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KONSTRUKCIJSKI SPOJI Z VLEPLJENIMI PALICAMI V KRIŽNO
LEPLJENEM LESU
Povzetek
Vlepljene palice predstavljajo zanimivo rešitev stikovanja nosilnih lesenih elementov, s številnimi
ugodnimi lastnostmi kot so visoka nosilnost, dobra požarna odpornost, prilagodljivost z
arhitekturnega vidika, idr. Kljub številnim prednostim, je uporaba vlepljenih palic v praksi relativno
omejena. Uporablja se le v posebnih primerih za stikovanje masivnega ali lepljenega lesa. V
prispevku je podrobno predstavljena možnost uporabe vlepljenih palic za stikovanje panelov iz
križno lepljenega lesa (angl. Cross Laminated Timber, krajše CLT). Stikovanje CLT elementov z
vlepljenimi palicami je še razmeroma neraziskano in se v praksi še ne uporablja. V raziskavi je bilo
izvedenih 60 preskusov, pri čemer se je preizkusilo različne sidrne dolžine vlepljenih palic (80 do
400 mm), premere palic (16 do 24 mm) ter položaje palice glede na smer lesnih vlaken (vzporedno
in pravokotno). Preskusi so pokazali različne porušne mehanizme in drugačen odziv kot pri
primerljivih spojih vlepljenih palic v masivnem in klasičnem lepljenem lameliranem lesu (t.j. zdrs
med sloji CLT), kar lahko pomeni, da ima spoj tudi bistveno nižjo nosilnost.
Ključne besede: križno lepljen les, konstrukcijski spoji, vlepljene palice, natezni preizkus

Structural connections with glued-in rods in cross laminated timber
Summary
Structural connections with glued-in rods present an interesting possibility for connecting loadbearing timber elements, since they have many advantages: high bearing capacity, fire resistance,
adaptability from the architectural point of view, etc. Despite their benefits they are still not
commonly used in practice. This type of connection can currently be found in practice only in
special cases for structural and glued-laminated timber. In the paper, the possibility of using gluedin rods for cross laminated timber (CLT) is presented. Such connections have not yet been used in
practice and still need to be researched. For the purposes of the study more than 60 pull-pull tests
were performed, where the specimens varied in terms of bonded-in length (from 80 to 400 mm), rod
diameter (16 to 24 mm) and rod-to-grain angle (parallel and perpendicular). Several different failure
modes that are not common for other applications of glued-in rods (e.g., a failure between CLT
layers) were obtained for the analysed CLT specimens, which can substantially lower the obtained
ultimate tension loads when compared to connections in structural timber and glulam.
Key words: cross laminated timber, structural connections, glued-in rods, tensile tests
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1.

UVOD

Vlepljene palice v nosilnih lesenih elementih se lahko obravnava kot hibridne povezave, saj
vključujejo tri različne elemente: les, navojno/armaturno palico ter lepilo [1]. V mnogih primerih se
takšni spoji odzivajo bolje od klasičnih mehanskih pritrdil z mozniki. Na primer, običajno dosegajo
višjo nosilnost na enoto premera palice, prav tako pa tudi bistveno večjo togost [2]. Poleg izboljšane
mehanske odpornosti, pa imajo takšni spoji tudi druge prednosti: dobro požarno odpornost,
prilagodljivost z vidika arhitekture, relativno nizke stroške izdelave ter možnost avtomatizacije
izdelave v proizvodnem procesu. Na sliki 1 sta prikazana primera uporabe vlepljenih palic. Na sliki
1a so vlepljene palice uporabljene za povezavo masivnih elementov v lesenem paličju, ki sestavlja
kupolasto strešno konstrukcijo [3]. Spoji z vlepljenimi palicami so skriti znotraj prereza
posameznega lesenega elementa in s tem navzven ohranjajo izgled lesene konstrukcije brez vidnih
spojev. Na sliki 1b so vlepljene palice uporabljene za spoj med lepljenimi lesenimi elementi mostne
konstrukcije [4]. Takšni spoji omogočajo predhodno pripravo v proizvodnem obratu (vgradnja
vlepljenih palic v lesene elemente) in kasnejšo postavitev večjih delov konstrukcije na gradbišču.

a.

b.

