárnosti,
umožňuje vytvářet prvky různých tvarů (přímé a křivkové línie dle forem) a tím je dán jeho
nadstandard a to i včetně běžného neproblematického opracovávání (standardní strojní zařízení v nábytkářském průmyslu). Dřevotřísková deska se může s tímto plastem spojovat buď
lepením, či pomocí mechanického spojovacího prostředku a nebo vzájemnou kombinací předešlých dvou. Dřevotřísková deska je postavena buď do pozice a funkce nenosných podpůrných prvků, kdy ve výrobku není vůbec vidět, jako je například zesilování tlouštěk dílců
a jejich vypodložení. Tady je využíváno ke vzájemnému spojení materiálů lepení a
v namáhaných částech je spoj zpevněn o mechanický prostředek (převážně samořeznými vruty). Dále muže být dřevotřísková deska jedním z hlavních konstrukčních nosných prvků (ať
vizuálně zakrytý nebo po povrchovém dokončení viditelný), kde je nutno znát vyhodnocení
poškození spoje, tj. či dojde u lepeného spoje k usmyknutí lepené spáry a nebo poškození
materiálu; v rohových spojích zda dojde k deformaci spoje; zda mechanický spojovací prostředek zvládne namáhání spoje atd., to vše ve vzájemné interakci i s relativní vlhkostí vzduchu prostředí, kde se nábytek (mobiliář) bude aplikovat a používat.
U lepených přeplátovaných spojů se ukázalo, že významný je vliv vlhkosti v interakci
s lepeným materiálem a použitým lepidlem. Nejvyšší hodnoty únosnosti lepeného přeplátovaného spoje, u obou typů relativní vlhkosti prostředí WR = 45 % a WR = 90 %, jednoznačně
dosahuje polyuretanové (PUR) lepidlo a to u spojení dvou plastových prvků. Pro kombinaci
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materiálů DTD – plast, doporučujeme používat epoxidové lepidlo, kde byly dosaženy vyšší
pevnosti spojů (i při zvýšené relativní vlhkosti vzduchu prostředí), na rozdíl od polyuretanového (PUR) lepidla. Při lepení materiálu DTD – DTD epoxidovým lepidlem nebo PUR lepidlem nedochází k významným změnám pevnosti, při různých vlhkostech prostředí.
U rohových vazeb namáhaných tahem je vliv vlhkosti nevýznamný u obou typů spojů
(lepenéného i demontovatelného). Při namáhání rohových vazeb tlakem se jen u lepených
vazeb ukázala vlhkost prostředí, jako statisticky významná. Pro náš případ můžeme konstatovat, že demontovatelné spoje jsou vhodné do vlhkého prostředí, což je z hlediska praxe významný přínos (efekt). Při realizaci a montáži velkých a těžkých prvků (recepčních, logistických, barových pultů apod.) v obytných i veřejných interiérech, tak i podií, podlah a podhledů
stropů, kde se setkáváme se spoji lepenými, je výhodné mít v konstrukci i zaaplikované demontovatelné spoje a to pro jednodušší, kvalitnější montáž a demontáž včetně přepravy na
místo montáže.
Na základě uvedených výsledků vlivu vlhkosti prostředí na mechanické vlastnosti konstrukčních nábytkových spojů doporučujeme v uvedené problematice pokračovat a sledovat
vliv cyklického (dynamického) vlhkostního namáhání na sledované mechanické vlastnosti
s doplněním o vliv změny teploty, ke které v interiérech dochází hlavně v „topné sezóně“.
Z uvedeného je možné shrnout nasledovné vědecké výsledky a praktická využití:
Vědecké výsledky
- U polyuretanového lepidla se prokázal „pozitivní vliv“ vlhkosti na pevnost lepeného
spoje, u vzájemného lepení materiálu: plast – plast.
- Prokázalo se, že vlivem vlhkosti dochází ke snížení pevnosti DTD (porušení substrátu)
a zároveň tím lepených spojů u slepování materíálů: DTD – DTD a DTD – plast.
- Je třeba mít stále na zřeteli, že při zvýšení vlhkosti prostředí dochází k uvolňování formaldehydu v DTD určených do interiéru, a tím poklesu pevnosti DTD, což vede i
k oslabení spoje (přerušení v nejslabším článku spoje, tj. samotná DTD) viz výsledky
měření.
- Epoxidové lepidlo, při jednorázovém namáhání, prokázalo sice srovnatelné vlastnosti
s PUR lepidlem, ale můžeme vyslovit hypotézu, že vliv na kvalitu lepeného spoje by
mělo vlhkostní cyklické namáhání, které je nutné verifikovat.
- Byla by potřeba ověřit další adherendy, jako jsou například MDF a překližka, a jiné typy plastů z kategorie polárních plastů.
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- Potvrdilo se doporučení, pro elastomery, aplikovat na lepené spoje PUR lepidla a to při
zvýšené vlhkosti.

