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ABSTRAKT  

Táto práca sa zaoberá problematikou prieniku lepidla do bunečnej steny dreva. 

Zameriava sa na lepidlá vyuţívané pre konštrukčné účely, obzvlášť na epoxidové 

ţivice. Práca obsahuje popis pouţiteľných metód pre stanovenie detekcie lepidla 

v dreve a ďalej je v nej zahrnutá metodika pre výber lepidla a dreva pouţiteľných pre 

lepenie spojov. Popisuje experimentálne zistenú závislosť zmáčacieho uhlu na 

viskozite epoxidového lepidla.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Drevo, lepidlá, epoxidové ţivice, zmáčací uhol, molekulová hmotnosť, viskozita, 

bunečná stena  

ABSTRACT  

This labor is based on penetration of adhesive into a wood cell walls. It focuse on 

adhesives basicly used for construction purposes, especially on epoxy resins. The 

labor contains the use of methods for precise detection adhesive in wood and 

methodics for choice of adhesive and wood basically used for bonding. It describes the 

experimentally detected dependence of contact angle on viscosity epoxy resins. 

KEYWORDS  

Wood, adhesives,epoxy resins, wetting angle, molecular weight, viscosity, cell wall 
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1 ÚVOD  

V rámci dnešnej doby sa zvyšujú nároky na vyššiu ochranu a obnovu ţivotného 

prostredia. Na základe toho sa vyvíjajú sofistikovanejšie metódy na spracovanie a 

pouţitie prírodných surovín. Uţ od nepamäti je drevo najstarší stavebný zdroj, 

ktorý sa vyuţíva ako jeden z hlavných materiálov pre svoje mnohé pozitívne 

vlastnosti.  

V súčasnosti je nutné zaoberať sa v stavebníctve ako aj v ďalších priemyslových 

odvetviach, vyuţitým odpadu a zvýšiť recyklovateľnosť materiálov, z tohto dôvodu 

sa javí drevo ako vhodný materiál, ktorý je moţné efektívne spracovávať a 

sekundárne vyuţívať. Vďaka niţšej objemovej hmotnosti je ľahko spracovateľné a 

rýchlosť výstavby je mnohonásobne vyššia. Drevo je výborný izolačný materiál, 

avšak treba brať dôraz na poţiarnu bezpečnosť, toto negatívum je nutné vyriešiť 

vţdy uţ v počiatočnom návrhu danej konštrukcie.  

Vďaka svojej štruktúre môţeme drevo prispôsobiť skoro akémukoľvek tvaru. 

Spôsobov tvárnosti dreva je veľké mnoţstvo, ako je napríklad spojovanie, rezanie, 

ohýbanie, brúsenie, atď. Aby sa dodrţali všetky kladené nároky ohľadom ochrany 

ţivotného prostredia, a zároveň boli splnené pevnostné poţiadavky, tak sa 

výstavba a výskum zameriava na lepenie drevených spojov pomocou organických 

lepidiel prenikajúcich do medzibunkovej štruktúry. Najväčšou nevýhodou umelých 

lepidiel nie je ich pouţitie a následná recyklácia, ale spôsob ich výroby, pri ktorej 

uniká veľké mnoţstvo znečisťujúcich plynov. Avšak výhody lepených spojov, ako 

sú napríklad menšie deformácie, vysoké odolnosti voči poveternostným vplyvom, 

zaručená tesnosť daného spoja ale aj moţnosť spojovať veľmi tenké materiály, 

prevyšujú dané nevýhody a preto sú lepené spoje čím ďalej tým viac pouţívané vo 

všetkých odvetviach. 

V poslednej dekáde dochádza k nárastu spotreby drevených prvkov, pri ich výrobe 

je vyuţité syntetických lepidiel a ktoré nachádzajú uplatnenie v nosných 

konštrukciách stavby (predovšetkým lepené lamelové drevo, CLT prvky atď). S 

ohľadom na túto skutočnosť je nutné zvoliť dostatočne únosné a trvanlivé lepidlo. 

Tieto parametre úzko súvisia s parametrami na interfázovom rozhraní 

lepidlo/drevo a je nutné túto oblasť podrobiť skúmaniu. Problematika týchto 

systémov je hlavnou náplňou predloţenej bakalárskej práce, skúmať 

spolupôsobenie dreva a organických lepidiel na bunečnej báze. 
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Drevo 

Polyméry 90-97 % 

(Hlavné zloţky) 

Sacharidický 
charakter molekúl 

(celulóza, 
hemicelulózy) 

Aromatický 
charakter molekúl 

(lignin) 

Sprievodné zloţky 
3-10 % 

Organické 

(polyméry, 
monoméry) 

Anorganické 

2 CHEMICKÉ ZLOŢENIE DREVA A STAVBA BUŇEČNEJ STENY 

Chemické zloţky v dreve môţeme rozdeliť na hlavné a sprievodné. Tie sa ďalej 

delia podľa príslušného charakteru molekúl na ďalšie jednotlivé skupiny podľa 

chemickej štruktúry dreva, ako je uvedené na nasledujúcom obrázku č.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č.1: Schematické rozdelenie hlavných zložiek v dreve 

2.1 Celulóza 

Celulóza ako prírodný polysacharid je základnou zloţkou bunečnej steny dreva. 

Skladá sa z dvoch ß-D glukopyranózových lineárnych jednotiek spojených  

v polohách 1-4. Vzájomné spojenie reťazcov celulózy je spôsobené sekundárnymi 

vodíkovými väzbami, ktoré sú príčinou anizotropie pruţnostných a pevnostných 

vlastností celulózy. Dĺţka polymérového reťazca môţe dosahovať aţ 0,01mm, 

pričom čím je väčšia, tým je vyšší aj jej polymerizačný stupeň, ktorý ovplyvňuje 

pevnosť dreva. Polymerizačný stupeň označujeme písmenom n a znamená počet 

základných jednotiek monoméru, ktoré sú na seba naviazané. Pričom tento 

reťazec celulózy môţe obsahovať 5000 aţ 10 000 jednotiek. (1) 

 
Obrázok č.2: Schéma celulózovej makromolekuly 
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Celulóza viaţe určité percento vody, ktoré je v rovnováţnom stave s tlakom 

vodných pár okolitého vzduchu. Všeobecne sa predpokladá, ţe na začiatku 

vnikania molekúl vody do bunkových stien sa voda viaţe na voľné hydroxylové 

skupiny predovšetkým v amorfných oblastiach pomocou vodíkových väzieb 

(monomolekulárna sorpcia). Potom sa ďalšie molekuly vody viaţu aj na molekuly 

vody, ktoré sú uţ viazané na celulózu (polymolekulárna sorpcia). Konečný efekt 

sprevádza solvatácia celulózy v amorfných oblastiach, ale kryštalické oblasti 

zostávajú nezmenené (kapilárna elevácia molekúl vody v medzifibrilárnom 

priestore celulóz). (1) 

Kryštalická časť je stabilnejšia a vďaka menšej pohyblivosti molekúl v tejto oblasti, 

sa prejavuje väčšia odolnosť voči vonkajším vplyvom. Podiel kryštalickej časti 

celulózy v rôznych druhoch drevín dosahuje hodnoty 69-71 % 

 

  

 

Obrázok č.3: Schéma nadmolekulárnej štruktúry celulózy tvoriaca 

kryštalickú mriežku (Požgaj, a iný, 1997) 
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2.2 Hemicelulózy 

Ďalšou zloţkou bunečnej steny dreva na báze sacharidu sú hemicelulózy. 

Väčšinou sú amorfné a na rozdiel od celulózy sa vyznačujú menšou molekulovou 

hmotnosťou a kratšími reťazcami s polymerizačným stupňom dosahujúci  

100-200 jednotiek. U hemicelulóz môţeme pozorovať aj krátke bočné reťazce, 

ktoré môţu byť rozvetvené. Skladá sa z rôznych molekúl monosacharidov, ako sú 

napríklad ß-D-manopyronáza, ß-D-xylopyronáza, ß-D-glukopyronáza  

a α-D-glukorónová kyselina.  

 
Obrázok č.4: Monosacharidické molekuly u hemicelulóz 

 

Podľa hlavných komponentov a štruktúry sa hemicelulózy delia na :  

xylány   -    xylán 

- metylglukurónxylán (arabinoxylán) 

- metylglukurón (xylán) 

manány -    galaktoglukomanán 

- glukomanán 

galaktány -    galaktán (reakčné drevo) 

- arabinogalaktán (1) 

2.3 Lignín  

Zástupcom molekúl z aromatickým charakterom je lignín, ktorý je zodpovedný za 

drevnatenie bunkových stien dreva. Skladá sa z fenylpropánových jednotiek, ktoré 

sú rôzne substituovaných na jadre a na bočnom reťazci. Jeho štruktúra nie je do 

teraz kompletne definovaná.  

Najväčšie percentuálne zastúpenie lignínu sledujeme u stredovej lamely, kde 

dosahuje aţ 60-90 %. Je dokázané, ţe ovplyvňuje pevnosť mokrého dreva, z čoho 

vyplýva, ţe má hydrofóbnu funkciu. Lignín spevňuje celulózové molekuly a obaľuje 

polysacharidy, s ktorými je spojený chemickou väzbou. Obsah lignínu v drevinách 
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je rôzne podľa toho, o akú druh dreva sa jedná. U listnatých drevín dosahuje  

15-28 %, pričom u ihličnatých drevín je o niečo vyšší a to 26-35 %. (1) 

2.4 Zloţenie bunečnej steny dreva 

Bunečná stena dreva nie je celistvá, ale skladá sa z rôznych vrstiev, ktoré sa od 

seba odlišujú chemicky ako aj štruktúrou. Vo všeobecnosti rozlišujeme stredovú 

lamelu (SL), primárnu stenu (P) a tri vrstvy sekundárnej steny (S1, S2, S3). 

Lumen, ktorým prúdia ţiviny a voda, je obalený bunečnou stenou.  

Uhol mikrofibríl celulózy ako aj relatívna hrúbka danej vrstvy sa v jednotlivých 

vrstvách líši. Kaţdá z jednotlivých vrstiev musí byť súdrţná, aby mohli vytvárať 

jeden celok. Čo znamená, ţe musia byť prepojené, aby umoţnili pohyb ţivín 

(hormóny, fotosyntéza) a vody. Toto prepojenie zabezpečuje stredová lamela. (2) 

  

 

Obrázok č.5: Percentuálne zastúpenie lignínu v drevinách (Požgaj, a iný, 1997) 

 

Obrázok č. 6: Zloženie bunečnej steny 
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Stredová lamela (SL) 

Hrúbka lamely je ťaţko pozorovateľná a závisí od druhu dreviny. Pohybuje sa od 

0,1-2 µm. Obsahuje asi 70 % lignínu, ktorý sa od lignínu v primárnej a sekundárnej 

stene líši svojím chemickým zloţením. 

Primárna stena (P) 

Primárna stena sa nachádza vo vnútri stredovej lamely a je tvorená protoplastom. 

V bunečnej stene je primárna stena tenká a všeobecne nerozoznateľná od 

stredovej lamely. Preto sa pouţíva termín zloţená stredová lamela na označenie 

primárnej bunečnej steny, stredovej lamely a bunečnej steny susednej bunky. 

Primárna stena je charakterizovaná prevaţne náhodnou orientáciou, pričom uhol 

odklonu býva v rozmedzí 0° aţ 90°. (3) 

Sekundárna stena (S1,S2,S3) 

Sekundárna stena S, ktorá sa nachádza prakticky vo všetkých drevinách, sa 

skladá z troch základných vrstiev, vonkajšia vrstva S1, stredná vrstva S2  

a vnútorná vrstva S3.  

Vonkajšia vrstva S1: 

Podiel vonkajšej vrstvy je pribliţne 6-8 %, ktorá je priľahlá k primárnej stene. Táto 

vrstva je tenká a obsahuje lignín i celulózu. Je charakterizovaná veľkým uhlom 

mikrofobríl, ktoré sú uloţené špirálovitým spôsobom. Tento uhol medzi stredným 

smerom mikrofirbilu a osi bunky je pribliţne 50°-70°. 

  

 

Obrázok č.7: Nepravidelná orientácia fibríl v primárnej stene dreva (Požgaj, a iný, 

1997) 
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Stredná vrstva S2: 

Ďalšia vrstva steny je pravdepodobne najdôleţitejšou vrstvou bunečnej steny pri 

určovaní vlastností bunky a vlastností dreva na makroskopickej úrovni. Táto vrstva 

je najhrubšou a je charakteristická niţším obsahom lignínu. Uhol mikrofibríl je niţší 

ako u ostatných vrstiev, dosahuje len 5°-30°, avšak nemusí byť v celej vrstve 

rovnaký.  

Vnútorná vrstva S3: 

Vnútorným prvkom vrstvy S2 je vrstva S3, ktorá je pomerne tenká, pribliţne  

150 nm. Je tu prítomný zvyšok protoplazmy. Uhol mikrofibríl je relatívne vysoký  

a podobný vrstve S1 a dosahuje hodnoty vyšší neţ 70°. Má najniţšie percento 

lignínu, aby sa mohla voda pohybovať smerom nahor. Musí existovať adhézia 

medzi molekulami vody a bunečnými stenami. Keďţe je lignín hydrofóbna 

makromolekula, musí byť jeho koncentrácia vo vrstve S3 nízka, aby umoţnila 

priľnavosť vody do bunečnej steny a tým uľahčila jej transpiráciu. (4) 

3 LEPIDLÁ 

Jedným z mnohých problémov v stavebníctve je pevné spojovanie jednotlivých 

prvkov. Z pravidla je nutné riešiť spojovanie rôznych hmôt, väčšinou celkom 

odlišných vlastností. Vyţaduje sa, aby prevedenie spoja bolo rýchle, bez zloţitej 

predchádzajúcej úpravy, aby konštrukciu nezoslabovali a aby sa vlastnosti spoja 

nemenili ani pri dlhodobom uţívaní stavby. Súdrţnosť dvoch zlepovaných 

povrchov je daná či uţ priľnavosťou alebo adhéziou pouţitého spojiva k lepenému 

povrchu a jednak kohéziou t.j. súdrţnosťou vlastnej spojivovej medzivrstvy. (5) 

Väzobné sily medzi lepidlom a drevom sú ako kohézne sily v dreve elektrické 

príťaţlivé sily medzi molekulami, tieto sily sú prevaţne vodíkové väzby a Van der 

Waalsove sily. U niektorých lepidiel pravdepodobne vznikajú taktieţ kovalentné 

sily. 

Úlohou daného lepidla je zaplnenie spár medzi danými drevenými prvkami, avšak 

samotná vrstva musí vykazovať dostatočnú pevnosť a trvanlivosť. Pre zaistenie 

trvalého kontaktu musí byť lepidlo v určitom štádiu procesu lepenia v tekutom 

stave, tento proces pozostáva z dvoch stupňov  

1. nanesenie tekutého lepidla, ktoré zmáča povrchy spojovacích častí tak, ţe v 

styčných plochách vznikajú príťaţlivé sily medzi lepidlom a molekulami dreva; 
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2. prechod tekutého lepidla, ktoré vyplňuje škáry medzi jednotlivými časťami, do 

pevnej fázy. (6) 

Posledný proces sa nazýva vytvrdzovanie a môţe byť vyvodení týmito tromi 

spôsobmi: 

1.fyzikálny proces – premena roztoku alebo tuhnutie taveniny (tavné lepidlá, 

termoplastické lepidlá a iné) 

2.chemický proces – molekuly lepidla vzájomne reagujú, vytvárajú väzby a 

polymérne siete (epoxidová ţivica, polyuretanové lepidlá) 

3.kombinácia premeny roztoku a chemickej reakcie (močovinové, melamínové 

alebo fenolické lepidlá) (6) 

3.1 Prírodné lepidlá 

Najstaršími lepidlami pouţívaných k lepeniu dreva boli prírodné lepidlá, ktoré sú 

vyuţívané pre svoju lacnosť a rýchle vytvrdnutie. Často sa ale musia zmiešavať so 

syntetickými lepidlami, keďţe ich schopnosť odolávať poveternostným 

podmienkam a mikroorganizmom je nízka. Podstatou prírodných lepidiel sú 

bielkoviny rôzneho pôvodu, ako sú napríklad glutín, albumín, tanín, lignín alebo 

kazeín. (6) 

3.1.1 Kazeínové lepidlá  

Vyrábajú sa z mliečnej bielkoviny známej ako kazeín, ktorý sa zmiešava s 

anorganickými soľami, vďaka ktorým prebieha rada chemických reakcií. 

Najdôleţitejšia premena je po 4 aţ 8 hodinách, kedy vznikne bielkovina kazeinát 

vápenatý, ktorý je takmer nerozpustný vo vode. 