Slika 1: Primeri uporabe spojev z vlepljenimi palicami; a. strešna palična konstrukcija v vodnem
parku Aquabasilea [3] in b. vpetje diagonal mostne konstrukcije [4].
Spoji z vlepljenimi palicami se lahko učinkovito uporabijo tudi s križno lepljenimi ploščami (angl.
Cross Laminated Timber, krajše CLT). Ena od možnosti uporabe je povezava med dvema CLT
stenama, kjer se palice lahko postavi vzporedno glede na glavno os stene ali pod naklonom [5].
Poleg tega lahko z vlepljenimi palicami učinkovito povežemo CLT s konstrukcijskimi elementi iz
drugih materialov (npr., spoji med CLT steno in jeklenimi nosilci, spoji med CLT steno in
armiranobetonskimi elementi, itd.). Na ta način lahko z vlepljenimi palicami tvorimo hibridne
konstrukcijske sisteme. Raziskave z vlepljenimi palicami v CLT so tako posredno povezane z vse
večjim zanimanjem za gradnjo visokih lesenih stavb, kjer se pogosto uporabljajo hibridni
konstrukcijski sistemi.

V CLT-ju lahko pričakujemo drugačen odziv spojev z vlepljenimi palicami zaradi naslednjih
razlogov: (i) Ker je CLT sestavljen iz križno lepljenih desk bo togost in nosilnost spoja (v nategu)
odvisna od sestave in debeline posameznih plasti v CLT-ju; (ii) kot palice glede na usmerjenost
lesnih vlaken lahko bistveno vpliva na odziv/nosilnost povezave. (iii) vpliv sidrne dolžine vlepljene
palice se lahko bistveno spremeni v odvisnosti od položaja palice v CLT prerezu. Vlepljena palica
je lahko postavljena na sredo enega izmed CLT slojev, med dvema sosednjima slojema, na meji
med dvema CLT slojema ali celo blizu roba prereza CLT. Ti različni položaji vlepljene palice
neposredno pomenijo drugačen kot med lesnimi vlakni in palico ter posledično spremembo v
odzivu. (iv) možni so različni porušni mehanizmi spoja (npr., odpoved lepljenega stika med CLT
sloji, razslojitev CLT idr.), ki jih ne opazimo v masivnem konstrukcijskem lesu ali lepljenem lesu.
(v) Vpliv večjega števila vlepljenih palic v istem CLT prerezu (vpliv razmika med palicami,
oddaljenost od roba prereza ipd).
V prispevku je prikazana preiskava obnašanja vlepljenih palic v CLT v odvisnosti od njihove
dolžine, premera in kota lesnih vlaken glede na palico. Za namen študije je bilo izvedeno več kot 60
nateznih preskusov, prikazana pa je primerjava rezultatov in usmeritve za nadaljnje delo. Več
podrobnosti o študiji in primerjava rezultatov preiskav z obstoječimi enačbami za nosilnost
vlepljenih palic je zbranih v [6].
2.

OPIS PRESKUŠANCEV IN PREISKAV

Nosilnost vlepljenih palic v CLT je bila preizkušena s pomočjo t.i. dvojnega nateznega preizkusa,
pri čemer je CLT vzorec pripravljen z dvema vlepljenima palicama na vsaki strani prereza. Na
podprtem delu preizkušanca je bila nameščena palica z večjim premerom in večjo dolžino sidranja
za zagotovitev porušitve palice na drugem, preskusnem delu (slika 2). Monotoni natezni testi so bili
izvedeni s preskusnim strojem Zwick Z2500Y v laboratoriju za konstrukcije ZAG. Test je bil
izveden z vsiljevanjem pomika spodnje čeljusti s hitrostjo 1 mm/min, po porušitvi spoja pa se je
hitrost obremenjevanja povečala na 25 mm/min. Meritev relativnega pomika med palico in CLT
ploščo se je izvajala s pomočjo optičnih ekstenzometrov. Dodatno se je preizkus snemal s HD
kamero (720p, 30fps).