Praktická využití
Výsledky práce dávají účinné praktické možnosti využití zkoumaných spojů, které vychází z:
- ověření vlastností lepených a demontovatelných spojů hydrofobního materiálu (plast) a
hydrofilního materiálu (DTD P5) v prostorách s měnící se a zvýšenou vlhkostí;
- ověření lepidel (epoxidové a polyuretanové) pevných (lepených) spojů uvedených materiálů, a to materiálu využívaného na podkladné elementy konstrukcí (DTD – TD), tak
povrchového materiálu (DTD – plast) v uvedeném prostředí;
- doporučení typu lepidla, pro dané materiály a prostředí (polyuretanové);
- ověření prakticky proveditelných demontovatelných rohových spojů (excentrické kování) uvedených materiálů v daném prostředí;
- pro praktická využití je významné ověření demontovatelných konstrukčních rohových
vazeb pomocí exentrického kování s díly konstrukcí z plastu, jelikož demontovatelné
spojení je málo, nebo téměř vůbec využívané, a výsledky jsou přínosem pro praktická
využití této konstrukce v nábytkových jednotkách do koupelen, šaten veřejných bazénů,
wellness, lázní apod.;
- přínosem této práce je také poukázání na vliv vlhkosti v interakci materiálu a lepidla na
mechanické vlastnosti spoje a poskytuje východiska, pro navrhování nejen nábytkových
jednotek v uvedeném prostředí, ale i dalších prvků vybavující daný interiér.
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7

SUMMARY
The main objective of this work was to determine how the mechanical properties of the

joints would change with the changing relative humidity of the indoor environment. Relative
indoor air humidity varies with the season (or with the heating season), but some rooms are
exposed to increased and more frequent moisture stress.
Attention was focused on glued overlapped joints. The results were supplemented by
auxiliary measurements, the aim of which is to determine the influence of moisture on the
mechanical properties of corner glued and demountable joints. For testing were selected two
types of materials: particle board (PB, P5) and plastic. The particle board is the most used
material for the production of furniture. Plastic, which is known under the commercial name
of "artificial stone", has become a major trend in recent years. This material is used alone or
in combination with wood-based panels as a support material. Its use creates interesting furniture designs, or its accessories such as: kitchen plates and sinks, work desks, front panels,
doors, reception desks, facing panels, etc. Artificial stone can be used for complete furnishing
of bathrooms, hospitals, wellness, etc. This plastic has a wide variety of colours and designs.
Thanks to its formability, it is possible to create elements of different shapes (straight and
curved lines according to forms). It is a superior material that can be conveniently machined
(standard machinery in the furniture industry). The particleboard can be connected with artificial stone by gluing, by mechanical fasteners or combination of the previous two.
The chipboard in combination with the artificial stone can be in two positions. In the
first case it is used to increase the thickness of the material. Here is the most used connecting
by glue, and in the stressed parts the joint is strengthened by mechanical fasteners (screws). In
the second case, PB is the main supporting construction material. It may be invisible, covered
with artificial stone or with a standard surface finish. It is necessary to know and to evaluate
the damage of the joint due to stress. We need to know if a glued joint or material is damaged.
For corner connections, it is also necessary to evaluate the way of damage. Depending on the
type of damage, we can correctly choose the method of strain. The method of damage is evaluated, in our case, along with the humidity of the interior.
For glued lap joints it showed that significant is influence of moisture in interaction
with the adhesive material and type of used adhesive. The highest values of the load-carrying
capacity of the flat overlap joint, for both types of relative humidity WR = 45% and WR =
90%, clearly achieves polyurethane (PUR) glue when joining two plastic elements. We recommend using epoxy adhesive for combination of PB - plastic materials, where higher
strengths of glued joints (even at elevated relative humidity) have been achieved, unlike PUR
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adhesives. When bonding PB-PB material with epoxy adhesive or PUR adhesive, there are no
significant changes in strength in different humidity environments.
The influence of moisture on the corner joints loaded by pressure is statistically insignificant. This is true for adhesive and removable joints. The humidity of the environment is
statistically significant only in case of glued corner joints loaded by pressure. For our case we
can say that the demountable joints are suitable for a wet environment. In terms of practice,
this is a significant asset. For example, when we mounting large and heavy elements (reception, bar, etc.) as well as floors and ceilings and ceilings in residential and public interiors. In
those cases we meet with glued joints. But it turns out that it is advantageous to have some
subcomponents made of demountable joints. Their installation and transportation is easier and
better quality.
Based on the results of the influence of the environment humidity on the mechanical
properties of structural furniture joints we recommend to continue in this issue. It is necessary
to monitor the influence of cyclic moisture stress on mechanical properties of structural joints.
The tests can be supplemented by monitoring the effect of the temperature change that occurs
during the heating season.