Kazeínové lepidlá sú vhodné na pouţitie pri teplotách nepresahujúcich 50 °C, 

avšak pri 85 % relatívnej vlhkosti sa teplota môţe pohybovať okolo 20 °C. (7) 

Kazeínové lepidlá sa vyuţívajú k lepeniu nosníkov, ktoré sú chránené pred 

poveternostnými vplyvmi. (6) 

3.1.2 Tanínové lepidlá 

Tanínové lepidlá sa skladajú zo zmesi dvoch zlúčenín a to hydrolyzovateľné taníny 

a kondenzované taníny. Sú to zmesi jednoduchých fenolov, ako je pyrogallol, 

ellagické kyseliny a estery cukru (hlavne glukózy), s kyselinou gallovou  

a digalovou. (8) Priniesli veľmi dobré výsledky lepidlá pripravené kopolymerizáciou 
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hydrolyzovateľných tanínov s fenolom a formaldehydom, ktoré tvoria aţ 90 % 

celkového mnoţstva produkcie komerčných tanínov. Kondenzované taníny sú 

známe svojím veľmi dobrým rozloţením v prírode, čo prospieva snahe udrţiavať 

ţivotné prostredie. (9) 

3.1.3 Lignínové lepidlá 

Základnou zloţkou je lignín, čo je veľký, amorfný, trojrozmerný polymér vyrábaný z 

ciev suchozemských rastlín. Je to celulóza, ktorá je jedným zo zloţiek dreva, s 

fenolickým charakterom. Napriek mnoţstve výskumov doposiaľ neexistuje čisté 

lepidlo vyrábane výhradne z lignínu. V súčasnej dobe sa vyuţívajú zmesi lignínu a 

fenol-formaldehydu, ktoré majú veľa negatívnych vlastností ako sú napríklad nízka 

reaktivita, ktorá je spôsobená niţším počtom reaktívnych miest v molekule čo má 

za následok zvýšené časy vytvrdzovania a chemickú nehomogenitu. (9) 

3.1.4 Proteínové lepidlá 

Pri vyuţívaný proteínových lepidiel poznáme mnoho technológií, ako je napríklad 

reakcia hydrolyzátu sójového proteínu, ktorý je zmiešaný so ţivicou  

a isokyanátom. Ďalšia technológia vyuţíva pre-glyxoalovaný sójový proteín alebo 

dokonca sóju hydrolyzátu gluténovej bielkoviny, pričom glyoxal je netoxický 

aldehyd. Ďalšou moţnosťou vyuţitia je technológia, ktorá je zaloţená na 

predbeţnej reakcii hydrolyzátu sójového proteínu s anhydridom kyseliny 

maleinové za vzniku aduktu, ktorý potom reaguje s polyethylénamínom. Veľkou 

nevýhodou tejto technológie je jej vysoká cena, preto sa musia podniknúť ďalšie 

kroky vo vývoji. (9) 

3.2 Syntetické lepidlá  

V dnešnej dobe sú syntetické lepidlá najviac vyuţívanými lepidlami v stavebnom 

priemysle. Je to dôsledok ich nízkej ceny, rýchlosti a jednoduchosti výroby  

a mnoho ďalšieho, avšak majú aj veľký dopad na znečisťovanie ţivotného 

prostredia. Poznáme veľa druhov lepidiel a ich následné vyuţitie sa líši podľa 

chemických a fyzikálnych vlastností, preto sa v tejto bakalárskej práci venujem len 

niektorým z nich.  
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3.2.1 Fenolické a aminové lepidlá  

Skupinu týchto lepidiel rozdeľujeme do troch tried podľa vyuţitia v klimatických 

podmienkach podľa EN 301.  

 1. trieda je charakterizovaná obsahom vlhkosti materiálu, zodpovedajúca 

teplote 20 °C a relatívnou vlhkosťou okolitého vzduchu, ktorá presahuje len   

65 % počas niekoľkých týţdňov ročne.  

 Pri druhej triede je relatívna vlhkosť okolitého vzduchu aţ 85 %.  

 Tretia trieda sa vyuţíva pri vyšších vlhkostiach ako predchádzajúce dve 

spomínané triedy. (10) 

Medzi fenolické lepidlá zaraďujeme napríklad resorcinolformaldehydové (RF), 

fenolresorcinolformaldehydové ţivičné lepidlá (PRF) alebo fenolformaldehydové 

lepidlá (PF) a močovinoformaldehydové (UF) lepidlá. Do skupiny aminových 

lepidiel zaraďujeme melamínoformaldehydové (MF) a taktieţ melamín-močovino-

formaldehydové lepidlá (MUF). 

A) Fenolformaldehydové lepidlá (PF)  

Základnými surovinami pre výrobu fenolformaldehydových ţivíc sú fenoly  

a formaldehydy. Fenol C6H5 OH sa získava z niektorých hnedo alebo 

čiernouhoľných dechtových frakcií vypraním zriedeným liehom. Formaldehyd sa 

získava dehydrogenáciou metanolu. (11) 

Fenolformaldehydové lepidlá rozdeľujeme do dvoch tried podľa teploty, ktorá je 

potrebná pri lepení. Pri lepení za vyuţití vyšších teplôt, je lepidlo alkalické  

a vytvrdzovanie prebieha pri teplote 110–140 °C. Najväčšou prednosťou týchto 

lepidiel je ich vynikajúca termomechanická, poveternostná a elektrická odolnosť, 

kedy ani po veľa rokoch nedochádza pri vonkajšej expozícií k výraznejším 

poklesom mechanických vlastností, aj keď dochádza k poklesu povrchového 

lesku. (12) Pri vytvrdzovaní fenolformaldehydových lepidiel pri lepení za studena 

je potrebné kyslého prostredia, ktoré nie je vo vodorozpustnej forme moţné, preto 

musí byť rozpúšťané v alkohole s pridaním silnej kyseliny. Tieto lepidlá sa 

vyuţívali pri výrobe lepeného lamelového dreva, ale dochádzalo k veľkým 

poruchám v dôsledku hydrolýzy dreva v kyslom, takţe sa tieto lepidlá nesmú 

vyuţívať na nosné drevené prvky. (6) 
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B) Močovino-formaldehydové lepidlá (UF) 

Základnými látkami pre výrobu močovino-formladehydovej ţivice je formaldehyd a 

močovina, ktorá sa dnes vyrába z oxidu uhličitého a amoniaku. Ich veľkou 

výhodou je, ţe sú lacné, lisovacia doba je kratšia ako u ostatných druhov, 

vykazujú dlhú skladovateľnosť a sú aj zdravotne nezávadnejšie oproti PF lepidlám. 

Močovino-formaldehydové lepidlá sú dvojzloţkové, takţe je potrebné pridať tvrdilo  

(chloridy, fosforečnany). (5) 

Tento druh lepidiel je dostupný buď v tekutej forme alebo aj ako prášok  

s prídavkom tvrdila, a vytvrdzujú pri teplotách nad 10 °C. Rýchlosť je 

prispôsobovaná výrobnému procesu, môţu byť pouţívané aj pre vytvrdzovaní  

v poli vyskokofrekvenčnými prúdmi. Vyuţívajú sa pre výrobu lepeného lamelového 

dreva a zubových spojov, ale len pre vnútorné pouţitie.  

C) Melamíno-formaldehydové lepidlá (MF) 

Základnými zloţkami sú formaldehyd a melamín, ktorý sa vyrába z dikyandiaminu. 

V slabo alkalickom prostredí sa najskôr vytvorí adičná zlúčenina typu dimetylol  

a trimetylolmelamín, ako ďalšie sa vplyvom vysokej teploty vytvoria lineárne 

makromolekuly s dimetylénéterovými mostmi. Výhodou týchto lepidiel je, ţe 

odolávajú poveternostným vplyvom ako aj studenej a teple vode.  

D) Melamín-močovino-formaldehydové lepidlá (MUF) 

Tieto lepidlá sú veľmi podobné ako močovino-formaldehydové lepidlá, avšak časť 

močoviny je nahradená melamínom, hlavný dôvod je ten, ţe zvyšuje odolnosť 

proti vode a poveternostným podmienkam, čo značne prispieva k trvanlivosti. (6) 

Lepidlo je po vytuhnutí nerozpustné a netaviteľné, k vytvrdnutiu je nutné pridávať 

chlorid amónny ako tvrdilo, ktoré sa musí najskôr rozpustiť vo vode na 20 % 

roztok. Melamín-močovino-formaldehydové lepidlá majú veľa priaznivých účinkov 

ako sú vhodná farba, zdravotná nezávadnosť, pomerne nízka cena  

a predovšetkým v širokom rozsahu regulovateľná lisovacia doba vyššími 

teplotami. Pri izbovej teplote daná zmes tuhne 4-5 hodín avšak pri zvýšením 

teploty na 100°C sa lisovacia doba zníţi na 3-4 minúty. Dobu tvrdnutia ide taktieţ 

skrátiť pridaním kyselín, avšak takéto lepidlá majú veľmi krátku ţivotnosť. Lepidlá 

sa vyuţívajú predovšetkým na lepenie laťoviek, preglejky, trieskové a pazderové 

dosky, a taktieţ pri dyhovaní. (13) 
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E) Fenol-resorcinol-formaldehydové ţivičné lepidlá (PRF) 

Tieto lepidlá sa predovšetkým vyuţívajú pri výrobe konštrukčných, exteriérových 

lepených spojov. Nevyznačujú sa len vysokou pevnosťou, ale aj vynikajúcou 

odolnosťou voči vode a mnohým klimatickým podmienkam. PRF ţivice sa 

pripravujú hlavne štiepením resorcinolu na aktívne metylové skupiny rezíduí  

s nízkou kondenzáciou, ktorá je získaná reakciou fenolu a formaldehydu. 

Resorcinol poskytuje pri teplote okolia a po pridaní tuţidla zrýchlené a zlepšené 

zasieťovanie. Vyrába sa len v troch štátoch sveta a práve preto je jeho cena veľmi 

vysoká, čo je hlavným dôvodom hľadania nových ciest pri výrobe, pričom sa 

zniţuje obsah resorcinolu ale bez straty účinnosti daného lepidla. 

PRF lepidlá sa všeobecne pripravujú najskôr reakciou fenolu s formaldehydom za 

vzniku fenol-formaldehydového resolového polyméru, v reakcii, ktorá nasleduje po 

resorciolovej chemikálii, sa pridáva v prebytku a vhodným spôsobom k polyméru, 

aby reagoval s CH20H skupinou za vzniku PRF polymérov. Vytvorená ţivica 

vytvrdzuje 16 aţ 24 hodinách pri izbovej teplote. 

Celosvetovo sa za studena pouţíva viac ako 90% resorcinolových lepidiel. Ďalšou 

najvýznamnejšou aplikáciou sú lepidlá na pneumatikové káble, ktoré predstavujú 

menej ako 10% celkového pouţitia. (14) 

3.2.2 Epoxidové ţivice (EP) 

Epoxidové lepidlá sa najčastejšie pripravujú kondenzáciou epichlorhydrinu  

a hydroxizlúčeniny (polyalkoholov alebo viac funkčných fenolov). Tvrdilo sa skladá 

z polyamínových monomérov, napríklad trietyléntetraamínu (TETA). Ak sa tieto 

zlúčeniny zmiešajú, amínove skupiny reagujú s epoxidovými skupinami a vytvoria 

kovalentnú väzbu. Kaţdá amínová skupina môţe reagovať s epoxidovou 

skupinou, takţe výsledný polymér je sieťovaný a je tak pomerne pevný a silný.  

Pri vytvrdzovaní sa neodštiepajú vedľajšie produkty a dochádzka len k malému 

celkovému polymerizačnému zmršteniu, táto vlastnosť sa vyuţíva predovšetkým 

pri výrobe s vysokou poţadovanou presnosťou. Vytvrdené epoxidové ţivice 

vykazujú najlepšie mechanické a predovšetkým elektrické vlastnosti, majú dobré 

elektroizolačné vlastnosti v širokej oblasti teplôt, sú odolné proti vode a roztokom 

alkálií a kyselín. Chemická odolnosť stúpa s dĺţkou reťazca molekuly a stupňom 

zasieťovania. (6) Vyuţitie epoxidových ţivíc je rozsiahle, pouţívajú sa pri sanácií 
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trhlín u lepených lamelových nosníkov, lepenie kovov, plastov a taktieţ pri sanácií 

dreva poškodeného hnilobou.  

3.2.3 Jednozloţkové polyuretánové lepidlá (PUR) 

Reaktívnou zloţkou pri jednozloţkových polyuretánových lepidiel je isokyanatan, 

ktorého jedna časť pri nanesení na drevo reaguje s vlhkosťou dreva a premení sa 

na amín. Ten potom opäť reaguje so zostávajúcimi isokyanatanom a vytvorí tak 

polyuretanovú ţivicu. V priebehu vytvrdzovania sa vytvára oxid uhličitý a to vedie 

hlavne u hrubých lepených spár k napeneniu tejto vrstvy (lepidlovej pene).  

Pri vysušovaní lepeného spoja isokyanatan je odovzdávaný a pôsobí ako 

zasieťovač. (6) Ako aj fenolické a aminové lepidlá sú jednozloţkové polyuretanové 

lepidlá rozdelené do troch skupín podľa relatívnej vlhkosti vzduchu. Lepidlá pre 

konštrukčné účely musia vytvárať spoje s takou pevnosťou a trvanlivosťou, aby sa 

zachovala celistvosť väzby v priradenej triede. Typ I sa vyuţíva vo všetkých troch 

triedach, ale typ II sa môţe vyuţívať len v triede 1. Maximálne skúšobné teploty sú 

od 50 do 90 °C a maximálne hrúbka lepidla sa pohybuje v rozmedzí 0,1 – 0,5 mm. 

(15) 

3.2.4 Emulzné polymérne isokyanatány (EPI) 

Jedná sa o dvojzloţkové lepidlá, pričom prvá zloţka je zloţená z emulgovaného 

polyméru a druhá zloţka z emulgovaného isokyanatánu. V prípade vysychania 

lepeného spoja je isokyanatán odovzdávaný a pôsobí ako zasieťovač. Pevnosť  

a trvanlivosť sú veľmi dobré a lepený spoj je vysoko trvanlivý. (6) Maximálna 

hrúbka lepiacej línii je 0,1 – 0,3 mm pri maximálnych teplotách do 90 °C. 
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4 FAKTORY OVPLIVŇUJÚCE VLASTNOSTI POLYMÉROV 

K porozumeniu všetkých vlastností, ktoré sú dôleţité či uţ pri lepení alebo pri 

vytvrdzovaní spojov, je nutné poznať štruktúru daného polyméru ako aj jeho 

chemické vlastnosti. Aspekty polymérov, ktoré je treba zváţiť, zahŕňajú mimo iné 

aj triedu daného polyméru, ich typ a samozrejme veľkosť. Lepidlá môţu byť 

zoskupené nielen štruktúrnym, pološtruktúrnym a neštrukturálnym pouţívaním, ale 

aj ich trvanlivosťou. Rôzne aplikácie vyţadujú materiály s rôznymi mechanickými 

vlastnosťami, ktoré sú ovplyvnené chemickou štruktúrou, taktieţ sa musí brať na 

vedomie fakt, ţe vlastnosti polymérov sú výrazne ovplyvnené podmienkami, za 

ktorých sa vyuţívajú. Napríklad väčšina lepidiel má tendenciu zmäkčovať sa, čo 

má za následok menšiu schopnosť prenášať zaťaţenie pri vyšších teplotách. 

Okrem toho sa vlastnosti mnohých polymérov menia s ich vekom. Ak je polymér 

náchylný k oxidácií, môţe časom spôsobovať, ţe materiál bude tuhší alebo 

dokonca môţe dôjsť k depolymerizácií lepidla. Chemické látky ako sú napríklad 

ozón, kyseliny a zásady, môţu taktieţ zmeniť vlastnosti lepidiel. (16) 

4.1 Molekulová hmotnosť  

Ďalším faktorom vlastností polymérov je ich veľkosť a molekulová hmotnosť, čo je 

oblasť, ktorá ilustruje dve konkurenčné vlastnosti, ktoré musí lepidlo vykazovať. 

Pre tvorbu väzby musí lepidlo prenikať do lúmenov a bunečnej steny, na čo má 

vplyv nízka molekulová hmotnosť. Naopak po vytvorení väzby je nutné, aby bol 

výrobok odolný proti porušeniu, a tým pádom musí mať vyššiu molekulovú 

hmotnosť. Pri vyuţitá lepidla s nízkou molekulovou hmotnosťou nastáva 

vytvrdzovanie výrobku rýchlejšie, keďţe je potrebných menej chemických reakcií. 

Pri výrobku s vysokou molekulovou hmotnosťou môţe nastať problém s 

rozpustnosťou a stabilitou lepidiel. Nájsť rovnováhu vo vyuţívaní lepidiel s danou 

molekulovou hmotnosťou je veľmi ťaţké, a preto je nutné podrobovať túto oblasť 

ďalším experimentom. V súčasnosti sa vyuţívajú predovšetkým tie lepidlá, ktoré 

vykazujú nízku molekulovú hmotnosť pre dobré zmáčanie dreva, ale súčasne aj 

vyššiu molekulovú hmotnosť kvôli zabezpečeniu odolnosti voči porušeniu, hneď 

ako vznikne väzba. (16) 

Takmer nikdy nenájdeme vzorku syntetického polyméru, v ktorom majú všetky 

reťazce rovnakú molekulovú hmotnosť.  



 

 

 
25 

Naopak, zvyčajne máme distribučnú krivku =rozdelenie molekulových hmotností. 

Polyméry sú tvorené makromolekulami o rôznej veľkosti molekulovej hmotnosti, čo 

znamená, ţe sú polydisperzné. Najväčší počet sa zvyčajne zhromaţďuje okolo 

centrálneho bodu, najvyšší bod krivky. Toto rozdelenie je zrejmé z obrázku č.8. 

Rozpoznáva molekulovú hmotnosť na osi x a vykreslí mnoţstvo polyméru pri 

danej molekulovej hmotnosti na osi y. 

 

Obrázok č.8: Rozdelenie molekulových hmotností 

Distribúciu molekulovej hmotnosti môţeme názorne vyjadriť tzv. distribučnou 

krivkou, čo je závislosť podielu polyméru (hmotnostní zlomok) o danej veľkosti 

makromolekuly na jeho molekulovej hmotnosti, čo môţeme pozorovať na obrázku 

č. 9. Kde Mn je číselný stred molekulovej hmotnosti a Mw je hmotnostní stred 

molekulovej hmotnosti polyméru. 

 
Obrázok č.9: Distribučná krivka molekulovej hmotností 
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4.1.1 Metódy stanovujúce molekulovú hmotnosť 

Medzi najpouţívanejšie metódy na stanovovanie molekulovej hmotnosti patrí 

hmotnostná spektrometria. História hmotnostnej spektrometrii je dlhá, plná 

technologických inovácií, počiatky siahajú do konca 19. storočia, kedy boli 

preskúmané princípy pohybu nabitých častíc v elektrickom a magnetickom poli. Za 

zakladateľa sa povaţuje Sir Joseph J. Thomson (1856-1940) so svojou prácou 

zameranou na analýzu nabitých častíc v parabolickom hmotnostnom spektrografe, 

ktorý prvý krát predpovedal moţné vyuţitie tejto novej techniky v chemickej 

analýze. Prielomom bolo zavedenie ionizácie pomocou MALDI v 80. rokoch, ktorá 

rozšírila aplikovateľnosť na rôzny typ zlúčenín. 