Slika 2: Dimenzije preizkušancev in shematski prikaz preiskave [6].
Za namen preiskav so bili pripravljeni vzorci z različno sidrno dolžino (la), premerom palice (d ) in
usmerjenostjo palice glede na kot lesnih vlaken oz. položaj lamele v sredinskem CLT sloju
(vzporedno in pravokotno). Za vsako posamezno konfiguracijo spoja je bilo izvedenih najmanj pet

ponovitev, skupno torej 60 preskusov. Osnovne dimenzije CLT vzorcev so prikazane v tabeli 1, pri
čemer smo za dimenzije preizkušancev upoštevali priporočila iz [5]. Za namen preizkusa je bil
uporabljen 5-slojni CLT (debeline slojev: 33/20/34/20/33 mm) z dimenzijo prečnega prereza 14 ×
30 cm × L (L predstavlja dolžino CLT vzorca – tabela 1). CLT uporabljen za preizkus je bil izdelan
iz lamel trdnostnega razreda lesa C24, za lepljenje je bilo uporabljeno melamin urea formaldehidno
lepilo (MUF: tip I po EN 301), pri čemer lamele niso bile bočno zlepljene. Palice so bile lepljene v
srednji sloj CLT, točno v središče prereza. Kot lepilno sredstvo je bilo uporabljeno togo epoksidno
lepilo HILTI RE500 V3 [7]. Uporabljene so bile navojne palice trdnostnega razreda 10.9, saj se je s
tem želelo izključiti možnost porušitve spoja zaradi plastifikacije palice.
Tabela 1 Geometrija preizkušancev.
Vzorec

n0

n90

L
[mm]

d
[mm]

dh
[mm]

la
[mm]

lm
[mm]

ds
[mm]

ds,h
[mm]

ls
[mm]

le
[mm]

La80/
5
6
340
16
20
80
160
20
24
100
140
La160/
6
6
680
16
20
160
320
20
24
200
220
La240/
7
5
1020
16
20
240
480
20
24
300
320
La320/
6
6
1360
24
28
320
640
27
30
400
370
La400/
7
6
1700
24
28
400
800
27
30
500
500
Opomba: n0 = število preizkušancev z vlepljeno palico vzporedno z vlakni, n90 = število preizkušancev z vlepljeno
palico pravokotno na vlakna, L = dolžina preizkušanca, dh = premer izvrtine na preskusnem delu, d = premer palice na
preskusnem delu, la = dolžina vlepljene palice na preskusnem delu, lm = razdalja med obema palicama, ds = premer
palice na podprtem delu, ds,h = premer izvrtine na podprtem delu, ls = dolžina vlepljene palice na podprtem delu in le =
razdalja med točkami za optično meritev pomika.

3.

REZULTATI IN RAZPRAVA

Preiskave so pokazale, da je odziv spojev izrazito odvisen od sidrne dolžine in premera palice.
Rezultati so zato obravnavani v ločenih razdelkih. V razdelku 3.1. so prikazani rezultati vzorcev s
krajšo sidrno dolžino (la ≤ 240 mm) in manjšim premerom palice (d = 16 mm). V razdelku 3.2. pa
rezultati vzorcev z daljšo sidrno dolžino (la ≥ 320 mm) in večjimi premeri palice (d = 24 mm).
Povzetek ugotovitev in opis možnih porušnih mehanizmov sta podana v poglavjih 3.3. in 3.4. V
predstandardu prEN 1995-2 je bilo zapisano priporočilo za najmanjšo vrednost razmerja la/d (la,min =
10·d) za spoje z vlepljenimi palicami v konstrukcijskem in lepljenem lesu. Priporočilo velja za
projektiranje vlepljenih palic, kjer se predvideva porušitev s plastifikacijo navojne palice. V
obravnavanih testih smo želeli preveriti obnašanje spojev tudi izven tega priporočila, zato je bil
preizkušen širši nabor razmerij la/d, ki se v obravnavanih preizkušancih giblje med 5 do 17.
3.1

