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Tato práce se zabývá problematikou průniku lepidla do buněčné stěny dřeva. 

Zaměřuje se na lepidla používaná pro konstrukční účely a popisuje jeden z hlavních 

aspektů ovlivňující penetraci, molekulovou hmotnost lepidla. Práce obsahuje vedle popisu 

použitelných metod ke stanovení molekulové hmotnosti lepidla také popis některých 

metod detekující lepidlo v buněčné stěně. 

Dřevo, lepidla na dřevo, molekulová hmotnost, viskozita, penetrace, buněčná stěna 

 This thesis focuses on the problem of penetration of adhesive into the cell wall of 

wood. It focuses on adhesives used for structural purposes and describes one of the main 

aspects influencing penetration, molecular weight of the adhesive. In addition to 

description of useful methods for determining the molecular weight of adhesive, thesis 

contains a description of some methods used for detection of adhesive in the cell wall of 

wood.  
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1. Úvod 

Přestože lepidla nacházejí největší uplatnění při lepení dřeva a papíru, stále chybí dostatek 

znalostí některých základních aspektů, kterými by byla přesně popsána jejich interakce se 

dřevem. Lepší porozumění kritických aspektů v adhezi dřeva vede ke zvýšení kvality 

vytvořeného kompozitního systému dřevo/adhezivo. I když je chemická podstata lepidel 

detailně popsána, není doposud přesně popsán mechanismus interakce lepidla a adherendu, 

který zajišťuje trvanlivost spoje při působení vnitřních i vnějších napětí. Pochopení, jak lepidlo 

při procesu adheze pracuje, je velmi složité z důvodu mnoha aspektů vstupujících do tohoto 

procesu. Kvalitu lepené spáry převážně určuje přilnavost (adhezní síla), jež je jakýmsi měřítkem 

selhání. V procesu posouzení se hledí na to, ve kterém místě dojde při zatěžování vzorku 

k překročení pevnosti lepené vazby a tím k jejímu přetržení. Velikost mechanické síly, potřebné 

k roztržení dvou slepených vzorků, je závislá na primární a sekundární chemické vazbě 

polymerních řetězců v lepidle, na dřevě a na interakci mezi dřevem a lepidlem. Obecně je 

výhodné, aby lepená spára byla silnější než podklad, na který je nanášeno, a k poškození tak 

došlo mimo lepenou spáru. 

Proces lepení sestává ze tří základních kroků. Prvním z nich je příprava povrchu pro 

dosažení nejlepší možné interakce lepidla se substrátem. K tomu je důležitá znalost morfologie 

a chemismu lepeného materiálu. Příprava povrchu zahrnuje jak mechanické, tak chemické 

úpravy nebo kombinaci těchto dvou úprav. V některých případech je lepidlo modifikováno, aby 

se předešlo problémům se smáčivostí povrchu. Dalším krokem je nutnost dosažení kontaktu 

lepidla s povrchem na molekulární úrovni, tedy dosáhnout vhodné tekutosti lepidla. Poslední 

krok zahrnuje tuhnutí lepidla, kterým je myšleno vytvrzování a ošetřování lepidla [1]. 

Právě výše popsané aspekty jsou podkladem pro obsahovou náplň této práce, která se 

zabývá popisem dílčí interakce mezi lepidlem a buněčnou stěnou dřeva jako adherendu. 
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2. Stavba dřeva 

2.1 Mikroskopická struktura dřeva 

Zatímco jehličnany vykazují relativně jednoduchou stavbu dřeva s význačnou 

pravidelností, stavba listnatých dřevin je složitější. Tato odlišnost je dána rozdílností buněčné 

stavby jednotlivých dřevin. V této kapitole je zjednodušeně popsán vývin jednotlivých 

elementů dřeva. 

Jakmile se v určité fázi růstu stromu oddělí mateřská buňka dřeva kambiální iniciálou, 

tzn. přestane být součástí kambiální zóny, nastane proces diferenciace v určitý element dřeva. 

Jde o velice složitý proces, který se dá shrnout do tří jednotlivých fází [1]. 

V první fázi dochází k růstu buňky do tvaru určitého anatomického elementu dřeva (např. 

cévy, tracheidy, libriformního vlákna aj.). Buňka tedy získá svůj tvar a velikost v závislosti na 

diferenciaci buněk oddělených buď kambiálními iniciálami (elementy jsou orientovány axiálně, 

tj. delší osou rovnoběžně s osou kmene), nebo iniciálami dřeňových paprsků (elementy jsou 

orientovány kolmo na podélnou osu kmene). V této fázi je buněčná stěna tvořena střední 

lamelou a primární stěnou. V druhé fázi nastává k sekundárnímu tloustnutí buněčné stěny a 

elementů dřeva. Ve třetí fázi dochází k lignifikaci buněčné stěny a buňky tímto prakticky 

odumírají. Výjimku tvoří parenchymatické buňky, jelikož si jako jediné, i po lignifikaci 

buněčné stěny, zachovávají buněčný obsah [2].  

 

Obrázek 1: Schéma diferenciace buněk [2] 

a) Zóna dělících se mateřských buněk; b) zóna radiálního rozšiřování (fáze 1); c) zóna dozrávání (fáze 2 

a 3); d) zóna zralých buněk (plně diferenciované buňky) 
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2.1.1 Stavba dřeva jehličnanů 

Na stavbě jehličnatých dřevin se podílejí jen dva typy elementů dřeva. Veliký podíl mají 

tracheidy (cévice), které zaujímají až 90 % celkového objemu dřeva. Druhým elementem dřeva 

jsou parenchymatické buňky, jenž skládají dřeňové paprsky, podélný dřevní parenchym a také 

se podílejí na stavbě pryskyřičných kanálků. 

Tracheidy 

Tracheidy, nebo též cévice, mají ve dřevě funkci jak vodivou, tak mechanickou. Jsou to 

uzavřené, protáhlé buňky s 4-6 úhelníkovým příčným průřezem a různým zakončením. 

Zakončení jsou buď rovná, oblá, zašpičatělá, ostře špičatá nebo zubatá. Délka tracheid se udává 

v rozmezí 2-6 mm s šířkou kolem 0,4 mm. Jde o mrtvé buňky se zdřevnatělými buněčnými 

stěnami (mimo diferencující se tracheidy v posledním letokruhu rostoucího stromu). Liší se dle 

funkce, a to jak tvarem, rozměrem, tak i tloušťkou buněčné stěny. 

Na počátku vegetačního období se tvoří jarní tracheidy, které mají převážně vodivou 

funkci. Tyto tracheidy jsou kratší, než tracheidy letní a mají zaoblená zakončení. Průměrná 

tloušťka buněčných stěn jarních tracheid se udává 2-3 µm. Na jejich radiálních stěnách je 

možné pozorovat velké množství ztenčenin – dvojteček. Dvojtečky jsou většinou v jedné svislé 

řadě, ojediněle pak v párech vedle sebe. 

V druhé polovině vegetačního období dochází k tvorbě letních tracheid. Letní tracheidy 

mají ve dřevě převážně mechanickou funkci. Zakončení mají ostře zašpičatělé a jsou asi o 10 

% delší než tracheidy jarní. Tloušťka buněčné stěny se udává v průměru 3-7 µm. Na jejich 

stěnách se vyskytuje menší počet drobných dvojteček [3]. 

 

 
Obrázek 2: Schématický zákres fragmentu jarních (a) a letních (b) tracheid [1] [3] 
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Ačkoli je většina tracheid orientována vertikálně, u některých jehličnanů se vyskytují 

ještě horizontálně orientované tracheidy (tzv. příčné, ležaté tracheidy). Jsou součástí dřeňových 

paprsků a jsou rozměrově menší než vertikální tracheidy. 

Parenchymatické buňky 

Parenchymatické buňky mají ve dřevě funkci vodivou a zásobní. Tvarem připomínají 

krátké válce, vřetena. Jejich buněčné stěny jsou sice zdřevnatělé, ale přesto si po různě dlouhou 

dobu uchovávají protoplazmu, vedou živiny a ukládají zásobní látky (především škrob). 

Zasluhují se o stavbu dřeňových paprsků, pryskyřičných kanálků a podélného dřevního 

parenchymu [3].  

Dřeňové paprsky – Jsou to pásy parenchymatických buněk, které jsou orientovány kolmo na 

letokruhy. U jehličnanů tvoří 5-10 % celkového objemu dřeva. Jejich funkce je vodivá 

a zásobní. Parenchymatické buňky těchto paprsků zaujímají tvar krátkých válečku cca 40-

70 µm dlouhých s šířkou cca 10-15 µm. 

Pryskyřičné kanálky – Jedná se o dlouhé mezibuněčné prostory, jež vznikly rozpuštěním 

buněčných stěn parenchymatických buněk. V jehličnatých dřevinách vytváří síť vertikálních 

a horizontálních kanálků, které mají průměr 30-50 µm (s rostoucím věkem dřeva se průměr 

zvyšuje). Horizontální kanálky vedou dřeňovým paprskem. Při poranění stromu se vytvářejí 

nové pryskyřičné kanálky menších rozměrů. 

 

Obrázek 3: Příčný řez pryskyřičným kanálkem [3] 

1 – epitelové buňky, 2 – mrtvé buňky, 3 – buňky doprovodného parenchymu, 

4 – otvor pryskyřičného kanálku, 5 – tracheidy, 6 – dřeňový paprsek 

 

Podélný dřevní parenchym – Je tvořen pásy parenchymatických buněk a slouží k ukládání 

zásobních látek. Jeho výskyt není u jehličnanů častý, nachází se pouze u některých dřevin. 
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2.1.2 Stavba dřeva listnáčů 

Listnáče vykazují složitější stavbu dřeva. Je tvořeno větším počtem anatomických 

elementů dřeva. V listnáčích se vyskytují tracheje (cévy), tracheidy (cévice), libriformní 

vlákna, parenchymatické buňky. Tyto elementy vykazují větší tvarovou rozmanitost, což mimo 

jiné vede k tvorbě nepravidelných řad. 

Tracheje 

Jde o různě dlouhé kapiláry, které mají vodivou funkci. Zastoupení trachejí ve dřevě se 

udává kolem 10 %. Délka trachejí se udává řádově od milimetrů až po metry. Slouží jako 

zásobárna vody s v ní rozpuštěnými minerálními látkami, nebo jsou vyplněny thylami nebo 

jádrovými látkami, případně jsou prázdné, vyplněné pouze vzduchem. Thyly jsou 

parenchymatické buňky vzrůstající z podélného dřevního parenchymu do lumenů cév a tím je 

částečně vyplňují, čímž je vyřazují z vodivé funkce. Tracheje tvoří soubory nad sebou 

uložených mrtvých buněk, tzv. tracheálních článků. Vznikají z buněk původně uzavřených, ale 

časem z nich vymizí plasmatický obsah, rozpouštějí se příčné přehrádky a všechny buňky 

splynou v jednu dlouhou rourku. Takto vzniklé otvory v příčných přehrádkách nazýváme 

perforace. Zmizí-li přehrádka úplně a zůstane-li z ní na vnitřní straně cévy jen kruhovitý 

prstenec, jedná se o jednoduchou perforaci. Zmizí-li přehrádka jen částečně a v určitých 

místech, takže z ní zůstávají jen úzké, příčné pruhy, jde o hromadnou perforaci. Hromadná 

perforace je buď mřížkovitá, nebo síťová podle soustavy příček mezi perforacemi. Místa 

perforace jsou téměř kolmé na podélnou osu tracheálních článků. 

Tracheální články s příčnými rozměry nad 100 µm nazýváme tzv. makropóry. Články 

s menšími příčnými rozměry nazýváme mikropóry. Ty jsou tvořeny delšími články, jelikož 

obecně platí, že čím jsou články širší, tím jsou kratší [4]. 
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Obrázek 4: Schéma prostorového uspořádání anatomických elementů dřeva jasanu [4] 

1 – hranice letokruhu, 2 – libriformní vlákna, 3 – dřeňové paprsky, 4 – cévy, 5 – podélný dřevní 

parenchym 

Dle uspořádání a velikosti cév se dřeva listnáčů dělí do tří skupin. Dřeva s kruhovitě pórovitou 

stavbou, roztroušeně pórovitou stavbou a polokruhovitě pórovitou stavbou.  