Hmotnostná spektrometria je zaloţená na interakcii nabitých častíc s elektrickým 

alebo magnetickým polom vo vákuu. V súčasnej dobe sa komerčne pouţíva 

niekoľko technických riešení, z nich kaţdý má svoje pozitíva aj negatíva. Všetky 

hmotnostné spektrometre sa skladajú z troch základných častíc a to iontový zdroj, 

analýzator a detektor častíc. (17) 

4.1.1.1 Desorpčná ionizácia laserom - MALDI 

Pre analýzu proteínov a iných makromolekúl sa veľmi často vyuţíva desorpčnej 

ionizácii vzorku laserom za asistencie matrice. Pred samotnou ionizáciou sa 

vzorka zmieša s rozpúšťadlom, ktorá ľahko absorbuje energii laseru, a potom sa 

vysuší. (17) Ako rozpúšťadlá sa v prvých experimentoch vyuţívali proteíny, tie ale 

majú tendenciu rozpúšťať sa vo vode, preto sa ako primárne rozpúšťadlo 

vyuţívala voda. Dnes je beţnejšie vyuţívať zmes vody a acetonínu v pomere 

70:30. Pridáva sa aj zlúčenina kyselina trans-škoricová alebo kyselina  

2,5-dihydroxybenzoová, je dôleţité aby zlúčenina absorbovala ultrafialové svetlo. 

Zvyčajne sa pouţíva aţ 104 krát viac absorbátoru UV ţiarenia ako polyméru. (18) 
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Obrázok č.10: Matrica s asistovanou laserovou desorpčnou ionizáciou 

Po zmiešaní sa vzorka umiestni do vzduchotesnej komory na špičku sondy, 

pomocou vákuového čerpadla sa potom vysaje všetok vzduch z komory, alebo 

aspoň jeho väčšina. Rozpúšťadlo sa následne odparí a ostane vrstva  

UV absorbujúcej zmesi, s trochou polyméru v nej. Čo znamená ţe polymér je 

dispergovaný v matrici zlúčeniny absorbujúcej UV ţiarenie. V tomto momente sa 

namieri laser na vzorku, zvyčajne pouţívame ultrafialový laser v rozsahu  

330-360 nm. Zlúčenina absorbuje všetku energiu, ktorú vydáva laser. 

Samozrejme, prechádza aj časť tejto energie pozdĺţ molekúl polyméru. Matricový 

materiál taktieţ reaguje s polymérom tak, ţe sa stanú nabitými iónmi. 

Keď polyméry absorbujú všetku energiu z matricového materiálu, niektoré sa 

začnú odparovať. Zvyčajne sú molekuly polymérov príliš veľké a ťaţké na 

odparovanie, avšak pri týchto vysokých teplotách, akých dosahujeme pri MALDI a 

aj nízkych tlakoch to dokáţu. 

Na konci vzduchotesnej komory sú dve elektródy, kladná katóda a záporná anóda. 

Skúmaný polymér tvorí napríklad pozitívne katióny. Odparovanie polymérov 

nastáva medzi dvoma elektródami, keďţe polymér tvorí katióny, kladieme kladnú 

katódy priamo na vzorku a zápornú anódu pred vzorku. Kladne nabité polyméry sa 

priťahujú k zápornému náboju. Väčšinu času je len jeden pozitívny náboj na kaţdú 

molekulu polyméru. Čo znamená, ţe rovnaká elektrická sila sa aplikuje na kaţdú 

molekulu polyméru. (18) 
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Obrázok č.11: Zjednodušený diagram MALDI prístroja 

Pri vyuţitý rovnakej sily na polyméry pozorujeme, ţe čím väčšiu hmotnosť majú 

tým je ich zrýchlenie pomalšie, takţe sa na detektor, ktorý je umiestnený na konci 

komory, dostanú oveľa neskôr ako polyméry s niţšou hmotnosťou. Všetky 

molekuly polyméru s rovnakou molekulovou hmotnosťou narazia na detektor, 

a ten zaznamená ich vrchol. Veľkosť píku je úmerná počtu molekúl, ktoré zasiahli 

detektor. Tento jav môţeme pozorovať na obrázku č. 11. Na grafu vidíme 

molekulovú hmotnosť na ose x a počet molekúl danej molekulárnej hmotnosti na 

ose y. Pokiaľ na vrchol kaţdej píky spravíme bod, dostaneme krivku z obrázku  

č. 8. (18) 

 

Obrázok č.12: Grafický výstup z merania pomocou metódy MALDI 
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4.1.1.2 Vylučovacia chromotografia-SEC 

Ide o veľkostnú vylučovaciu chromatografiu (Size-Exclusion Chromatography 

SEC), kde najskôr rozpustíme polymér, zvyčajne v rozpúšťadle tetrahydrofuráne 

(THF). Takto upravený polymér smeruje do trubice, ktorá je navinutá do 

špirálovitej cievky, v ktorej sa nachádzajú drobné koráliky. Sú to perličky vyrobené 

zo zasieťovaného polystyrénu, ktorý zabraňuje rozpusteniu v THF. Koráliky sú 

naplnené malými otvormi a pórmi, ktoré sú v rôznych veľkostiach. Ak by tieto póry 

boli rovnakej veľkosti, metóda SEC by vôbec nefungovala. 

Pri ceste trubicou sa polyméry zachytávajú v rôznych otvoroch aţ sa postupne 

dostáva na koniec trubice. Polyméry s veľkou molekulovou hmotnosťou sa na 

koniec dostanú oveľa rýchlejšie, ako polyméry s malou molekulovou hmotnosťou. 

Je to spôsobené tým, ţe polyméry s veľkou molekulovou hmotnosťou sa 

nedokáţu dostať do malých pórov. 

Ak je chromatograf správne kalibrovaný, môţeme poznať molekulovú hmotnosť 

polyméru na základe času, ktorý je potrebný na jeho prechod cez danú trubicu. 

Takţe detektory dokáţu spočítať, koľko molekúl polyméru vychádza z konca 

trubice v danom čase. Môţeme vytvoriť časový rozvrh na osi x a počet molekúl na 

osi y. Dostávame graf na obrázku č. 13. 

 

Obrázok č.13: Závislosť počte molekúl na čase 

V skutočnosti metóda SEC nemeria molekulová hmotnosť ale hydrodynamický 

objem molekúl polyméru, čo znamená, koľko priestoru preberá určitá molekula 

polyméru v roztoku. Môţeme aproximovať molekulovú hmotnosť údajov SEC, 

pretoţe poznáme presný vzťah medzi molekulovou hmotnosťou  

a hydrodynamickým objemom polystyrénu. Avšak tento vzťah nie je pre všetky 

polyméry rovnaký, preto dostávame len pribliţné meranie. (19) 
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4.2 Nadmolekulová štruktúra 

Napriek rýchlemu vývoju polymérnej vedy, problém cielenej kontroly nad 

nadmolekulovou štruktúrou vo výrobe upravených polymérov a kompozitných 

materiálov stále zostáva nevyriešený.  

Štruktúra polymérnych materiálov sa beţne interpretuje ako priestorové 

umiestnenie štrukturálnych prvkov-makromolekuly, jednotky a zhluky, ktoré tvoria 

makroskopickú polymérnu látku. Polymér má určitú hierarchiu nadmolekulových 

štruktúr, reprezentovaných postupne rastúcimi multi-molekulárnymi formáciami 

a komplexnými štrukturálnymi prvkami týchto útvarov. Tieto úrovne môţeme 

klasifikovať podľa nasledujúcich kritérií: geometrické, termodynamické (stabilita v 

danom špecifickom systéme), kinetické (čas prechodu z jedného stavu na druhý a 

ţivotnosť konštrukčného prvku) (20) 

U polymérov môţu nastať dva prípady usporiadania :  

A) amorfné (náhodné a nepravidelné usporiadanie): Makromolekuly zostávajú 

náhodnými klbkami, ktoré môţu byť vzájomne prepletené; 

B) semikryštalické (čiastočné usporiadanie): Makromolekuly vytvárajú oblasti 

usporiadaných makromolekúl, ktoré sú obklopené makromolekulami 

v neusporiadanom amorfnom stave. Tomuto procesu, ktorý prebieha 

predovšetkým vo fázy chladenia, hovoríme kryštalizácia. Úplnú kryštalizáciu 

(monokryštálu) však v reálnych podmienkach spracovania polyméru 

nedocielime. Aby polymér kryštalizoval, je nutná štruktúrna a chemická 

pravidelnosť makromolekuly. Ďalšie postranné reťazce makromolekuly 

kryštalizáciu komplikujú. Polyméry, ktorých štruktúra makromolekúl je veľmi 

nepravidelná, nekryštalizujú vôbec, a ostávajú v amorfnom stave. (20) 

 

Faktory, ktoré podporujú kryštalizáciu, sú napríklad pravidelná regulárna štruktúra, 

lineárne nerozvetvené molekuly, silné sekundárne väzby, ohybné reťazce. 

V priebehu času sa polymérna látka modifikuje pod vplyvom vonkajších faktorov 

a jeho nadmolekulová štruktúra je upravená a nezávisle sa oddeľuje od ďalších 

štruktúr. Ak je schopnosť jednej konštruktívnej úrovne úplne vyčerpaná, 

nasledujúce úrovne sú reorganizované. Nerovnosť štruktúrneho preskupenia je 

potvrdená údajmi o deformačných zlomeninách pozorovaných a opísaných  
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G. M. Bartenovom. Kde dokázal, ţe sub-mikrotrhlinky s dĺţkou aţ 10 nm sa rýchlo 

rozvinú a sú slabým miestom polyméru. Avšak aj veľa týchto sub-mikrotrhliniek nie 

sú aţ tak nebezpečné ako veľké mikrotrhlinky, ktoré sa rozširujú a spájajú, čo 

vedie ku konečnému zničeniu materiálu. (21) 

4.3 Reológia polymérov-viskozita 

Reológia je veda o toku, v prípade nízkomolekulových kvapalín sa zvyčajne 

štúdium reologických vlastností zuţuje na meranie viskozity, ktorá väčšinou závisí 

len od teploty. Viskozita ako fyzikálna veličina reprezentuje vo svojej podstate 

vnútorný odpor materiálu voči tečeniu vyvolávanému vonkajšími silami, ktorý má 

pôvod v chemických a fyzikálnych interakciách samotného materiálu.  

Pri nízkomolekulových látkach sú tieto interakcie obmedzované na 

medzimolekulové polárne sily, Van der Waalsove sily, vodíkové mostíky a pod.  

V prípade polymérov však vstupujú do týchto vzťahov okrem medzimolekulových 

interakcií aj intramolekulové vzťahy, existujúce v polymérnom systéme, najmä v 

dôsledku dlhých reťazcov makromolekúl, ktoré môţu cez svoje funkčné skupiny 

interagovať aj v rámci jednej molekuly. Nemalú úlohu v reologickom správaní sa 

polyméru hrajú rôzne fyzikálne útvary vznikajúce konformačným usporiadaním 

makromolekuly (štatistické klbko), ale aj vznikom fyzikálnych „uzlov“ medzi dvoma 

alebo viacerými makromolekulami, či uţ lineárnymi alebo rozvetvenými. Aby sme 

pochopili reologické správanie sa polymérov, je potrebné uvedomiť si duálny 

charakter väčšiny polymérnych materiálov z hľadiska viskozitno – elastického 

správania sa. Ak pôsobí vonkajšia sila na ideálne viskózny materiál, dochádza  

k jeho deformácii, k nevratnému premiesťovaniu jeho hmoty a po odstránení 

vonkajšieho zdroja sily si materiál zachováva svoj „nový“ tvar. Ak pôsobí vonkajšia 

sila na ideálne elastický materiál, dochádza k deformácii, avšak po odstránení 

vonkajšieho zdroja sily sa takýto materiál okamţite vracia do svojho pôvodného 

tvaru. Polyméry majú spravidla viskoelastický charakter, to znamená, ţe vplyvom 

pôsobenia vonkajších síl dochádza čiastočne k trvalej (viskozitná zloţka)  

a čiastočne k vratnej (elastická zloţka) deformácii. (22) 
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Viskozita je definovaná ako pomer šmykového napätia a šmykovej rýchlosti.         

 

 Pa s





                     (1) 
  - viskozita [Pa  s] 

  - šmykové napätie [MPa] 

  - šmyková rýchlosť [s-1] 

 
Graficky moţno znázorniť rovnicu toku ako priamku so smernicou η. Všeobecne 

sa závislosť šmykového napätia od šmykovej rýchlosti nazýva toková krivka. 

  
Obrázok č.14: Grafické zobrazenie rovnice toku (toková krivka) 

Toková krivka v tvare priamky, tak ako je znázornená na č. 14., platí len pre 

ideálne viskózne materiály, ktorých viskozita sa pri konštantnej teplote v závislosti 

od šmykovej rýchlosti nemení. Takéto materiály sa z hľadiska reológie nazývajú 

newtonovské kvapaliny, alebo tieţ kvapaliny s newtonovským charakterom toku  

a závislosť viskozity od šmykovej rýchlosti je priamka rovnobeţná s osou 

šmykovej rýchlosti. Polyméry sa však obyčajne nechovajú ako newtonovské 

kvapaliny v dôsledku existencie elastickej zloţky deformácie. Závislosť šmykového 

napätia od šmykovej rýchlosti nie je priamka a viskozita v závislosti od šmykovej 

rýchlosti nie je konštantná. Odchýlky od newtonovského toku môţu byť v podstate 

dve – buď viskozita s rastúcou šmykovou rýchlosťou rastie – dilatantné kvapaliny, 

alebo klesá – pseudoplastické kvapaliny. Môţe dochádzať aj k časovej zmene 

viskozity. Ak s časom viskozita klesá, označujú sa kvapaliny ako tixotropné 

kvapaliny, alebo rastie a ide o reopexné kvapaliny. (22) 
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Obrázok č.15: Rozdelenie kvapalín podľa charakteru toku: 1 – 

newtonovské, 2 - pseudoplastické, 3 - dilatantné, 4 - binghamovské, 5,6 – 

plastické s medzou toku, 7 – reopexné, 8 – tixotropné 

Väčšina polymérov sú kvapaliny s pseudoplastickým charakterom, pričom sa 

správajú typicky viskoelasticky, t. j. majú schopnosť absorbovať určitú časť 

mechanickej energie a opätovne ju späť uvoľniť, keď napätie prestane pôsobiť. 

Tento jav spôsobuje vznik tzv. normálových napätí TN, ktoré pôsobia kolmo na 

smer toku kvapaliny. 

4.3.1 Faktory ovplyvňujúce viskozitu polymérov 

Okrem uţ spomínaných hlavných faktorov, ktoré determinujú viskozitu polymérnej 

taveniny (šmykové napätie a šmyková rýchlosť), viskozitu ovplyvňujú ďalšie 

faktory, z ktorých najhlavnejšie sú teplota, tlak, molekulová hmotnosť a jej 

distribúcia, štruktúra polyméru, prítomnosť aditív v polyméri (plnivá, plastifikátory, 

modifikátory). 
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4.3.1.1 Vplyv molekulovej hmotnosti a distribúcie molekulovej hmotnosti na 

viskozitu 

Zjednodušene moţno povedať, ţe viskozita polyméru pri nízkych šmykových 

rýchlostiach s rastúcou molekulovou hmotnosťou rastie, avšak reálne je tento 

vzťah komplikovanejší. V oblasti nízkych molekulových hmotností je závislosť 

viskozity od molekulovej hmotnosti pribliţne lineárna aţ do hodnoty kritickej 

molekulovej hmotnosti, pri ktorej sa lineárna závislosť viskozity mení na 

exponenciálnu. Kritická molekulová hmotnosť súvisí s tvorbou „zauzlení“ 

makromolekúl, ktoré sú moţné len pri vyšších hodnotách molekulovej hmotnosti a 

takisto závisia od typu polyméru. Kritická molekulová hmotnosť bude teda pre 

rôzne polyméry rôzna. 

Priemyselne vyrábané polyméry nie sú z pohľadu molekulovej hmotnosti 

monodisperzné, pričom charakter distribúcie molekulových hmotností do značnej 

miery ovplyvňuje reologické správanie sa taveniny polyméru. Platí, ţe s rastúcou 

šírkou distribúcie molekulových hmotností sa posúva začiatok odklonu tokovej 

krivky od newtonovského chovania do oblasti niţších hodnôt šmykových rýchlostí. 

Z praktického hľadiska má tento fakt veľký význam. Keďţe polyméry sú 

pseudoplastické kvapaliny, viskozita klesá pri vyšších šmykových rýchlostiach  

s rastúcou šmykovou rýchlosťou.  

Pokles viskozity má priaznivý vplyv na spracovateľnosť materiálu, a preto je to 

ţiadúci jav. Ak sa predlţuje newtonovský tok do vyšších oblastí šmykových 

rýchlostí, najmä pre vyššiemolekulové polyméry to znamená potrebu vysokých 

šmykových napätí pri ich spracovaní. Rozšírením distribúcie molekulových 

hmotností dochádza k poklesu viskozity oproti newtonovskému chovaniu pri 

podstatne niţších šmykových rýchlostiach, čo zlepšuje spracovateľnosť polyméru. 

Polydisperzné polyméry sú teda ľahšie spracovateľné ako ich monodisperzné 

ekvivalenty (s veľmi úzkou distribúciou molekulových hmotností). (22) 

4.3.1.2 Vplyv teploty na viskozitu 

Vo všeobecnosti platí, ţe viskozita klesá s rastúcou teplotou. Pri teplotách výrazne 

vyšších ako je teplota sklovitého prechodu (Tg +100°C) moţno definovať viskozitu 

amorfných polymérov pomocou modifikovaného Arhéniového vzťahu: 

E

RTK e      (2) 
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Pre teploty niţšie ako Tg+100°C nie je Arhéniov vzťah dostatočne presný a 

viskozitu lepšie popisuje Williams –Landel – Ferry (WLF) rovnica (3) 

 
 

17,44
log log

51,6

g g g

g gg

T T T

TT T





    
           

   (3) 

Rozdiel aproximácie viskozity amorfných polymérov Arhéniovým (2) a WLF (3) 

vzťahom je zrejmý z obrázku č.16. 