Sidrne dolžine 80-240 mm

Na sliki 3 so prikazane zveze sila – relativni pomik za spoje z vlepljenimi palicami z la = 80 mm in
la = 160 mm (podoben odziv je bil izmerjen pri stikih z la = 240 mm, povzetek teh rezultatov je
prikazan v razdelku 3.3.) V primeru vzorcev s krajšo sidrno dolžino in manjšim premerom je
opazna bistvena razlika v odzivu pri različni usmerjenosti palice glede na kot lesnih vlaken (slika
4). Za vzorce s palico vzporedno z lesnimi vlakni (v nadaljevanju: vzorec 0) je bil tipičen porušni
mehanizem izvlek palice (slika 3a). S tem imenom označujemo vrsto porušitve, kjer odpove stik
med epoksidnim lepilom in lesom. V nekaterih primerih se lahko poleg lepljenega stika lokalno
poruši tudi les, kot prikazuje tudi slika 3a. V tem konkretnem primeru je porušitev nastopila zaradi
grče v lesu in spremembe v usmerjenosti oz. naklonu lesnih vlaken. V zelo majhnem deležu pa so
se pri vzorcih 0 s krajšo sidrno dolžino in manjšimi premeri pojavili tudi porušni mehanizmi s
porušitvijo lepilnega stika med CLT sloji. Trend rezultatov je viden tudi z grafov na sliki 4.
Za razliko od vzorcev 0 so bili porušni mehanizmi vzorcev s palico pravokotno glede na lesna
vlakna (v nadaljevanju: vzorci 90) odvisni predvsem od nosilnosti lepljenega spoja med CLT sloji.

V večini primerov je prišlo do izvleka robne lamele v srednjem sloju CLT in posledično do izvleka
palice (slika 3b). Tipična porušitev lamele je bila upogibna, v nekaterih primerih pa je prišlo celo do
izvleka večih lamel v srednjem sloju CLT. Takšne porušitve s popolno odpovedjo CLT panela so
bolj tipične za vzorce 90 z daljšo sidrno dolžino in večjim premerom palice (glej razdelek 3.2.).
a.

b.

Slika 3: Tipična porušitev preizkušancev z la = 80 mm: a.) palica vzporedno z lesnimi vlakni in b.)
palica pravokotno na lesna vlakna v sredinskem sloju CLT.
a.

la = 80 mm

b.

la = 160 mm

Slika 4: Odziv sila - relativni pomik za vzorce z: a.) la = 80 mm in b.) la = 160 mm.

V primeru vzorcev 0 se končni rezultati nosilnosti, kljub različnim porušnim mehanizmom, ne
razlikujejo bistveno med seboj (slika 4). V primerjavi z vzorci 90 se največja razlika kaže v
duktilnosti. Odziv vzorcev 0 je relativno krhek, medtem ko so vzorci 90 bistveno bolj duktilni.
Slednje se odraža tudi na rezultatih, saj je nosilnost vzorcev 0 bolj nepredvidljiva (večji koeficient
variacije – COV) kot nosilnost vzorcev 90. Vrednosti COV v obeh primerih znašajo približno 10 %.
Vsi preizkušeni vzorci 90 s sidrno dolžino la = 80 mm so se porušili z izvlekom robne lamele v
srednjem sloju CLT. V primeru vzorcev 90 z la = 160 mm in la = 240 mm pa se je poleg tega
mehanizma pojavila tudi porušitev, kjer se skupaj s palico izvleče tudi več lamel srednjega sloja
CLT hkrati. V tem primeru je bila nosilnost spoja nižja, kot če se izvleče le robna lamela. Izvlek
večih lamel hkrati je možen le v primeru, ko je širina robne lamele v srednjem sloju CLT manjša od
sidrne dolžine palice. Nosilnost spoja je tako posledično bistveno odvisna od geometrije CLT-ja.
Sprememba v porušnem mehanizmu je vidna tudi z grafa – izvlek večih lamel je opazen kot
nenaden padec nosilnosti v grafu sila – relativni pomik (glej sliko 4b).
3.2

