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IZVLEČEK
V diplomski nalogi smo predstavili izdelavo in uporabo kompozitih oblog, katerih osnova je
naravni kamen, lepljen na nosilec iz aluminijastega satovja. Stik med obema komponentama je
zlepljen z različnimi umetnimi lepili, ki so še dodatno utrjena s steklenimi vlakni. Tako utrjen
naravni kamen lahko stanjšamo do kritične debeline (debeline, pri kateri material ne bi nosil
samega sebe in bi se zaradi lastnosti porušil) in na ta način zmanjšamo maso na enoto površine,
saj ima nosilec relativno nižjo gostoto, hkrati pa ohranimo izgled in osnovne funkcije ter
lastnosti kamna. Tako pripravljeni kompoziti imajo široko uporabo za izdelavo npr. tlakov,
sten, pultov itd., predvsem na prestižnih jahtah, kjer je pomemben faktor končna teža izdelkov
iz naravnega kamna.
V eksperimentalnem delu smo pripravili vzorce iz kamnitih kompozitnih oblog za meritve
natezne, upogibne in strižne trdnosti. Rezultati so pokazali, da so višje natezne trdnosti dosegli
vzorci, ki so bili v lepilu armirani z mrežo iz pletenih vlaken, kot vzorci, armirani s filcem. Pri
meritvah strižne trdnosti kamnitih oblog je preizkušanec vselej popustil na kamnu. Zato smo
izdelali še dve seriji vzorcev samo iz nosilcev in tako uspešno testirali trdnost lepljenega spoja.
Nato smo izvedli še upogibni test, kjer smo poleg trdnosti določili tudi maksimalne kote pri
porušitvi, ki so se gibali do 10 °. Na koncu raziskave smo pogledali še najznačilnejše prelome
na vzorcih vsakega testa posebej.
V nadaljevanju eksperimentalnega dela smo izvedli metalografske analize na svetlobnem in
elektronskem mikroskopu. Analizirali smo mikrostrukturo prečnih presekov kamnitih
kompozitnih oblog. Zajeli smo mikrostrukture kamna, nosilcev, lepila, armirnih sredstev in
različnih utrjevalnih komponent. Z energijsko disperzijsko spektroskopijo rentgenskih žarkov
(EDS) smo analizirali (mikro)kemijsko sestavo posameznih komponent in faz. Pregledali smo
tudi morfologijo prelomnih površin po opravljenih mehanskih preizkusih.
Ključne besede: naravni kamen, kompozit, lahka kamnita obloga, aluminijasto satovje
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ABSTRACT
In this diploma thesis the production and use of lightweight composite panels, which are based
on natural stone glued on a light plate sheet containing aluminum honeycomb were introduced.
The connection between both components is glued with different kinds of glue based on
synthetic chemicals and which are extra reinforced with fiberglass.
Natural stone which is reinforced in this way can be thinned down to critical thickness (the
thickness in which material can’t carry itself and it can break because of its properties). In this
way mass and surface ratio is reduced, because plate sheet has lower density. At the same time
the look, the basic properties and the functions of natural stone are preserved. Such lightweight
composite panels can be widely used for the production of floors, walls, counters, etc. especially
on prestige yachts, where weight of natural stone products is a very important factor.
In the experimental part of my thesis, some specimens of light stone panels were prepared and
have been done tensile, bend and shear tests on them. It was revealed that specimens, which are
reinforced with fiberglass net reach higher tensile strengths than specimens reinforced with
nonwoven textiles. At the shear tests specimens were broken on stone every time. After that
two more series of specimens made of only plate sheets was made and glued bond was
successfully tested in that way. Flexural strengths and maximal break angles were defined with
bend tests. The angles at which the specimens broken were around 10°. Some of the most typical
areas of specimen breakage were investigated in the end of research.
In the continuation of the experimental part metallographic analysis with optical and scanning
electron microscope were made. The microstructure of lightweight stone composites was
analyzed. Some photos of the microstructure of stone, plate sheets, glue and reinforcing agents
were taken. (Micro)chemical composition of all components was analyzed with energy
dispersion spectroscopy (EDS). The morphology of broken areas after mechanical tests was
also reviewed.
Keywords: natural stone, composite, lightweight stone panel, aluminum honeycomb
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV
σ

Napetost [MPa]

σmax

Maksimalna napetost [MPa]

F

Sila [kN]
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S0

Začeten presek [mm2]

Rm

Natezna trdnost [MPa]
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L0

Začetna dolžina preizkušanca [mm]
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Strižna trdnost [MPa]