 

Obrázek 5: Kruhovitě pórovitá struktura dřeva. Příčný řez jasanovým dřevem. (Zvětšení 40×) [5] 

Obrázek 6: Roztroušená pórovitá struktura: Příčný řez bukovým dřevem. (Zvětšení 40×) [5] 

Obrázek 7: Polo-kruhovitě pórovitá struktura dřeva. Příčný řez ořechovým dřevem. (Zvětšení 40×) [5] 
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Tracheidy 

Ve dřevě listnáčů jsou tracheidy (cévice) elementy vodivými, mechanickými a občas 

i zásobními. S ohledem na tvarovou a funkční odlišnost se rozlišují tracheidy cévovité, vláknité 

a vazicentrické. Zastoupení cévic je u jednotlivých listnáčů rozdílné, zatímco u některých tvoří 

velkou část pletiva, u jiných zcela chybí [1].  

Cévicovité tracheidy – Uzavřené protáhlé buňky, zpravidla delší než tracheální články, 

s četnými dvojtečkami na stěnách. Jejich výskyt je omezen na několik listnatých dřevin. Mají 

vodivou funkci. 

Vazicentrické tracheidy – Na rozdíl od tracheid cévicovitých jsou vazicentrické tracheidy 

krátké. Výskyt je rovněž omezen. Funkce ve dřevě vodivá. 

Vláknité tracheidy – Uzavřené protáhlé buňky se zašpičatělým zakončením. Jelikož se tvarem 

podobají libriformním vláknům, je jejich rozpoznání obtížné. Vláknité tracheidy mají ve dřevě 

funkci mechanickou, avšak někdy mohou mít i funkce vodivé a zásobní. Jejich výskyt ve dřevě 

je více častý než u předcházejících tracheid. 

 

Obrázek 8: Cévice dřeva listnáčů [6] 

a) cévovité tracheidy, b) vazicentrické tracheidy, c) vláknité tracheidy 

 

Libriformní vlákna 

Tato vlákna jsou též označována jako sklerenchymatická vlákna. U většiny listnáčů tvoří 

valnou část základního pletiva a jejich funkce je čistě mechanická. Zastoupení libriformních 

vláken ve dřevě závisí na jeho druhu. Zatímco u některých dřevin je procentuální zastoupení 

50-60 %, u některých tvoří až 75 % celkového objemu dřeva. Jejich délka se pohybuje 
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v rozmezí 0,2- 2,2 mm, šířka 0,015-0,05 mm. Tloušťka buněčných stěn se udává 3,7-6,5 µm 

[3]. 

Parenchymatické buňky 

Na rozdíl od parenchymatických buněk vyskytujících se v jehličnatých dřevinách jsou 

tyto buňky u listnáčů více tvarově rozmanité a v porovnání s jehličnany je jejich podíl ve dřevě 

listnáčů vyšší. Procentuální zastoupení je v rozmezí 8-35 % celkového objemu dřeva. Zaujímají 

tvar krátkých, zploštělých válečků s šířkou 19-22 µm a délkou 80-100 µm. Jejich buněčné stěny 

jsou lignifikované, avšak obsahují cytoplazmu a jsou to tedy buňky živé. Jejich funkce ve dřevě 

je zásobní a vodivá. Jejich uložení je jak podélné s osou kmene (tvoří tzv. podélný dřevní 

parenchym), tak i ve směru kolmém na podélnou osu kmene (tvoří tzv. radiální parenchym, 

tj. dřeňové paprsky). U dřevin produkujících látky jako jsou pryskyřice nebo latex se podílejí 

na stavbě kanálků, které tyto látky produkují [3]. 

Dřeňové paprsky – Analogicky s větším zastoupením parenchymatických buněk u listnáčů je i 

zastoupení dřeňových paprsků větší než u dřevin jehličnatých. Tvoří je různě mohutná 

seskupení parenchymatických buněk, které jsou orientovány kolmo na podélnou osu kmene. 

Zaujímají tvar krátkých válečků a na stěnách mají četné jednoduché tečky, hlavně v místech 

styku s cévami. Ve dřevě mají funkci zásobní.  

Podélný dřevní parenchym – Tvoří jej parenchymatické buňky, které zaujímají čtvercový, 

obdélníkový nebo vřetenovitý tvar. Podélná osa buněk je rovnoběžná s podélnou osou kmene. 

Ve dřevě má funkci zásobní. Tento podélný parenchym je tečkami propojen s buňkami 

dřeňových paprsků a skrz tyto buňky se do něj ukládá škrob a jiné zásobní látky. 

Dvojtečky 

Mezi buňkami dřeva existují mezibuněčná propojení zabezpečující přenos vody a živin. 

Jedná se o neztloustlá místa v buněčné stěně, ve kterých se nacházejí submikroskopické póry. 

V místě ztenčeniny není vyvinutá sekundární buněčná stěna a fibrily jsou v místě ztenčenin 

odkloněné od pravidelného směru. Rozlišují se dva druhy ztenčenin: jednoduché ztenčeniny – 

tečky a dvůrkaté ztenčeniny – dvojtečky. 
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Obrázek 9: Schématické znázornění různých typů ztenčenin buněčných stěn [4] 

a) jednoduchá ztenčenina, b) dvůrkatá ztenčenina, c) poloviční dvojtečka, d) dvojtečka cév a tracheid 

listnáčů, SL – střední lamela, P – primární stěna, M – uzavírací blanka, T – Torus 

 

2.2 Submikroskopická struktura dřeva 

Dřevo se mimo parenchymatických buněk a elementů posledního letokruhu skládá 

výhradně z mrtvých anatomických elementů, a to z buněčných stěn a lumenů buněk. Struktura 

buněčné stěny je závislá na typu buňky a stupni jejího vývinu. Buněčné stěny se skládají 

z několika strukturálně a chemicky odlišných vrstev, a to ze střední lamely (ML), primární 

stěny (P) a sekundární stěny (S). Kvůli jejich špatné rozlišitelnosti se oblast střední lamely a k 

ní dvou přilehlých primárních stěn nazývá složenou střední lamelou. Sekundární stěna se dále 

rozlišuje na vnější, sekundární a vnitřní vrstvu (S1, S2, S3). Vrstva S3 se však nachází pouze u 

parenchymatických buněk. Na rozmezí lumenu buněk pak existuje tzv. terciární vrstva (T) [7]. 

 

Obrázek 10: Schéma struktury buněčné stěny většiny anatomických elementů dřeva [8] 

ML – střední lamela, P– primární stěna, S1,S2,S3 – vnější, střední a vnitřní vrstva sekundární buněčné 

stěny, W – vnitřní bradavičnatá vrstva 
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Tzv. kostrou zdřevnatělých buněčných stěn je celulóza, jejichž makromolekuly ve formě 

natažených pásů se mohou pomocí vodíkových vazeb spojovat a vytvářet tak celulózovou 

strukturu (elementární fibrily, mikrofibrily a fibrily). Tyto fibrily jsou v jednotlivých vrstvách 

buněčných stěn různě orientovány, což je také příčinou anizotropie vlastností dřeva. 

V primární stěně (P) je orientace fibril křížová. Jelikož je primární stěna během vývoje 

buňky vytvořena jako první, tato orientace fibril umožňuje rozšíření mladé buňky. Orientace 

fibril vylišuje v primární stěně dvě vrstvy. Na vnější straně primární stěny je více zkosená než 

ve zbytku stěny. Množství celulózy v této vrstvě je velmi omezeno. Předpokládá se, že fibrily 

procházejí i do střední lamely, což vysvětluje pevné spojení obou vrstev a také termín složená 

střední lamela. V přiléhající vrstvě, sekundární stěně 1 (S1), jsou fibrily uloženy do 

spirálovitého útvaru. Existuje zde několik lamel protiběžných šroubovic a pokud jsou tyto 

lamely velmi tenké, šroubovice se jeví jako křížový systém. V nejsilnější vrstvě buněčné stěny, 

sekundární vrstvě 2 (S2), probíhají fibrily pod velkým úhlem. Změna úhlu a rozdílnost uložení 

fibril způsobují lamelární strukturu vrstvy S2. V poslední terciární fibrilární vrstvě (na rozmezí 

lumenu) jsou fibrily uloženy v mírném sklonu bez striktního rovnoběžného uspořádání. Tato 

vrstva má vyšší obsah nestrukturálních látek, které dávají povrchu lumenu více či méně hladký 

vzhled [7].  

 

Obrázek 11: Model struktury buněčné stěny [7] 

ML – střední lamela, P – primární stěna, S1 – sekundární stěna 1, S2 – sekundární stěna 2, T – terciární 

stěna, W – bradavičnatá vrstva 

Systém svažujících se fibril v kombinaci s nestrukturálními ztužujícími látkami dává 

dřevu robustní, avšak ne nepružnou konstrukci, která odolává široké škále působících sil. 

Zatímco strmé uspořádání fibril ve vrstvě S2 zajišťuje odpor v tahu, mírný sklon fibril ve vrstvě 



20 

 

S1 zajišťuje odpor dřeva v tlaku. U všech typů buněk má vrstva S2 v buněčné stěně vysoké 

procentuální zastoupení. 

Vzhledem k jejich malým průměrům nebylo podrobnější studování struktury fibril možné 

až do vynalezení elektronového mikroskopu. Zatímco v dřívějších studiích byly uváděny 

mikrofibrily s průměrem 10-25 nm, s příchodem elektronového mikroskopu byly detekovány 

ještě menší jednotky, nazývané elementární fibrily. Průměr těchto fibril je uváděn okolo 3,5 nm.  

20-60 elementárních fibril tvoří mikrofibrilu. Dále okolo 20 mikrofibril tvoří vyšší 

strukturální jednotku, tzv. makrofibrilu, která je viditelná mikroskopem. Tyto makrofibrily 

tvoří lamely, jež tvoří vrstvy (např. P1, P2, S1 atd.). Takto vytvořené vrstvy tvoří buněčnou 

stěnu [7]. 

2.2.1 Vnitřní struktura fibril 

Výsledky degradačních experimentů, pozorování elektronovým mikroskopem a několika 

dalších zkoumání celulózy vyústilo v několik konceptů uspořádání molekul ve fibrilárních 

jednotkách. Společné pro všechny dále popisované modely jsou pravidelné oblasti vytvořené 

podélně uspořádanými řetězci, a to jak rovnoběžnými, tak i nerovnoběžnými. Modely se od 

sebe liší především ve vzhledu méně uspořádaných oblastí. Všechny modely mohou být shrnuty 

do tří základních principů [7]. 

1. Podélně uspořádané molekuly přechází z jedné uspořádané oblasti do oblasti další, 

přechodová oblast není uspořádaná (výskyt třásňového micelárního systému). 

2. Fibrilární útvary tvoří jednotlivá vlákna skládající se z podélně uložených molekul 

a sekvencí do uspořádaných a neuspořádaných oblastí. 

3. Uspořádané oblasti jsou vytvořeny seskupením řetězců uložených v podélném směru. Oblasti 

záhybů mezi přilehlými seskupeními řetězců jsou nejméně uspořádanými oblastmi. 
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Obrázek 12: Tři základní modely pro uspořádání celulózových molekul ve fibrilárních jednotkách 

(a1 – c1) a jejich příslušné varianty (a2 – c2) [7] 

a) Uspořádané oblasti s přechodnými molekulárními řetězci z jedné uspořádané oblasti do druhé 

b) Jednotlivé fibrilární jednotky se sekvencemi uspořádaných a neuspořádaných oblastí 

c) Fibrilární jednotky sestávající ze složených celulózových řetězců 

3. Lepidla 

Dle expozice budoucího lepeného výrobku na bázi dřeva lze použít více druhů lepidel. 