Sidrne dolžine 320 in 400 mm

Na sliki 5 so prikazane tipične porušitve vzorcev z daljšo sidrno dolžino (la ≥ 320 mm) in večjim
premerom palice (d = 24 mm). Kot v primeru spojev, opisanih v prejšnjem razdelku, je tudi tu
najbolj opazna razlika v porušnih mehanizmih med vzorci z različno usmerjenostjo palice glede na
vlakna. Pri vzorcih 0 je porušitev kombinacija odpovedi stika med lepilom in lesom ter porušitve
lesa oz. CLT-ja (slika 5a). Osnovna vzroka za večjo verjetnost porušitve med CLT sloji sta: (i)
večja nosilnost spoja z daljšo sidrno dolžino in večjim premerom ter (ii) manjša razdalja od palice
do roba CLT sloja (premer luknje je skoraj enak debelini srednje lamele). V primerih, ko se je
palica nahajala na robu dveh lamel znotraj srednjega CLT sloja, je bila kritična ravnina med bočno
ne-zlepljenima lamelama (slika 5a).
a.

b.

Slika 5: Tipične porušitve preizkušancev z la = 320 mm: a.) palica vzporedno z lesnimi vlakni in b.)
palica pravokotno na lesna vlakna v srednjem sloju CLT.
Na sliki 5b je prikazana porušitev vzorcev 90, kjer v vseh primerih pride do razcepitve CLT
prereza. V takšnem tipu porušitve pride do popolnega izvleka srednjega CLT sloja, skupaj z
vlepljeno palico. Slednje nakazuje, da je maksimalna nosilnost lepilnega sloja vzdolž navojne palice
večja od nosilnosti CLT prereza. To posledično pomeni, da je s preskusi določena nosilnost spoja v

veliki meri odvisna od mehanskih lastnosti uporabljenega CLT-ja oz. dimenzij prereza.
Potrebno je omeniti, da do zgoraj opisanega tipa porušitve po vsej verjetnosti ne bi prišlo v primeru
CLT preizkušancev z večjo širino (omejitev obravnavane študije). Kljub temu, so doseženi porušni
mehanizmi s cepitvijo CLT prereza možni tudi v praksi, npr. za spoje z vlepljeno palico blizu roba
prereza CLT-ja. V primeru širših preizkušancev bi po vsej verjetnosti dobili višjo nosilnost in
porušitev po lepilnem sloju vzdolž palice.
Za vzorce 0 (slika 6) znaša vrednost COV za nosilnost 16.5 % (tako za la = 320 kot la = 400 mm)
kar je bistveno več kot za vzorce 90 in vzorce s krajšo sidrno dolžino (razdelek 3.1.). Večja COV
vrednost za nosilnost je posledica večjega števila možnih porušitvenih mehanizmov, ki so odvisni
od pozicije vlepljene palice v CLT-ju in njegove nosilnosti. Najnižja nosilnost vzorcev 0 je bila
dosežena, ko se je večji del spoja porušil po lepilnem sloju CLT-ja (zaradi strižne porušitve
lepilnega sloja oz. strižne porušitve lamel tik ob stiku z lepilom).
Vzorci 90 so tudi za to vrsto preizkušancev z daljšimi sidrnimi dolžinami bolj duktilni v primerjavi
z vzorci 0 (slika 6). Kljub temu pa razlika v duktilnosti ni tako izrazita kot v primeru vzorcev iz
razdelka 3.1. Za vzorce z daljšo sidrno dolžino pa se po drugi strani poveča razlika med nosilnostjo
vzorcev 0 in 90. Nosilnost vzorcev 90 je bistveno višja kot nosilnost primerljivih vzorcev 0.
a.

la = 320 mm

b.

la = 400 mm

Slika 6: Odziv sila – relativni pomik za vzorce z: a.) la = 320 mm in b.) la = 400 mm.