SEM Vrstični elektronski mikroskop (Scanning electron microscope)
EDS

Elektronska disperzijska spektroskopija rentgenskih žarkov

UV
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MH

Marmor Hotavlje d. o. o.
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1

UVOD

Uporaba kamna je stara toliko kot človeštvo. Že ime najstarejše dobe − kamena doba pove, iz
katerega materiala so tedanji ljudje izdelovali orodje in orožje. Najstarejša najdena orodja so
pestnjaki, tangencialno obdelani prodniki, ki so stari okoli 2 milijona let. Z razvojem civilizacije
se je človek naučil obdelovati kamen na različne načine. O tem pričajo različni ohranjeni
spomeniki, kot so na primer Stonehenge ali egipčanske piramide. Pravi mojstri so bili tudi stari
Grki in Rimljani. V prejšnjem stoletju je s prihodom številnih drugih gradbenih materialov
kamen začel izgubljati konstrukcijsko veljavo in od tedaj naprej je v uporabi zgolj zaradi
dekorativne in funkcionalne vrednosti. Skozi zgodovino se je ves čas zmanjševala velikost
blokov in v novejši zgodovini debelina plošč. Ker ima vsak naravni kamen napake (npr. pore,
razpokanost itd.), ga velikokrat težko stanjšamo na debelino, manjšo od 10 mm. V ta namen so
inženirji razvili prav posebno kompozitno strukturo oz. t. i. sendvič konstrukcijo z boljšimi
mehanskimi lastnostmi, kot bi jih imele posamezne komponente. Pri takih konstrukcijah (v
nadaljevanju oblogah) namesto večje debeline plošč naravnega kamna prenašajo obremenitve
tanke in relativno lažje nosilne plošče iz aluminijastega satovja, ki jih nalepimo s spodnje strani.
S tako izdelavo izdelkov iz kamna privarčujemo material in izboljšamo mehanske lastnosti
(večja velikost izdelkov), hkrati pa znižamo gostoto in obdržimo naravni izgled kamna. S tem
odpremo možnosti opremljanja s kamnom tudi na krajih, kjer je zelo pomemben dejavnik teža
(npr. fasade, jahte itd.).
Namen diplomske naloge je bil predstaviti in karakterizirati glavne značilnosti (izdelava,
zgradba, mehanske in mikrostrukturne lastnosti) lahkih kamnitih kompozitnih oblog. V ta
namen smo izdelali preizkušance za mehanske preizkuse in opravili meritve upogibne, natezne
in strižne trdnosti, pri čemer smo podrobno raziskali vedenje tovrstnih oblog pod obremenitvijo
v območju kritičnih debelin naravnega kamna in tako podkrepili določene teoretične
predpostavke, predstavljene v nadaljevanju. Zgradbo kamnitih kompozitnih oblog ter
mikrostrukturne značilnosti smo preiskovali s svetlobno in vrstično elektronsko mikroskopijo.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 Kompoziti na splošno
Kompoziti so sodobni materiali, ki se od drugih treh glavnih skupin materialov (kovin,
keramike in polimerov) razlikujejo po tem, da so obvezno sestavljeni vsaj iz dveh ali več
materialov, ki so med seboj različni po fizikalnih in kemijskih lastnostih. Kompoziti so
homogeni na makroskopskem ter heterogeni v mikroskopskem merilu. Sestavljeni so iz osnove
oz. matice, ki je zvezna komponenta kompozita, in elementov utrjevanja oz. armature, ki je
nezvezna komponenta. [6]
Ločimo kompozite glede na matico (kovinski kompoziti, keramični kompoziti in polimerni
kompoziti) in glede na elemente utrjevanja (kompoziti, utrjeni z vlakni, delci, kosmiči, laminati
ali polnilom). [6]
Lastnosti kompozita so odvisne od komponent, deležev, oblik in njihove porazdelitve. Prednost
kompozitov je v tem, da lahko njihove lastnosti napovedujemo že pred izdelavo. Značilnost
kompozitov je, da njihove lastnosti presegajo lastnosti osnovnih materialov zaradi njihovega
medsebojnega vpliva v novonastalem materialu in s tem razširjajo področja uporabe. Nekaj
najbolj značilnih primerov kompozitov: s steklenimi vlakni ojačani polimeri, beton,
disperzijsko utrjene zlitine, lesene vezane plošče ... [6]

2.2 Sestava kompozitnih oblog
Lahke kamnite kompozitne obloge so v osnovi sestavljene iz treh osnovnih komponent. Osnova
je naravni kamen, prilepljen na nosilec. Kot tretjo komponento štejemo lepilo na stični površini
preostalih dveh materialov. Splošno zgradbo kompozita, pri katerem je nosilec iz
aluminijastega satovja, prikazuje Slika . Za lepljenje uporabljamo različna lepila, ki so lahko še
dodatno utrjena z različnimi elementi. Vse komponente bomo podrobneje predstavili v
nadaljevanju.

Slika 1: Zgradba lahkih kamnitih oblog − splošno [1]
2

2.2.1 Naravni kamen
2.2.1.1 Splošno o naravnem kamnu
Od vseh trdnih materialov, ki jih kot naravno bogastvo izkorišča človeštvo, je daleč največ
kamna. Ocenjeno je, da se ga izkoplje letno 3 tone na človeka. Ime naravni kamen označuje
kamen, ki ima tudi dekorativni izgled in se zaradi tega razlikuje od tehničnega kamna, ki je
uporabljen za izdelavo betonov, gramoza, kamene volne, itd. [4]
Kamen oz. kamnine so naravni materiali, sestavljeni iz kristalnih zrn enega ali več različnih
mineralov. Kamnine ločimo v tri osnovne skupine:
- sedimentne kamnine: nastajajo z razpadanjem drugih kamnin ali izločanjem iz
raztopin; najpomembnejši predstavniki so: apnenec, lehnjak (na Slika 4), breča,
konglomerat (na Slika 3), peščenjak;
- magmatske kamnine: nastajajo s strjevanjem in kristaliziranjem magme;
najpomembnejša predstavnika sta granit ( Slika 2) in porfir;
- metamorfne kamnine nastajajo s preobrazbo magmatskih in sedimentnih kamnin
globoko v litosferi, potrebna je večja temperatura in tlak; najpomembnejša predstavnika
sta marmor (Slika 5) in kvarcit.

Slika 2: Granit [25]

Slika 3: Konglomerat [23]

Slika 4: Lehnjak [13]

