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dána složenÍm kompozjtního materiálu - Uřčujícíjsou vlastnosti polymemí matrice,
Vlastnosti V}'ztužných vláken a také způsob Výroby kompozítu. V případě' Že FFIP
kompozit je Vyplněn betonem, FFIP působí ijako beionu ochrana před působením
okolního agresivního prostředí. ČÉnek je věnován částiVýzkumu zaměřeného
na v}ivoj Vysokopevnostních kompozitních konstrukcí na bázi FBP profilŮ

s vysokopevnostním betonem' Byla sl€dována trvanlivost betonů v agresivním
prostředÍa trvanlivost FRP profilů. V současné době dálg probíhá sledování
trvanlivosti sys'tému FRP kompozitŮ Vyplněných betonem.

2. FRP kompozitní materiály
Vlákno\^/ kompozitnÍ materiál s polymerní mairicí (FRP) je kompozitní maieriál
sestáVajícÍ z kontinuálních vláken impregnovaných v polymeru a tvarovaný
a vytvzený do určitého tvaru. ['l]. FRP kompozity sledované v tomto příspěvku
byly vyÍobény pu'truí. Pultruze je kontinuální proces Výroby kompozjtních proÍilů
protahovánlm vrslev Vláknitých mateíjálů impregnovaných syntetickou pryskyňcí
horkým průvlakem s regulací teploty, kde docháí ke konečnému VytvarovánÍ
prďilu V}.tvízením ďnebo ochlazením pryskyňce [2].

Trvanlivostí FRP materiálů nebo prvků s využitím FRP maleriálů se rozumí
schopnost odoláVat tvorbě khlin' oxidaci, chemickému působenÍ, delaminaci,
opotřebení, únavě' účinkům poškození vlivem ciich předmětů nebo kombinaci
těchto na určité časové období v rámci příslušných podmínek zatižení
a stanovených podmínek životniho prostředí [1]' Požadavky na trvanlivost
FRP kompozitů jsou zejména odolnost proti vlhkosti, odolnosi proti alkalickým
ro'okům, odolnost proti Uv-záření, odolnost proti tečení a řelaxaci, odolnost pÍoti
extrémním teplotám ['1].

3' Expeřimentální část
zkoušky trvanlivosti byly provedeny v návaznosti na užtí FRP prďilů v reálných
podmínkách. Byly ověřovány vlastnosti pultrudovaných FRP Byla použita
polyesterová pryskyřice jako matrice, Výáužná vlákna E-sklo a kontjnuální Vláknová
rohož (na vnitřním i vnějším obvodu profilů) s nahodilou orientací Vláken'

3.í. volba podmínek zatěžování FBP proÍilů působenÍm okolního prostředí
Bylo provedeno sledování odolnosti FRP vůčizvoleným agresivním vlivům (roztoky
hořečnat\rch iontů, síranŮ, chloridů a dusičnanů)' a to s ohledem na praktické
použilí FRP kompozitů pro konslrukční účely v kapalných agresivních prostředích
či působení agresivních iontů ze ákladové půdy. KoncenÍrace použitých roáoků
isou uvedeny V následujícÍ tabulce č. 1.
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l. Úvod
Vláknové kompozitní materiály s polymerní matr|cí- FBP
po|ymer) jsou ve stavebnictví Wužívány zejména pro
samostatně nebo ve spojení s belonem. FRP kompozltní
často pro konstrukce v Íůzných agresivních přoBtřcdÍoh
kompozitní nosné systémy (Ve spoiení s b9ton6m)' Tlvl

Tabulka 1 KoncentŘce agresivních loztokť!
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3.2. Příprava zkušebních vzorků z FRP profilů
Vzorky byly připraveny z FRP kompozitních proíilů kruhového a čtvercového
průřezu, viz obr. ó' 1 ' Délka zkušebních vzorků byla 60 mm. Na obou sadách
vzorků byly měřeny Íozměíy, ýzorky býy zváženy a každý Vzorek bý oŽnačen.

{Měryvm} (@ěÍyt

obr' 1 Roznéry zkoušených FRP profrlů

VIastnosti vzorků byly měřeny před ponořenÍm do kapaliny a po vyimutÍ z
[5] Byly sledovány hmotností změny, změny rozměrů a baÍevné zmény a ilné ..
defekty vzorků.