3.3

Povzetek rezultatov

V tabeli 2 so predstavljeni povprečni rezultati preiskav za vzorce 0 in 90. Poleg tega so podane
karakteristične vrednosti, ki so bile izvrednotene na podlagi standarda EN 13458 (poglavje 4) [8]. Iz
tabele 2 sledijo naslednji zaključki:
(i) Povprečna maksimalna sila izvleka palic (Fax,mean) monotono narašča z večanjem sidrne
dolžine palice.
(ii) V splošnem je vrednost Fax,90,mean večja od Fax,0,mean (ob primerjavi preizkušancev z enakim
la). Največja razlika se pojavi pri vzorcih z la = 400 mm. Edina izjema je nosilnost pri
vzorcih z la = 80 mm, kjer vzorci 0 izkazujejo približno 20 % nižjo vrednost.
(iii) Razlike med vzorci 0 in 90 so še višje, če primerjamo karakteristične nosilnosti (Fax,char.). To
je pričakovano, ker je COV za vzorce 0 večji.
(iv) Relativni pomiki pri maksimalni nosilnosti spoja (δ) so bistveno večji (približno dvakrat) za
vzorce 90 kot za vzorce 0. Spremembe v duktilnosti lahko utemeljimo z različnimi
porušnimi mehanizmi (razdelek 3.1. in 3.2.)
(v) Efektivna togost spoja je definirana je kot razmerje (F40-F10)/(u40-u10), pri čemer sta F40 in F10
40 in 10 % Fax,mean ter u40 in u10 pripadajoča relativna pomika. Vrednost keff,0 je primarno
odvisna od premera palice in ne od sidrne dolžine. Enak zaključek velja tudi za keff,90, razen
v primeru vzorcev la = 80 mm. Togost keff,0 je večja od keff,90 za vse testirane sidrne dolžine.
Razlike med keff,0 in keff,90 so manjše od 20 % (razen za la = 80 mm).
(vi) Povprečno strižno trdnost vzdolž palice (fv,0,mean) lahko ocenimo le za vzorce 0, kjer je izvlek
palice kritičen mehanizem porušitve. Za vzorce 90 je bila kritična porušitev CLT-ja, zato
lahko podamo le povprečno vrednost strižne napetosti vzdolž palice ob porušitvi spoja
τmean). Trdnost fv,0,mean je definirana glede na površino izvrtine.
(vii) Trdnost fv,0,mean z večanjem razmerja la/d monotono pada za vzorce 0. Nasprotno za vzorce
90 ne moremo poiskati specifičnega vzorca za odziv napetosti τmean. Takšen rezultat je
pričakovan, saj večina porušitev vzorcev 90 nastopi zaradi porušitve CLT-ja. Če bi bil CLT
prerez za preizkus vzorcev 90 širši, potem bi prišlo do spremembe porušnega mehanizma,
kar bi se odražalo v večji strižni napetosti vzdolž vlepljene navojne palice.
Tabela 2 Povprečni rezultati za vzorce 0 in 90.
Vzorci 0
la
[mm]

d
[mm]

dh
[mm]

Fax,0,mean
[kN]

Fax,0,char.
[kN]

δ
[mm]

keff,0
[kN/mm]

fv,0,mean
[MPa]

fv,0,char
[MPa]

80
160
240
320
400

16
16
16
24
24

20
20
20
28
28

40.5
68.8
97.5
140.2
165.1

33.4
50.3
73.2
94.6
128.9

0.4
0.5
0.8
0.8
0.9

155.2
148.7
159.8
230.4
242.4

8.05
6.84
6.46
4.98
4.69

6.65
5.00
4.85
3.36
3.66

Vzorci 90
la
[mm]

d
[mm]

dh
[mm]

Fax,90,mean
[kN]

Fax,90,char.
[kN]

δ
[mm]

keff,90
[kN/mm]

τmean
[MPa]

τchar
[MPa]