Lepidla se dělí dle různých kritérií a hledisek, mezi které lze zařadit zejména účel využití 

lepidel; princip tuhnutí, obsah rozpouštědel či jiné. Výběr lepidla zohledňuje jeho cenu, způsob 

nanášení, pevnost lepeného spoje a jeho trvanlivost. Každé lepidlo má odlišnou chemickou 

stavbu a je aplikováno za různých podmínek, ať už časových, teplotních nebo tlakových [9]. 

3.1 Rozdělení lepidel 

Dle původu se lepidla rozdělují na přírodní a syntetická, tyto dvě kategorie mají další dílčí 

dělení. Přírodní lepidla se dělí na lepidla rostlinná (kaučuková, pektinová, dextrinová, 

škrobová) a živočišná (např.: kaseinová, albuminová). Syntetická lepidla se dělí na lepidla 

kapalná (nebo též roztoková, disperzní), polotuhá (přilnavá) a tuhá (tavná).  
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Dle principu vytvrzení lze lepidla s kapalnou fází rozdělit na lepidla: 

1. Dvousložková reaktivní (vytvrzují se chemickou reakcí dvou složek), patří sem 

epoxidy, polyuretany, fenolformaldehydová, močovinoformaldehydová aj. 

2. Jednosložková reaktivní (vytvrzují se vulkanizací vzdušnou vlhkostí), patří sem 

polyuretany, kyanoakryláty, silikony. 

3. Rozpouštědlová (vytvrzují se odpařením rozpouštědel), patří sem kaučuková, 

polyuretanová, nitrocelulózová aj. 

4. Vodná roztoková (vytvrzují se odpařením vody), patří sem škrobová, dextrinová, 

kaseinová, deriváty celulózy aj. 

5. Vodná disperzní (vytvrzují se odpařením vody a spojením jednotlivých částí 

polymeru do souvislého filmu).  

Dle principu vytvrzení lze lepidla s pevnou fází rozdělit na lepidla: 

1. Tavná (do lepivého stavu se přivedou roztavením, vytvrzují ochlazením). 

2. Redispergovatelné prášky (rozmícháním ve vodě vznikne disperze, která 

vytvrzuje odpařením vody a spojením částic polymerů za vzniku souvislého 

filmu) [10]. 

3.2 Lepidla pro dřevěné konstrukční prvky 

Pro dřevěné nosné konstrukce se zpravidla používají lepidla reaktivní. Princip vytvrzení 

reaktivních lepidel spočívá v chemické reakci vyvolané ve filmotvorné složce. Tuto reakci lze 

vyvolat různými způsoby, mezi které patří například zvýšení teploty nebo přídavek tvrdidla 

[11]. 

3.2.1 Normativně ověřená lepidla 

Lepidla pro konstrukční účely vyžadují splnění požadavků EN 302–1 až 7. Pro konkrétní 

materiálovou bázi lepidel pro nosné dřevěné konstrukce existují následující normy: 

a) ČSN EN 301 Fenolická a aminová lepidla – rozděluje fenolická a aminová 

lepidla na dva typy lepidla. Typ I, jež jsou trvanlivá při klimatických podmínkách 

odpovídajících obsahu materiálové vlhkosti při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti okolního 

vzduchu přesahující 65 % pouze pár týdnů v roce; při obsahu materiálové vlhkosti odpovídající 

teplotě 20 °C a relativní vlhkosti okolního vzduchu přesahující 85 % pouze pár týdnů v roce; 

nebo jsou trvanlivá při podmínkách vedoucích k vyšší materiálové vlhkosti než při 20 °C a 85% 

vlhkosti okolního vzduchu. Lepidlo typu II je pro použití při klimatických podmínkách 
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odpovídajících obsahu materiálové vlhkosti při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti okolního 

vzduchu přesahující 65 % pouze pár týdnů v roce [12]. 

Norma definuje aminoplasty – syntetické pryskyřice vyrobené kondenzační reakcí (-NH 

nebo -NH2 skupiny aminů nebo amidů s aldehydy), fenolické pryskyřice – syntetické 

pryskyřice vyrobené kondenzační reakcí fenolu a aldehydu, a polykondenzační lepidla – směsi 

tvořené pryskyřicí, jež vznikla polymerizační reakcí zahrnující eliminaci vody, obvykle s 

tvrdidlem [12]. Zástupcem fenolických lepidel jsou například resorcinolformaldehydová (RF) 

a fenolresorcinolformaldehydová pryskyřičná lepidla (PRF), melamin/močovino – 

formaldehydová pryskyřičná lepidla (MUF) pak zastupují lepidla aminová. 

Fenolformaldehydová lepidla jsou jako jednosložková vyráběna reakcí fenolu, kresolů 

a xylonů (nebo jejich směsí) a formaldehydu v alkalickém prostředí. K urychlení reakce při 

výrobě se jako katalyzátor používá kondenzační reakce silných alkálií (hlavně hydroxidu 

sodného, někdy hydroxidu barnatého). Při výrobě se používají hlavně syntetické fenoly, které 

v reakci s formaldehydem v alkalickém prostředí vytváří fenolalkoholy a z nich dále 

pryskyřičné produkty, rezoly. Výroba z kresolů a xylonů měla klesající tendenci a v současné 

době se takřka nevyužívají. Jako dvousložková fenolformaldehydová lepidla se zpracovávají 

dvě skupiny fenolformaldehydových rezolů. První skupinu tvoří roztoky reaktivních rezolů 

v organických rozpouštědlech (obvykle acetonu a ethylalkoholu). Do druhé skupiny patří vodné 

roztoky fenolformaldehydových rezolů. 

Melaminformaldehydová lepidla se vyrábí reakcí melaminu a formaldehydu ve vodném 

roztoku. V první fázi vznikají adiční sloučeniny, obsahující methylolové skupiny. Jejich další 

reakcí při zvýšené teplotě vznikají melaminformaldehydové pryskyřice [13]. 

b) ČSN EN 15425 Jednosložková polyuretanová lepidla – rozděluje tato lepidla 

na lepidla typu I a lepidla typu II. Typ I je pro použití při dlouhému vystavení vysokým teplotám 

(nad 50 °C) nebo při teplotách do 50 °C a plném působení povětrnostních podmínek. Typ II je 

pro použití do vytápěných a větraných budov, venkovních prostředí chráněných proti 

povětrnosti nebo při krátkodobém působení povětrnosti při teplotách do 50 °C [14]. 

Jednosložkovým polyuretanovým lepidlem rozumíme například předpolymery lineárních 

polyesterů a diisokyanátů s koncovými hydroxylovými skupinami v roztoku organických 

rozpouštědel neobsahujících vodu nebo alkohol [13]. 
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c) ČSN EN 16254 +A1 Emulsní polymery síťované izokyanáty (EPI) – norma 

rozděluje EPI lepidla na lepidla typu I a lepidla typu II. Lepidla typu I jsou trvanlivá při 

klimatických podmínkách odpovídajících obsahu materiálové vlhkosti při teplotě 20 °C a 

relativní vlhkosti okolního vzduchu přesahující 65 % pouze pár týdnů v roce; při obsahu 

materiálové vlhkosti odpovídající teplotě 20 °C a relativní vlhkosti okolního vzduchu 

přesahující 85 % pouze pár týdnů v roce. Lepidla typu II jsou určena pro použití při 

klimatických podmínkách odpovídajících materiálové vlhkosti při teplotě 20 °C a relativní 

vlhkosti okolního vzduchu přesahující 65 % pouze pár týdnů v roce. Dále tato norma klasifikuje 

lepidla dle maximální teploty při jeho zkoušení (50 °C, 70 °C, 90 °C) a maximální tloušťky 

nanášené vrstvy při použití (0,1 mm, 0,2 mm, 0,3 mm).  

Norma definuje tato lepidla jako polymery na bázi vody nebo směsi těchto polymerů 

síťované izokyanáty (jako tvrdidlo) [15]. 

d) EN 12436 Kaseinová lepidla – tato norma definuje kasein jako protein 

vysrážený z odstředěného mléka, který se po přidání dalších reaktantů používá jako lepidlo na 

dřevo [16]. Norma nijak kaseinová lepidla neklasifikuje, pouze definuje klimatické podmínky 

pro jeho použití (při plném vystavení klimatických podmínek při teplotách nepřekračující 

50 °C). 

3.2.2 Lepidla bez normativních předpisů 

V praxi se také pro konstrukční účely používají lepidla epoxidová. Řadí se mezi lepidla 

reaktivní, tuhnoucí po přidání tvrdidel. Výroba spočívá v přípravě epoxidové pryskyřice reakcí 

vícemocných fenolů a epichlorhydrinu. Vzhledem k poměru těchto dvou složek vznikají různé 

pryskyřice s odlišnými vlastnostmi, jež se dají ovlivnit např. změkčovadly, ale jako lepidla se 

mohou využívat i bez dalších úprav. V nevytvrzeném stavu se nachází buď v kapalné nebo 

pevné fázi. 

Dalšími lepidly jsou lepidla PVAc, neboli polyvinylacetáty. Vyrábějí se s 35 až 45% 

obsahem sušiny. Roztoky polyvinylacetátu se mohou upravovat přídavkem změkčovadel nebo 

syntetických a přírodních pryskyřic. 

3.2.3 Lepidla na přírodní bázi  

Ve fázi výzkumu jsou lepidla novodobá, u nichž neexistuje normativní dokument. Jsou 

to lepidla na bázi přírodních materiálů, u nichž můžeme pomocí malých úprav dosáhnout 

chování a vlastností syntetických pryskyřic. Tyto podmínky splňuje pouze malý počet 
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materiálů, mezi které patří taniny, ligniny, karbohydráty, nesaturované oleje a proteinové 

hydrolyzáty. Na tento seznam do budoucnosti s největší pravděpodobností přibydou proteiny 

[17].  

a) Taninová lepidla – Název tanin představuje dvě třídy chemických sloučenin 

převážně fenolických bází: hydrolyzovatelné taniny a kondenzované taniny. Tvořily je směsi 

jednoduchých fenolů, jako jsou pyrogalol a elagické kyseliny, a esterů cukru, hlavně glukózy, 

s gallovými a digallovými kyselinami [18]. Nedostatek makromolekulární struktury v jejich 

přirozeném stavu, nízká nukleofilita, omezená celosvětová produkce a vysoká cena ovlivnily 

jejich používání. Nicméně nově používaná kopolymerovaná lepidla připravená kopolymerizací 

hydrolyzovatelných taninů s fenolem a formaldehydem přinesly velmi dobré výsledky. Přesto 

přes 90 % celosvětové produkce (200 000 tun p.a.) komerčně využívaných taninů tvoří tzv. 

kondenzované taniny, jež jsou pro výrobu lepidel a pryskyřic atraktivnější jak po chemické, tak 

ekonomické stránce. Kondenzované taniny jsou rozšířené zejména pro jejich značnou 

koncentraci ve dřevě nebo kůře různých stromů (např. akát) [17].  

b) Ligninová lepidla – Přes značnou výzkumnou činnost směřující k výrobě 

ligninových lepidel, neexistuje žádné čistě ligninové lepidlo. Jako takové nevykazují žádná 

zlepšení v chemické reaktivitě, kvalitě produktu nebo barvě, s porovnáním s konvenčně 

používanými materiály. Nevýhodami použití ligninů jako lepidla jsou jeho malá reaktivnost, 

což v porovnání s fenoly způsobuje pomalejší tvrdnutí, a obavy z chemického kolísání 

suroviny. Chemická struktura ligninu je velmi složitá, a navíc, na rozdíl od taninu, nejsou 

jednotlivé molekuly ustanoveny v žádnou určitou strukturu. To znamená, že neexistuje žádná 

universální molekula ligninu extrahovaného z jehličnanu, listnáče nebo obilniny [17]. 

c) Tanino-ligninová lepidla – Jde o slibnější technologie týkajících se ligninových 

lepidel. Rozdělují se na lepidla pro dřevotřískové a jiné aglomerované dřevěné panely na bázi 

směsi taninu/hexaminu a předem glyoxylovaného ligninu a lepidla podobných formulací pro 

kompozity zemědělských vláken při vysokém obsahu pryskyřice. Byly vyvinuty směsi 

taninových lepidel na vnitřní dřevěné panely, kde lignin tvořil podstatnou část panelového 

pojidla (50 %), ve kterých není potřeba použití syntetické pryskyřice. Používá se lignin s nízkou 

molekulovou hmotností získaný rozvlákňováním pšeničné slámy kyselinou mravenčí/octovou 

[17].  

d) Proteinová lepidla – Výzkum se mimo jiné zaměřuje především na sójový 

protein. Sojová a glutenová lepidla jsou relativně nová a existuje několik různých technologií. 

