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Summary: The contribution is dedicated to the problem of chemical corrosion of 
surface layers of wood in buildings, caused by reaction of chemical substances 
contained in formerly used chemical anti-fire agents, applied by spraying or 
coating on wooden construction elements. Findings discovered during survey of 
buildings and laboratory methods (mechanical tests) of testing of impact of 
damage on mechanical characteristics of wood and wooden construction elements 
are presented in the poster. 

1. Úvod 
P i pr zkumech a monitoringu d ev ných konstrukcí ošet ených v minulosti chemickými
retardéry ho ení bylo zjišt no, že n které z látek obsažených v použitých p ípravcích
vyvolávají chemické reakce, které poškozují polymery d eva - celulózu, hemicelulózy a 
p edevším lignin. P íkladem m že být použití retardér  ho ení na bázi síranu a fosfore nanu
amonného. Aplikace prost edk  s obsahem uvedených látek zp sobila poškození povrchu 
d eva v praxi ozna ované jako „povrchové rozvlákn ní“ nebo „chemická koroze“, projevující 
se „chlupacením“ povrchu d ev ných prvk .

Cílem posteru je prezentovat chemickou degradaci povrchových vrstev d ev ných
konstruk ních prvk  a metody aplikované ke stanovení jejího vlivu na mechanické vlastnosti 
d eva. P edstavuje experimentální postupy a výsledky získané porovnáním mechanických
vlastností nam ených na poškozeném - rozvlákn ném d ev  s hodnotami nam enými na
d ev  bez poškození. Pro porovnání byly zvoleny n které mechanické zkoušky (tvrdost, 
pevnost v tahu a tlaku). 

2. Chemická koroze
Chemická koroze d eva, vyvolaná reakcemi látek obsažených v d íve používaných 
retardérech ho ení, se makroskopicky projevuje „chlupacením“ povrchu d eva konstruk ních
prvk  (obr. 1). Výsledky pr zkumu ukazují, že reakce amonných solí v povrchových vrstvách 
d eva zp sobují p edevším korozi ligninu. Vlákna uvoln ná na povrchu rozvlákn ného d eva
jsou tvo ena p evážn  celulózou, p ípadn áste n  poškozenou celulózou. Výsledky 
nazna ují, že p i reakcích dochází k oxidaci polymer  d eva, p edevším ligninu.
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Obr. 1 Konstruk ní prvky poškozené chemickou korozí, areál bývalého pivovaru v D ín
(a,b,d); administrativní budova v Praze 1 (c). 

3. Mechanické vlastnosti d eva poškozeného chemickou korozí
P i pr zkumech poškozených d ev ných konstruk ních prvk  „in situ“ bylo zjišt no, že 
rozvlákn ná vrstva d eva vykazuje zna nou ztrátu soudržnosti a pokles mechanických
vlastností. Otázkou bylo, do jaké hloubky chemická koroze zasahuje a nakolik jsou jejím
p sobením ovlivn ny mechanické vlastnosti d eva. Stanovení mechanických vlastností 
v jednotlivých vrstvách d eva poškozených prvk  bylo provedeno pomocí standardních a 
speciálních zkoušek mechanických vlastností d eva. Zkušební t líska, použita p i zkouškách 
prezentovaných v p ísp vku, byla vyrobena z konstruk ního prvku – hambalku, odebraného 
z krovové konstrukce historického objektu v Praze 1 (doba výstavby mezi lety 1835 – 1840). 
Vyjmutý prvek, jeho zpracování a schéma výroby zkušebních t lísek pro jednotlivé zkoušky 
jsou uvedeny v obr. 2. 
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Obr. 2 Konstruk ní prvek vyjmutý ze stavby poškozené chemickou korozí (a); detail povrchu 
konstruk ního prvku (b); schéma zpracování a výroby zkušebních t lísek (c). 
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Pevnost d eva v tahu podél vláken
Pevnost d eva v tahu podél vláken byla testována na speciálních vzorcích trojúhelníkového 