The following scientific results and practical uses can be summarized as follows:
Scientific results
- In the case of polyurethane adhesive, the "positive influence" of moisture on the
strength of the glued joint the plastic-plastic has been proved.
- It has been shown that due to moisture, the PB strength is reduced as well as the
strength of glued joints in the tested materials connection PB - PB and PB - plastic.
- It should be borne in mind that when the humidity of the environment increases, from
PB is formaldehyde released to the interior. This causes a decrease in the strength of the
PB, which leads to a weakening of the joint (interruption in the weakest link element,
i.e. the itself PB), see measurement results.
- The epoxy adhesive under stress showed comparable properties with PUR adhesive. But
we can say the hypothesis that the quality of the glued joint would change due to the
humidity cyclical stress. This must be verified.
- It is necessary to verify other adherents such as MDF and plywood and other types of
plastic from the category polar plastic.
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- It was confirmed recommendations, for elastomer bonding, it is recommended to use
PUR adhesive at elevated humidity.

Practical use
The results of the work give an effective practical use of the investigated connections, which
is based on:
- Verification of the properties of adhesive joints and joints with mechanical fasteners
(glued and dismountable) made of hydrophobic material a artificial stone and hydrophilic material (PB P5) in environment with changing and elevated humidity.
- Verification of epoxy and polyurethane adhesives for joints of tested materials. Materials used as support boards (connection PB-PB) and surface materials (connection PBplastic) in the given environment.
- Recommendations of adhesive type for given materials and environments. As the most
suitable for use is polyurethane adhesive.
- Verification of practically feasible demountable corner joints from tested materials in a
given environment with use cam lock furniture fittings.
- For practical use, there is a significant verification of the demountable structural corner
joints using an eccentric fitting with plastic from artificial stone. The dismountable connection is little or almost never used. The results are beneficial for the practical use of
this design for furniture units in bathrooms, public baths, wellness, spa, etc.
The benefit of this work is also pointing out the influence of moisture in the interaction of
material and glue on the mechanical properties of the joint. Provides the basics for designing
furniture units in the given environment.
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8.1

PŘÍLOHA
Technické listy dřevotřískové desky (DTD)

Surová DTD, tloušťky 12 mm, vodovzdorná, třídy V100, E1, P5, podle EN 312.
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8.2

Technické listy plastu
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8.3

Technické listy lepidel

8.3.1 Technický list polyuretanového jednokomponentního lepidla – PUR Leim 507.0
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8.3.2 Technický list lepidla epoxidového
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ČSN ISO 1043-1:2012 Plasty – Značky a zkratky – Část 1: Základní polymery a jejich zvláštní charakteristiky
ČSN ISO 10365:1995 Lepidla – Označení hlavních typů porušení lepeného spoje
ČSN ISO 10365/ZMĚNA 1:1996 Lepidla – Označení hlavních typů porušení lepeného spoje
ČSN EN 205:2017 Lepidla – Lepidla na dřevo pro nekonstrukční aplikace – Stanovení pevnosti ve smyku při tahovém namáhání přeplátovaných spojů
ČSN EN 302-1:2013 Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Část 1:
Stanovení podélné pevnosti ve smyku při tahovém namáhání
ČSN EN 309: 2005 Třískové desky – Definice a klasifikace
ČSN EN 312:2011 Třískové desky – Požadavky
ČSN EN 318:2003 Desky ze dřeva – Stanovení rozměrových změn v závislosti na změnách
relativní vlhkosti vzduchu
ČSN EN 322:1994 (49 0143) Dosky z dreva. Zisťovanie vlhkosti
ČSN EN 326-1:1994 (49 0184) Desky ze dřeva. Odběr vzorků, řezání a kontrola. Část 1: Odběr vzorků, nařezávání zkušebních těles a vyjádření výsledků
ČSN EN 335-2 (490080):2007 Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi – Definice tříd
ohrožení biologickým napadením – Část 2: Aplikace na rostlé dřevo
ČSN EN 923+A1:2008 Lepidla - Termíny a definice
ČSN EN 1465:2009 Lepidla – Stanovení pevnosti ve smyku při tahovém namáhání přeplátovaných lepených sestav
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ČSN EN 1995-1-1:2004 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: Obecná
pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN EN 13986+A1:2015 Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví –

Charakteristiky,

hodnocení shody a označení
ČSN EN 14080:2013 Dřevěné konstrukce – Lepené lamelové dřevo a lepené rostlé dřevo –
Požadavky
ČSN EN 16122:2013 Bytový a nebytový úložný nábytek – Zkušební metody pro stanovení
pevnosti, trvanlivosti a stabilit
ČSN 16 6004:1988 Nábytkové kování. Názvy a definice
ČSN 91 0100:2006 Nábytek – Bezpečnostní požadavky
ČSN 91 0412:2011 Úložný nábytek – Technické požadavky
ČSN 91 0001:2007 Dřevěný nábytek. Technické požadavky
STN 91 0000:2009 Nábytkárstvo. Terminológia
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