80
160
240
320
400

16
16
16
24
24

20
20
20
28
28

32.3
81.0
117.4
174.7
245.0

25.9
70.7
106.0
142.8
222.6

0.9
1.3
1.5
1.5
1.8

60.3
125.7
139.5
200.1
213.1

6.43
8.06
7.78
6.21
6.96

5.16
7.03
7.03
5.07
6.33

Opombe: Fax,0,mean in Fax,90,mean = povprečna natezna nosilnost posamezne serije vzorcev 0 in 90, Fax,0,char. in Fax,90,char. =
karakteristnična natezna nosilnost vzorcev 0 in 90 [8], δ = povprečni relativni pomik vzorca ob doseženi nosilnosti, keff,0
in keff,90 = efektivna togost spoja vzorcev 0 in 90, fv,mean in τmean = povprečna strižna trdnost (vzorci 0) in napetost spoja
(vzorci 90) - predpostavljena konstantna napetost vzdolž palice, fv,char in τchar = karakteristična strižna trdnost (vzorci 0)
in napetost (vzorci 90) - izračunano glede na standard EN 14358, poglavje 4 [8].

3.4

Opis porušnih mehanizmov

V tem razdelku so na podlagi izvedenih preiskav dokumentirani možni porušni mehanizmi za spoje
z vlepljenimi palicami v CLT-ju. Običajno se spoji z vlepljenimi palicami dimenzionirajo tako, da
se prepreči porušitev lesenega dela (kritična je plastifikacija navojne palice). Za potrebe študije je
bil uporabljen drugačen pristop, saj smo želeli ugotoviti spodnjo mejo nosilnosti lesa v spoju (v tem
primeru CLT-ja) in lepilnega stika vzdolž palice. Zaradi tega smo uporabili palice visokega
trdnostnega razreda in tako namerno preprečili plastifikacijo navojnih palic.
Povzetek porušnih mehanizmov je prikazan na sliki 7. Razdeljeni so v štiri glavne skupine, ki
opisujejo globalni odziv spoja (označeno s številkami). Vsaka od glavnih skupin je nato razdeljena
še bolj podrobno v podskupine (označeno z velikimi tiskanimi črkami), kjer je podana razlika med
lokalnimi porušitvami (označeno z malimi tiskanimi črkami).
0. Porušitev palice (v izvedenih eksperimentih takih primerov ni bilo)
A. Plastifikacija palice
B. Uklon palice
1. Izvlek palice
A. Adhezivna porušitev (stik jeklo-lepilo)
B. Porušitev na stiku lepilo-les
a. Adhezivna porušitev (stik lepilo-les)
b. Kohezivna porušitev lesa
C. Kohezivna porušitev lepila
2. Izvlek lesa (vzorci 0)
A. Strižna porušitev lesa
a. Lokalna redukcija trdnosti lesa (e.g., grče, sprememba smeri vlaken)
b. Prekoračitev strižne trdnosti v dveh pravokotnih smereh (angl. »rolling shear«)
c. Strižna porušitev vzdolž vlaken
B. Odpoved lepilnega stika med lamelami
a. Adhezivna (strižna) porušitev stika med CLT sloji
b. Izvlek dela lamele na mestu bočno ne-zlepljenega CLT-ja
c. Adhezivna porušitev na zlepljenih stikih med CLT lamelami
3. Izvlek lesa (vzorci 90)
A. Izvlek robne lamele v srednjem sloju CLT (upogib lamele v srednjem sloju)
B. Izvlek ene ali več lamel (popoln izvlek v dolžini sidranja, cepitev CLT prereza)
a. Adhezivna (strižna) porušitev stika med CLT sloji
b. Strižna porušitev lesa v srednji lameli CLT-ja - prekoračitev strižne trdnosti v dveh
pravokotnih smereh (angl. »rolling shear«)