 

Obrázok č.16: Aproximácia závislosti viskozity od teploty 1 - WLF 

rovnicou a 2 - Arhéniovým vzťahom 
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5 ANALYTICKÉ METÓDY PRE DETEKCIU LEPIDLA 

5.1.1 Optický mikroskop  

Mikroskop je optický prístroj umoţňujúci rozoznať štruktúry, ktoré nie sú viditeľné 

ľudským okom. Jeho súčasťou je optická sústava (objektívy a okulár), 

osvetľovacia sústava (zdroj svetla, kondenzor, clona) a mechanické zariadenie 

(podstavec, stojan). Mikroskop zväčšuje zorný uhol, ktorý zvierajú okrajové lúče 

predmetu zobrazovaného na sietnici. Pokiaľ sa zväčší zorný uhol, zvýši sa 

schopnosť odlišovať od seba dva body, ktoré sú od seba rozlíšiteľné, pokiaľ lúče 

týchto bodov, ktoré dopadajú na bunky sietnice, sú od seba vzdialené aspoň 

o veľkosť jednej bunky sietnice. Obecne platí, ţe nie je moţné rozlíšiť dva body 

bliţšie neţ polovica vlnovej dĺţky ţiarenia, u svetla sa to teda rovná zhruba  

250 nm. Zobrazovací systém mikroskopu je sústava šošoviek usporiadaná tak, 

aby bolo dosiahnuté poţadované zväčšenie, vysokého kontrastu štruktúrnych 

častí a relatívne veľkej ostrosti. Okulárom tento obraz pozorujeme ako pod lupou 

a vidíme zdanlivo zväčšení obraz. Rozlišovacia schopnosť u mikroskopu je 

obmedzená mnoţstvom svetelných lúčov, ktoré môţu vstúpiť do objektívu. 

Poznáme rôzne metódy, ktorými môţeme zväčšovať kontrast : 

Svetlé pole: Zobrazenie preparátu v svetlom poli patrí medzi základné 

a najjednoduchšie zobrazovacie metódy. Svetlo prechádza vzorkou alebo je od 

nej odrazené, pri tom nie sú menené vlastnosti vzorky pouţitím polarizačných 

alebo iných filtrov. Pouţíva sa u farebných alebo prirodzene pigmentovaných 

preparátov s vysokým kontrastom.  

Tmavé pole: Clona zachytáva lúče prechádzajúce priamo do objektívu, ktoré 

sú osvetľované z boku a my pozorujeme len svetlo, ktoré sa na nich láme alebo 

odráţa. Existujú špeciálne kondenzory na zástenu (kordioid). Podobnému efektu 

môţeme dosiahnuť aj tým, ak na zdroj svetla poloţíme mincu. Je vhodné pre 

zobrazenie obrysov, hrán a hraníc vzoriek.  

Fázový kontrast: Na kondenzor sa umiestni maska s kruhovou štrbinou, ktorou 

preniká svetlo do objektívu, v ňom je umiestnená fázová maska – v mieste obrazu 

kondenzorovej masky. V mieste štrbiny u kondenzorovej masky je u masky fázovo 

naparená polopriepustná vrstva kovu, ktorý mení fázu svetla o štvrtinu vlnovej 

dĺţky. Vďaka tomuto usporiadaní prechádza neohnuté ţiarenie zo zdroja  

(štrbina kondenzorovej masky) tou časťou fázovej masky, ktorá mení fázy svetla. 
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Ostatné vlnenia, ktoré sa na objektíve ohli alebo zlomili, prejdú bez zmeny. Pri 

interferencii vĺn v obrazovej rovine sa časť objektívu, ktorý rôznym spôsobom 

mení fázy svetla, prejaví rôznou intenzitou svetla. Táto technika teda prevádza 

rozdiely v posune fázy svetla prechádzajúceho rôznymi časťami objektívu, ktoré 

nevidíme, na rozdiely v intenzite svetla, ktoré môţeme pozorovať.  

Polarizátor: Lineárny polarizačný filter prepúšťa len svetlo kmitajúce v jednej 

rovine, takzvané polarizované svetlo. Väčšina pevných látok má optické vlastnosti, 

ktoré menia orientáciu dopadajúceho polarizovaného svetla. Toto je vyuţívané pre 

zistenie informácií o štruktúre a zloţení materiálu, ako sú sferulity u polymérov, 

zloţenie materiálu alebo anizotropných systémov (drevo, minerály). (23) 

Schematické zobrazenie optického mikroskopu je zrejmé z obrázku č. 17.  

Zväčšenie svetelného mikroskopu je násobkom zväčšenia objektívu a okuláru a je 

vyjadrené vzorcom : 

250

objektív okuláru

d
Z

f f
   ,  (4) 

kde d je dĺţka tubusu [mm] a f je ohnisková vzdialenosť [mm].  

5.1.2 Riadkovacia elektrónová mikroskopia (SEM) 

Je to metóda vyuţívajúca odrazené elektróny na sledovanie povrchu študovaných 

vzoriek. Hlavnou prednosťou riadkovacej elektrónovej mikroskopie je moţnosť 

poznať priestorové pomery medzi jednotlivými minerálmi tvoriacimi študovanú 

 

Obrázok č. 17:Základné časti optického mikroskopu (Oatley 1966)  
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surovinu. Je moţné sledovať vzájomné vzťahy, vonkajšiu morfológiu kryštálov 

alebo jednotlivých častíc, veľkosť, distribúciu a tvar pórových priestorov a ich 

výplne.  

Základné princípy riadkovacej elektrónovej mikroskopie sú zobrazené na obrázku 

č.18. 

Prúd elektrónov produkovaných zohrievaným vláknom a urýchľovaných napätím  

je usmerňovaný sériou elektromagnetických šošoviek (L1,L2,L3) do úzkeho lúča, 

v okamihu dopadu na vzorku je jeho priemer pribliţne 10 nm. Lúč sa pohybuje po 

povrchu objektu (P) riadkovacím rastrom prostredníctvom dvoch párov 

vychyľovacích cievok (A1,A2), ktoré sú napájané prúdom z rastrovacieho 

generátora (G). Ten istý prúd prechádza cez cievky v katódovej trubici (T) a tak 

vzniká na obrazovke rovnaký ale oveľa väčší raster. Elektrónový lúč dopadajúci na 

vzorku vytvára sekundárne elektróny, ktoré môţu byť akcelerované do kolektora  

C a výsledný signál môţe byť zväčšovaný v zosilňovači A a pouţitý na úpravu 

ostrosti obrazu v katódovej trubici T. Obraz vznikajúci na displeji katódovej trubice 

je obrazom sekundárnych elektrónov v oblasti povrchu preparátu snímaného 

primárnym lúčom. Zväčšenie je podmienené relatívnou veľkosťou dvoch rastrov  

a môţe byť ovplyvňované jednoduchou zmenou prúdu v dvoch sadách 

vychyľovacích cievok. Vzhľadom k tomu, ţe elektrónový lúč môţe byť 

rozkmitávaný zvyškovými molekulami vzduchu, celá sústava riadkovacieho 

 

Obrázok č.18:Schematické znázornenie základných častí mikroskopu 

(Oatley 1966) 
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mikroskopu je udrţiavaná vo vysokom vákuu. Vlastnosti povrchu vzorky 

ovplyvňujú emisiu sekundárnych elektrónov, to znamená, ţe nám poskytujú obraz 

o povrchu vzorky, ktorý je podobný tomu, ktorý môţeme pozorovať v odrazovom 

optickom mikroskope, ale s oveľa lepšou schopnosťou zväčšenia, rozlíšenia  

a väčšou hĺbkou ostrosti.  

Pri dopade elektrónového lúču na povrch vzorky dochádza k zloţitej interakcii, 

ktorú  môţeme vidieť na obrázku č. 19.  

 

Produktom ich vzájomného pôsobenia sú sekundárne emitované elektróny, spätne 

rozptýlené elektróny, Augerove elektróny s nízkou energiou, spojité  

a charakteristické rtg. ţiarenie.  

Pre praktické vyuţitie v riadkovacej elektrónovej mikroskopii sa pouţívajú dva 

druhy signálov a na základe toho rozoznávame dva základné typy zobrazení :  

1. Obraz sekundárne emitovaných elektrónov. Tento obraz charakterizuje 

predovšetkým topografiu povrchu vzorky. Detektor signálu býva v tomto prípade 

citlivý na elektróny s energiou menšou ako 50 eV. Najčastejším typom detektora je 

scintilátor s fotonásobičom. 

 2. Obraz spätne rozptýlených elektrónov. Takýto obraz sa získava ak vyuţijeme 

elektróny, ktoré opúšťajú vzorku s energiou vyššou ako 50 eV. Tento druh obrazu 

 

Obrázok č.19:Schematické znázornenie charakteristických interakcií primárneho 

elektrónového lúča so vzorkou  
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nie je taký kontrastný ako predchádzajúci, ale je citlivý na uhol dopadu primárneho 

lúča.  

Veľmi dôleţitým faktorom ovplyvňujúcim kvalitu výsledkov získaných riadkovacou 

elektrónovou mikroskopiou je vhodná príprava preparátov. Vzhľadom k tomu, ţe 

mikroskop pracuje v podmienkach vysokého vákua, preparáty musia byť dokonale 

suché a ich povrch musí byť elektricky vodivý, aby sa nevytváral na ich povrchu 

elektrický náboj, ktorý by eventuálne negatívne ovplyvňoval výsledný obraz. 

Zároveň musí byť zabezpečený dobrý elektrický kontakt preparátu s jeho 

drţiakom. (24) 

5.1.3 Transmisná elektrónová mikroskopia (TEM) 

Transmisný elektrónový mikroskop je veľmi dobrý nástroj pre vedu o materiáloch. 

Vysoko energetický lúč elektrónov ţiari cez veľmi tenkú vzorku a interakcia medzi 

elektrónmi a atómami môţu byť pouţité k pozorovaniu vlastností, ako je 

kryštalická štruktúra, hranice zrna ale môţe byť pouţitá aj ku chemickej 

analýze.TEM sa dá vyuţiť k štúdiu vrstiev, ich rozloţeniu a prípadným defektom, 

tvarom a kvalite daných bodov. TEM pracuje na rovnakých základných princípoch 

ako svetelný mikroskop, ale pouţíva elektróny namiesto svetla. Vzhľadom k tomu, 

ţe vlnová dĺţka elektrónov je oveľa menšia neţ vlnová dĺţka svetla, je moţné 

pomocou TEM odhaliť najmenšie detaily vnútornej štruktúry. Zväčšenie pomocou 

TEM je aţ 50 – 1 500 000 krát. 

Zväzok elektrónov z elektrónovej pištole je zameraný na malý, tenký koherentný 

lúč pomocou kondenzátorovej šošovky. Tento lúč je obmedzený clonou 

kondenzátoru, ktorá vylučuje elektróny s vysokým uhlom. Potom lúč zasiahne 

vzorku a jej časti sa prenášajú v závislosti na priemere hrúbky a elektrónu vzorky. 

Táto prenášajúca časť je zameraná objektívom na obraz na fosforovej sieti alebo 

na kamerovom zariadení. Voliteľné objektívy môţu byť pouţité k zvýšeniu 

kontrastu tým, ţe blokujú elektróny s vysokým uhlom difrakcie. Obraz potom 

prechádza stĺpom cez stredové a projektové šošovky a je zväčšení, potom narazí 

na obrazovku fosforu a generuje sa svetlo, čo uţívateľovi umoţní vidieť obrázok. 

Tmavšie oblasti obrazu predstavujú tie oblasti vzorku, ktoré prenášajú menej 

elektrónov, zatiaľ čo svetlejšie miesta predstavujú tie oblasti vzorku, z ktorých sa 

vysielalo väčšie mnoţstvo elektrónov.   

 



 

 

 
41 

Obrázok č. 20 ukazuje jednoduchý náčrt dráhy lúčov elektrónov v TEM od pozície 

nad vzorkou aţ dole po stĺpe na fosfor. Vzhľadom k tomu, ţe elektróny 

prechádzajú vzorkou, sú rozptýlené elektrostatickým potenciálom, ktorý tvorí 

súčasť vzorky. Po prejdení vzorkou prechádzajú elektromagnetickou objektívovou 

šošovkou, ktorá zaostrí všetky elektróny rozptýlené z jedného bodu vzorky do 

jedného bodu obrazovej roviny. Taktieţ je tu znázornená čiarkovaná čiara, v ktorej 

sú elektróny rozptýlené v rovnakom smere a sú zhromaţdené do jedného bodu. 

Jedná sa o zadnú ohniskovú rovinu objektívu, kde je vytvorený difraktogram. 

Vzorka pre TEM musí byť dostatočne tenká, aby prenášala vhodné mnoţstvo 

elektrónov na vytvorenie obrazu s minimálnymi stratami energie. Preto je príprava 

vzoriek dôleţitým aspektom analýzy. Pre väčšinu elektronických materiálov je 

beţným postupom pri príprave ultrazvukové rezanie disku, stláčanie a iónové 

frézovanie. Dimpling je technika prípravy, ktorá produkuje vzorku s riedenou 

centrálnou oblasťou a vonkajším okrajom dostatočnej hrúbky, aby umoţnil ľahké 

ovládanie. Iónové frézovanie je tradične konečnou formou prípravy vzoriek.  

Pri tomto procese sa nabité argónové ióny urýchľujú na povrch vzorky pouţitím 

vysokého napätia. Iónový náraz na povrch vzorky odstraňuje materiál v dôsledku 

prenosu hybnosti. (25) 

 

Obrázok č.20:Schéma transmisného elektrónového mikroskopu 
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5.2 Fyzikálno–chemické analýzy  

5.2.1 Röntgenová tomografia (XCT) 

S príchodom digitálneho snímania obrázkov je tomografia (rekonštrukcia 

fiktívneho virtuálneho trojrozmerného obrazu objektu z dvojrozmerných obrazov) 

čoraz populárnejšia v celej škále analýz. Predovšetkým sa do popredia dostáva 

tzv. submikrónová röntgenová tomografia tieţ nazývaná ako  

X-ray nanotomografia.  

Nanotomografia môţe vyuţívať projekčné zobrazovanie bez pouţitia šošoviek, 

ktorého výhodou je relatívna jednoduchosť. Lúč je v podstate rovnobeţný ako ho 

dodávajú niektoré lúčové zväzky, kde vzdialenosť z1, čo predstavuje vzdialenosť 

objektu od zdroja, je veľmi veľká a môţe dosahovať aţ 145m. Poprípade sa môţe 

vyuţiť kuţeľový lúč, ktorého vzdialenosť z1 predstavuje pribliţne 1 mm. Obraz sa 

získava konverziou röntgenového lúča do viditeľného svetla pomocou scintilátora 

a následné premietanie na CCD detektor. V prípade veľkej vzdialenosti z1 je 

priestorové rozlíšenie do značnej miery určené priestorovým rozlíšením 

röntgenového obrazu zachyteného systémom. Scintilátory, optická účinnosť a 

difrakcia viditeľného svetla určujú limity na veľkosť snímania, ktorá sa pohybuje 

pribliţne na hodnote  0,3 μm. Pomocou geometrie kuţeľového lúča môţeme 

dodať zväčšený obraz na detektor. V prípade projekčného zobrazovania je 

priestorové rozlíšenie obmedzené veľkosťou zdroja, ktoré poskytujú najlepšie 

rozlíšenie pokiaľ je z1 malá.  
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Obrázok č.21: Schémy znázorňujúce (a) kužeľový nosník a (b) projekčné 

systémy s paralelným lúčom. 

Ako ďalšou moţnosťou vyhodnocovania pomocou röntgenovej nanotomografie je 

vyuţitie systémov zaloţených na objektoch. Objektové systémy sú zamerané na 

vytvorenie zväčšeného obrazu na CCD detektore. Najbeţnejším spôsobom je 

vyuţitie Fresnel Zone dosky (FZP) s centrálnym dorazom alebo s dutou 

osymetrickou sklenenou kapilárou pre kondenzáciu lúča na vzorku s riadeným 

uhlovým spektrom a následné vyuţite mikro FZP s vysokou rozlíšiteľnosťou 

s cieľom vytvoriť zväčšený obraz plného pola objektu. Rozlíšenie nanotomografu 

je rôzne. Pre FZP s najkratšou zónou z1 100 nm dosahuje rozlíšenie pribliţne  

50 nm a vyuţívajú sa pri ňom mäkké röntgenové lúče ( 0,25 – 1,8 keV). Pre 

tvrdšie röntgenové lúče (8 keV) sú nutné FZP dosky s vysokým pomerom strán 

(definované ako pomer hrúbky dosky k šírke najvzdialenejšieho pásma) 

s efektivitou zaostrovania viac ako 30 % . V súčasnosti sa pouţívajú 

predovšetkým FZP dosky so synchrotronovýmy zdrojmi, hlavne, kvôli 

obmedzenému jasu dostupných laboratórnych röntgenových zdrojov.  

Pri niţšom priestorovom rozlíšení ale zato s vyššou hĺbkou pola sú systémy 

zaloţené na optickej technike Kirkpatrick-Baez, pri tomto systéme sa lúč dostane 

do jemného zaostrovania dvomi ortogonálnymi odráţajúcimi plochami s eliptickým 

tvarom. Metóda je vhodná pre tvrdé röntgenové lúče s účinnosťou okolo 90 %. 