První je založena na reakci hydrolyzátu sójového proteinu s formaldehydem, jež se následně 
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smíchá s formaldehydovou pryskyřicí a izokyanátem. V druhé technologii se předem 

glyoxylovaný sójový protein nebo hydrolyzát glyoxylovaného glutenového proteinu smíchá 

buď s fenolformaldehydovou pryskyřicí nebo s flavonoidním taninem, k němuž je přidáno  

20-25 % izokyanátu. Poslední, třetí technologie zaznamenala i industriální využití, je založena 

na reakci hydrolyzátu sójového proteinu s maleinanhydridem [17]. 

e) Sacharidová lepidla – Sacharidy ve formě polysacharidů, gum, oligomerů 

a monomerních cukrů se při výrobě lepidel používají mnoho let. V lepidlech na dřevo se 

používají dle tří různých funkcí. Buď jako modifikátory již existujících formaldehydových 

a močovinoformaldehydových lepidel, k vytvoření degradačních sloučenin, jež mohou být 

následně použity jako základní stavební jednotky lepidel anebo přímo jako lepidla na dřevo. 

Další cestou k použití sacharidů vede k furanickým pryskyřicím. Přestože jejich základ tvoří 

furfuraldehyd a furfurylalkohol, jež jsou derivovány ze sacharidů odpadních rostlinných 

materiálů, dnes se tyto pryskyřice považují za čistě syntetické [19]. Tyto složky jsou relativně 

drahé, přesto jejich použití na lepení dřevěných panelů vykazuje dobré výsledky. Úspěšně se 

používají i v jiných oblastech lepení, avšak je třeba brát v potaz vysokou toxicitu 

furfurylalkoholu před proběhnutím reakce, proto je třeba zvážit použití těchto pryskyřic na 

lepení dřeva [17].  

f) Lepidla na bázi nenasycených olejů – Nasycené a nenasycené rostlinné oleje 

jsou v dnešní době velice rozšířeny pro různé účely za velmi příznivé ceny. Tyto oleje jsou 

převážně směsí triglyceridů, tedy esterů s malým množstvím volných mastných kyselin. Podíl 

volných mastných kyselin závisí jak na druhu rostliny, ze které jsou extrahovány, tak na 

podmínkách samotné extrakce. Většina z těchto lepidel se nepoužívají na dřevo ani kompozity 

z něj. Do současnosti jsou v literatuře uváděny pouze dvě lepidla, kde byly deriváty oleje ze 

semen použity jako lepidla dřevo. Například lněný olej byl použit k přípravě pryskyřice, jež se 

dá použít jako lepidlo. Po chemické stránce se zaměřují na epoxidaci olejových dvojných vazeb, 

následované zesíťováním cyklickým anhydridem kyseliny polykarboxylové. Reakci zapříčiní 

přídavek malého množství kyseliny polykarboxylové [17]. 

3.3 Základní požadavky na vlastnosti lepidel 

Znalosti ohledně struktury polymeru vedou k porozumění vlastností, jež jsou důležité jak 

pro proces lepení, tak pro dosažení nejlepší konečné kvality lepeného materiálu. Aspekty 

polymerů, které musí být posouzeny, zahrnují použití, třídu, typ a velikost polymeru. Lepidla 

mohou být rozdělena nejen podle jejich použití, ale také podle jejich stálosti a neměnnosti. 

Různá použití si podmiňují materiály s rozdílnými mechanickými vlastnostmi a tím do značné 
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míry ovlivňují chemickou strukturu polymeru. Musí být bráno v potaz, že vlastnosti polymerů 

jsou velmi ovlivňovány podmínkami, kterým jsou vystaveny. Kromě toho jsou vlastnosti 

mnoha polymerů proměnlivé vzhledem k jejich stárnutí. V průběhu času, oxidací polymeru, 

dochází buď k vyztužení materiálu, nebo k depolymerizaci lepidla. Dalším faktorem ovlivňující 

vlastnosti polymeru je jejich molekulovou hmotnost. [9]. 

Tzv. hrubá penetrace nastává u většiny pryskyřic při nízké viskozitě, zatímco průnik do 

buněčné stěny umožňují pryskyřice s obsahem látky o malé molekulové hmotnosti. Tarkow 

a kol. (1966) studoval kritickou molekulovou hmotnost polyethylenglykolu potřebnou 

k průniku buněčnou stěnou smrku sitka. Jejich studie určila tuto kritickou molekulovou 

hmotnost na 3000 při pokojové teplotě. Autoři spekulovali, že vyšší teplota by vedla k vyšší 

kritické molekulové hmotnosti vlivem větší mobilitě polymerů buněčné stěny. Ve složení 

komerčních lepidel jsou typické široké distribuce molekulových hmotností. Podíly menších 

molekulových hmotností nežli 3000, jsou u komerčních lepidel běžné, a proto existuje potenciál 

průniku buněčnými stěnami u většiny lepidel. Před polymerací lepidla pronikajícího do 

buněčné stěny dřevo nabobtná a lepidlo jej plastifikuje. Toto bylo popsáno u pMDI (polymerní 

difenylmethandiisokyanát) a fenolformaldehydových lepidel s nízkou molekulovou hmotností 

(Marcinko a kol., 1988; Laborie, 2002; Frazier, 2003). 

3.3.1 Molekulová hmotnost polymeru  

Pro vytvoření vazby, musí lepidlo pronikat do lumenů a do buněčných stěn, což je 

zajištěno při použití nízkomolekulárních složek. Nicméně, jakmile se vytvoří vazba, je 

požadován odpor materiálu k tečení, což zaručují vysokomolekulární složky. Lepidlo s vyšší 

molekulovou hmotností má tendenci vytvrdit se dříve díky méně potřebných reakcí vytvářející 

vytvrzený produkt. Polymer s vyšší molekulovou hmotností může vést k řešení problému 

s rozpustností a stabilitou lepidla. Proto je při navrhování polymerů jako lepidla třeba zaručit 

vyváženost mezi nízkou molekulovou hmotností (pro dobré smáčení dřeva) a vysokou 

molekulovou hmotností (pro rychlejší vytvrzení a zaručení odporu k tečení, jakmile se vytvoří 

vazba). Molekulová hmotnost je přímo úměrná velikosti molekul. Jakmile překročí určitou 

hranici, dojde ke zpomalení pohyblivosti molekul a zároveň je omezena možnost průniku 

molekul lepidla do buněčné stěny a do kapilárního systému, jenž tvoří jednotlivé mikrofibrily 

celulózy [9]. 
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Stanovení molekulové hmotnosti polymeru 

Jestliže chceme zjistit molekulovou hmotnost polymeru, nejde čistě o molekulovou 

hmotnost, ale o distribuci molekulových hmotností v něm. Při nejlepším můžeme mluvit o 

průměrné molekulové hmotnosti a popsat distribuci molekulových hmotností okolo průměru. 

To znamená vyjádření, kolik molekul polymeru ve vzorku má průměrnou molekulovou 

hmotnost, kolik jich má hmotnost menší nebo větší a o kolik se od průměru liší (znázornění na 

obrázku č. 13). 

 

Obrázek 13: Distribuce molekulových hmotností metodou SEC 

Na obrázku vidíme graf, který je výsledkem rozměrově vylučovací chromatografie (SEC 

z anglického size exclusion chromatography), který nám udává průměrnou hodnotu molekulové 

hmotnosti (na vrcholku grafu), kolik molekul polymeru má tuto hmotnost a kolik jich má jinou 

hmotnost. 

Rozměrově vylučovací chromatografie 

Technologie SEC se provádí ve třech krocích. V prvním kroku dojde k rozpuštění 

polymeru, většinou v rozpouštědle THF (tetrahydrofuran). Poté je roztok polymeru promýván 

kolonou, která je naplněná drobnými porézními kuličkami různých materiálů. Velikosti pórů se 

liší, a to z toho důvodu, aby při promývání roztoku polymeru přes kolonu došlo k rozptýlení 

molekul polymeru na jejich cestě skrz. Řetězce uvíznou v otvorech kuliček, ale nezůstanou tam. 

Po zachycení znovu opustí kuličku a putují dále, než se zachytí v dalším otvoru. Takto 

pokračuje až na konec kolony. Doba, kdy molekula doputuje na konec kolony se pro jednotlivé 

velikosti molekul liší. Velké molekuly polymeru s vyšší molekulovou hmotností se do menších 

otvorů a pórů kuliček nedostanou. Jelikož je zastoupení větších pórů, kam se takové molekuly 
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vlezou, podstatně méně, je i jejich cesta kolonou rychlejší. Naproti tomu menší molekuly 

polymeru s menší molekulová hmotností se mohou zachytit ve více pórech, proto je jejich cesta 

kolonou pomalejší. 

Jestliže je chromatograf správně konfigurován, lze molekulární hmotnost polymeru určit 

pouze na základě naměřeného času, který byl zapotřebí k vyloučení polymeru skrz kolonu. 

Přístroj zároveň obsahuje detektory, jež jsou schopné určit počet prošlých polymerů v určitých 

časech. Takto dostaneme graf závislosti počtu vyloučených molekul polymeru na čase 

(Obr. 14). 

 

Obrázek 14: Závislost počtu prošlých molekul na čase  

Jelikož lze z naměřeného času vypočítat molekulová hmotnost, dá se graf na obrázku 

č. 14 převést na graf zobrazený na obrázku č. 13. Je zjevné, že čím vyšší je molekulová 

hmotnost molekuly, tím kratší čas k průchodu kolonou potřebuje. Proto na grafu v obrázku 

č. 13 je molekulová hmotnost molekul polymeru zleva doprava klesající. 

Touto metodou sice lze zjistit distribuci molekulových hmotností molekul polymeru, ve 

skutečnosti však měří hydrodynamický objem, jenž vyjadřuje objem spirálovitého polymerního 

řetězce v roztoku, avšak je dáno, že čím větší je hydrodynamický objem, tím větší je také 

molekulová hmotnost. Skutečné molekulové hmotnosti se z této metody pouze aproximují, a to 

z porovnání hydrodynamického objemu zkoušeného polymeru a určitého standartu, většinou 

polystyrenu, pro který přesně známe vztah mezi hydrodynamickým objemem a molekulové 

hmotností [20]. 
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MALDI hmotnostní spektroskopie 

Z anglického matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectroscopy, zkráceně 

MALDI hmotnostní spektroskopie. 

Prvním krokem, stejně jako u rozměrově vylučovací chromatografie, je rozpuštění 

polymeru v rozpouštědle. K tomuto roztoku přidáme speciální složku, jako je trans-skořicová 

kyselina, nebo kyselina 2,5-dihydroxybenzoová. Výběr této složky se liší polymer od polymeru 

a je důležitá, protože absorbuje ultrafialové záření. Absorbentu UV záření se zpravidla přidává 

o 104 více než zkoumaného polymeru. Takto vytvořená směs se umístí do vzduchotěsné 

komory. Poté, pomocí vakuové pumpy, dojde k odsátí veškerého vzduchu z komory. Jakmile 

dojde k odsátí, rozpouštědlo se zcela vypaří a v komoře zůstane vrstva UV pohlcující 

sloučeniny s trochou zkoumaného polymeru. Dá se říct, že je polymer dispergován v matrici 

UV absorbující sloučeniny. V dalším kroku dojde k vyzáření laserového paprsku na připravený 

vzorek. Do vzorku vniká veliké množství energie, jejíž část polymery absorbují z matricového 

materiálu. Jakmile k tomu dojde, polymery se díky vysoké teplotě a sníženému tlaku vypaří. 