Slika 5: Beli marmor [24]
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Trdne kamnine sestavljajo litosfero, ki je 10−70 km debel površinski plašč Zemlje. Slednja je
sestavljena iz osmih osnovnih elementov, ki so zastopani v sledečih približnih masnih deležih:
kisik 49,6 %, silicij 25,6 %, aluminij 7,4 %, železo 4,2 %, kalcij 3,2 %, natrij 2,4 %, kalij 2,3
%, in magnezij 3,2 %. Ti elementi še z nekaterimi drugimi tvorijo 12 osnovnih mineralov, ki
tvorijo 99,9 % vseh kamnin v zemeljski skorji. [4]
Poznamo prek 3000 mineralov, ki so različno močno utrjeni v mineralne skupnosti. Minerali
večinoma obstajajo kot kristali z natančno določenimi strukturami. Le redki imajo amorfno
strukturo (naključno razporejene delce). Minerali so razvrščeni glede kemijske sestave v nekaj
skupin. [4]
Silikati so najpomembnejši petrogeni minerali. Njihovo strukturo tvorijo tetraedrični ioni SiO44
. Tetraedri se med seboj povezujejo na mnoge različne načine, zato imajo silikati zapletene
kemijske zgradbe. Najpomembnejši mineral iz skupine silikatov je kremen ali kvarc (SiO2).
Kemijsko čist je brezbarven. Značilni silikatni minerali so: glinenci, sljude, amfiboli, olivin in
kaolinit. [4]
Karbonati so soli šibke ogljikove kisline (H2CO3) oz. v vodi raztopljenega ogljikovega
dioksida (CO2). Nastajajo z izločanjem iz vode in sestavljajo največji del sedimentnih kamnin.
Najpomembnejša predstavnika karbonatov sta kalcit in dolomit. Kalcit ali kemijsko kalcijev
karbonat (CaCO3) je mineral navadno mlačno bele barve, če pa je popolnoma čist, je brez
barve. V vodi je skoraj netopen, če pa je bogata s CO2, preide v Ca(HCO3)2, ki je precej bolj
topen. Ko se ponovno izloča iz vode kot CaCO3, nastajata lehnjak in siga (kraški pojavi). Kalcit
se nahaja v mnogih kamninah (apnenec, marmor, breča ...). Drugi najpomembnejši predstavnik
karbonatov je dolomit (CaMg(CO3)2). Pri njem se kristalna zrna med seboj le dotikajo in ne
prepletajo tako kot pri kalcitu. Zato se kamnine, kjer je prisoten dolomit, bolj drobijo. [4]
Sulfati so soli žveplove (VI) kisline. Med njimi sta najpomembnejša predstavnika sadra (CaSO4
· 2H2O) in anhidrit (CaSO4). [4]
2.2.1.2 Mehanske lastnosti kamna
Kamen ima svoje značilne mehanske lastnosti. Navadno ga odlikuje dobra tlačna trdnost. Meri
se s preizkusom na kocki s stranico 5 cm. Natezna in upogibna trdnost sta v primerjavi s tlačno
razmeroma nizki. Slednja se izraža predvsem pri tanjših kamnitih ploščah.
2.2.1.3 Fizikalne in ostale lastnosti kamna
Kamen ima nekaj edinstvenih lastnosti, ki jih nima noben drug material. Kamnine imajo
značilno zrnasto sestavo, ki jo imenujemo zlog. Ta ima dve komponenti – strukturo in teksturo.
Struktura kamnine je posledica oblik, velikosti in medsebojnega količinskega razmerja sestavin
mineralnih delcev kamnine. Zveza, ki spaja mineralne delce, je lahko kristalizacijska, lahko pa
so delci spojeni tudi s cementno substanco ki zapolni prostor med mineralnimi zrni. Značilne
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strukture kamnin so npr. zrnaste, porfirske, klastične itd. Tekstura pa predstavlja prostorsko
razporeditev mineralov v kamninski masi. Osnovne teksture so usmerjene, homogene,
kompaktne, porozne in luknjičaste. Pri usmerjeni teksturi skoraj vedno pride tudi anizotopije
mehanskih lastnosti (različne lastnosti v različnih smereh). [4]
Značilna lastnost kamna je razpokanost. Ker je kamnina naravnega izvora, taki materiali pa
nikoli niso brez napak, je pojav razpok skoraj vedno prisoten. Razpoke so lahko velike ali pa
zelo fine in goste. Razpokanost močno vpliva na mehanske lastnosti in ekonomiko
kamnolomov. [4]
Barva kamnin je lahko zelo različna. Poznamo monohromne kamnine, kjer prevladuje ena
barva, in polihromne, pri katerih tudi od neke oddaljenosti zaznamo različne barvne sestavine.
Kamnine najbolj obarvajo primesi, bogate z železom. Trivalentni železovi ioni dajo svetlo- ali
temnorumeno, sivo ali rdečo barvo. Dvovalentno železo pa daje sivo, belo, zeleno in črno barvo.
Nekatere vrste kamna lahko patinirajo oz. barva na njih obledi zaradi vpliva atmosfere. [4]
Poroznost kamna je še ena zelo značilna lastnost teh materialov. Predstavlja razmerje med
volumnom por in volumnom kamnine v naravnem stanju. Vrednosti se gibljejo med 0,5−50 %.
[4]
Gostota kamna se razlikuje od vrste kamna, njegove strukture in deleža poroznosti. Vrednosti
se gibljejo med 1,3−3,3 g/cm3. [4]
2.2.1.4 Pridobivanje, obdelava in uporaba kamna
Kamen pridobivajo v kamnolomih na več načinov. Mednje sodi miniranje, klanje, lomljenje,
rezanje itd. Navadno pridobivajo kamnite bloke, ki jih nadalje po potrebi razžagajo na
polnojarmenikih v plošče debelin navadno 2−4cm. Tako pripravljeni polizdelki so primerni za
kamnoseško obdelavo, kjer dobijo končno obliko in površino. Slednja je lahko različno
obdelana, in sicer špičena, štokana, praskana, klesana, rezana, brušena, polirana, peskana,
žgana, jedkana itd. Vse več se poslužujejo tudi uporabe različnih sintetičnih mas za zapolnitev
por in različnih premazov za zaščito kamna in zmanjšanje negativnih atmosferskih vplivov.
Kamen je široko uporaben v gradbeništvu in arhitekturi. Iz njega izdelujejo okenske police,
portale, pulte, samostojne kipe, tlake, fasade itd. [4]
2.2.2 Vrste nosilnih elementov
Za različne vrste nosilcev se glede na končne želene lastnosti uporabljajo različni materiali.
Najpogosteje se uporablja nosilec, izdelan iz aluminijastega satovja, ki je z obeh strani obdan s
ploščama iz fenolne ali poliestrske smole, ki služi kot matica in je dodatno utrjena s steklenimi
vlakni. Namesto njih je možna tudi uporaba aramidnih vlaken (nomexa). V uporabi so še
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polipropilen (PP) in polivinilklorid (PVC), za izdelavo satovja pa lahko uporabimo tudi
polikarbonat (PC).
Druga možnost je popolnoma aluminijasti panel, prikazan na Slika 7, kjer imamo zopet
aluminijasto satovje in tudi obe plošči zgoraj in spodaj sta iz tankega aluminija.
Za izdelavo satovja se uporabljajo aluminijeve folije, debeline nekaj deset mikrometrov,
navadno izdelane iz zlitin, kjer aluminij legirajo z magnezijem in/ali manganom (npr. zlitine
3003, 5052, 5754 …). Folijo najprej razrežejo in štancajo ter lepijo med seboj, da dobijo
značilno strukturo pravilnih šestkotnikov. Na to satovje potem spodaj in zgoraj nalepijo prej
omenjene plošče. Za lepljenje so v uporabi poliuretanska ali epoksidna lepila. Podroben
shematičen prikaz izdelave aluminijastega satovja je prikazan na Slika 6. [16]

Slika 6: Tehnološka shema izdelave aluminijastega satovja [30]
Naslednja možnost armiranja je, da kot nosilec uporabimo keramiko, ki jo nalepimo na kamen,
pri čemer ni znatnega vpliva na zmanjšanje teže takih kompozitov. Za prosojne kamne (Slika
8), kjer je potencialna možnost osvetljevanja (npr. z LED-lučmi), lahko uporabimo za nosilec
steklo, ki je lahko kaljeno ali laminirano.