pr ezu (5x5x7,5 mm) o délce 200 mm. Speciáln  vyrobené mikrovzorky umož ují p esn jší
ur ení sledované vlastnosti v r zné hloubce pod povrchem poškozeného d eva. Zkušební 
vzorky byly vyrobeny z povrchové ásti d eva (0 – 5 mm – poškozená vrstva) a z vnit ní ásti
d eva (v hloubce 25 mm – nepoškozená vrstva, referen ní vzorky). Zkušební vzorky a pr b h
zkoušky jsou na obr. 3. 
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Obr. 3 Mechanická pevnost d eva v tahu podél vláken, p ipravené vzorky (a); detail povrchu 
vzorku z poškozené vrstvy (b); pr b h zkoušky (c, d). 
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Pevnost d eva v tlaku podél vláken
Pevnost d eva v tlaku podél vláken byla nejprve zkoušena na standardních vzorcích o 

velikosti 20x20x30 mm. Vliv rozvlákn ní povrchové vrstvy d eva na pevnost v tlaku podél 
vláken nebyl u této sady vzork  rozpoznatelný, docházelo ke krytí s vlivem hustoty a 
p irozené struktury d eva. Proto byla z povrchové i referen ní vrstvy vyrobena ten í t líska
(5x20x30 mm) u kterých byl vliv poškození na pevnost v tlaku již lépe prokazatelný. 
Zkušební vzorky z obou sad a pr b h zkoušky jsou patrny z obr. 4. 
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Obr. 4 Pevnost d eva v tlaku podél vláken; standardní vzorky 20x20x30 mm (a); speciální 
ten í vzorky 5x20x30 mm (b); pr b h zkoušky (c, d). 

Tvrdost d eva
Tvrdost d eva byla m ena metodou podle Janky a metodou zarážení trnu tvrdom rného

p ístroje Pilodyn. M ení bylo provedeno celkem v p ti hloubkových vrstvách d eva,
vytvo ených postupným odebíráním 5 mm silných vrstev d eva sm rem od povrchu ke st edu
prvku. M ení tvrdosti dle Janky i pr niku trnu Pilodynu bylo provedeno pro každou
odebíranou vrstvu celkem ve 40 m ících bodech. Pr b h zkoušky tvrdosti dle Janky a zp sob
odebírání jednotlivých vrstev d eva je patrný z obr. 5.
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Obr. 5 Tvrdost d eva zkoušená metodou dle Janky; pr b h zkoušky v povrchové (a) a t etí 
vnit ní (b) vrstv ; detail odfrézování první a druhé 5 mm silné povrchové vrstvy (c); zkušební 
t líska – poslední zkoušená vrstva (d). 

4. Záv r
Na základ  poznatk  z provedených laboratorních zkoušek a pr zkum  d ev ných stavebních 
konstrukcí „in-situ“ lze konstatovat, že chemická koroze d eva, vyvolaná reakcemi látek 
obsažených v d íve používaných protipožárních prost edcích, postihuje pouze povrchové ásti
konstruk ních prvk  maximáln  do hloubky 5 mm. 

Výrazné snížení mechanických vlastností d eva v poškozené povrchové vrstv  se projevilo 
p edevším p i zkoušce v tahu podél vláken, kde pevnost poklesla až o 50 % proti hodnotám
zjišt ným na nepoškozeném d ev . Pokles mechanických vlastností v poškozené vrstv  d eva
byl zjišt n také pomocí tvrdostních zkoušek, p i zatla ování kuli ky (tvrdost dle Janky) a p i
vst elování trnu tvrdom rného p ístroje Pilodyn. P i m ení pevnosti d eva v tlaku podél
vláken se u standardních vzork  vliv povrchové rozvlákn né vrstvy na zm ny pevnosti 
prokazateln  neprojevil. U nestandardních zkušebních t lísek (o tlouš ce 5 mm) byl vliv 
chemické koroze již patrný.
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 Z hlediska pr ezových charakteristik obvykle používaných d ev ných konstruk ních
prvk  (pr ezy 100x120 mm a více) je vliv chemické koroze povrchových vrstev nevýrazný. 
Po mechanickém odstran ní rozvlákn né vrstvy (obroušení povrchu konstruk ních prvk ) a 
neú inném odstran ní nebo neutralizaci p sobících chemikálií, m že docházet k op tovné
chemické korozi. Opakované rozvlákn ní povrchových vrstev a jeho odstran ní mohou  
postupn  zp sobit zmenšení pr ezu konstruk ních prvk  a tím snížení jejich mechanické 
odolnosti.
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