Nežli dojde k jejich vypaření, stanou se nabitými iony, což je pro další průběh zkoušky důležité. 

To proto, že se vypaří mezi dvě elektrody, které jsou do komory zabudovány. Jde o kladnou 

katodu a zápornou anodu. V závislosti na typu polymeru a v závislosti na použitém matricovém 

materiálu budou z vypařených polymerů buď kationy, nebo aniony. Pokud jde o kationy, 

umístíme katodickou elektrodu za zkoušený vzorek a naopak. Tím docílíme toho, že iony putují 

k elektrodě umístěné před vzorkem (katodě s opačným nábojem). Pokud vše uděláme správně, 

můžeme využít akcelerace k vyslání molekul polymeru k detektoru na vzdáleném konci 

komory. Většinou má každá molekula polymeru stejný náboj, to znamená, že je aplikována 

stejná elektrická síla na každou molekulu polymeru, jakmile dochází k akceleraci v oblasti 

elektrického pole mezi dvěma elektrodami. Je třeba mít na paměti rozdílnou hmotnost 

jednotlivých molekul polymeru. Z Newtonova zákona vyplývá, že síla F je rovna násobku 

hmotnosti m a zrychlení a. Dle tohoto vztahu lze usuzovat, že při konstantní síle F je akcelerace 

a s rostoucí hmotností m menší. U molekul polymerů s většími molekulovýmimi hmotnostmi 

to znamená delší čas, než dorazí k detektoru umístěnému na konci komory. To znamená, že 

detektor zasáhnou nejprve molekuly s menšími molekulovými hmotnostmi a molekuly 

s většími molekulovými hmotnostmi ho zasáhnou jako poslední. Výhoda této metody spočívá 

ve společném zasažení detektoru molekulami se stejnou molekulovou hmotností a v pořadí od 

nejmenší molekulové hmotnosti po nejvyšší [21]. 
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Obrázek 15: Zjednodušený nákres aparátu MALDI [22] 

Jakmile molekuly zasáhnou detektor, přístroj zaznamená pík. Velikost píku je úměrná 

počtu molekul, jež zasáhly ve stejný čas. Výstup této zkoušky je série píků, u kterých když se 

spojí vrcholy, vznikne křivka zobrazující distribuci molekulových hmotností [21]. 

 

Obrázek 16: Výstup z měření na aparátu MALDI [22]. 

Výhodou metody MALDI oproti metody SEC je větší přesnost z důvodu absence 

porovnávání polymeru ke standartu, bez něhož se metoda SEC neobejde. 

4. Metody detekující lepidlo v buněčné stěně 

Co se týče dřeva a jeho adheze, je potřeba věnovat se interakcím na úrovni nanometrů 

a méně. To proto, že těchto velikostí dosahují základní elementy dřeva. Velikosti celulózových 
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fibril, hemicelulózových částí a ligninových sítí se pohybují v desítkách nanometrů. Z toho 

důvodu, aby došlo k adhezi, je zapotřebí, aby lepidlo se dřevem reagovalo na molekulární 

úrovni. Problém s porozuměním této specifické adheze je nedostatek poznatků o tom, co se 

nachází na povrchu dřeva. Přestože je celulóza převažující složkou dřeva, nemusí být hlavní 

složkou na jeho povrchu. Jestliže je pronikání do lumenu buňky důležité, pak je stejně důležitá 

i adheze k ligninu. To je způsobeno tzv. bradavičnatou vrstvou, která se vyskytuje v mnoha 

druzích dřeva a vykazuje vysoký obsah ligninu. Štěpení ve střední lamele, která se mohou 

objevit s buňkami pozdního dřeva, vláknitými buňkami listnáčů, nebo přípravou třísek pro 

výrobu dřevotřískových desek, vedou k tvorbě povrchu s vysokým obsahem ligninu. Než 

dokážeme lépe definovat, jak musí lepidla pro vytvoření trvanlivých vazeb se dřevem 

interagovat, je tato oblast poznání stále spekulativní [9]. 

Přítomnost složek lepidla v buněčných stěnách byla v minulosti prokázána několika 

různými metodami. Pronikání formaldehydových pryskyřic do buněčné stěny prokázaly 

metody jako jsou fluorescenční mikroskopie v kombinaci se skenovací elektronovou 

mikroskopií (Furuno a Saiki 1988), autoradiografie (Smith 1971), pozorování transmisním 

elektronovým mikroskopem (Nearn 1965), skenovací elektronová mikroskopie s disperzní 

rentgenovou emisí (Smith a Coté 1971), dynamicko-mechanická analýza (Laborie a kol. 2002). 

Pro polymerní difenylmethandiisokyanát, pMDI, byla přítomnost lepidla v buněčných stěnách 

prokázána rentgenovou mikrografií a nukleární magnetickou resonanční spektroskopií 

(Marcinko a kol., 1998, Marcinko a kol., 2001). Tyto a další metody, jako je UV mikroskopie 

(Gindl a kol., 2002) a nanoindentace (Gindl a Gupta, 2002), byly použity k prokázání 

přítomnosti močovino/melamin-formaldehydu a epoxidových pryskyřic v buněčných stěnách 

(Bolton a kol., 1985, Bolton a kol., 1988, Furuno a Goto, 1975).  

Přestože metody, jako je například mikroskopie atomárních sil (AFM z anglického 

atomic force microscopy) nebo nanoindentace, fungují nejlépe, jakmile se morfologie povrchu 

liší pouze o nanometry, drsnost povrchu dřeva se liší o mikrometry [9]. 

4.1 Optická mikroskopie 

V minulosti bylo vydáno mnoho studií o používání optické mikroskopie týkajících se 

pozorování míry průniku lepidla do dřeva (např. Nearn, 1974; Saiki, 1984; aj.). Většina raných 

studií byla omezena na kvalitativní analýzy. Digitální zpracování obrazu a analýza byla 

zavedena začátkem 90. let a umožnila rychlé a kvantitativní vyhodnocení průniku lepidla 

(Johnson a Kamke, 1992). S postupem času se prokázala jako nejúčinnější optickou 
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mikroskopií fluorescenční mikroskopie, a to díky možnosti aplikací, u nichž je v mezifázové 

oblasti špatný barevný kontrast (Furuno a kol., 1983; Furuno a Saiki, 1988; Brady a Kamke, 

1988). 

4.1.1 Fluorescenční mikroskopie 

Tato mikroskopie se zakládá na poznatku, že některé látky emitují záření o větší vlnové 

délce po absorbci krátkovlnného UV záření = fluorescence. Fluorescenční mikroskopie je 

nepostradatelnou pro obor biologie nebo například lékařství. Pracuje se dvěma metodami, 

epifluorescence (pozorování v odrazeném světle) a diafluorescence (pozorování 

v procházejícím světle). Druhá jmenovaná metoda se však v současnosti nepoužívá z důvodu 

silnější fluorescence dosažené dopadajícím zářením. 

Oproti světelnému mikroskopu se mikroskop fluorescenční odlišuje svou stavbou. 

Základní části tvoří světelný zdroj poskytující světlo o vysokém podílu krátkovlnného světla. 

selekční filtry, dichroické zrcátko, ochranné filtry a optika mikroskopu. Jako světelné zdroje se 

používají vysokotlaké rtuťové či xenonové výbojky, v některých případech je použitelná 

i halogenová žárovka. Selekční filtry (též excitační nebo budící filtry) selektují ze světla 

výbojky monochromatické světlo. Dichroické zrcátko odráží excitační světlo určité vlnové 

délky směrem ke vzorku a odráží paprsky excitačního světla zpět ve směru zdroje. Filtrem se 

pak zachytí zbytky excitačního světla, jež nebylo k excitaci použito a propustí jen fluorescenční 

světlo, a tak poskytne černé pozadí k fluorescenčnímu obrazu. Selekční filtr spolu se zrcátkem 

a ochrannými filtry se umisťují do specializované optické kostky. Účelem optiky je propustit 

do roviny vzorku co nejvíce energie budícího zařízení a zároveň zachytit maximum 

fluorescenčního světla emitovaného ze vzorku [23]. 

Aby bylo možné určit přítomnost lepidla ve dřevě, je třeba dřevo opatřit látkou, jež na 

výsledném obrazu vytvoří barevné rozdíly, nebo rozdíly v intenzitě světla, díky kterým 

jednoznačně rozlišíme dřevo od aplikovaného lepidla. 

Mikroskopie atomárních sil 

Další možnou zobrazovací metodou pro detekci lepidla v buněčné stěně je tzv. AFM 

mikroskopie. AFM (z anglického atomic force microscopy), je druh mikroskopie SPM neboli 

mikroskopie skenující (rastrující) sondou (z anglického scanning probe microscopy). SPM 

mikroskopy jsou navrhnuty na měření lokálních vlastností, jako jsou výška, drsnost, 

magnetismus. SPM sonda skenuje malou plochu vzorku a současně měří uvedené vlastnosti. 
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AFM pracuje měřením síly mezi sondou a vzorkem. Obyčejně sonda zaujímá tvar 3-6 µm 

vysoké pyramidy s ostrým hrotem na konci a 15-40 nm velkým koncovým poloměrem. 

Přestože je postranní rozlišení malé (~30 nm), díky tzv. konvoluci (používá se v počítačové 

grafice pro zpracování dvourozměrného obrazu), může být vertikální rozlišení až 0,1 nm. 

K získání rozlišení obrazu AFM se měří svislé a boční výchylky ramena pomocí optické páky. 

Optická páka pracuje tak, že odráží laserový paprsek mimo rameno. Odražený paprsek tak 

dopadá na polohově citlivý fotodetektor skládající se ze čtyř segmentů. Rozdíly signálu mezi 

segmenty fotodetektoru indikují pozici laserové tečky a tím i úhlové výchylky ramena. 

 

Obrázek 17: Schéma principu AFM [24] 

AFM pouze neměří sílu na vzorku, ale také ji reguluje, což umožňuje pořízení snímků i 

při velmi nízkých silách. Smyčka zpětné vazby se skládá ze skeneru trubice, jež řídí výšku 

špičky, ramena, optické páky, která měří lokální výšku vzorku a obvodu zpětné vazby, která se 

snaží zachovat průhyb ramena upravováním napětí použitého na skeneru. Dobře zkonstruovaná 

smyčka zpětné vazby je pro kvalitní výkon mikroskopu nezbytný [24]. 

