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Práce se zabývá možnosti impregnace mikroporézních materiálů s  využitím podtlaku. 
Jako základní pokusný materiál je použito dřevo a zkoušení jeho vlastností pomocí zkouš-
ky tvrdosti. Pro začátek jsem vyrobil ocelovou komoru, ve které je možno vytvořit podtlak.
Poté jsem připravil vhodnou kuličku o správném průměru pro měření tvrdosti podle Bri-
nella. Rozměr kuličky neodpovídá normě, byla použita vetší z důvodu malé tvrdosti dřeva.

Komora pro vytvoření podtlaku 
(CAD model)

Vyrobený držák s kuličkou pro zkoušku 
podle Brinella

Zapojená soustava i s vývěvou

Měření tvrdosti 

Našim cílem bylo zjistit jaký vliv na vlastnosti materiálů bude mít jejich impregnace. 
Moje očekávání je že materiál který takto upravíme získá větší tvrdost, jelikož prysky-
řice, kterou použijeme k  impregnaci, po zatuhnutí zaplní vlákna dřeva a zpevní tak 
jeho vazbu.

Odčerpáním vzduchu se nám dostane vzduch i z našeho vzorku dřeva a pryskyřice 
se může plně vsáknout. Vzduch uvolňující se ze dřeva lze vidět protože při odčerpá-
vání se na pryskyřici objevují bublinky. Poté necháme vzorek spryskyřicí zatvrdnout 
a  připravíme ke  zkoušce (ořízneme na  vhodný tvar). Zkouškou tvrdosti získáme 
údaje, které porovnáme s vlastnostmi neimpregnovaného dřeva. 

Celý pokus probíhá tak, že zkoušený materiál (vnašem případě dřevo) vložíme 
do misky, vzorek zalijeme směsí pryskyřice a ztužovadla. Jelikož je dřevo lehčí než 
pryskyřice, má tendenci plavat. Však pro náš pokus potřebujeme, aby dřevo bylo 
potopené celé, proto jsme vyrobili držák který se vzepře o stěny komory a drátek 
dřevo udržuje ponořené. Celou misku poté uzavřeme do vakuové komory, ze které 
se odčerpá vzduch na určitou hodnotu (nesmí se vytvořit moc velký podtlak, jeli-
kož při extra nízkém tlaku se pryskyřice začne vařit a náš pokus není zcela přesný). 

Vzorec pro měření tvrdosti dle Brinella: 
kde: P – zatížení v [kg]
         D – průměr kuličky
         d – průměr vtisku
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Při našem měření použijeme zkoušky 
podle Brinella. Je to statická zkouška 
tvrdosti, kde hodnoty změříme pomocí 
kuličky vtlačované do  zkoušeného ma-
teriálu. Průměr kuličky záleží na tloušťce 
zkoušeného materiálu. Platí, že minimál-
ní tloušťka materiálu je desetinásobek 
hloubky vtisku. Vopačném případě by se 
mohla projevit tvrdost podložky. Po  od-
lehčení kuličky se změří průměr vtisku 
a dosadí do vzorce pro vyjádření tvrdosti.

D

d

F

Změřená tvrdost:
1) HB = 31,7
2) HB = 4,9
3) HB = 2,5
4) HB = 14,0

Měřením jsme ověřili, že impregnace dřeva zvýší jeho tvrdost. Měření však ukázalo, že 
hloubka vytvrzení je velmi malá, pro praktické použití je třeba používat jiné pryskyřice.
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