V tomto prípade môţu nastať narušenia zaostrenia v dôsledku profilových chýb 

zrkadiel a systematických zobrazovacích odchyliek. Tieto narušenia je nutné 

korigovať, predovšetkým pre aplikáciu na trojrozmernú počítačovú tomografiu. 
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Ďalšou moţnosťou je vyuţiť tzv. Braggov multiplikátor, ktorý vyuţíva princíp 

asymetrickej Braggovej difrakcie z dvoch prekríţených plochých kryštálov na 

zväčšenie lúču. Integrovaná odrazová sila môţe byť väčšia neţ 90 %, zatiaľ čo 

faktor zväčšenia je veľmi citlivý na prevádzkovú energiu. (26) 

 

Obrázok č.22:Systémy založené na objektoch: (a) systém FZP; b) systém optiky 

Kirkpatrick-Baez; c) Braggov multiplikátor 

5.2.2 Spektroskopia jadrovej magnetickej rezonancie (NMR) 

Jadrová magnetická rezonančná spektroskopia, známa ako NMR spektroskopia 

(Nuclear magnetic resonance), je spektroskopická technika na pozorovanie 

lokálnych magnetických polí okolo atómových jadier. Vzorka sa umiestni do 

magnetického poľa a NMR signál sa produkuje excitáciou jadrovej vzorky 

rádiovými vlnami (60-1000 MHz) do nukleárnej magnetickej rezonancie, ktorá sa 

detekuje citlivými rádiovými prijímačmi. Intramolekulové magnetické pole, 

konštantné v celom objeme vzoriek, mení rezonančnú frekvenciu okolo atómu v 

molekule, čím umoţňuje prístup k detailom štruktúry molekuly a jej jednotlivých 

funkčných skupín. Keďţe kaţdé polia sú jedinečné a vysoko charakteristické pre 

jednotlivé zlúčeniny, v praxi modernej organickej chémie je NMR spektroskopia 

konečnou metódou na identifikáciu monomolekulárnych organických zlúčenín. 

Okrem identifikácie NMR spektroskopia poskytuje podrobné informácie o 

štruktúre, dynamike, reakčnom stave a chemickom prostredí molekúl.  
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NMR spektrá sú jedinečné, dobre rozlíšené, analyticky traktovateľné a často 

vysoko predvídateľné pre malé molekuly. Rôzne funkčné skupiny sú rozoznateľné 

a identické funkčné skupiny s rôznymi susednými substituentmi stále poskytujú 

rozoznateľné signály. NMR z veľkej časti nahradila tradičné testy chémie, ako sú 

farebné činidlá alebo typická chromatografia na identifikáciu. Nevýhodou  NMR je, 

ţe sa vyţaduje relatívne veľké mnoţstvo 2-50 mg čistenej látky, aj keď sa môţe 

získať spätným spracovaním. Výhodne by mala byť vzorka rozpustená 

v rozpúšťadle (deutorované rozpúšťadlá - deuteriový oxid), pretoţe NMR analýza 

tuhých látok vyţaduje špeciálny magnetický uhol a nemusí poskytovať rovnako 

dobre rozlíšené spektrá. Časový rozsah NMR je pomerne dlhý, a preto nie je 

vhodný na pozorovanie rýchlych javov.  

Korelačná spektroskopia je vývoj obyčajnej NMR. Pri dvojrozmernej NMR je 

emisia centrovaná okolo jednej frekvencie a sú pozorované korelované 

rezonancie. To umoţňuje identifikáciu susedných substituentov pozorovanej 

funkčnej skupiny, umoţňujúcich jednoznačnú identifikáciu rezonancií. Existujú tieţ 

zloţitejšie 3D a 4D metódy a rôzne metódy určené na potlačenie alebo zosilnenie 

jednotlivých druhov rezonancií. Pri spektroskopii nukleárneho efektu Overhauser 

(NOE) sa pozoruje relaxácia rezonancií. Pretoţe NOE závisí od blízkosti jadier, 

kvantifikácia pre kaţdé jadro umoţňuje konštrukciu trojrozmerného modelu 

molekuly.  

Moderné NMR spektrometre majú veľmi silný, veľký a drahý kvapalný héliom 

chladený supravodivý magnet, pretoţe rozlíšenie závisí priamo od intenzity 

magnetického poľa. Menej drahé stroje pouţívajúce permanentné magnety pri 

niţšom rozlíšení, ktoré stále poskytuje dostatočný výkon pre určité aplikácie, ako 

je reakcia monitorovania a rýchla kontrola vzoriek. Existujú dokonca stolové 

nukleárne magnetické rezonančné spektrometre. NMR s nízkym rozlíšením 

produkuje širšie vrcholy, ktoré sa môţu ľahko prekrývať a spôsobujú problémy pri 

riešení zloţitých štruktúr. Pouţitie magnetických polí s vyššou pevnosťou má za 

následok jasné rozlíšenie vrcholov a je štandardom v technickom odvetní. (27) 

5.2.3 Infračervená spektroskopia (FTIR) 

Infračervená spektroskopia je analytická technika určená predovšetkým pre 

identifikáciu a štruktúrnu charakteristiku organických zlúčenín a tieţ pre 

stanovenie anorganických látok. Technika meria pohltenie infračerveného ţiarenia 
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o rôznej vlnovej dĺţke analyzovaným materiálom. Infračervené ţiarenie je 

elektromagnetické ţiarenie v rozsahu vlnových dĺţok 0,78 – 1 000 mm, čo 

dopovedá rozsahu vlnočtu 12 800 – 10 cm-1. Celková oblasť býva rozdelená na 

blízku ( 13 000 – 4000 cm-1), strednú (4000 – 200 cm-1) a vzdialenú infračervenú 

oblasť (200 – 10 cm-1), pričom najpouţívanejšou je oblasť stredná.  

Princíp metódy je absorpcia infračerveného ţiarenia pri priechode vzorkou, pri 

ktorom dochádza k zmenám rotačne vibračných energetických stavov molekuly 

v závislosti na zmenách dipólového momentu molekuly. Analytickým výstupom je 

infračervené spektrum, ktoré je grafickým zobrazením funkčnej závislosti energie, 

väčšinou vyjadrenou v percentách transmitácie (T) alebo jednotkách absorbancie 

(A) na vlnovej dĺţke dopadajúceho ţiarenia.  

FTIR spektrometry sú rozšírené infračervené spektrometry s Fourierovou 

transformáciou. Jedná sa o prístroje pracujúce na princípe interferancie spektra, 

ktoré na rozdiel od disperzných prístrojov meria interferogram modulového zväzku 

ţiarenia po priechode vzorkou. Tieto prístroje vyţadujú matematickú metódu 

Fourierovej transformácie, aby sme získali klasický spektrálny záznam. FTIR 

spektrometre vykazujú celú radu výhod. Pri meraní dopadá na detektor vţdy celý 

zväzok ţiarenia, takéto usporiadanie umoţňuje experimenty, pri ktorých dochádza 

k veľkým energetickým stratám, ako napríklad meranie silne absorbujúceho 

vzorku alebo meranie s nástavcami pre analýzu pevných či kvapalných vzoriek 

v odrazenom svetle – reflektačná infračervená spektroskopia. Výber techniky 

a príprava vzoriek pre meranie pomocou FTIR závisí na skupenstve danej vzorky.  

Pri analýze pevných vzoriek sa vyuţívajú nasledujúce techniky : 

Dané vzorky sa rozpúšťajú v tradične pouţívaných rozpúšťadlách (CHCl3) 

a následne sú merané v beţných kyvetách určených pre kvapalné vzorky.  

Taktieţ je moţné pripraviť tenký film vzorky jeho rozpustením v určitom 

rozpúšťadle, ktoré necháme odpariť a následne je merané infračervené spektrum 

vzorku. Pre kvantitatívnu analýzu môţe byť pri tejto technike pouţitý vnútorný 

štandard (KSCN), musí však byť homogénne rozptýlený vo vzorke a nesmie 

reagovať s analyzovanou vzorkou.  

Pevné vzorky môţu byť pomleté v malom vibračnom mlyne s KBr, a takto 

homogénny prášok sa následne zlisuje do tenkej tablety, ktorá je analyzovaná. 

Ďalšou moţnosťou je pouţitie reflektačných techník. Priehľadné tenké filmy, 

povrchové laky, fólie na lesklom kovovom podklade a rovné tenké výbrusy 
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a leštené vzorky je moţné merať zrkadlovou odrazivosťou, známou pod názvom 

zrkadlová reflektancia.  

Vzorky s nerovným a nepravidelným povrchom je výhodné analyzovať pomocou 

difúznej reflektanie (DRIFT) Oproti zrkadlovej reflektancie je meraná difúzne 

rozptýlená zloţka ţiarenia. Táto technika spočíva v tom, ţe vzorka sa nabrúsi 

pomocou karbidu kremíka a výsledná nabrúsená vrstva sa analyzuje. Infračervené 

spektrum SiC je moţné odčítať digitálne. (28) 
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6  REŠERŠNÉ SPRACOVANIE VYBRANÝCH ŠTÚDIÍ SO 

ZAMERANÍM NA PRIENIK LEPIDIEL 

6.1 Výsledky štúdií vyuţívajúci zobrazovacie metódy  

6.1.1 Vyuţití optického mikroskopu 

Metóda vizuálnej techniky pomocou svetelného mikroskopu (29) bola pouţitá na 

stanovenie distribúcie polyetylénimínu (PEI) s molekulovou hmotnosťou 5000 

g.mol-1 v dreve borovice, adsorpciou farbiva Amido Naphthol Red G (azofarbiva)  

a  pomocou cirkulácie iontov medi (Cu2+) obsiahnutých v roztoku farbiva chelátu 

meďnatého. 

Cieľom tejto štúdie bolo, za pouţitia farbiva Amido Naphthol Red G a chelácie 

iontov ťaţkých kovov, vyvinúť jednoduchšiu vizuálnu techniku na určenie 

umiestnenia a distribúciu lepidla na báze polyetylénimínu v dreve. Na overenie 

správnosti tohto tvrdenia boli vzorky taktieţ podrobované analýze pomocou 

röntgenového mikroanalyzátoru. 

Mnoţstvo adsorbovaného farbiva Amido Naphthol Red G alebo medi sa zároveň 

lineárne zvyšovalo s obsahom polyetylénimínu v dreve. Farebné kompozity boli 

pozorované pomocou svetelného mikroskopu v monochromatickom svetle, ktoré 

odpovedalo ich absorpčným maximám. Pre Amido Naphtol Red G je to pribliţne  

560 nm a pre roztok chelátu meďnatého zodpovedá maximum pribliţne 640 nm. 

Mikroskopický obraz bol zaznamenaný fotograficky a negatív bol podrobený 

denzitometrickej analýze.  

Bolo zistené, ţe sa  vyskytovalo pribliţne 70 % celkovej zmesi v oblasti stredovej 

lamely (SL), pričom v bunečnej stene zostalo 30 % obsahu lepidla, za 

predpokladu, ţe celkový obsah farbiva v lepidle bol niţší neţ 4 %.  

So zvyšujúcim sa obsahom lepidla s farbivom sa koncentrácia v bunečnej stene 

dreva zvyšovala a pri obsahu 27 % dosahovala pomeru pribliţne 20 % v stredovej 

lamele a 80 % v bunečnej stene. Pri detekcií pomocou medi boli zistené obdobné 

výsledky ako pri detekcii s farbivom Amido Naphtol Red G. Z výsledkov lineárnej 

analýzy intenzity charakteristického röntgenového ţiarenia uránu sa distribúcia 

polyetylénimínu v bunečnej stene úzko zhodovala s distribúciou polyetylénimínu 

pomocou svetelného mikroskopu. Preto sa došlo k záverom, ţe vizuálna technika 
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svetelného mikroskopu na určenie polohy kompozitu v dreve farbením je 

jednoduchá a spoľahlivá metóda. (29) 

6.1.2 Vyuţitie riadkovacej elektrónovej mikroskopie (SEM) 

Riadkovacia elektrónová mikroskopia bola vyuţitá k skúmaniu interakcie medzi 

preglejkou a fenol–formaldehydovým lepidlom (30). Bolo overované vyuţitie 

primárneho lúča s nízkou energiou, pre zobrazovanie vzorku bez nutnosti obalenia 

vodivým materiálom. Myšlienkou štúdie bolo, ţe keď sa vzorka, ktorá obsahuje 

rôzne vodivé elementy, bombarduje nízko energetickým lúčom, nedochádza  

k neţiaducemu skresleniu výsledného obrazu, zavineným elektrostatickým 

nábojom.  

Preglejka bola vyrábaná zlisovaným za vysokých teplôt s fenol-formaldehydovým 

lepidlom.  

Pre túto štúdiu (30), bol oxid olovnatý (PbO) do prvého vzorku rozpustený v 

ţieravom prídavku zmesi lepidla a do druhého vzorku bol pouţitý ako prášok. 

Myšlienkou bolo zvýšiť vodivosť lepidla prítomnosťou kovových atómov a taktieţ 

overiť teóriu, ţe sekundárne elektróny nereagujú na zmeny v elektrónovej hustote 

povrchu materiálu (Oatley, Nixon, Pease 1965). Na zvýšenie luminiscenčných 

vlastností skúšali pridávať rôzne druhy farbív so zámerom zvýšenia kontrastu 

prechodu medzi drevom a lepidlom, avšak zistili, ţe farbivá s vyšším 

luminiscenčným potenciálom ako napríklad antracén, neboli kompatibilné s 

lepidlom a preto nemohli byť vyuţívané. Pri pouţití lúču s pracovným napätím pre 

vzorky potiahnuté vodivým materiálom bolo zistené, ţe zmes lepidla s olovom 

nemala očakávané výsledky a nenapomáhala kontrastu. Pri napätí primárneho 

lúča 3 keV u nepotiahnutých vzoriek vodivým materiálom bolo dosiahnutého 

výsledku, ţe kontrast medzi zmesou lepidla a drevom bol vyšší pre vzorky s 

pridaním olova ako pri vzorkách s čistou lepidlovou zmesou. Na vzorkách bolo 

jasné vidieť, ţe lepidlo nepreniká cez bunečnú stenu aţ do lumenu, pokiaľ nie je 

lumen priamo vystavený zmesi lepidla. Čím hrubšia bola bunečná stena a 

medzibunkové okolie dreva, tým nám zobrazenie vzorku indikovalo zníţenie 

prieniku zmesi lepidla do bunečnej štruktúry. 

Záverom tohto experimentu bolo dokázané, ţe najlepší kontrast pre zistenie 

priestupnosti lepidla do bunečnej steny dreva mali vzorky nepotiahnuté vodivým 

materiálom s prídavkom olova v zmesi lepidla a zároveň dôleţitú rolu hralo 
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pouţitie nízko napäťového zväzku lúča SEM. Farbivo pre kontrast nehralo ţiadnu 

rolu. (30) 

V ďalšej štúdií (31) boli skúmané anatomické vlastností viacerých druhov dreva 

a taktieţ penetrácia troch druhov lepidiel do dreva. Dané výsledky boli ďalej 

pouţité na vypracovanie štúdie s cieľom vyvinúť výpočtový model na simuláciu 

lepivých väzieb.  

Pre skúmanie bolo vyuţito vzorkou jedle, topoľu a borovice. Boli vybrané 

experimentálne lepidlá, ktoré zabezpečujú širokú škálu prieniku lepidla: fenol-

formaldehyd (PF) s nízkou molekulovou hmotnosťou 18 110 g·mol-1, fenol-

formaldehyd s vysokou molekulovou hmotnosťou 28 050 g·mol-1 a metyléndifenyl-

diizokyanát (MDI). Keďţe samotné lepidlá neposkytovali adekvátny absorpčný 

röntgenový obraz, boli všetky chemicky ošetrené jódom. Vo všetkých prípadoch sa 

daná zmes aplikovala v mnoţstve 120 g·m-2. 

 

Obrázok č.23: a) Obraz jedle s jódovým fenol-formaldehydom s nízkou molekulovou 

hmotnosťou pomocou SEM. b) Distribúcia jódu pomocí EDS sondy 

 

Obrázok č.24: a) Obraz jedle s jódovým fenol-formaldehydom s vysokou 

molekulovou hmotnosťou pomocou SEM. b) Distribúcia jódu pomocí EDS sondy 
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Obrázok č.25:Obraz jedle s jódovým metyléndifenyl-diizokyanátom pomocou SEM.  

 b) Distribúcia jódu pomocí EDS sondy 

Pre zistenie prieniku lepidla do bunečnej steny a lumenu bola pouţitá metóda 

SEM, pričom sa vyuţil podtlak s energiou lúču 8-10 keV. Riadkovacia elektrónová 

mikroskopia potvrdila, ţe koncentrácia zmesi PF s nízkou molekulovou 

hmotnosťou s jódom bola vyššia v bunečnej stene dreva (obrázok č. 23), oproti 

tomu koncentrácia zmesi PF s vysokou molekulovou hmotnosťou s jódom 

a taktieţ MDI s jódom bola vyššia v lumene (obrázok č.24 a obrázok č.25). (31) 

6.1.3 Vyuţitie transmisnej elektrónovej mikroskopie (TEM) 

Na vyšetrenie prítomnosti hliníkových nanočastíc, v impregnovanej osike 

melamín–močovino-formaldehydovým lepidlom (MUF) s prídavkom nanočastíc 

montmorillonitu, prebehli výskumy pomocou elektrónovej mikrosondy (EMPA). 

Morfológia oboch pouţitých vzoriek dreva, ako prírodných, tak aj 

naimpregnovaných melamín-močovino-formaldehydovým lepidlom (MUF) v 

nanočasticovej sfére, bola určovaná transmisnou elektrónovou mikroskopiou 

(TEM) a mikroskopiou atomárnych síl (AFM).  

K pozorovaniu pomocou TEM metódy bol pouţitý prístroj Jeol s rozsahom 200 kV. 