Slika 7: Lahka kamnita obloga z
aluminijastim nosilcem [9]

Slika 8: Osvetlitev prosojnega kamna [12]
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2.2.3 Lepljen spoj med kamnom in nosilnim elementom
2.2.3.1 Lepljenje
Lepljenje je tehnologija spajanja materialov v trajno zvezo, pri kateri na površino enega ali
obeh lepljencev najprej nanesemo lepilo in ju spojimo z mehansko silo. Ko se lepilo posuši in
strdi, poveže oba lepljenca v trden spoj. Lepila delimo glede na: [8]
-

kemijsko sestavo (anorganska in organska),
agregatno stanje (tista, ki se strjujejo in tista, ki se ne),
vrsto reakcije (fizikalna načela ali kemijske reakcije),
število sodelujočih sestavin (eno- ali večkomponentna lepila),
način strjevanja (ob povečani temperaturi ali prisotnosti vlage, zaradi kemijske reakcije,
strjevanje pod UV-svetlobo).

Pri vsakem lepljenem spoju sodelujeta dve vrsti sil: kohezijske in adhezijske. Kohezijske sile
so tiste, ki povezujejo med seboj molekule iste snovi. Te sile so v lepilu. Adhezijske sile pa
privlačijo molekule različnih snovi in so pri lepljenju med lepilom in lepljeno površino. Za
kakovosten spoj so potrebne tako ene kot druge vrste sil. Za trdno zvezo je potrebna določena
hrapavost površine in omočljivost le-te z lepilom, enakomeren nanos lepila (želeno je, da lepilo
z zobatim orodjem nanesemo v obliki vrhov in dolin), primerna temperatura itd. [8]
Na trgu poznamo več kot deset tisoč različnih vrst lepil. Lepimo lahko praktično vse vrste
materialov, vendar pa moramo lepilo prilagoditi vrsti lepljene površine. [8]
Postopek lepljenja je podoben pri vseh vrstah materialov, prav tako pri lepljenju kamna med
seboj oz. na primerne nosilne elemente. Površini kamna in drugega lepljenca morata biti ravni,
da je stična površina čim večja. Povečamo jo lahko tudi s primerno pripravo površine (zbrusimo
polituro do primerne hrapavosti). Pred nanašanjem lepila morata biti površini suhi, razmaščeni
in brez prahu. [8]
Za lepljenje naravnega kamna uporabljamo lepila na bazi poliestrov in epoksidov.
2.2.3.2 Epoksidna lepila
Epoksidi so organske heterociklične oksospojine z značilnim tričlenskim obročem iz enega
atoma kisika in dveh atomov ogljika (splošna oblika formule je prikazana na Slika 9).
Največkrat jih pridobivamo z reakcijo epiklorohidrina (1,2-epoksi-3-kloropropan) in bisfenolaA (2,2-bis-4-hidroksifenilpropan), pri kateri poteče kombinirana poliadicija in
polikondenzacija. Po dveh stopnjah dobimo končni produkt, ki je linearni polieter, ki ima na
koncih molekule epoksidne skupine in sekundarne hidroksilne skupine. Formula produkta
slednje reakcije je prikazana na Slika 10. [7]
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Slika 9: Splošna oblika
formule epoksidov [27]

Slika 10: Formula linearnega polietra [26]
Poliepoksidne molekule lahko prostorsko zamrežijo, če z epoksidnimi ali alkoholnimi
skupinami reagirajo kisline (npr. anhidrid ftalne kisline) ali bazični strjevalci (npr.
dietilentriamin). Po reakciji strjevanja epoksidov dobimo duroplaste. Dobro se primejo skoraj
na vse snovi, zato jih široko uporabljajo za lepljenje različnih materialov ali za ulivanje v
kalupe. [7]
Epoksidna lepila za lepljenje kamna so navadno dražja od poliestrskih, vendar imajo med
strjevanjem minimalen skrček (do nekaj promilov). Navadno so dobavljiva v dveh
komponentah, ki se različno mešata (mešalna razmerja od 1 : 1 do 2 : 1), po potrebi pa jima
lahko dodamo tudi barvo, predvsem pri zelo majhnih debelinah kamna, kjer je potencialna
možnost prehajanja svetlobe skozi material. Utrjujejo se dalj časa, navadno vsaj 12 ali 24 ur.
[1]
2.2.3.3 Poliestrska lepila
Poliestri so organske spojine, za katere je značilna estrska skupina (-CO-O-), ki se v
makromolekuli redno ponavlja. Pridobivajo jih z reakcijo med nenasičenimi alifatskimi
dikarboksilnimi kislinami (maleinska, fumarna kislina) in diolom (dvovalentnim alkoholom:
glikol, 1,2-proprandiol). V tej reakciji nastanejo linearne nenasičene poliestrske smole, ki jih
lahko nadalje mešajo s stirenom ali z drugimi nenasičenimi spojinami. Tako se poliestrske
verige povežejo s polistirenskimi in nastane tridimenzionalen preplet, nastane duroplast. Smole
velikokrat uporabljajo v kombinaciji s steklenimi vlakni. [7]
Poliestrska lepila uporabljamo predvsem takrat, ko hočemo hitro lepljenje, saj se navadno sušijo
le nekaj minut. Navadno so dvokomponentna, in sicer komponenta A in trdilec, masno razmerje
mešanja pa je po navadi 97 : 3. Lepila na bazi poliestra se med strjevanjem skrčijo za 3–8 %.
Ko je strjevanje končano, postanejo trda in toga. Lepila, izdelana iz poliestrskih smol, vsebujejo
vnetljive sestavine. V primerjavi z epoksidnimi lepili so cenejša, doba strjevanja pa krajša.
Kljub temu se večinoma uporabljajo epoksidna lepila. [1]
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2.2.3.4 Armirna mrežica
Za dodatno utrjevanje pogosto uporabljamo vezivna vlakna. Največ so v uporabi filci in pletene
mreže iz plastificiranih steklenih vlaken.
Vgradimo jih kar v sveže nanešeno lepilo,
preden s silo spojimo obe lepljeni površini.
Primer mreže iz steklenih vlaken je na Slika 11.
[1]

Slika 11: Armirna mreža iz plastificiranih
pletenih steklenih vlaken [28]

2.3 Izdelava kompozitnih oblog

Slika 12: Polaganje plošče iz
naravnega kamna na mizo, kjer se
odvija panelizacija