 

4.1.2 Aplikace optické mikroskopie k detekci lepidla 

K pozorování formaldehydové pryskyřice ve dřevě použili tuto metodu například Furuno 

a kol. (1983), kdy použili rtuťovou výbojku a excitační UV filtr. Vzorky byly natřeny 0,2% 

vodným roztokem akridinové žluti, která byla snadno absorbována dřevem, ale ne 

formaldehydem, čímž se zvýšila fluorescence dřeva. Autoři v práci použili metodu 

epifluorescence. V této studii byla kromě penetrace sledována také pevnost vzorků ve smyku, 
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jež dle autorů souvisí s úhlem, který svírá textura s lepenou spárou. Autoři tak připravili řadu 

vzorků s řízeným úhlem textury až do 5°. Právě při tomto 5° úhlu byla zaznamenána jak největší 

smyková pevnost, tak i největší průnik aplikovaného lepidla [25]. Brady a Kamke (1988) 

použili obdobný proces k zobrazení PF lepidla v douglasce a osice. Nicméně místo žluti použili 

0,2% vodný roztok akridinové červeně. Při pozorování průniku PF lepidla do osiky 

zaznamenali rozdílné výsledky při různých vlhkostech dřeva (větší penetrace při 15% vlhkosti 

nežli u 4%). Průnik lepidla do jarního a letního dřeva se u této dřeviny nelišil, avšak u douglasky 

byl zaznamenán mnohem větší průnik PF lepidla do jarního dřeva. Brady a Kamke (1988) také 

uvedli důkaz o zvýšení průniku PF lepidla do osiky za použití tlaku. Zjistili, že tlak 2,1 MPa 

byl pro maximální dosažený průnik dostatečný a se zvyšujícím se tlakem se průnik nezvyšoval 

[26]. Johnson a Kamke (1992) potlačili fluorescenci dřeva žlutého topolu v tenkých sekcích PF 

vazby použitím 0,5% vodného roztoku toluidinové modři O. Prokázali ovlivnění průniku 

lepidla do dřeva způsobem konsolidace nebo způsobem dodávání tepla během lisování. Uvedli 

zvýšené pronikání PF lepidla při přivádění páry a naznačili, že kondenzát páry zředí pryskyřici 

a její tlak nutí pryskyřici proniknout hlouběji do dřeva [27]. Sernek a kol. (1999) studovali 

průnik močovinoformaldehydového lepidla (MUF) do buku. Řezy byly provedeny na tloušťku 

60 µm, ošetřeny 0,5% zářivým roztokem sulfaflavinu a následně namočeny v 0,5% vodném 

roztoku safraninu O. Autoři použili rtuťovou výbojku, 365-nm excitační filtr a 420-nm emisní 

filtr. Tento postup vedl k jasné fluorescenci MUF, přičemž detaily struktury dřeva byly stále 

viditelné. Ve své studii autoři uvedli, že maximální hloubka průniku dřeva nastala při obsahu 

vlhkosti dřeva 9 %. U lepidel s vodným základem ovlivňuje voda průnik lepidla dvěma 

protichůdnými způsoby. Na jedné straně, dřevo obsahující nízké procento vlhkosti rozptyluje 

rozpouštědlo a polymer rychleji do podkladu. Na straně druhé je pak fakt, že voda je přednostně 

adsorbována suchou buněčnou stěnou, čímž se zvyšuje účinný obsah pevných látek v lepidle, a 

tím dochází ke zrychlení koalescence a zvýšení viskozity. V této studii byl prokázán nižší 

průnik MUF pryskyřice v radiálním směru než ve směru tangenciálním. To autoři připisovali 

větší struktuře cév a většímu počtu radiálních teček. Druhy dřeva, jež vykazují nízkou 

propustnost (například jádrové dřevo douglasky) výrazně omezují pronikání pryskyřice jak 

v radiálním, tak tangenciálním směru [28].  

4.2 Elektronová mikroskopie 

Metody elektronové mikroskopie umožňují vysokou úroveň zvětšení a větší hloubku 

ostrosti než u optické mikroskopie. Velká hloubka ostrosti je požadovaná při pozorování 

porušených vazebných ploch. Avšak u obrazů vytvořených na stupnici šedi metodami SEM 
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(skenovací elektronová mikroskopie) nebo TEM (transmisní elektronová mikroskopie) je často 

velmi obtížné rozlišit rozhraní fází lepidla a dřeva. Bohužel kvantitativní měření průniku lepidla 

je velmi obtížné, často nedosažitelné. Prvotní uplatnění technik TEM a SEM na zkoumání 

průniku lepidel do dřeva byly kvalitativní zkoumání lepených vazeb na vzorcích překližky. 

Průnik do buněčné stěny není možné prokázat pouze metodou SEM nebo TEM. Nicméně 

v kombinaci s energiově disperzní rentgenovou analýzou (EDXA) mohou odhalit kvantitativní 

elementární koncentraci prvků v buněčné stěně (Rapp a kol., 1999) [29].  

4.2.1 Transmisní elektronová mikroskopie 

Na rozdíl od světelného mikroskopu se obraz vytváří prostřednictvím elektronů 

procházejících vzorkem, jež musíme elektronopickým systémem přenést. Ve vnitřním prostoru 

mikroskopu, stejně jako v prostoru kolem elektronové trysky, musí být vakuum. To z důvodu 

možnosti ionizace vzduchu a následného elektrického výboje mezi katodou a anodou trysky. 

Dalším důvodem je omezení náhodných srážek urychlených primárních elektronů 

s molekulami vzduchu, jež by způsobily změny energie elektronů a změny jejich směru pohybu. 

K vytvoření vakua musí být mikroskop opatřen dostatečně výkonnými vývěvami mnoha 

různých typů (rotační, difúzní, iontové a turbomolekulární). 

Každý elektronový mikroskop je vybaven elektronovou tryskou (dělem), jež je zdrojem 

elektronů. Všechny elektrony jsou v atomu vázány určitou výstupní energií a pro jejich 

uvolnění z vazby je třeba jim dodat energii větší než vazebnou. Toho lze docílit několika 

různými způsoby. V praxi našly uplatnění metody jako sekundární emise, termoemise 

a autoemise. Vytvarováním katody do tvaru písmene V lze usnadnit uvolnění elektronů v místě 

ohybu a tím zvýšit účinnost emise elektronů emitovaných z katody. Elektronová tryska je ve 

všech případech tvořena mimo katody Wehneltovým válcem, jež má proti špičce vlákna katody 

otvor. Za tímto válcem je umístěna uzemněná anoda s otvorem uprostřed. Wehneltův válec má 

v mikroskopu tu funkci, že v okolí vlákna katody vytváří elektrické pole způsobující zúžení 

svazku elektronů emitovaných z katody takovým způsobem, že těsně před otvorem anody 

vytváří tzv. křižiště. Křižiště se potom dá považovat za bodový zdroj urychlených elektronů. 

Dráha, rychlost a šířka svazku elektronů je dále upravena systémem clonek a čoček, jež spolu 

s elektronovou tryskou vytvářejí ozařovací soustavu elektronového mikroskopu. 
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Obrázek 18: Schématický nákres elektronového děla [30] 

Stejně jako u běžných mikroskopů je zapotřebí skleněných čoček, je u elektronových 

mikroskopů zapotřebí elektromagnetických čoček. Nejjednodušší elektromagnetická čočka je 

stavbou podobná solenoidu (cívka s velkým počtem závitů, jejíž délka je mnohem větší než její 

průměr). 

Základem zobrazovací soustavy TEM jsou kondenzor, objektiv a projektiv. Kondenzor 

slouží k promítání křižiště elektronové trysky na vzorek a zajišťuje jeho homogenní ozáření. 

S elektronovou tryskou tak kondenzor tvoří ozařovací část TEM. Zobrazovací část zastává 

objektiv, projektiv a luminiscenční stínítko, nebo speciální kamera. Objektiv vytváří základní 

obraz vzorku a je tvořen jednou elektromagnetickou čočkou, která je zároveň nejvýkonnější 

čočkou mikroskopu. Projektiv vytvořený obraz přenáší na stínítko, tvoří jej až čtyři 

elektromagnetické čočky. Svazek urychlených elektronů procházející vzorkem, nesoucí 

informaci o promítaném vzorku, není viditelný okem a musíme jej převést do viditelné podoby. 

K tomu slouží stínítko pokryté luminoforem. Jde o látku se schopností emitovat světlo různé 

intenzity o přibližně stejné vlnové délce v závislosti na energii a množství dopadajících 

elektronů (především ZnS). Na stínítku vytváří obraz, jež je možno vidět pouhým okem. 

V praxi se však pořizuje záznam obrazu v digitální podobě pomocí speciálních SSC kamer, jež 

jsou schopny zaznamenat změny intenzity zobrazujícího svazku elektronů [30]. 

Zatímco u transmisní elektronové mikroskopie emitované elektrony pozorovaným 

vzorkem prochází, u skenovací elektronové mikroskopie se elektrony od vzorku odráží. 
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4.2.2. Aplikace elektronové mikroskopie k detekci lepidla  

Saiki (1984) pomocí metody SEM dokázal identifikovat vliv pronikání pryskyřice na 

změně polohy porušení ve struktuře buněčné stěny. Saiki také prokázal, že PF pryskyřice a 

epoxidové pryskyřice mohou proniknout a posílit kohezi mezi vrstvami S2 a S3 buněčné stěny. 

Dochází-li k pronikání lepidla do buněčné stěny, lepidlo vstupuje z lumenu, prochází vrstvou 

S3 a převážně se usadí ve vrstvě S2 [31]. Metoda SEM/EDXA byla použita k vyhodnocení 

průniku MUF pryskyřice do buněčné stěny dřeva obsaženého v dřevotřískové desce (Bolton a 

kol., 1988). Autoři však zpochybnili přesnost této metody z důvodu velkého objemu 

excitovaného elektronového paprsku v porovnání k malé oblasti měření. Pozorování může 

například ovlivnit povlak pryskyřice v lumenu, který přispívá ke zdánlivé detekci pryskyřice 

uvnitř buněčné stěny. Analýzou systémem SEM/EDXA autoři dospěli k závěru, že MUF 

pryskyřice pravděpodobně pronikla do buněčné stěny, doporučili však metodu TEM/EDXA, 

kde je objem excitovaného paprsku mnohem menší a přítomnost lepidla v buněčné stěně 

prokazatelnější. Autoři poznamenali, že několik různých vlivů může ovlivnit objem 

excitovaného paprsku a tím naznačili, že předchozí výzkumy, v nichž nebyly stanoveny objemy 

elektronových svazků, mohly vést k chybným závěrům [32]. 

4.3 Další metody  

Gindl a kol. (2002) zjistili penetraci melaminové složky MUF lepidla do buněčné stěny smrku 

za použití UV absorbančních spekter zachycených fotometrem. Autoři tvrdí, že tato metoda 

poskytuje lepší prostorové rozlišení, nežli SEM/EDXA s výhodou absence chemického 

ošetřování vzorků [33]. White a kol. (1977) použili k určení hloubky průniku resorcinol-

formaldehydového lepidla, jež bylo označeno bromem, neutronovou aktivační analýzu. Vzorky 

byly řezány rovnoběžně s rovinou lepené spáry pomocí mikrotomu. Poté byly ozařovány a byla 

měřena intenzita emisí γ záření z izotopů bromu. Výsledkem byla relativní míra koncentrace 

bromu (tudíž koncentrace lepidla) s prostorovým rozlišením přibližně 35 µm. V této studii je 

uvedeno, že větší průnik resorcinol-formaldehydového lepidla do borovice nastává u jarního 

dřeva nežli u dřeva letního [34]. V menším měřítku použil Nearn (1974) PF pryskyřici 

s isotopem 14C, zvolil však metodu autoradiografie [35]. Buckley a kol. (2002) použili 

rentgenovou spektroskopii ke sledování pronikání pMDI lepidla do osiky. Stupeň rentgenové 

absorpce závisí na přítomnosti atomárních vazeb, na úrovni rentgenové energie a na tloušťce 

vzorku. Pro kvantitativní analýzu komplexní směsi, která je jako pMDI rozptýlena v buněčné 

stěně, byly požadovány absorpční spektra jednotlivých složek lepené spáry. Autoři tak získali 

rentgenová absorpční spektra ligninu organosolu, celulózy a vytvrzeného pMDI. Snímky byly 
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zachyceny pomocí transmisního mikroskopu s laditelnou rentgenovou sondou. Výsledky 

poskytly prostorové rozlišení v řádu 0,05 µm. Lepidlo bylo detekováno v lumenech cév a 

paprsků a v mezibuněčných tečkách. Jestli se však nacházelo v buněčné stěně nelze 

jednoznačně určit, k tomu nebyla použitá technika dostatečně citlivá [36]. 

Distribuce molekulové hmotnosti pryskyřicových systémů ovlivní jejich schopnost 

průniku buněčnou stěnou. Laborie (2002) zkoumala průnik dvou formulací PF do buněčné 

stěny. Jeden měl střední hodnotu počtu molekul 270 a průměrnou molekulovou hmotnost 330. 