Najskôr bolo nutné zistiť ultramikroštruktúru neimpregnovaného dreva (obrázok 

č.26) k porovnaniu mikroštruktúry impregnovaného osikového dreva pomocou 

MUF. Na prevedenie transmisnej elektrónovej mikroskopie bolo potrebné narezať 

ultratenké vzorky dreva, impregnovaného aj prírodného o hrúbke pribliţne 50 nm 

pri teplote - 80 °C, za pouţitia prístroja Mikrotom, a bolo prevedené následné 

zafarbenie vzoriek pomocou OsO4 v zmesi vody a formaldehydu.  
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Obrázok č.26:Mikroštruktúra neimpregnovaného dreva. ML – stredová 

lamela, P – primárna stena, S1 – vonkajšia vrstva bunečnej steny, S2 – 

stredová vrstva bunečnej steny, T- terciárna stena 

 

Obrázok č.27:Zloženie obrazov TEM a EMPA. Distribúcia nanočastíc 

montmorilonitu v MUF s prídavkom farbiva v impregnovanom dreve. Jasná 

farba predstavuje distribúciu nanočastíc a ich koncentráciu  

Pomocou obrazu TEM a EMPA (obrázok č.27) bol zloţený obraz vnútornej 

mikroštruktúry osikového dreva, ktorý presne zobrazil mikrografické usporiadanie 

nanočastíc montmorilonitu v jednotlivých vrstvách bunečných stien. Väčšia 

koncentrácia nanočastíc bola vo vrstvách S1, ML, P, pretoţe zloţenie daných 

vrstiev vytvorilo filter ktorý zachytával nanočastice. Zatiaľ čo zvyšné vrstvy, ako 

napríklad S2, neobsahovali také zastúpenie nanočastíc montmorilonitu z dôvodu 

obsahu čiastočne skryštalizovanej celulózy, ktorá nezachytávala nanočastice 

montmorilonitu v takom zastúpení. (32)  
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7 CIEĽ PRÁCE  

Cieľ práce teoretickej časti spočíva v zhrnutí výsledkov rešerší vedeckých článkov, 

ktoré sa zaoberajú problematikou skúmania interfázového chovania lepidlo/drevo, 

obzvlášť na ultraštruktúrnej úrovni. V tejto časti budú exaktne popísané princípy 

jednotlivých metód a dôraz bude kladený na prezentáciu výsledkov dosiahnutých z 

týchto rešeršných prác Metodika tejto práce bude obsahovať presný popis 

štruktúry lepidiel určených pre lepenie nosných prvkov dreva (typ I podľa EN 301). 

Metodika bude zameraná aj na optimalizáciu fyzikálnych parametrov lepidiel, ktoré 

môţu mať vplyv na dostatočný prienik do bunečnej steny.  

V experimentálne časti práce bude na základe zostavenej metodiky prevedené 

overenie jednotlivých parametrov lepidiel, akým spôsobom sú jednotlivé fyzikálne 

parametre určujúce pre prienik do medzifibrilárnych priestorov v bunečnej stene 

dreva. 
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8 METODICKÝ POSTUP RIEŠENIA  

Praktická časť bakalárskej práce bude rozdelená do nasledujúcich 3 etáp.  

ETAPA I:ANYLÝZA VLASTNOSTÍ LEPIDIEL 

Prvá etapa praktickej časti sa bude venovať analýze vybraných druhov lepidiel. 

Táto etapa je zameraná na štruktúru lepidiel určených pre lepenie nosných prvkov 

dreva. V ďalšej časti je zhrnutie vlastností lepidiel, dôraz bude kladený na ich 

cenu, hustotu, viskozitu a molekulovú hmotnosť. Na základe analýzy parametrov 

daných lepidiel bude zostavený Fullerov trojuholník, ktorý určí najvhodnejšie 

lepidlo podľa určených kritérií.  

ETAPA II:NÁVRH METODIKY PRE OVERENIE VLASTNOSTÍ 

INTERFÁZOVÉHO ROZHRANIA LEPIDLO/DREVO 

Cieľom druhej etapy praktickej časti bude overenie vlastností interfázového 

rozhrania medzi lepidlom a drevom. Ďalej bude navrhnutá metodika, ktorá bude 

zameraná na to, akým spôsobom sa zaistí riadny prienik lepidla do štruktúry dreva 

respektíve do bunečnej steny. Dôraz je kladený na poţiadavky na lepidlá a  dreva 

pri výbere a na technológiu lepenia dreva. 

ETAPA III:DIEĽČIE OVERENIE VLASTNOSTÍ INTERFÁZOVÉHO ROZHRANIA 

LEPIDLO/DREVO 

V záverečnej etape budú pripravené skúšobné vzorky dreva a vybrané lepidlá na 

ktorých bude následne stanovená závislosť kontaktného uhlu na viskozite. 

Následne budú nanesené na drevo a podrobia sa analýze pomocou TEM a SEM. 

Výsledkom bakalárskej práce bude posúdenie efektivity prieniku epoxidových ţivíc 

do bunečnej steny dreva. 
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9 ETAPA I - ANALÝZA VLASTNOSTÍ LEPIDIEL 

Prvá etapa praktickej časti sa venuje výberu daných druhov lepidiel a overeniu 

dôleţitých parametrov pre detekciu lepidiel.  

9.1 Epoxidové lepidlá 

9.1.1 Epoxidová ţivica LH 160 (Havel Composites) 

Jedná sa o ţivice na bázy bisphenolu A s nízkou viskozitou neobsahujúce 

rozpúšťadlá či plnivá určené pre spracovanie a vytvrdzovanie pri izbovej teplote. 

Dokonca aj pri nepriaznivých vytvrdzovacích podmienkach, ako je nízka teplota či 

vysoká relatívna vlhkosť, je moţné dosiahnuť nelepivých povrchov s vysokým 

leskom. Viskozity zmesí so ţivicou LH 160 sú veľmi nízke, čo je výhodné pre 

spracovanie pri nízkych teplotách alebo zvláštnych metódach spracovanie ak je 

vstriekavanie a podobne. (33) Pri normálnych skladovacích teplotách nedochádza 

k skryštalizovaniu. Vhodné kombinácie sú s tuţidlom Havel 285 (MGS). Dobré 

vytvrdzovanie je zaistené od teplôt + 10 °C, doba spracovateľnosti je od 50 minút 

aţ do 2 hodín.  

9.1.2 Epolam 2017 (Axson technologies) 

Jedná sa o lepidlá s nízkou viskozitou vyrábané metódou mokrého ukladania, 

s dobrou spracovateľnosťou vo vlhkom prostrední a s dobrými mechanickými 

vlastnosťami. Aby sa dosiahla poţadovaná teplotná odolnosť a optimálne 

mechanické vlastnosti, je potrebné vykonať dodatočnú úpravu systému Epolam 

2017. Doba vytvrdzovania sa líši od teploty pri ktorej je uskutočňovaná, pri teplote 

45°C je proces vytvrdzovania ukončení po dobu 12 – 36 hodín. Pracovná teplota 

minimálne 20 °C zaručuje veľmi dobré začiatky vytvrdzovania. Ako tuţidlo sa 

vyuţíva Epolam 2018. 

9.1.3 CHS-EPOXY 531 (Spolchemie) 

Jedná sa o nízko molekulovú epoxidovú ţivicu na bázy bisfenolu A modifikovanú 

reaktívnym rozpúšťadlom. Je navrhnutá s odpovedajúcim tuţidlom ako 

dvojzloţkový epoxy systém pre spracovanie pri normálnych alebo zvýšených 

teplotách. Pre vytvrdzovanie sa odporúča dotvrdenie pri zvýšených teplotách 

k dosiahnutiu maximálnych mechanických a chemických vlastností. 
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Najdôleţitejším faktorom je vyhnúť sa tepelnému šoku po dotvrdení pri 

ochladzovaní na pokojovú teplotu.  Vyznačuje sa strednou dobou spracovateľnosti 

a vyššou flexibilitou. Ako tuţidlo sa pouţíva Telalit 0563. 

9.2 Fenolické a aminové lepidlá  

9.2.1 Melamín močovino formaldehydové lepidlo 1247 (Akzo Nobel) 

Lepidlo 1247 s tuţidlom 2526 sa pouţíva pre rôzne aplikácie v drevárenskom 

priemysle tam, kde existuje poţiadavka na svetlé spoje s vysokou odolnosťou voči 

vode a poveternostným podmienkam. Viskozita je stredná ale behom skladovania 

vzrastá, pričom tempo rastu sa bude ku konci doby zrýchľovať. Doba 

spracovateľnosti sa skracuje pri vyšších teplotách. Pri + 30 °C je doba 

spracovateľnosti pribliţne polovičná neţ pri teplote + 20 °C ktorá je najvhodnejšia.  

Ak došlo k zmrazeniu výrobku, nesmú sa ďalej vyuţívať v dôsledku nevratných 

zmien vlastností. Pokiaľ sa nanáša lepidlo a tuţidlo oddelene, nie je daná presná 

doba pouţiteľnosti, pretoţe lepidlo a tuţidlo sa pred nanášaním na lepené povrchy 

vzájomne nezmiešavajú.  

9.2.2 Fenol-resorcinol-formaldehydové ţivičné lepidlá 1711 (Akzo Nobel) 

Kombinácia lepidla MUF 1711 a tuţidla 2520 môţe byť pouţitá pri laminácií, 

spájaní spojov a iných aplikáciách v drevospracujúcom priemysle. Jedná sa 

o lepidlá s vysokou viskozitou, ktoré majú krátke lisovacie časy aj pri niţších 

lisovacích teplotách. Produkt môţe byť zmrazený, ale musí sa rozmraziť, zvýšiť na 

izbovú teplotu a homogenizovať pred pouţitím. Lepidlo a tuţidlo vykazujú vysokú 

odolnosť voči vode a poveternostným podmienkam, taktieţ nie sú náchylné na 

vlhkosť. Pre dosiahnutie optimálnej pevnosti spojenia musí byť drevo hladko 

ohobľované a zlepené v priebehu 24 hodín po príprave. Nanášanie lepidla by malo 

byť 170 – 450 g/m2 a pre laminátové drevo aţ 250 - 450 g/m2. 

9.3 Jednozloţkové polyuretánové lepidlá  

9.3.1 Kestopur 1030 (Kiilto) 

Je to jednozloţkové, vláknom armované a vlhkosťou tvrdnúce polyuretánové 

lepidlo pre lepenie drevených spojov. Doba spracovateľnosti závisí od pracovných 

podmienok, ako je izbová teplota, vlhkosť a kvalita dreva, absorpcia a napätie v 
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materiáli, ako aj aplikované mnoţstvo lepidla. Vlhkosť dreva pri nanášaní lepidla 

nesmie presahovať 20 %. Konečná pevnosť a odolnosť spoja proti vode sa 

dosiahne do 7 dní. Za normálnych podmienok je lepidlo bez zafarbenia. Ak je 

lepidlo alebo povrchy, ktoré sa majú lepiť, kontaminované ţelezom alebo hrdzou, 

môţe táto kontaminácia v kombinácii s kyselinou trieslovou z dreva spôsobiť 

zmenu farby dreva. Nanášanie lepidla by malo byť v rozmedzí 150 – 300 g/m2. 

Odporúčaná skladovacia teplota je od 10 °C aţ do  - 20 °C.  

9.4 Dvojzloţkové emulzné polyméry sieťované izokyanáty  

9.4.1 Kestokol WR 125 (Kiilto) 

Je emulzné polymérne izokyanátové lepidlo, ktoré má vynikajúcu odolnosť voči 

klimatickému namáhaniu . Môţe byť pouţité v objektoch, ktoré sú silne vystavené 

zmenám klimatických podmienok. Doba spracovateľnosti zmesi je maximálne 50 

minút  pri teplote 20 °C, pri špeciálnych aplikáciách sa doba skracuje na 35 minút. 

Nanášanie lepidla by malo byť v rozmedzí 140 – 240  g/m2. Ako tuţidlo sa vyuţíva 

tuţidlo např. tuţidlo WR.  

9.5 Porovnanie vlastností daných druhov lepidiel a tuţidiel 

Po analýze vybraných lepidiel a preštudovaní technických listov som vybrala dané 

parametre, ktoré by mohli ovplyvňovať prienik lepidiel do bunečnej steny dreva.  

 

Tabuľka č.1:Technické parametre lepidiel a tužidiel 

Epoxidové lepidlá a príslušné tuţidlá 

Vlastnosti 
Epoxidová 
ţivica LH 

160 

Tuţidlo 
Havel 
285 

(MGS) 

Epolam 
2017 

Tuţidlo 
2017 

CHS-
EPOXY 

531 

Tuţidlo 
Telalit 
0563 

Viskozita 
[mPa∙s ] 

700-900 500-100 550 20 1500-2300 200-350 

Hustota                   
[g·cm-3] 

1,13-1,17 0,94-0,97 1,17 0,96 1,16-1,17 0,93-0,96 

Epoxidový 
hmotnostní 
ekvivalent 
[g·mol-1] 

166-182 - 100 - 180-200 - 

Cena/kg  
[Kč] 

265 660 350 530 300 195 
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Tabuľka č.2:Technické parametre lepidiel a tužidiel 

Vlastnosti 
MUF 
1247 

Tuţidlo 
2526 

PRF 
1711 

Tuţidlo 
2520 

Kestopur 
1030 

Kestokol 
WR 125 

Tuţidlo 
WR 

Viskozita 
[mPa∙s ] 

150 220 
300-
800 

500-
1300 

5000 8000 210 

Hustota                   
[g·cm-3] 

1,25 1,1 1,15 1,2 1,2 1,1 1,2 

Cena/kg  
[Kč] 

70 100 170 105 280 80 250 

 

V komerčnej sfére sa však na tieto vybrané parametre neberie aţ taký dôraz, 

keďţe kupujúci nie je schopný ovplyvniť ich hodnoty. Preto sa berie väčší dôraz na 

kritéria ako je doba vytvrdzovania či lisovací čas. Tieto kritériá som podrobila 

ďalšej analýze a pomocou Fulerova trojuholníka som zostavila váhu všetkých 

kritérií, ktoré ovplyvňujú výber lepidla.  

9.6 Výpočet váhy kritérií-metóda párového zrovnania: Fullerov trojuholník 

Podľa metódy párového zrovnania vyberiem najvhodnejšie lepidlo podľa mnou 

vybraných kritérií. Dané kritériá som zoradila podľa mojich preferencií a vzápätí 

som vypočítala váhu daného kritéria.  

 

Tabuľka č.3: Druh lepidla 

Druh lepidla 

A Epoxidová ţivica LH 160 

B Epolam 2017 

C CHS-EPOXY 531 

D MUF 1247 

E PRF 1711 

F Kestopur 1030 

G Kestokol WR 125 
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Tabuľka č.4: Rozhodovacia matica 

Vlastnosti Optimum A B C D E F G 

K1 – Cena 
(lepidlo+tuţidlo) 

[Kč] 
min 915 880 495 170 275 280 330 

K2 - Lisovací čas 
[min] 

min 300 360 1440 360 240 120 20 

K3 - Doba 
spracovania  pri  

20 ᵒC [min] 
max 15 35 10 180 20 30 50 

K4 - 
Dovytvrdzovanie 

(post curing)  
[dni] 

min 7 7 7 2 1 7 7 

K5 - Emisie 
formaldehydu 

min 0 0 0 1 1 0 0 

 

Podľa mnou preferovaných kritérií som zoradila dané vlastnosti do nasledujúcej 

postupnosti. 

K1>K4>K2>K5>K3 

Podľa danej postupnosti som následne vytvorila Fullerov trojuholník, kde som 

zostavila dvojice vlastností a priradila väčšiu váţnosť mnou vybraného kritéria. 

Tabuľka č.5: Výpočet váhy kritéria-metóda párového zrovnania  

(Fullerov trojuholník) 

1 1 1 1 

2 3 4 5 

2 2 2 
 3 4 5 
 3 3 

  4 5 
  4 

   5 
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Tabuľka č.6: Výpočet váhy 

Číslo Vzorka 
Počet fj   

[ks] 
Váha 
wi [%] 

Počet 
fj+1  [ks] 

Upravená 
váha wi 

[%] 

1 K1 4 40 5 33 

2 K2 2 20 3 20 

3 K3 0 0 1 7 

4 K4 3 30 4 27 

5 K5 1 10 2 13 

∑ - - 100 - 100 

 
Ďalej som spočítala počet vybraných váţností daného kritéria z dvojíc a zaradila 

som ho do tabuľky. Podľa vzorca č.4 som vypočítala danú váhu kritérií.  

 1
2

j

i

f
w

n n


          (4) 

Podľa tohto vzorcu vyjde kritérium ktorému som pridelila najmenšiu váţnosť s  

0 váhou aj keď jeho váhu beriem v porovnávaní do úvahy. Preto je nutné upraviť 

daný počet váţností a následne vypočítam váhu podľa vzorca č.5. 

 

1

1

2

j

i

f
w

n n
n




 


        (5) 

 
Podľa vzorcu č. 5 som vypočítala váhu všetkých kritérií aby kritérium ktoré malo 

najmenšiu váhu nevyšlo nulové. 

 
Tabuľka č.7: Výpočtová matica 

číslo wi optimum A B C D E F G 

1 33 min 0,0 1,6 18,6 33,0 28,3 28,1 25,9 

2 20 min 16,1 15,2 0,0 15,2 16,9 18,6 20,0 

3 7 max 0,2 1,0 0,0 7,0 0,4 0,8 1,6 

4 27 min 0,0 0,0 0,0 22,5 27,0 0,0 0,0 

5 13 min 13,0 13,0 13,0 0,0 0,0 13,0 13,0 

∑ 100 - 29,3 30,8 31,6 77,7 72,7 60,5 60,6 
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ij i ijc w b          (6) 

 

,max

( )

( ) ( )
ij

a Max a
b

Max a Min a





       (7) 

,min

( )

( ) ( )
ij

Max a a
b

Max a Min a





      (8) 

 
Podľa zostavenej matice som došla k záveru, ţe podľa mnou vybraných kritérií 

vychádza ako najvhodnejšie lepidlo na melamín-močovinovo formaldehydovej 

báze (D). Aj keď vykazuje emisiu formaldehydu, pri jeho najniţšej cene vykazuje 

najdlhšiu dobu spracovania aţ 180 min a najkratšiu dobu vytvrdzovania 2 dni.  

 
  



 

 

 
62 

10 ETAPA II - NÁVRH METODIKY PRE OVERENIE VLASTNOSTÍ 

INTERFÁZOVÉHO ROZHRANIA LEPIDLO/DREVO 

V rámci bakalárskej práce bola prevedená teoretická analýza problematiky lepenia 

drevených prvkov, jednalo sa o analýzy stávajúcich lepidiel určených pre lepenie 

nosných drevených prvkov a analýza metód, ktoré sú určené pre detekciu lepidla 

v štruktúre dreva a taktieţ bola prevedená analýza vlastností lepidiel a ich kritérií 

pri výbere. Z vyššie uvedeného je niţšie navrhnutá metodika, akým spôsobom 

zaistiť riadny prienik lepidla do štruktúry dreva, respektíve do bunečnej steny.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 28: Schematické zobrazenie metodiky 

10.1 Poţiadavky pre výber lepidla  

Po analýze lepidiel som došla k záveru, ţe najväčšiu váhu na ovplyvňovanie 

vlastností daných druhov lepidiel bude mať viskozita a molekulová hmotnosť 

keďţe rozdiel medzi hodnotami rôznych lepidiel bol najväčší.  