Slika 13: Polaganje armaturnega
elementa - v tem primeru filca

Izdelava kompozitnih plošč oz. panelizacija je proces,
ki obsega več faz. Prva faza obsega pripravo kamna.
Kamnite plošče transportirajo v halo, kjer morajo biti
nekaj dni na konstantni temperaturi. Med tem časom
presušijo morebitno prisotno vlago, plošče pa
dosežejo temperaturo, ki je primerna in potrebna za
pravilno delovanje vezivnih smol. Nadalje je potrebna
priprava površine naravnega kamna. Ta mora biti suha
in čista (brez prahu in ostankov olja). Če je plošča že
spolirana, moramo s pomočjo brusilnih sredstev
polituro odstraniti, da povečamo površino in s tem
kvaliteto spoja. Plošče morajo biti zložene na ravnini,
tako da so dostopne za ročno obdelavo (Slika 12). Na
tako pripravljeno površino položimo armaturno
sredstvo npr. mrežo iz steklenih vlaken ali filc
(prikazano na Slika 13.) Čezenj polijemo epoksidno
smolo oz. kakšno drugo lepilo za lepljenje kamna in
ga s kovinsko gladilko enakomerno nanesemo po
celotni površini kamna (Slika 14). Pri tem pazimo, da
se na površini ne ujamejo zračni mehurčki, če pa so
že prisotni, jih odstranimo.
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Postopek s polaganjem armature in nanašanjem
vezivne mase ponovimo, nato na vrh položimo
nosilec. V primeru, da je ta manjši od plošče, iz kamna
vzamemo dva nosilca in med njima naredimo zobati
šiv (Slika 15). Ko je taka konstrukcija pripravljena, jo
stisnemo oz. obtežimo (Slika 16). Čas sušenja je
odvisen od vrste lepila in traja navadno vsaj 24 ur. [2]
Slika 14: Ročno nanašanje lepila

Slika 15: Polaganje nosilnega
elementa

Slika 16: Obtežitev med sušenjem

Seveda je lahko proces popolnoma kontinuiran in
avtomatiziran. Plošče se zbrusijo strojno, lepilo in
armaturno sredstvo se nanašata stojno, na koncu stroj
položi nosilec in kompozit stisne s hidravlično prešo,
kjer ga lahko suši tudi pri višjih temperaturah in s tem
skrajša čas vezave in sušenja. [2]
Možna sta dva načina lepljenja. Prvi je tak, da na
kamnito ploščo samo z ene strani nalepimo sestavine
po prej omenjenem postopku. Po sušenju gredo plošče
na tanjšanje in kalibracijo, da zagotovimo popolno
ravnost plošč in želeno debelino.
Lahko pa nalepimo nosilec z obeh strani, potem pa
ploščo z žično žago prežagamo na polovico in tako
dobimo dve plošči. Prav tako gresta obe še na
tanjšanje in kalibracijo. Po slednjem postopku dobimo
iz kamna debeline 3 cm 2 kompozitni plošči, na
katerih zagotovimo debelino kamna 10 mm. V
primeru vhodnih plošč debeline kamna 2 cm pa
zagotovimo po procesu na panelih 5 mm kamna. Take
plošče (Slika 17) so pripravljene za nadaljnjo obdelavo
(npr. rezanje, površinska obdelava itd.) [2]

Slika 17: Skladiščenje lahkih
kamnitih oblog [21]
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2.4 Lastnosti kompozitnih oblog
Za uporabnost tako izdelanih plošč so ključnega pomena mehanske in nekatere druge lastnosti
materialov. Z izdelavo takih kompozitov pridobimo vrsto izboljšanih lastnosti in v primerjavi
z naravnim kamnom razširimo področje uporabe.
2.4.1 Mehanske lastnosti
V primerjavi z naravnim kamnom imajo tovrstne kompozitne »sendvič« strukture precej
izboljšane mehanske lastnosti. Seveda so te močno odvisne od različnih dejavnikov. Mednje
sodijo npr. delež por, prisotnost razpok v naravnem kamnu, njegova debelina, kvaliteta
lepljenega spoja itd. Najpomembnejše mehanske lastnosti tovrstnih oblog so upogibna, tlačna,
natezna in strižna trdnost ter odpornost proti obrabi.
Upogibna trdnost se zelo izboljša, kjer na spodnji natezni strani nosi obremenitve nosilec.
Dopustni so večji povesi, predvsem se to odraža pri manjših debelinah kamna. Povečana
upogibna trdnost je zaželena posebej pri ploščah za tlake, ki so položene na nosilnih
konstrukcijah in so podprte le točkovno (po navadi na ogliščih plošč).
Tlačna trdnost je pri naravnem kamnu z relativno majhnim deležem por velika. Zato izdelava
panelov bistveno ne vpliva nanjo, saj tlačne obremenitve bolje prenaša kamen kot npr.
aluminijasti nosilec.
Natezna trdnost se poveča v primerjavi s samim kamnom, vendar taki materiali navadno niso
obremenjeni na nateg oz. so le v izjemnih primerih. Kamen podobno kot beton slabo prenaša
natezne obremenitve.
Strižna trdnost je odvisna predvsem od kvalitete lepljenega spoja in je pomembna predvsem
takrat, ko plošče obremenimo tudi na strig (npr. stenske obloge).
Odpornost proti obrabi je odvisna od vrste naravnega kamna, saj je pri izdelkih v stiku z okolico
navadno samo ta. [22]
2.4.2 Fizikalne in ostale lastnosti
Gostota takih materialov je nizka. Kompozitne plošče tehtajo približno 1/5 teže enake debeline
naravnega kamna. Prednost je v lažjem transportu in rokovanju s takimi ploščami, nizka gostota
pa omogoča tudi širše območje uporabnosti naravnega kamna.
Taki materiali so zelo dobri zvočni in toplotni izolatorji, saj je delež aluminija v satovju le
približno 3 %, ostalo pa je zrak, ki je zelo dober izolator.
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Cena kompozitov je seveda višja, saj je za njihov nastanek potreben obsežen tehnološki
postopek, vendar pa na ta način prihranimo pri količini porabljenega naravnega kamna. Težimo
k temu, da imajo taki materiali izgled naravnega kamna tudi pri majhnih debelinah. Zahtevno
je tudi popravilo takih materialov in reciklaža odpadkov.