Slika 7: Shema možnih porušnih mehanizmov vlepljenih palic v CLT prerezu.
Pri podrobni analizi posameznih vzorcev lahko zaključimo, da je vzrok porušitve vedno
kombinacija predstavljenih porušitev. Porušitev vzorcev na slikah 3 in 5 lahko razvrstimo glede na
predpostavljene oznake po naslednjem principu: (i) primarna porušitev 2A-a, in sekundarna
porušitev 1B-b (vzorec na sliki 3a); (ii) primarna porušitev 3A (vzorec na sliki 3b); (iii) primarna
porušitev 2A-c in sekundarna porušitev 2B-a (vzorec na sliki 5a); (iv) primarna porušitev 3B-a
(vzorec na sliki 5b).
Velika raznolikost porušnih mehanizmov nakazuje kako zahtevno je predvideti odziv vlepljenih
palic v CLT-ju. Za pravilno predvidevanje odziva vlepljenih palic v CLT-ju je treba poznati
množico vhodnih parametrov in njihov vpliv. Ti parametri so: (i) sidrna dolžina palice, (ii) premer
palice, (iii) debelina lepilnega stika vzdolž palice, (iv) usmerjenost palice glede na naklon lesnih
vlaken, (v) položaj palice v CLT prerezu (palica na sredini med dvema slojema, vlepljena palica na
robu med dvema lamelama, palica tik ob stiku med bočno ne-zlepljenima lamelama v istem sloju
CLT-ja, (vi) dimenzije CLT prereza (širina CLT prereza, debelina posameznih lamel, idr.), (vii)
razdalja vlepljene palice do roba CLT-ja, (viii) razmerje med premerom vlepljene palice in debelino
lamele, (ix) širina pravokotne lamele v primerjavi s sidrno dolžino palice (vpliva na porušne
mehanizme vzorcev 90), (x) odziv spojev z večjim številom vlepljenih palic v istem prerezu, (xi)
robni pogoji izdelave CLT panela (zlepljeni/ne-zlepljeni robovi med lamelami, idr.), idr.

4.

ZAKLJUČKI

Iz prikazanih rezultatov lahko zaključimo naslednje:
(i) Po pričakovanju so večjo nosilnost izkazovali spoji z vlepljenimi palicami večjega premera in
z večjo sidrno dolžino. Kljub temu je na podlagi šestdesetih vzorcev še vedno težko
predvideti splošen odziv spojev z vlepljenimi palicami v CLT-ju, še posebej zaradi
velikega števila možnih vplivnih parametrov, ki v študiji niso bili zajeti.
(ii) Maksimalna izvlečna sila vzorcev 90 je večja kot za vzorce 0 v vseh primerih razen v
primeru najkrajše sidrne dolžine (razmerje med nosilnostjo vzorcev 90 in 0 pri sidrni
dolžini 400 mm je npr. 1.48).
(iii) Spoji z vlepljeno navojno palico pravokotno glede na lesna vlakna so izkazovali bolj
duktilen odziv kot spoji s palico vzporedno z lesnimi vlakni. Pripadajoči relativni pomik ob
doseženi maksimalni natezni sili (δ) je približno dvakrat večji v primeru vzorcev 90 kot pri
vzorcih 0. Razlika v δ je dodatno tako velika tudi zaradi večje nosilnosti vzorcev 90.
(iv) Efektivna togost spoja keff,0 je primarno odvisna od premera palice in ne od sidrne dolžine.
Enak zaključek velja tudi za keff,90, razen v primeru vzorcev la = 80 mm. Togost keff,0 je
večja od keff,90 za vse testirane sidrne dolžine. Razmerje med keff,0 in keff,90 je manjše od 1.2,
če primerjamo spoje z enako sidrno dolžino.
(v) Povprečna strižna trdnost fv,0,mean monotono pada za vzorce 0 z večanjem razmerja la/d.
Nasprotno za vzorce 90 ne moremo poiskati specifičnega vzorca za strižno napetost τmean.
Takšen rezultat je pričakovan, saj je večina porušitev vzorcev 90 zaradi porušitve CLT-ja.
(vi) Potrebne so nadaljne raziskave odziva spojev z vlepljenimi palicami v CLT-ju za bolj
zanesljivo določitev njihove nosilnosti ob upoštevanju različnih konfiguracij spoja.
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