Molekulová hmotnosť bude významne ovplyvňovať technické a penetračné 

vlastnosti lepidla do dreva. Skúšky sa analyzujú pomocou metódy GPC (SEC).  

Viskozita je stanovovaná podľa ČSN EN 12092 Lepidlá - stanovenie 

viskozity. 

10.2  Poţiadavky pre výber dreva 

Normatívna legislatíva rieši väčšinou trvanlivostné aspekty na bukovom dreve, 

s ohľadom na praktické vyuţitie je ale potreba porovnať tieto trvanlivostné aspekty 

aj voči doposiaľ najčastejšie konštrukčne vyuţívanému drevu - smrekovému.  
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Pri výbere dreva je nutné zohľadniť niţšie uvedené parametre, ktoré môţu 

ovplyvniť výsledné parametre a ţivotnosť lepeného spoja.  

Skladba štruktúry drevenej hmoty (druh dreva) je rozdielna pre ihličnaté 

a listnaté dreviny a môţe ovplyvňovať chovanie lepidla v dreve. Ihličnaté dreviny 

na rozdiel od  listnatých drevín obsahujú tracheidy, ktoré zaujímajú aţ 90 % 

celkového objemu dreviny. Tieto cievice majú vodivú funkciu, a preto môţu 

ovplyvniť pohyb lepidla v štruktúre priepustnosťou či difúziou. Priepustnosť dreva 

sa líši podľa toho, či kvapalina prúdi v smere alebo naprieč vlákien, hodnoty 

priepustnosti je moţné popísať v jednotlivých anatomických smeroch súčiniteľom 

difúzie. V smere vlákien (obrázok č.29–b) je prúdenie rýchlejšie (menšie mnoţstvo 

prekáţok) neţ naprieč vlákien (obrázok č.29–a). 

 

Obrázok č.29:Modely vodivých ciest pri priepustnosti tekutín u listnatých 

a ihličnatých drevín (34)  

Drsnosť dreviny, ktorú môţeme charakterizovať ako súbor nerovností 

povrchu s malou vzdialenosťou vzniknutých pri výrobe a opracovaní dreva. 

Drsnosť sa nepovaţuje za chybu dreva a stanovuje sa zobrazovacími metódami. 

Pri hodnotení štruktúry povrchu je moţné pouţiť normalizované parametre 

stanovené pre dvojrozmerné metódy merania (podľa ČSN EN ISO 4287). 

Rozdielna drsnosť povrchu dreva ovplyvňuje mimo iné aj zmáčací uhoľ a taktieţ 

mnoţstvo vsiaknutého lepidla.  
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10.3 Technológie aplikácie lepidla  

Pre tyčové prvky ako sú nosníky je lepenie uskutočňované výhradne za studena, 

u plošných materiálov na bázy dreva sa pre urýchlenie procesu vytvrdzovania 

ţivíc (lepidiel) vyuţíva vyšších teplôt.  

Ďalšie parametre lepenia sú udávané výrobcom v technických listoch daných 

druhov lepidiel. Dôleţitým kritériom na ktorý treba brať ohľad pri výbere lepidiel je 

lisovací čas, plošný nános lepidla a doba otvorenia lepidla. 

Dôleţitým technologickým parametrom je dostatočné zmáčanie adherendu 

adhézivom keďţe rôzne druhy dreva budú mať rôzny stupeň zmáčania. Pre tieto 

účely je v experimentálnej časti prevedené meranie zmáčacieho uhľu lepidla. 

10.4 Overenie kvality lepeného spoje  

V minulosti sa uvaţovalo, ţe kvalitnejší, pevnejší a trvanlivejší spoj je daný 

farebnosťou povrchu, a väčšou plochou nánosu. Avšak v poslednej dobe bolo 

zistené, ţe adhézia sa zvyšuje s prienikom do bunečnej steny.  

Hĺbka prieniku je overovaná pomocou svetelného mikroskopu, väčšinou 

s vyuţitým flurescencie, pričom sa určité percento farbiva (fluorochrom) do lepidla 

a na základe vlnovej dĺţky sa opticky stanovuje hĺbka prieniku do dreva. Táto 

hĺbka je na úrovni mikroštruktúry. V dnešnej dobe sú sofistikovanejšie technológie 

na určovanie prieniku lepidla do bunečnej steny dreva. Rozhranie lepidlo/drevo na 

ultramikroštruktúrnej úrovni je moţné sledovať pomocou transmisnej elektrónovej 

mikroskopie, a povrchy lepeného spoju sledujeme pomocou riadkovacej 

elektrónovej mikroskopie so sondou EDX, pomocou tejto prvkovej analýzy 

sledujeme kvantitatívne zastúpenie lepidla v dreve. 

Trvanlivostné skúšky zlepencov za pouţitia lepidla. Slúţia pre odhad dlhodobej 

ţivotnosti spojov pomocou zrýchlených laboratórnych skúšok. Najčastejším 

problémom trvanlivosti lepeného dreva je fakt, ţe lepidlo nie je schopné preniesť 

napätie vzniknuté objemovými zmenami, medzi ktoré patrí bobtnanie, zosychanie 

a predovšetkým zmeny spojené s meniacim sa obsahom vlhkosti. Tieto skúšobné  

metódy nám umoţňujú pochopiť, ako sa lepené spoje chovajú pri danom zaťaţení 

(šmykové, ťahové a iné), kedy sú vystavené po určitú dobu predom definovaným 

cyklickým striedaním vlhkostného a teplotného reţimu (hygrotermálna záťaţ). 

  



 

 

 
65 

11 ETAPA III – DIEĽČIE OVERENIE VLASTNOSTÍ 

INTERFÁZOVÉHO ROZHRANÍ LEPIDLO/DREVO 

Trvanlivosť lepeného spoja je závislá hlavne na vlhkostnej expozícii či cyklickému 

vlhkostnému namáhaniu a je teda rozdielna pri expozícií lepeného spoja pri 

rôznych prostrediach. Je teda nutné navrhnúť a overiť ich trvanlivosť pre danú 

expozíciu do všetkých tried prostredí 1 aţ 3 podľa ČSN 73 1702:2007 a ČSN EN 

1995-1-1. 

V túto chvíľu sú lepidlá pre nosné drevené konštrukcie normatívne upravené 

v príslušných normatívnych podkladoch. Pre fenolické a amínové lepidlá je to 

ČSN EN 301:2007. Pre jednozloţkové polyuretánové lepidlá je to norma  

ČSN EN 15424:2007 a pre emulzné polymérne isokyanáty existuje norma  

ČSN EN 16254+A1:2016. Z princípu zákona o uvádzaní výrobku na trh 

(č. 22/1997 Sb. v platnom znení) musia disponovať všetky lepidlá na trhu 

legislatívnym podkladom (prehlásenie o vlastnostiach podľa CPR, prehlásenie 

o zhode podľa NV 163/2002 Sb.). 

 

Podľa Fullerovej rozhodovacej matice vykázalo v etape I lepidlo melamín-

močovino-formaldehydové najväčšiu zhodu k zadaným kritériám. Toto tvrdenie je 

v súlade s vývojom v aplikačnej sfére, kde väčšina výrobcov lepených tyčových 

drevených prvkov vyuţíva toto lepidlo. S melamíno-močovino-formaldehydovými 

lepidlami prebehli uţ mnohé štúdie, ktoré dokázali dostatočnú trvanlivosť tohto 

lepeného spoja.  

Na rozdiel od MUF lepidiel nie je presne popísané chovanie lepeného dreveného 

spoja pomocou epoxidového lepidla. Doposiaľ nie je presne popísané chovanie na 

interfázovom rozhraní lepidlo/drevo pri vlhkostnej záťaţi, kedy väčšina 

epoxidových lepidiel nie je schopná vyšší napjatostný stav spoja pri vlhkostnej 

záťaţi preniesť. Preto na dieľčie experimentálne overenie boli pre túto bakalársku 

prácu vybrané epoxidové lepidlá, keďţe nie je vytvorená norma k týmto lepidlám 

a nie je ani známa či dostatočne popísaná ich trvanlivosť. Epoxidovým lepidlám 

bola aplikovaná časť metodiky z etapy II na overenie chovania epoxid/drevo 

lepeného spoja. 
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11.1 Pouţité lepidlá 

Pre účely experimentu boli vybrané nasledujúce epoxidové lepidlá, ich vybrané 

parametre sú prevzaté z technických listov a sú zhrnuté v tabuľke č.8. 

Tabuľka č.8:Súhrn určujúcich vlastností pre epoxidové lepidlá 

Lepidlo Tuţidlo 
Pomer 

namiešania 

Viskozita 
lepidla 
[mPa∙s] 

Viskozita 
tuţidla 
[mPa∙s] 

Epoxidový 
hmotnostný 
ekvivalent   
[g·mol-1] 

CHS EPOXY 
474 

TELALIT 
0492 

100:23 300-600 15-30 204-223 

CHS EPOXY 
512 

Tuţidlo  
P11 

100:10 2500-4100  5-10 208-233 

Epoxidová 
ţivica LH 160 

Havel 285 
MGS 

100:40 700-900 50 166-182 

Epolam 2017 
Epolam 

2017 
100:30 550 20 100 

11.2 Pouţitá drevina 

Pre lepenie spojov bolo pouţité smrekové drevo, vykazuje síce relatívne malú 

trvanlivosť a odolnosť voči biotickým škodcom, nič menej na druhú stranu sa veľmi 

dobre opracováva a s ohľadom na jeho dostupnosť je v našich geografických 

podmienkach hlavným konštrukčným druhom dreva. 

Skúšobné vzorky boli narezané na veľkosť 300×150 mm, a bola orientačne 

stanovená ich objemová hmotnosť. Priemerná hodnota objemové hmotnosti vo 

vysušenom stave činila 440 kg.m-3. 

11.3 Lepenie vzorkou 

Na narezané vzorky boli obojstranne nanášané epoxidové ţivice v mnoţstve  

300 g.m-2. Pre následnú detekciu lepidla v bunečnej stene pomocou 

zobrazovacích metód bolo nutné u zmesí lepidiel previesť pred lepením 

dispergáciu nanočastíc (pouţité nanočástice CaCO3, NanoMaterials technology 

Pte Ltd.). Pre dispergáciu bol pouţitý ultrazvukový prístroj Bandelin Sonoplus HD 

3200 s nastavením amplitúdy 40 %, bola pouţitá sonda KE 76. Nanočastice boli 

pridávané v práškovom stave priamo do lepidla (nebolo prevedené rozmiešanie 

v ethanole s následným vytekaním rozpúšťadla), obsah nanočastíc bol 4 hm. %. 

Pri dispergovaní nanočastíc sa teplota všetkých pouţitých lepidiel udrţovala na 
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hodnote 60 °C. Kaţdá skúšaná zmes lepidla bola rozmiešavaná 6 cyklami (kaţdý 

cyklus pozostával z ultrazvukovej deaglomerácie nanočastíc v lepidle po dobu  

30 s a z prestávky po dobu 30 s pre vychladnutie sondy a lepidla). Pri 

dvojzloţkových lepidlách došlo k dispergácie nanočastíc v lepidle a aţ potom 

k rozmiešaní zmesi s tuţidlom.  

 

Obrázok č.30:Bandelin Sonopuls HD 3200 s pripojenou sondou  

Všetky lepidlá boli nanášané na oba povrchy lepených vzorkou o plošnom nánose 

300 g.m-2. Po nanesení lepidla sa lepené vzorky nechali vytvrdnúť po dobu  

24 hodín bez pouţitia vonkajšieho tlaku pri laboratórnej teplote. 

11.4 Vybrané metódy pre overenie chovania lepeného spoja  

11.4.1 Meranie zmáčacieho uhľu 

Zmáčivosť povrchu charakterizuje vlastnosť kvapaliny, ktorá má schopnosť priľnúť 

k povrchu pevnej látky. Tento parameter bol zistený pomocou dynamickej 

kvapkovej metódy, ktorá umoţňuje zobrazenie a meranie kontaktného uhlu na 

fázovom rozhraní. Pre meranie a vyhodnotenie kontaktného uhľu epoxidových 

lepidla bol pouţitý software SEE SYSTEM (Advex Instruments).  

Na povrch smrekového reziva bola nanášaná kvapka zmesi (lepidla a tuţidla) 

pomocí mikropipety o konštantnom objeme 9 ml. Meranie bolo vykonávané po 

dobu 60 s v jednotlivých 10 s intervaloch,  kedy prebehlo zaznamenanie 

a následné uloţenie dát daného vzorku v podobe fotografie. Všetky druhy lepidiel 

boli analyzované 30 meraniami pre kaţdý časový interval a následne matematicky 

vyhodnotené tečnovou metódou.  
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Obrázok č.31:Spôsob merania kontaktného uhľu tečnovou metódou 

11.4.2 Prienik lepidiel do štruktúry dreva 

Transmisní elektrónová mikroskopia (TEM) 

Pre zistenie morfologických prejavov vyplnených buniek tracheíd smreku 

epoxidovým lepidlom bola prevedená TEM analýza priečnych 

ultramikroskopických rezov, pozornosť bola zameraná na oblasť interfázy lepidla 

s nadväzujúcim dreveným adherendom. Pre detekciu lepidla v štruktúre dreva 

bola pre tieto účely uskutočnená modifikácia lepidiel pomocou nanočastíc, jeho 

prítomnosť v štruktúre dreva by mala popísať prípadnú migráciu lepidla v jeho 

štruktúre. Z lepených drevených spojov boli odobraté vzorky lepenej spáry a tie 

vystavené tekutému dusíku. Následne boli pripravené ultratenké rezy 

(ultramikrotom LKB) pomocou sklenených noţov, pre následnú TEM analýzu. 

Röntgenová prvková analýza (EDX) 

Pre overenie prípadného prieniku lepidla do štruktúry drevnej steny bola 

prevedená na priečnych rezoch pri SEM analýze i prvková analýza pomocou EDX 

sondy pre zistenie distribúcie nanočastíc v ultraštrukútre dreva (Centrum AdMaS 

pri VUT FAST v Brne). Povrch drevených vzorkou, na ktorých bola prevedená 

SEM analýza, bol zrezaný skleneným noţom na ultramikrotone LKB. Povrch 

vzorkou bol následne pokované (zlatom). 
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12 VÝSLEDKY A DISKUSIA  

12.1 Zmáčací uhol 

Vyhodnocovanie kontaktného uhla daných vzoriek zmesi lepidla a tuţidla je veľmi 

subjektívne a závisí na presnosti merania a zručnosti obsluhy. Pre maximalizáciu 

eliminácie týchto vplyvov boli všetky merania vykonávané rovnakým postupom, čo 

zahrňovalo rovnaký objem kvapiek a odčítanie uhľu identickým spôsobom. Kaţdé 

lepidlo bolo zmerané 30 krát, avšak niektoré hodnoty boli nereprezentatívne 

z dôvodu obsahu vzduchovej bubliny ktorá nepriaznivo ovplyvňovala hodnotu 

uhlu, preto boli tieto dané merania vyradené z hodnotenia.  

Výsledné hodnoty meraní vybraných druhov epoxidových ţivíc s danými tuţidlami 

sú zobrazené v tabuľke č. 9. Kompletné hodnoty meraní sú v prílohe bakalárskej 

práce.  

Tabuľka č.9:Výsledné hodnoty kontaktného uhlu pre epoxidové živice 

Kontaktný uhol v čase [ᵒ] 

Čas [s] 
CHS 

EPOXY 
474 

CHS 
EPOXY 

512 

Epolam 
2017 

Epoxidová 
ţivica LH 

160 

0 116,4 82,5 106,4 117,1 

20 68,9 38,0 48,3 74,3 

40 50,5 29,4 40,1 60,9 

60 41,7 24,9 34,6 51,3 

 

Z grafu č.1 môţeme podľa predpokladu zaznamenať očakávaný trend, ţe so 

zvyšujúcim sa časom klesá hodnota kontaktného uhlu z dôvodu vsakovania zmesi 

do dreva. Na grafickom znázornení meniaceho sa uhlu na čase bola prevedená 

regresia týchto hodnôt, najväčšiu mieru spoľahlivosti vo všetkých prípadoch bola 

dosiahnutá pomocou polynomickej spojnici 2.stupňa (R2 0,97 aţ 0,99).  
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Graf č. 1: Závislosť kontaktného uhlu na čase pre epoxidové živice  

Z hľadiska časovej kinetiky procesu zmáčania je moţné u všetkých epoxidových 

lepidiel pozorovať z grafu č. 1 nasledujúcu skutočnosť. Po 20 s všetky lepidlá 

vykázali najrýchlejšieho procesu zmáčania, kedy hodnoty zmáčacieho uhlu klesli 

od 37 % (LH 160) do 55 % (Epolam 2017). Dokonca môţeme pozorovať, ţe 

rozdiely medzi 40 s a 60 s boli veľmi nepatrné, z toho vyplýva, ţe rýchlosť 

zmáčania bola razantná do 20 s. Do 60 s boli dosiahnuté uţ len nepatrné poklesy 

v rozmedzí od 6 % do 8 %. 

Z hľadiska zmáčania je evidentná závislosť medzi týmto parametrom zmáčania a 

kontaktným uhľom, kedy lepšie zmáčajú povrchy materiály vykazujúce vyššiu 

hodnotu kontaktného uhla. S tým súvisí aj tečenie adheziva, ktoré je závislé nie 

len na kontaktnom uhle, ale i na viskozite. Tým pádom adhezivo s niţšou 

viskozitou lepšie tečie a viacej zmáča povrch. (16) 

Podľa tejto štúdie som predpokladala, ţe kontaktný uhol sa bude zvyšovať so 

zvyšujúcou sa viskozitou daného lepidla. Vplyv viskozity na kontaktný uhol 

u experimentálne skúšaných lepidiel je zrejmí z grafu č.2. 
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Garf č.2:Vplyv viskozity na konatkný uhol epoxidových živíc  

Podľa predpokladu môţeme na grafe č. 2 sledovať danú závislosť viskozity 

lepidiel na kontaktný uhol. So vzrastajúcou viskozitou zmesi lepidla a tuţidla sa 

priamo úmerne zvyšuje kontaktný uhol danej zmesi. Z daného experimentu 

vyplýva, ţe viskozita je teda jeden z hlavných parametrov lepidiel, na ktorý je pri 

výbere nutné brať ohľad. Naopak epoxidový hmotnostný ekvivalent neovplyvňoval 

hodnotu kontaktného uhlu a preto usudzujem, ţe na vlastnosti lepidiel nebude mať 

aţ tak razantný vplyv. 