2.5 Obdelava in uporaba oblog
Ko obloge izdelamo, so te pripravljene za nadaljnjo obdelavo v kamnoseških delavnicah. S
pomočjo diamantnih žag oz. žaganja z vodnim curkom (waterjet) jih razrežemo na želene
dimenzije. Če je potreben masiven izgled kamna ( npr. pulti ali police), robove pod kotom
požagamo in na pridobljeno površino prilepimo drug, lahko tudi masiven kos. Na Slika 18 in
Slika 19 je shematsko prikazanih nekaj možnosti obdelave robov oblog. Površina izdelkov je
taka kot pri naravnem kamnu, največkrat je polirana, vendar so možne tudi druge vrste obdelav
površine. [30]

Slika 18: Različne možne izvedbe profilov končnih izdelkov iz lahkih kamnitih oblog [10]
Z izdelavo panelov močno razširimo področje uporabe naravnega kamna. Iz panelov izdelujejo
npr. tlake, stenske obloge, police, strope, pulte itd. Končni izdelek je prikazan na Slika 20.

Slika 19: Detajl izdelka − izvedba pravega kota
[10]

Slika 20: Končni izdelek [10]
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2.6 Kratka predstavitev podjetja Marmor Hotavlje
V naslednjem kratkem poglavju bom predstavil podjetje, s katerim smo sodelovali pri nastanku
te diplomske naloge.
Marmor Hotavlje, d. o. o. (Slika 21) je podjetje,
ki se ukvarja s pridobivanjem, obdelavo in
prodajo naravnega kamna. Podjetje je nastalo v
bližini kamnoloma, ki leži severno od vasi
Hotavlje v Poljanski dolini. V kamnolomu že
približno 300 let izkoriščajo 230 milijonov let
star karnijski apnenec, ki je značilne sive, sivoSlika 21: Podjetje Marmor Hotavlje, d. o. o. rdečkaste in rdeče barve. Hotaveljski kamnoseki
ga imenujejo kar hotaveljčan (Slika 22).
Najstarejši datirani izdelki iz tega kamna so na
srednjem stebrišču bifore v zvoniku bližnje
cerkve sv. Jedrti v Čabračah, kjer je delo
takratnih mojstrov označeno z letnico 1721.
[20]
V 20. letih prejšnjega stoletja je hotaveljski
apnenec veliko uporabljal arhitekt Jože Plečnik.
Leta 1948 je podjetje MH odkupilo še zadnji del
kamnoloma, ki je bil v lasti posestnika Kosmača,
Slika 22: Hotaveljčan
in 18. oktobra istega leta so prišli na delo prvi
delavci. Podjetje je postalo samostojno 1. julija leta 1953, do takrat pa je bilo delovna enota
ljubljanskega podjetja Mineral. Od 60. let prejšnjega stoletja do danes se je MH nenehno
tehnološko razvijal. V vsem tem času so tehnološko opremili kamnolom, postavili kompleks
proizvodnih hal s sodobno računalniško krmiljenimi stroji za obdelavo kamna po
najzahtevnejših tehnoloških postopkih. [20] Podjetje ima tri kamnolome. Prvi je matični
kamnolom je na Hotavljah tik ob podjetju, drugi je na Jezerskem, kjer izkopavajo lehnjak, in
tretji je v Bosni in Hercegovini, kjer v kamnolomu Široki Brijeg izkopavajo brečo, imenovano
galit. [20]
Podjetje ima v svoji ponudbi celovite gradbene rešitve, ki zadevajo kamen. Izdelujejo tlake,
stopnice, izdelke iz masivnega kamna, police, pulte, kamine, fasade itd. Omenjene proizvode
izdelujejo iz lastnih materialov, velik delež pa tudi iz uvoženega naravnega kamna. [20]
Med slednje spadajo različni graniti, oniksi, marmorji itd. Izdelke vgrajujejo v stanovanjske,
poslovne in sakralne objekte, parke, v zadnjih letih pa gre veliko izdelkov za opremo prestižnih
ladij. [20]
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 Natezni preizkus
Natezni preizkus je najpomembnejši statični preizkus, s katerim materialom določamo natezno
trdnost, mejo tečenja, modul elastičnosti … Vzorec standardnih oblik vertikalno vpnemo v stroj
za natezni preizkus, ki ima prav zato namenjeni dve čeljusti, ki med celotnim preizkusom trdno
držita vzorec. Ko začnemo s preizkusom, se čeljusti začneta počasi oddaljevati druga od druge,
kar povzroči natezno obremenitev na preizkušancu. Obremenjujemo do porušitve le-tega. Med
obremenjevanjem merimo silo in raztezek, ki je v bistvu pomik čeljusti. S pomočjo teh
podatkov in enačb (
Enačba 1 in Enačba 2) izračunamo napetost in deformacijo ter
izrišemo značilno σ-ε krivuljo, predstavljeno spodaj (Slika 23). Iz nje lahko odčitamo napetost
tečenja (prehod iz elastičnega v plastično področje) in natezno trdnost (največjo napetost, ki jo
material še prenese). [5]
Enačba 1: Enačba za izračun natezne napetosti/trdnosti
𝐹

𝜎 = 𝑆 → 𝑅𝑚 =
0

𝐹𝑚𝑎𝑥
𝑆0

(1)

Enačba 2: Enačba za izračun deformacije
𝜀=

𝛥𝐿
𝐿0

(2)

Slika 23: σ-ε diagram [18]
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3.1.1 Izdelava vzorcev
Za potrebe nateznega preizkusa smo izdelali 30 preizkušancev. Izdelava panelov je potekala
tako, kot smo jo predstavili v teoretičnem delu. Po panelizaciji smo strojno stanjšali kamen na
skupno debelino kompozita 12 mm. Nadalje smo s pomočjo naprave za rezanje pod vodnim
curkom izrezali 30 epruvet dolžine je 300 mm in merilne širine na zožanem delu 25 mm. Na
spremembi širine smo naredili radialen prehod. Na obeh straneh, kjer je področje za vpetje v
čeljusti, smo na stran, kjer je kamen, dodatno nalepili še eno nosilno ploščo s satovjem, da se
izognemo vplivu vpetja kamna v čeljusti. Shema izdelanih preizkušancev je na Slika 24, kjer
šrafirano področje predstavlja nosilec iz satovja.
Testirali smo 3 različne vrste nosilcev ter dve vrsti utrjevalnega elementa, izvedli pa smo po 5
paralelk skupaj, kar nanese 30 vzorcev.