Druhý formaldehyd měl střední hodnotu počtu molekul 2840 a průměrnou molekulovou 

hmotnost 14200. Více kondenzovaná PF pryskyřice měla širokou distribuci molekulových 

hmotností a obsahovala složky s nízkou molekulovou hmotností podobné těm v PF pryskyřici 

s nízkou molekulovou hmotností. Použitím dynamicko-mechanické analýzy autorka dospěla 

k závěru, že oba systémy pryskyřice pronikly do buněčné stěny [37].  
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5. Cíl práce 

Náplň bakalářské práce se vztahuje k problematice věnované se interakci mezi dřevem 

a adhezivem, zejména na ultrastrukturní úrovni. V teoretické části se pozornost zaměřuje na 

molekulovou hmotnost lepidla a její vliv na schopnost průniku lepidla do buněčné stěny. 

Z provedených rešerší vyplývá, že je to zásadní aspekt ovlivňující tuto schopnost. Pro detekci 

lepidla existují metody chemické analýzy, kterými lze identifikovat přítomnost lepidla 

(chemickou vazbu) v buněčné stěně.  

Pro stanovení případné molekulové hmotnosti, která se běžně zjišťuje pomocí rozměrově 

vylučovací chromatografie, byla namísto ní zvolena metoda viskozity, kterou lze rovněž 

postihnout stupeň polymerizace dané směsi. Na stanovených sadách lepidel se předpokládá 

stanovení torzního momentu. Zkoušena budou lepidla fenolresorcinová a lepidla epoxidová. 

K případné detekci poté je třeba vybrat vhodnou metodu, která by umožnila identifikovat 

případnou přítomnost lepidla ve struktuře dřeva. V neposlední řadě bude orientačně provedena 

zkouška trvanlivosti lepených spojů, zdali případný průnik lepidla do buněčné stěny má 

pozitivní efekt na trvanlivost lepeného spoje. 
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6. Experiment  

Molekulová hmotnost jednotlivých lepidel nebyla stanovena metodou rozměrově 

vylučovací chromatografie. Namísto měření molekulové hmotnosti bylo přistoupeno ke 

stanovení viskozity směsí lepidel viskozimetrem, za směrodatný parametr byla stanovena 

hodnota torzního momentu. Lepidla byla použita pro další analýzu případného průniku do 

struktury buněčné stěny (TEM analýza) a rovněž byly provedeny zkoušky trvanlivosti spoje.  

6.1 Použité materiály 

6.1.1 Lepidla 

Pro účely experimentálních prací byly použity následující lepidla: 

– Epoxidová pryskyřice LH 160 (Havel kompozit) 

– Epoxidová pryskyřice EPOLAM 2017 (Axson technologies) 

– Epoxidová pryskyřice CHS-EPOXY 531 (Spolchemie) 

– Fenol-rezorcínoformaldehydové lepidlo PRF 1711 (Akzo Nobel) 

Tabulka 1: Tabulka viskozit lepidel dle příslušných technických listů. 

Lepidlo 
Viskozita dle Broomfielda při 

25 °C [mPa∙s] 

EPOLAM 2017 

Lepidlo  2850 

Tužidlo – standardní 20 

Směs poměr 100:30 210 

LH 160 
Lepidlo  700-900 

Tužidlo 136 20-100 

CHS-EPOXY 531 
Lepidlo  1500-2300 

Tužidlo  200-350 

PRF 1711 
Lepidlo  5000 

Tužidlo 2520 8000 

6.1.2 Dřevo 

Pro slepence bylo použito smrkové řezivo (Picea spp.), jež je v naší republice jedno 

z nejdůležitějších užitkových dřev pro následné využití jako konstrukční dřevo pro stavby. 

Vykazuje relativně malou trvanlivost a odolnost vůči biotickým škůdcům, špatně se 

impregnuje, ale dobře se opracovává a suší.  
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6.2 Lepení vzorků  

Pro výrobu slepenců byly připraveny ohoblované vysušené smrkové desky tl. 20 mm, 

které byly poté příčně nařezány s délkou ve směru vláken 150 mm. Na takto připravené části 

bylo oboustranně naneseno lepidlo (epoxidové a phenol-rezorcínformaldehydové) v množství 

250 g/m2. Po nanesení byly slepence zalisovány tlakem 0,8 MPa a po dobu  

24 hodin zalisování bylo dosaženo vytvrzení lepidla. Poté byly z těchto slepenců připraveny 

zkušební vzorky o rozměrech 20×40×150 mm, u kterých byla strojně vymezena smyková 

plocha o velikosti 20×20 mm prořezáním drážky o tl. 3 mm. Pohled na zkušební lepené vzorky 

je patrný na následujícím obrázku.  

 

Obrázek 19: Slepence před zkoušením pevnosti 

ve smyku 

 

Obrázek 20: Slepence po provedení zkoušky (vlevo PRF, 

vpravo epoxidové lepidlo) 

 

Pro detekci lepidla v buněčné stěně pomocí TEM analýzy bylo nutné u směsí lepidel 

provést dispergaci nanočástic CaCO3. Pro tyto účely byl použit přístroj Bandelin Sonopuls HD 

3200 s nastavením amplitudy 20 %, sondou KE 76. Nanočástice byly přidávány v práškovém 

stavu přímo do lepidla (nebylo provedeno rozmísení v ethanolu s následným vytěkáním 

rozpouštědla), obsah nanočástic v lepidle činil 2,5 hm. %. Při dispergování nanočástic se teplota 

všech použitých lepidel udržovala na hodnotě 50 °C. Každá zkoušená směs lepidla byla 

rozmíchána 6 cykly při ultrazvukovém působení po dobu 3 min (cyklus se skládal 

z ultrazvukového deaglomerizace nanočástic v lepidle po dobu 30 s a z přestávky po dobu 30 s 

pro vychladnutí sondy). U dvousložkových lepidel došlo k dispergaci nanočástic v lepidle a až 

poté k rozmíchání s tužidlem. Jednosložková lepidla byla po ukončení cyklů připravena 

k nánosu na lepené vzorky. Všechna lepidla byla nanášena na oba povrchy lepených vzorků o 

plošném nánosu 150 g/m2. Po nanesení lepidla se lepené vzorky okamžitě zalisovaly při teplotě 

20°C po dobu 24 hod. tlakem 0,6 MPa. 
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Obrázek 21: Bandelin Sonopuls HD 3200 

s připojenou sondou 

Obrázek 22: Bandelin Sonopuls HD 3200 

6.3 Zkušební postupy 

6.3.1 Stanovení torzního momentu 

Torzní neboli kroutící moment vyjadřuje míru odporu tyče při otáčení kolem své osy. 

Torzní moment byl stanoven přístrojem viskozimetr Viskomat NT. Jde o rotační viskozimetr 

používaný pro určení zpracovatelnosti jemnozrnných stavebních materiálů s maximální 

velikostí částic do 2 mm. Skládá ze dvou válců a stacionárního vřetena. Vnější válcová nádoba 

zajišťuje stabilní teplotu při měření pomocí chladící kapaliny. Uvnitř je nádoba naplněna 

měřenou kapalinou. Při otáčení obou nádob dochází na stacionárním vřetenu k měření točivého 

momentu, který se průběžně zaznamenává. 

Torzní moment byl pro dvousložková lepidla měřen pro obě dvě složky zvlášť a poté pro 

samotnou směs lepidla. Pro správné měření přístroje bylo třeba namíchat dostatečné množství 

lepidla. Během měření udržovala konstantní teplotu 25 °C chladící kapalina obíhající vnější 

válcovou nádobou. Z důvodu probíhající reakce a očekávanému růstu torzních momentů 

v závislosti na čase byla zvolena krátká doba míchání (2 minuty), během níž se zaznamenávaly 

hodnoty torzních momentů. Rychlost otáček lopatek byl nastaven na 100 ot/min (1,67 Hz). 

Výsledkem jsou hodnoty určené softwarem přístroje v [N·mm]. Zkouška proběhla do 10 minut 

od zamíchání směsi. 

Objem nádoby přístroje je 370 ml, avšak z důvodu opakovaného měření směsi nebyla zcela 

naplněna. Na každé směsi byly hodnoty torzního momentu měřeny 3x a z důvodu úspory 

spotřebovaného lepidla byl zvolen objem měřené směsi 100 ml. 
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6.3.2 Stanovení průniku pomocí TEM 

Pro zobrazování pomocí TEM je velmi důležitá tloušťka vzorku, neboť je zlepšeno 

rozlišení snímaného obrazu a eliminuje se případné rozmazání způsobené chromatickými 

aberacemi. S ohledem na tuto skutečnost byl ze slepenců odebrán vzorek lepené spáry a 

navazujícího dřeva o velikosti 5×5×5 mm, který byl postupně dehydratován v ethanolu (30%, 

50%, 70%, 90%, 99,99%) a poté byly „zakonzervovány“ do pryskyřice z důvodu usnadnění 

řezání tenkých vzorků, zachování jemných struktur. Byla použita nízkoviskózní Spurr 

pryskyřice (směs založená na pryskyřici, dioxidu vinylcyklohexenu a dalších složek s 

mimořádnou schopností penetrace [38]). Pro řezání ultratenkých řezů bylo použito 

ultramikrotomu s diamantovým nožem, nařezané vzorky se poté oddělily v destilované vodě, 

aby bylo dosáhnuto plochých a přímých průřezů. Ty poté byly naneseny na síťku a pozorovány 

v elektronovém mikroskopu.  

6.3.3 Stanovení trvanlivosti lepeného spoje 

Vzorky byly prvně kondiciovány v prostředí s teplotou 20 °C a vlhkosti 65 % po dobu 

sedmi dnů. Následně byly zkušební vzorky podrobeny hygrotermální zátěži, kdy za jednotlivé 

třídy prostředí byly zvoleny třídy A2 až A5 specifikované v ČSN EN 302-1. Jedná se  

o expozici, kdy zkušební vzorky jsou ve třídě A2 a A3 ponořeny ve vodě při (20 ± 5) ˚C po 

dobu 96 hodin. Poté je u nich zkoušena smyková pevnost, v A2 v okamžitém nasáklém stavu 

vzorku, v A3 ve vlhkostně rovnovážném stavu odpovídající 7 denní aklimatizaci prostředí  

20 °C/65 %. Expozice třídě A4 a A5 odpovídá prostředí, kdy jsou zkušební tělesa 6 hodin 

ponořena ve vodě o teplotě 100°C a dále 2 hodiny ponořeny ve vodě při teplotě 20 ± 5°C; v A4 

třídě je poté smyková pevnost zjišťována v okamžitém nasáklém stavu vzorku, v A5 poté ve 

vlhkostně rovnovážném stavu odpovídající 7 denní aklimatizaci prostředí 20 °C/65 %.  

Smyková pevnost byla prováděna na stroji TIRAtest tak, že tělesa byla upnuta do čelistí 

a následně byla osově namáhána tahem ve směru vláken zkušební rychlostí 50 N/s až do 

porušení vzorku. Deformace při zatěžování byla měřena pomocí vnějšího přítlačného 

extensometru MFA 25 fy. Mess-& Feinwerktechnik GmbH. Z dosažených hodnot síly 

poškození (v četnosti 6 ks /prostředí) byla vypočtena průměrná hodnota smykové pevnosti. Na 

každé smykové ploše byla stanovena i hodnota kohezního poškození dřeva /wood failure/ 

určující druh poškození lepeného spoje (stanovena v 10% na každou smykovou plochu).  
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7. Výsledky a vyhodnocení experimentu  

7.1. Torzní momenty 

Výsledky měření torzního momentu jsou uvedeny v následující tabulce č. 2. Jedná se 

o průměrné hodnoty z měření probíhajícího po dobu 2 minut, na jednom vzorku bylo změřeno 

100 hodnot. Grafické znázornění změřených hodnot torzního momentu jsou uvedeny na grafu 

č. 1.  

Tabulka 2: Tabulka naměřených torzních momentů. 