Je nutné zmieniť, ţe epoxidové lepidlo CHS EPOXY 512 s najvyššiu viskozitou 

(2500-4100 mPa∙s) by malo podľa predpokladu dosahovať najvyššiu hodnotu 

kontaktného uhlu v meniteľnom časovom období. Avšak experimentálne bola 

zistená najniţšia hodnota zmáčacieho uhlu. Táto skutočnosť je spôsobená tým, ţe 

toto lepidlo zo všetkých skúšobných vzoriek vykazovalo najniţšiu hodnotu doby 

spracovateľnosti. Z tohto hľadiska dochádzalo k rýchlejšiemu nástupu 

zastieťovania polyméru za postupného zvyšovania teploty, čo výrazne ovplyvnilo 

viskozitu zmesi a hodnotu zmáčacieho uhlu (35). Z tohto dôvodu nebolo s 

epoxidovým lepidlom CHS EPOXY 512 uvaţované. 

  

34,6 

41,7 

51,3 

R² = 0,9892 

0

10

20

30

40

50

60

500 550 600 650 700 750

K
o

n
ta

kt
n

ý 
u

h
o

l [
ᵒ]

 v
 č

as
e

 6
0

 s
 

Viskozita [mPa∙s]  



 

 

 
72 

12.2 Transmisná elektrónová mikroskopia (TEM) 

Mikrosnímky štruktúry bunečnej steny s viditeľnou prítomnosťou nanočastíc sú 

uvedené na nasledujúcich obrázkoch. Prítomnosť nanočastíc nám určuje 

distribúciu lepidla v bunečnej stene dreva. Pre účely bakalárskej práce bolo TEM 

analýzou zhodnotené epoxidové lepidlo CHS 512, kedy u tohto typu lepidla 

nedošlo k jeho prieniku do bunečnej steny. Tento efekt je moţné pripočítať práve 

zrýchlenému procesu zosieťovania a vytvorenie nadmolekulovej štruktúry, kedy 

nie je umoţnený prienik oligomerov do medzifibrilárnych priestorov v bunečnej 

stene dreva.  

  

Obrázok č.32: TEM snímka vzorku 

s epoxidovým lepidlom CHS 512, foto 

P.Kulich VRI Brno 

Obrázok č.33: TEM snímka vzorku 

s epoxidovým lepidlom CHS 512, foto 

P.Kulich VRI Brno 

12.3 Riadkovacia elektrónová mikroskopia (SEM) 

Pre účely bakalárskej práce bolo analyzované epoxidové lepidlo CHS 512 

s dispergáciou nanočastíc CaCO3 pomocou skenovacej elektrónovej mikroskopie. 

Mikrosnímky povrchu lepeného spoja sú zobrazené niţšie. Z hľadiska morfológie 

je vidieť, ţe epoxidové lepidlo CHS 512 preniklo do lumenu a následne došlo 

k jeho vyschnutiu príčinou rýchleho zasieťovania, a to bola príčina, prečo nedošlo 

k naviazaniu lepidla do bunečnej steny dreva.  

Pre EDX analýzu nebolo mnoţstvo dispergovaných nanočastíc natoľko dostatočné 

(4 %) aby mohla byť uskutočnená. Do budúcna navrhujem buďto zvýšenie 

mnoţstva dispergovaných nanočastíc CaCO3, čo bude mať za nepriaznivý 

následok zvyšovanie viskozity zmesi a nepriaznivo tak ovplyvňovať jej vlastnosti. 
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Alebo je moţné nahradiť nanočastice CaCO3 tekutým jódom, ktorý priaznivo 

ovplyvní kontrast pri zobrazovaní prieniku zmesi lepidla do bunečnej steny dreva, 

a to vďaka vyššej energii prvku. 

 

  

Obrázok č.34: SEM snímka vzorku 

s epoxidovým lepidlom CHS 512 

Obrázok č.35: SEM snímka vzorku 

s epoxidovým lepidlom CHS 512 
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13 ZÁVER 

V tejto práci som sa zaoberala lepidlami pouţívanými pre konštrukčné účely a ich 

penetráciou do ultraštruktúry dreva, najmä bola pozornosť zameraná na prípadný 

prienik do štruktúry bunečných stien dreva. Po teoretickom a rešeršnom 

preskúmaní mnohých metód, ktorými je moţné detegovať lepidlo v dreve, som 

došla k záverom, ţe ako najlepšia metóda na zisťovanie prieniku lepidla do 

bunečnej steny dreva je metóda transmisnej elektrónovej mikroskopie, ktorá 

dokáţe určiť miesto preniknutého lepidla pomocou identifikácie zámerne 

vloţených častíc do lepidla. Jednou z ďalších vhodných metód na detekciu je 

obdobná metóda a to riadkovacia elektrónová mikroskopia, avšak táto metóda nie 

je schopná určiť polohu daného lepidla, ale dokáţe analyzovať koncentráciu látky, 

ktorú zamiešame do lepidla. Obe tieto metódy sa vyuţívajú ako dieľčie metódy pre 

analyzovanie vlastností lepidla. 

V praktickej časti práce bolo pristúpené ku spracovaniu tejto problematiky, jednak 

návrhom metodického postupu, tak aj k dieľčiemu prevedeniu overovaných skúšok 

u vybraných druhov lepidiel. V prvej etape som podrobila rôzne druhy lepidiel 

určených k lepení nosných drevených prvkov párovému zrovnaniu Fullerovým 

trojuholníkom, v ktorom som porovnávala kritériá, na ktoré sa berie v komerčnej 

sfére najväčší ohľad. Po analýze mi podľa predpokladu ako najvhodnejšie lepidlo 

vyšlo melamín-močovino-formaldehydové lepidlo. Keďţe ale tento druh lepidla je 

v dnešnej dobe preskúmaný a poznáme všetky jeho vlastnosti, bolo rozhodnuté v 

experimentálnu časť overiť interakciu epoxidovej ţivice. Presné interázové 

chovanie takto lepeného spoje nie je toľko preskúmané. Ako najvýznamnejšie 

vlastnosti, ktoré môţu ovplyvňovať prienik lepidiel do bunečnej steny dreva, boli 

vybrané viskozita, molekulová hmotnosť a epoxidový hmotnostný ekvivalent.  

V druhej etape bola zostavená metodika s ohľadom na najlepšiu kombináciu 

lepidla a dreviny pre optimálne lepenie nosných prvkov. Podľa danej metodiky je 

zrejmé, ţe pri výbere lepidiel treba brať ohľad na dané normy, pokiaľ sú 

k dispozícií, a taktieţ na dané technické listy, ktoré sú dodávané výrobcom, 

obzvlášť je nutné sa zamerať na dobu vytvrdzovania a lisovací čas lepidla. Pri 

výbere dreva je nutné poznať mikroskopickú štruktúru, keďţe môţe výrazne 

ovplyvňovať príjem zmesi lepidla do štruktúry  dreva. Taktieţ je nutné brať ohľad 
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na drsnosť dreva, pretoţe rôzne opracovanie dreviny nám ovplyvní dobu 

manipulácie a spolupôsobenie lepidla a dreva.  

V tretej etape boli na základe metodiky overené dieľčie parametre lepidla a bolo 

zistené ţe viskozita daných epoxidových ţivíc výrazne ovplyvňuje zmáčací uhol 

lepidla, ktorý bol meraný pomocou dynamickej kvapkovej metódy. Experimentálne 

bol overený očakávaný predpoklad, ţe so zvyšujúcou sa viskozitou zmesi lepidla 

s tuţidlom sa zvyšoval kontaktný uhol. Tento predpoklad sa potvrdil a preto je 

viskozita jeden z určujúcich parametrov pri výbere lepidla pre lepenie drevených 

spojov. Z analýzy pomocou transmisnej elektrónovej mikroskopie bolo zistené, ţe 

epoxidové lepidlo CHS 512 nepreniklo do štruktúry bunečnej steny dreva. Táto 

skutočnosť je zrejme jednou z hlavných príčin problému s trvanlivosťou spoja, 

ktoré vykazujú epoxidové lepidlá. Pre ďalšie skúmanie, odporúčam sa do 

budúcnosti zamerať na molekulovú hmotnosť epoxidových lepidiel, keďţe tento 

parameter môţe mať zásadný vplyv na prienik lepidiel do bunečnej steny dreva. 
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15 PRÍLOHY 

Tabuľka č.1:Hodnoty kontaktného uhlu pre epoxidovú živicu CHS EPOXY 474  

CHS EPOXY 474 

súbor 
meraní 

0 s 10 s 20 s 30 s 40 s 50 s 60 s  

1 120,723 107,201 91,141 63,958 48,816 36,311 28,851 

2 107,051 104,185 70,543 43,799 40,124 35,885 29,488 

3 115,254 99,728 86,767 62,269 50,357 44,128 42,065 

4 118,386 110,223 98,12 78,297 67,523 57,586 56,946 

5 128,709 118,641 99,068 92,125 77,754 67,285 63,428 

6 118,386 113,824 104,296 93,562 73,729 65,803 57,543 

7 121,246 99,712 79,178 62,146 50,652 38,268 29,851 

8 120,723 72,822 57,172 43,657 36,576 35,236 34,214 

9 118,456 102,342 82,960 67,105 60,809 51,582 42,231 

10 107,051 97,152 82,617 73,584 70,685 62,395 63,066 

11 122,903 102,566 90,790 83,462 73,950 70,974 69,219 

12 114,743 81,021 65,388 58,049 52,168 52,710 54,072 

13 107,775 74,588 61,704 54,511 48,520 46,772 46,328 

14 107,291 68,237 54,024 52,288 44,286 41,734 38,617 

15 106,637 64,860 57,875 47,156 44,134 50,515 38,794 

16 114,743 63,017 55,913 55,247 51,465 49,175 46,772 

17 123,160 58,110 48,583 44,455 40,830 35,446 29,556 

18 110,340 73,714 56,845 48,158 42,256 33,799 30,521 

19 114,937 81,247 71,903 56,838 53,148 45,169 43,391 

21 107,051 86,757 68,818 57,385 48,993 41,106 39,839 

22 124,923 57,626 41,287 34,664 33,724 28,993 27,935 

23 119,632 61,908 50,355 42,739 40,715 39,879 38,806 

24 124,059 63,847 35,312 26,347 22,761 22,606 22,869 

25 123,419 58,862 41,187 32,862 31,549 31,265 26,130 

26 111,901 87,568 73,058 59,183 57,073 47,729 40,927 

priemer 116,380 84,390 68,996 57,354 50,504 45,294 41,658 
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Tabuľka č.2:Hodnoty kontaktného uhlu pre epoxidovú živicu CHS EPOXY 512 

CHS EPOXY 512 

súbor 
meraní 

0 s 10 s 20 s 30 s 40 s 50 s 60 s  

1 97,640 74,362 72,740 30,727 30,180 28,039 26,620 

2 86,852 32,59 26,507 25,148 25,691 25,148 24,322 

3 51,652 29,629 27,455 26,597 20,863 20,496 17,291 

4 75,834 35,069 29,894 28,204 26,058 25,031 20,782 

5 71,454 35,378 28,363 24,934 23,787 23,692 23,431 

6 85,095 52,715 36,457 35,526 35,377 33,791 27,472 

7 82,695 49,628 46,376 44,242 42,576 37,326 36,343 

8 92,785 59,109 58,712 58,674 46,669 46,535 46,058 

9 82,805 36,820 32,131 29,542 27,867 26,097 22,551 

10 100,349 60,456 33,053 31,578 29,658 29,568 26,097 

11 65,822 33,591 33,045 31,129 27,500 22,758 21,586 

12 49,720 32,996 31,409 28,747 24,399 21,891 20,676 

13 83,418 48,719 47,385 29,093 28,388 24,509 22,503 

14 81,529 33,670 27,620 26,049 24,091 22,257 17,770 

15 83,892 33,187 29,338 28,169 24,401 24,342 18,507 

16 92,334 42,599 37,209 36,939 36,172 36,046 33,156 

17 74,884 33,944 32,258 28,785 18,669 16,991 16,424 

18 84,109 30,250 25,121 23,071 21,525 20,072 19,887 

19 70,776 35,013 30,353 29,926 29,864 27,693 23,576 

21 73,094 43,365 38,675 28,582 27,676 24,876 23,949 

22 81,128 61,897 60,478 55,723 29,522 28,035 20,190 

23 75,847 61,686 45,166 25,664 21,639 20,675 18,770 

24 91,971 31,425 30,784 27,759 26,295 25,713 25,589 

25 85,553 40,478 34,583 30,907 30,365 28,289 25,563 

26 103,996 56,034 44,973 44,269 40,195 39,904 36,953 

27 86,498 59,323 55,862 51,215 49,295 47,498 40,882 

28 86,880 33,398 31,893 28,818 27,872 26,956 23,388 

29 86,347 56,439 49,124 34,771 32,576 24,190 23,045 

30 86,778 55,712 28,531 24,621 23,266 22,591 17,726 

priemer 82,493 44,288 38,028 32,618 29,355 27,599 24,932 
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Tabuľka č.3:Hodnoty kontaktného uhlu pre epoxidovú živicu Epolam 2017 

Epolam 2017 

súbor 
meraní 

0 s 10 s 20 s 30 s 40 s 50 s 60 s  

1 94,394 44,048 36,624 33,987 31,965 30,970 30,635 

2 96,438 42,243 38,859 37,478 34,287 35,721 34,877 

3 113,998 50,345 42,367 39,333 38,026 34,291 34,142 

4 110,007 53,981 37,998 32,976 32,938 30,487 26,574 

5 115,487 56,082 42,332 36,737 34,135 31,238 24,814 

6 112,112 59,083 46,997 36,946 34,702 28,692 25,161 

7 114,81 63,797 50,658 43,934 40,057 38,279 34,402 

8 97,454 47,102 39,396 31,866 30,036 29,342 26,940 

9 98,289 46,322 37,379 35,194 35,083 30,816 27,160 

10 102,261 43,728 36,796 31,836 29,270 26,213 23,897 

11 99,741 48,703 37,816 33,084 32,145 30,734 28,967 

12 104,065 48,085 42,536 36,206 34,280 32,952 25,385 

13 106,466 52,366 44,031 38,004 36,100 33,757 32,566 

14 99,471 57,822 48,166 41,113 35,945 35,844 32,202 

15 104,288 63,823 46,444 44,906 37,960 36,053 36,041 

16 105,061 68,663 57,472 57,039 47,021 41,197 38,183 

17 104,584 74,779 61,575 56,886 52,433 49,534 47,024 

18 114,232 68,666 63,054 56,999 50,377 49,634 43,959 

19 109,935 69,365 56,655 46,945 46,319 45,794 44,951 

21 111,625 67,386 53,762 53,310 52,227 47,114 43,551 

22 104,649 74,328 61,552 51,994 50,470 43,728 43,549 

23 117,272 66,055 47,494 42,990 42,390 38,733 31,900 

24 104,533 63,411 53,273 46,755 42,709 38,298 36,388 

25 109,055 62,918 52,828 48,408 46,341 42,143 36,421 

26 103,327 62,106 51,057 43,749 40,990 39,360 37,443 

27 105,702 65,671 55,479 49,293 43,677 39,293 37,713 

28 110,394 66,153 56,009 46,456 45,997 41,898 40,853 

29 108,950 64,162 54,758 47,916 45,837 44,487 43,600 

priemer 106,379 58,971 48,335 42,941 40,133 37,379 34,618 
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Tabuľka č.4:Hodnoty kontaktného uhlu pre epoxidovú živicu LH 160 

Epoxidová ţivica LH 160 

súbor 
meraní 

0 s 10 s 20 s 30 s 40 s 50 s 60 s  

1 120,841 54,417 42,203 36,839 36,122 34,360 31,787 

2 123,082 100,798 92,315 77,845 76,898 66,899 61,492 

3 128,909 94,076 89,81 85,949 83,144 75,471 71,676 

4 127,803 94,714 63,634 47,633 42,996 38,826 38,186 

5 117,472 82,276 52,002 39,301 39,261 36,283 27,356 

6 128,02 95,938 61,19 47,235 39,306 39,272 37,024 

7 116,099 99,511 84,67 72,448 65,066 61,243 56,368 

8 100,794 70,659 62,759 53,986 52,014 48,326 43,799 

9 117,894 68,592 47,795 47,289 44,382 44,064 41,255 

10 112,183 101,038 95,310 73,801 62,172 54,973 53,707 

11 114,344 95,052 89,774 84,832 83,303 79,230 75,417 

12 116,949 94,347 97,675 94,251 91,139 89,877 85,686 

13 115,679 68,325 60,391 50,102 46,217 41,870 39,546 

14 118,974 103,465 79,004 62,002 55,930 51,433 46,726 

15 113,489 103,144 93,624 86,284 82,926 72,756 71,380 

16 112,732 100,411 92,007 85,744 78,240 66,703 60,426 

17 110,037 71,739 59,775 49,020 43,778 41,011 39,462 

18 114,355 74,121 53,357 44,396 42,549 40,910 39,332 

19 115,679 74,121 60,391 49,020 46,217 41,011 38,589 

21 112,183 95,310 94,347 86,284 83,303 53,707 51,433 

22 128,02 82,276 52,002 39,301 39,261 36,283 27,356 

23 117,472 95,938 61,19 47,235 39,306 39,272 37,024 

24 114,344 94,347 97,675 93,675 83,303 79,230 75,417 

25 116,949 95,052 89,774 94,251 91,139 89,877 85,686 

26 113,658 98,651 85,000 84,125 75,698 56,158 45,236 

priemer 117,118 88,333 74,307 65,314 60,947 55,162 51,255 

 