Slika 24: Skica preizkušanca za natezni preizkus
3.1.2 Izvedba
V natezni stroj smo vpeli posamezni preizkušanec in ga natezno obremenjevali do porušitve.
Beležili smo silo in pomik orodja. Tako nam je računalnik s potrebno programsko opremo, ki
beleži podatke, med preizkusom izrisal F-Δh krivuljo.
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3.2 Upogibni preizkus
Pri upogibnem testu opazujemo obnašanje materiala pod upogibno obremenitvijo, določimo pa
lahko tudi maksimalno silo, ki jo material še prenese − upogibno trdnost. Preizkusa se
poslužujemo predvsem takrat, ko imamo opravka s krhkimi materiali, pri katerih težko
določamo raztezek, ki je zelo majhen in je zato otežkočeno natančno določanje natezne trdnosti.
[5]
V splošnem je naprava za upogibni preizkus sestavljena iz dveh podpor, na kateri postavimo
vzorec. Z zgornje strani na vzorec pritiskamo z določeno silo točno na sredini med podporama.
Podpori sta na razdalji L, s silo pa učinkujemo na dolžini L/2. Preizkus je shematsko prikazan
na Slika 25. [5]
Pri preizkusu merimo upogib oz. poves
preizkušanca in silo. Ko iz nje izračunamo
napetost, lahko zopet izrišemo napetostni
diagram v odvisnosti od povesa. [5]

Slika 25: Shema 3-točkovnega
upogibnega testa [5]

Upogibno trdnost za primer 3-točkovnega
upogibnega testa (dve podpori in en tlačni valj
oz. trn), kjer je preizkušanec pravokotnega
prereza, izračunamo po Enačba 3. [5]

Enačba 3: Enačba za izračun upogibne trdnosti [5]
𝜎𝑚𝑎𝑥 =

3∙𝐹𝑚𝑎𝑥 ∙𝑙
2∙𝑏∙𝑑2

(3)
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3.2.1 Izdelava vzorcev
Vzorce za upogibni preizkus smo naredili po enakem postopku kot za natezni preizkus, le da
so drugačne oblike. Zunanje dimenzije so zaradi poenostavitve ostale enake, izdelali smo jih le
brez zožanega dela. Na stran, kjer je aluminijasto satovje, smo dodali še jeklene ploščice. S tem
smo dosegli, da se satovje zaradi oblike podpor med testom na področju, kjer je podprto, ne bi
deformiralo in s tem povzročilo napake pri merjenju. S silo smo delovali na strani, kjer je
kamen. Oblika in dimenzije vzorcev so podrobno predstavljene na spodnji Slika 26.
Zopet smo izdelali 30 vzorcev, razdeljenih tako kot pri nateznem preizkusu.

Slika 26: Skica preizkušanca za upogibni preizkus
3.2.2 Izvedba
V upogibni stroj smo namestili preizkušanec. Postavili smo
ga tako, da je bil aluminijasti nosilec spodaj oz. vmes smo na
vsako stran vstavili jekleno ploščico. Razdalja med
podporami je bila pri vseh meritvah konstantna in je znašala
215 mm. S silo smo delovali na strani, kjer je kamen, ter
obremenjevali do porušitve. V trenutku, ko je ta nastopila,
smo preizkus prekinili in izmerili kot ter silo, pri kateri je
prišlo do zloma. Merjenje smo opravili na natezno-tlačnem
stroju, tako kot ostale mehanske meritve, le da smo v čeljusti
vpeli trn, ki je služil za obremenitev. Trn je bil okroglega
preseka z radijem 50 mm. Prav tako so bile tudi podpore
okroglega profila z radijem 50 mm. Preizkus prikazuje Slika
27.

Slika 27: Upogibni preizkus
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3.3 Strižni preizkus
Strižni preizkus za razliko od prej omenjenih dveh ni standardiziran preizkus. Uporabljamo ga
predvsem za testiranje npr. vijakov, kovic itd., skratka elementov, ki so obremenjeni na strig.
Mednje spadajo tudi lepljeni spoji. Pri preizkusu moramo zagotoviti čim bolj čisto strižno
obremenitev, zato morata biti oblika preizkušancev in naprave včasih prilagojeni. [5]
Idealen strižni preizkus dobimo, ko obe sili delujeta v isti ravnini. Primer strižnega testa z
delovanjem dveh nateznih sil za primer lepila prikazuje Slika 28. Če sta sili vzporedni, dobimo
na strižnih ravninah čisto strižno napetost, ob porušitvi pa odčitamo strižno trdnost. Navadno
jo označimo s simbolom τs. [5]
Pri preizkusu merimo silo, s katero obremenjujemo, in na podlagi maksimalne sile, ki jo
material zdrži, ter strižne površine izračunamo napetost po spodnji Enačba 4.
Enačba 4: Enačba za izračun strižne trdnosti [5]
𝜏𝑠 =

𝐹𝑚𝑎𝑥
2∙𝑆0

(4)

Ker imamo v našem primeru dve strižni ravnini, je v imenovalcu enačbe koeficient 2.

Slika 28: Primer strižnega testa za lepilo [17]
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3.3.1 Izdelava vzorcev
Vzorce smo pripravili podobno kot pri ostalih preizkusih. V izogib vpliva vpetja kamna v
čeljust smo tudi na stran, kjer je kamen, nalepili satovje. Vzorce smo pripravili tako, da so vse
sile, ki delujejo, v isti ravnini in tako na obeh strižnih ravninah dobimo čisti strig. V ta namen
smo v vzorec naredili tri zareze. Podroben prikaz strižnega vzorca je na spodnji Slika 29. Strižni

Slika 29: Skica preizkušanca za strižni test
površini sta bili dve, in sicer obe v velikosti 35 x 35 mm. Tudi za potrebo strižnega preizkusa
smo izdelali 30 preizkušancev enake kemične sestave kot pri ostalih dveh preizkusih.
Pri merjenju smo opazili, da se vzorec vedno poruši na zarezi, kjer imamo v prerezu samo
kamen. V nadaljevanju smo zato izdelali še 2 seriji po deset vzorcev, pri katerih smo na enak
način zagotovili na strižnih ravninah čisti strig. Razlika je bila le v tem, da smo tokrat lepili
med seboj samo nosilce in tako zagotovili, da bo vzorec zagotovo popustil na lepljenem spoju.
Prvo serijo vzorcev smo pripravili tako kot prej na kamnu. Po lepljenju smo v vzorce naredili
po 3 zareze. Druga serija je bila narejena iz posameznih kosov
lepljenih skupaj. Zopet smo na preizkušancih zagotovili dve strižni
ploskvi dimenzij 35 x 35 mm. Ker smo analizirali po 5 paralelk in
dve različni kvaliteti nosilcev, smo dobili pri dveh načinih izdelave
20 epruvet.
3.3.2 Izvedba
Preizkus je potekal tako kot pri nateznem na trgalnem stroju. V
čeljusti vertikalno vpete vzorce smo obremenjevali do porušitve.
Izvedba je prikazana na Slika 30.