Lepidlo 
Torzní moment 

[N·mm] 

EPOLAM 2017 

Lepidlo 45,392 

Tužidlo – standardní 1,599 

Směs poměr 100:30 6,162 

LH 160 

Lepidlo 18,359 

Tužidlo 136 2,021 

Směs poměr 100:40 5,608 

CHS-EPOXY 531 

Lepidlo 38,364 

Tužidlo Telalit 0492 5,252 

Směs poměr 100:27 8,379 

PRF 1711 

Lepidlo 86,478 

Tužidlo 2520 97,903 

Směs poměr 100:25 105,574 
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Graf 1: Grafické znázornění průměrných hodnot torzního momentu jednotlivých lepidel (názvy jsou 

postupně seřazeny k příslušným sloupcům). 

 

Graf 2: Histogram hodnot torzního momentu pro jednotlivá lepidla během 2 min míchání. 
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7.2 Stanovení průniku pomocí TEM 

Velikost a tvar nanočástic CaCO3 byla stanovena pomocí snímků TEM (zjištěna velikost 

v rozmezí 20 až 80 nm).  

 Co se epoxidových lepidel týče (LH 160, CHS-EPOXY 531, EPOLAM2017), 

z obdržených snímků TEM (obr. č. 21-22) je zřejmé, že nedošlo k prosycení buněčné stěny 

dřeva. Nanočástice dispergované v tomto systému jsou zachyceny na okraji lumenu, čili 

doléhají na vrstvu S3 buněčné stěny. Můžeme tak říct, že mimo plného prosycení lumenu 

nedošlo k žádné jiné interakci mezi epoxidovým lepidlem a strukturou smrkového dřeva. 

 

Obrázek 23: TEM snímek vzorku s epoxidovým lepidlem LH 160, foto P. Kulich, VRI Brno 

 

Obrázek 24: TEM snímek vzorku s epoxidovým lepidlem CHS 531, foto P. Kulich, VRI Brno 
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Na rozdíl od vzorků s epoxidovým lepidlem, snímky vzorků s fenol-

rezorcinoformaldehydovým lepidlem prokázaly přítomnost nanočástic i za hranicí vrstvy S3, 

můžeme tedy s jistotou říct, že toto lepidlo proniklo do buněčné stěny smrkového dřeva. 

 

Obrázek 25: TEM snímek vzorku s PRF 1711 lepidlem, foto P. Kulich, VRI Brno 

 

Obrázek 26: TEM snímek vzorku s PRF 1711 lepidlem, foto P. Kulich, VRI Brno 

  



49 

 

7.3 Stanovení trvanlivosti lepeného spoje  

Výsledky smykových pevností slepenců lepených lepidly PRF a epoxidovým jsou uvedeny 

v následující tabulce č. 3. jedná se o hodnoty průměrných pevností stanovených ze 6 měření na 

1 třídu expozičního prostředí. 

Tabulka 3: Průměrné hodnoty smykových pevností a kohezního poškození. 

Expoziční 

prostředí 

EPOLAM 2017 PRF 1711 

Smyková pevnost 

[N·mm-2] WF 

[%] 

Smyková pevnost 

[N·mm-2] WF 

[%] Průměrná 

hodnota 

Směrodatná 

odchylka 

Průměrná 

hodnota 

Směrodatná 

odchylka 

A1 6,5 1,2 96 7,4 1,1 100 

A2 4,6 0,8 45 6,2 1,3 70 

A3 4,9 0,9 52 6,5 0,8 73 

A4 3,8 0,8 29 5,9 1,0 55 

A5 4,2 1,4 33 6,2 1,6 60 

 

Graf 3: Závislost smykové pevnosti na expoziční třídě. 

 

Graf 4: Závislost kohezního poškození na expoziční třídě. 
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Z grafu č. 3 vyplývá, že lepené vzorky PRF lepidlem, jež proniklo do buněčné stěny 

dosahují výrazně vyšších smykových pevností. Prosycení buněčné stěny PRF lepidlem mělo 

kladný vliv na výsledné hodnoty kohezního poškození, jež dosahují mnohem příznivějších 

hodnot i ve vyšších třídách expozičního prostředí.   
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8. Shrnutí a diskuze 

Je zřejmé, že míra penetrace lepidla do buněčné struktury dřeva vysoce ovlivňuje kvalitu 

a trvanlivost lepené spáry. Existuje mnoho kvalitních studií zabývající se tímto tématem s cílem 

objasnit interakci mezi dřevem a jednotlivými druhy lepidel. Dřív byla pevnost lepeného dřeva 

přisuzována principu mechanickému (vyplnění nerovností a dostatečný průnik do lumenů 

buněk). Nyní však převládá názor, který je nutno však experimentálně v rámci výzkumu ověřit, 

že daleko vyšší podíl na trvanlivosti lepené spáry má chemická vazba adheziva s buněčnou 

stěnou. Pokud je prokázána penetrace lepidla do buněčné stěny dřeva, očekává se vyšší odolnost 

lepené spáry [7]. Penetraci může způsobit několik aspektů, hlavním je však molekulová 

hmotnost lepidla, resp. nadmolekulová struktura lepidla vzniklá během vytvrzovacího procesu, 

která rozhoduje o možnosti prosycení adheziva mezi fibrily celulózy. Čím je tato hmotnost 

nižší, tím větší je schopnost penetrace lepidla. V praxi se navrhují lepidla v určité míře 

vyváženosti mezi nízkomolekulárními a vysokomolekulárními složkami, jež lepidla obsahují. 

Zatímco nízkomolekulární složky zajistí větší penetraci buněčné stěny, při dosažení tohoto 

stavu je poté vysokomolekulární složkou lepidla omezeno procesu tečení /krípových 

parametrů/. Tím je umožněno řádné vytvrzení lepidla s ohledem na požadovanou pevnost a 

trvanlivost lepené spáry.  

V experimentální části byly ověřovány hodnoty viskozity lepidla, neboť pro účely BP 

byla zvolená metodika porovnání molekulové hmotnosti nepřímo pomocí viskozity 

(předpoklad přímé úměry těchto dvou parametrů). Díky provedené metodě stanovení hodnot 

torzního momentu bylo možné popsat viskozitu použitých lepidel (dle předpokladu viskozita 

může korelovat s hodnotou molekulové hmotnosti) Dle dosažených výsledků experimentu bylo 

prokázáno, že viskozita lepidla a k ní příslušné hodnoty torzního momentu správně nekoreluje 

s molekulovou hmotnost lepidla. Ačkoli PRF lepidlo vykázalo největší hodnotu torzního 

momentu, bylo schopné prosytit buněčnou stěnu smrkového dřeva. Naproti tomu epoxidová 

lepidla vykázala relativně nízké hodnoty torzních momentů, přesto dokázaly prosytit pouze 

lumeny buněk, nikoliv však buněčnou stěnu. To svědčí o tom, že viskozitu směsí lepidel nelze 

považovat za určující faktor na případný průnik do buněčné stěny.  

Dle předpokladu bylo prokázáno, že prosycení buněčné stěny má vliv na trvanlivost 

lepeného spoje. Z grafu č. 3 jsou zjevné menší poklesy smykových pevností PRF lepidla napříč 

expozičními třídami. U epoxidového lepidla, jež buněčnou stěnu neprosytilo, jsou viditelné 

výrazné poklesy smykových pevností vlivem hygrotermálního namáhání. 
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Dalším prokazatelným zlepšením vlastností lepeného spoje je míra kohezního poškození 

spáry, jež zobrazuje graf č. 4. U certifikovaných lepidel je v expozičních třídách uvažována 

limitní hranice 80 %, čemuž se použité PRF 1711 lepidlo blížilo, nicméně výrazné nižší hodnoty 

byly zaznamenány u epoxidového spoje. Příčinou nízkého kohezního poškození je právě 

neproniknutí epoxidu do struktury buněčné stěny (lepidlo se tak od stěny lumenu odtrhne snáz).  
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9. Závěr 

V této práci jsem se zabýval lepidly používané pro konstrukční účely a jejich penetrací 

do submikroskopické struktury dřeva, tzn. do buněčných stěn. Cílem teoretické práce bylo 

popsat používaná lepidla, jejich vlastnosti ovlivňující penetraci do dřeva a metody detekující 

lepidlo v buněčné stěně. V této práci je popsána rešerše různých metod, kterými byly průniky 

zkoumány a které potvrdily přítomnost lepidla v buněčné stěně.  

Ačkoli jsou k dispozici tabulkové hodnoty viskozit pro všechna použitá lepidla, 

v praktické části této bakalářské práce byla viskozita všech lepidel popsána hodnotou torzního 

momentu. Epoxidová lepidla vykazovala relativně nízké hodnoty torzního momentu (u LH 160 

je hodnota 5,6 N·mm, EPOLAM 2017 vykázal hodnotu 6,2 N·mm a CHS-EPOXY 531 hodnotu 

8,4 N·mm). Naproti tomu fenolrezorcínoformaldehydové lepidlo dosáhlo hodnoty torzního 

momentu 105,6 N·mm čili několikanásobně převýšila hodnoty torzního momentu ostatních 

lepidel.  

Ačkoli byl případný průnik lepidla do buněčné stěny předpokládán u směsi s nižší 

hodnotou torzního momentu, opak byl pravdou. Provedená TEM analýza prokázala přítomnost 

lepidla v buněčné pouze u lepidla PRF 1711. Zatímco nanočástice dispergované v epoxidových 

lepidlech byly zaznamenány v těsném kontaktu s vrstvou S3 buněčné stěny, nanočástice 

dispergované v rezorcínoformaldehydovém lepidle prokazatelně pronikly přes tuto vrstvu. 

S ohledem na tento fakt tak lze konstatovat, že viskozita není vhodným parametrem pro 

posouzení molekulové hmotnosti a pro účely posouzení případné penetrace lepidla do 

mikrostruktury dřeva není vhodná.  

Díky zkoušce trvanlivosti lepené spáry v různých expozičních třídách (A1-A5) lze 

posoudit vliv penetrace lepidla do buněčné stěny dřeva na kvalitu lepené spáry. Prosycení 

buněčné stěny pozitivně ovlivní jak výsledné hodnoty smykových pevností, tak míru kohezního 

poškození. Vezmeme-li v potaz pokles smykové pevnosti epoxidového lepidla mezi 

expozičními třídami A2 a A4 téměř o 20 %, u PRF lepidla hodnota smykové pevnosti klesla o 

pouhých 5 %. Stejně tak lze pozorovat pokles kohezního poškození stanovený k referenčním 

vzorkům po vystavení expozičním třídám A2 a A4 u vzorků lepených epoxidovým lepidlem až 

o 42 %, pokles u vzorků lepených fenolresorcínoformaldehydovým lepidlem činil 15 %. 

S ohledem na rozsah BP je uvažováno se problematikou závislosti molekulární hmotnosti 

na případný průnik lepidla do buněčné stěny zaobírat v navazující diplomové práci, kde naváži 

na výsledky této práce s cílem provést preciznější studium dané problematiky. Pro přesné 
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stanovení molekulové hmotnosti lepidla lze využít některou z tradičních technik (např. pomocí 

rozměrově vylučovací chromatografie). Pro exaktnější posouzení případné penetrace lepidla do 

buněčné stěny lze v navazující práci využit některou z dalších metod kromě TEM analýzy. Lze 

zmínit nukleární magnetickou resonanci (NMR), UV absorbanci, dynamicko-mechanickou 

analýzu, rastrovací termální mikroskopii (SThM), 
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SEZNAM ZKRATEK 

PF fenolformaldehyd THF tetrahydrofuran 

RF resorcinolformaldehyd MALDI hmotnostní spektroskopie 

„Maldi“ 

PRF fenolresorcinoformaldehyd UV ultrafialové 

MUF melaminmočovinoformaldehyd SEM skenovací elektronová 

mikroskopie 

EPI emulsní polymer síťovaný 

izokyanáty 
TEM transmisní elektronová 

mikroskopie 

PVAc polyvinylacetát NMR nukleární magnetická 

resonance 

pMDI 
polymerní 

difenylmethandiisokyanát 
SThM rastrovací termální 

mikroskopie 

SEC rozměrově vylučovací 

chromatografie 
AFM mikroskopie atomárních sil 

 