3.3.í. Procentuální změna hmotnosti vŽorku

9. konference se zahraniční Úěastí

3.4. výsledky zkoušek
Výsledkyjsou Uvedeny v následujícÍ tab']lce č. 2. Výsledky jsou stanoveny jako

aritmetichi průměÍ ze 3 měření.

lr,rl I crl

n

3,3. Postup
zkouška wcházÍ z čSN EN lso 175 Plasty - stanovenÍ účinku kapalných chomlkállí ] :

při ponoření. Býo provedeno zkoušenívzorků kompletně ponořených v kapalnóm 
']

ágresivnÍm prostředÍ po dobu 56 a 54o dní při teplotě kapalného prostředÍ 16 '0.

Tabulka 2 zrnéna hmotnosti vzoi<ů po 56 a 54o dnech v aglesiýnÍm pÍostředí

lzněI' hBotndd l Jd 56 d.í
E'na hmotňo9n |96l ýlodnl

Vzorky uloŽené po dobu ó0 l ó40 dní

ň^ - fn.
---i--------i . lOO

,n1

kde m' |e hmotnost vzoÍku před ponořením v mg'
m2 je hmotnost \zorku po vyimutÍ z lázně v m0'

3.3'2. stanovení rozměrových změn rrzorku
Tyto změny byly stanoveny měřgnÍm všech Íozměrů a
naměřených hodnot před ponořením do kapalin a po le]lch'
stanovený expoziční čas. Výsledkem bylo posouzenÍ, zdE !
zvětšení rozměrů a to buď \^ýznamné, nebo zanedbatolnai] . '

3.3.3. změna barvy a iiných vzhledových
Vzhledové Vlastnosti (tÍhlinky, puchýřky a ilné
č. 1 normy ČsN EN lso 'l75 - kvalitativní odhad
nepďrné, mímé' podstatné. [5]

pÍocentuální hmotnostní změny va druKu'a k0mÉ0
i čtveřco!ý píůř6z) anl 1 %. Hodnoty rolmarl aa]va

nevykazovaly žádné vizuátnÍzměny barw, povÍchu čl |lnÁ poěkozriÍ' Lta Ldy
konstalovat, že zkoumané FRP profily isou odolné vůčI Vybraným chomlckým

lámÍ, z tohoto důvodu jsou všechny ÍozméÍové změny zMadbattlnai V''Ěflry j

prostředÍm.



sPEclÁLNí BEToNY 2oí2

4. záuěÍ
Příspěvok uvádí poznatky ze sledovánl Vybraných Vlastností FRP kompozltů při
působení agresivnÍch vlivů. Bylo provedeno sledovánÍ odolnoýi FRP vůčiWbraným
agresivním vlivům (roztoky hořečnatých iontů, síranů, chloÍidů a dusičnanů),
a to s ohledem na praktické použití FRP kompozitů pro konstrukční účely.
Vzahraničních a českých normách nejsou jednoŽnaěně stanoveny podmínky pro
deÍnovánítNanlivosti FRP kompozitů, často výrobci FRP kompozitů deklaÍují
odolnost samotné pryskyňce, kdy ÍinálnÍ kompozit může Wkazovat \ďrazné
odchylky. Jako jeden z prvních negativních éÍektů působeníteplot a agresivnlho
prostředÍ na FRP kompozity se objevujg oddělovánÍ výáužných vláken od
polymerní matrice. Toto porušeníse může projevit z\,ýšénou nasákavostí mateÍjálů.
ExpeÍimentálně byly ověřovány FBP proÍily \,yrobené pultnzí. ProÍily obsahovaly
polyesterovou plyskyřici jako matrici' \^iŽuŽná Vlákna by|a z E-skla a byl pouŽíta
kontinuálnÍ Vláknová rohož (na Vnitřním i vnějšÍm obvodu píofilů) s nahodilou
oÍientací vláken'

Provedené experimentální zkoušky nepÍokázaly změnu vlastnostÍ těchto FBP
proÍilů přiVystavení působení vybraných agresivních vlivů. NavÉená metodika
ověňování lrvanlivosti FRP kompozitů ie přínosná pro prvotní ověření změn
vlastností FRP prďilů pň působení agresivních vlivů' Pro upřesnění V}isledků
doporučujeme ověřit fyzikálně-mechanické Vlastnosti destruKivnÍmi zkouškami
pevností a modulů pružností v kombinaci s navženými zkouškami sledovánÍ
změn nasákavosti, změn hmotnosti a rozměrů' včetně Vizuá|ního hodnocení
změn Vzhledu' V dalším \^izkumu se kromě sledování odolnosti FRP proÍilů a FPR
proÍ]llj v kombinaci s betonem vůči působení agresivních prostředí zaměfujeme
na sledování tÍvanlivosti téchto materiálů V kombinacis betonem při působenÍ

wsokých teplot'
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