Slika 30: Strižni test na
trgalnem stroju, Zwick
Roel Z250
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3.4 Metalografska analiza
Za podroben vpogled karakteristik materiala moramo poleg mehanskih preizkusov opraviti tudi
metalografsko analizo. Za opazovanje mikrostrukture vzorcev je pomembno vzorce
metalografsko dobro pripraviti. Z opisom mikrostrukturnih komponent, njihovih deležev,
porazdelitve ter oblike lahko ocenimo vpliv mikrostrukture na mehanske lastnosti materiala.
3.4.1 Metalografska priprava vzorcev
Priprava metalografskih vzorcev, ki jim rečemo tudi obrusi, se začne z jemanjem vzorcev.
Nadaljujemo s fazo vlaganja v primerno maso, brušenja, poliranja in jedkanja. Končni rezultat
priprave je razkrita mikrostruktura preiskovanega materiala. [5]
3.4.2 Metalografska priprava vzorcev kamnitih kompozitnih oblog
Pripravili smo šest metalografskih obrusov za opazovanje pod optičnim in elektronskim
mikroskopom. Vzorčili smo tako, da smo dobili prečne prereze kompozitov z vsemi
vsebovanimi komponentami.
Ker so v kompozitu komponente z zelo različnimi lastnosti, smo morali pripravo prilagoditi. V
vzorcih smo imeli mehko in duktilno aluminijasto satovje in trde, toge, nekompaktne, krhke in
zelo lomljive kristale v naravnem kamnu.
Vzorčili smo tako, da smo odžagali košček kompozita velikosti približno 10 × 10 mm in jih
prečno vložili v polimerno maso za hladno vlaganje. Pripravili smo 6 enakih vzorcev, jih
postavili v za to primerne posodice premera 30 mm ter jih zalili s hladno dvokomponentno
epoksidno smolo, kjer je proces potekal pri sobnih pogojih. Smolo smo zmešali iz komponente
A in trdilca v razmerju 100 : 12. Za maksimalno izločitev zračnih mehurčkov smo vzorce takoj,
ko smo jih zalili, postavili v napravo za vakuumsko impregnacijo, kjer je vakuum poskrbel, da
je masa lepše zalila vzorce.
Nadalje smo vzorce strojno brusili, in sicer gradacije 500, 800, 1200, 2400, 4000, pri vseh pa
smo brusili ob prisotnosti vode in mila za dodatno mazanje. Brusni papirji so imeli za abrazivno
sredstvo delce silicijevega karbida. Brusili smo s 300 obrati/minuto, sila pritiska na vzorec pa
je bila cca. 20 N na posamezni vzorec. Nadaljevali smo s strojnim poliranjem na različnih
platnih, medij pa so bile različno fine diamantne suspenzije debelin polirnih delcev 3 in 1 µm
ter lubrikant za mazanje. Polirali smo s 150 obrati/minuto, sila pritiska na posamezni vzorec je
bila cca. 20 N, proti koncu postopka pa smo jo zmanjševali do 10 N. Napredovanje med
posameznimi fazami priprave vzorcev smo informativno preverjali pod svetlobnim
mikroskopom.
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3.4.3 Mikroskopija
Ko pripravimo metalografske vzorce, kakor smo prej predstavili, lahko izvedemo preiskave
pod mikroskopom. Za metalografske analize so v uporabi svetlobni in elektronski mikroskopi
različnih izvedb.
3.4.3.1 Svetlobna mikroskopija
Svetlobna ali optična mikroskopija je veja
mikroskopije, kjer opazujemo vzorce pri
makroskopskih
in
mikroskopskih
povečavah.
Uporabljeni
svetlobni mikroskop je
prikazan na Slika 31. Z njim smo poslikali
vseh 6 pripravljenih vzorcev z namenom,
da zajamemo makroskopske slike obrusov.

Slika 31: Svetlobni mikroskop z vso pripadajočo
opremo, znamke Olympus, NTF

3.4.3.2 Vrstična elektronska mikroskopija
Za podrobnejši pogled in večjo globinsko ostrino opazovanih površin vzorcev se poslužujemo
elektronskega mikroskopa.
Vrstični elektronski mikroskop ali SEM
(Scanning Electron Microscope) ima vstavljene
odklonske elektronske leče, ki snop elektronov
preko površine vodijo po vzporednih vrstah.
Interakcije primarnega elektronskega snopa s
površino vzorca dajejo informacije o površini. [5]
Pred opazovanjem v SEM smo vzorce napršili z
ogljikom, da je postala površina vzorcev
Slika 32: Vrstični elektronski mikroskop s prevodna.
pripadajočo opremo, JEOL JSM 5610,
NTF [15]
Vzorce smo opazovali s sekundarnimi (SE) in odbitimi (BE) elektroni pri pospeševalni
napetosti 20 kV. Mikrokemijsko analizo posameznih komponent in faz smo opravili z
energijsko disperzijsko spektroskopijo rentgenskih žarkov (EDS). Slika 32 prikazuje
elektronski mikroskop, na katerem smo opravljali metalografske analize.
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4 REZULTATI IN DISKUSIJA
4.1 Rezultati mehanskih preizkusov
4.1.1 Oznake vzorcev
Vsak vzorec smo označili s tremi oznakami. Prva izmed njih predstavlja vrsto preizkusa.
Oznaka N predstavlja natezni preizkus, S strižni preizkus, U pa upogibni preizkus.
Druga oznaka predstavlja vrsto nosilnega elementa:


P1 označuje nosilec, ki vsebuje aluminijasto satovje, na katerega sta s spodnje in zgornje
strani nalepljeni dve tanki aluminijasti plošči. Torej gre za nosilec, ki je kompletno
izdelan iz aluminijeve zlitine.



P2 označuje nosilni element, ki vsebuje aluminijasto satovje, spodnja in zgornja plošča
pa sta v drugačni izvedbi. Tokrat gre za pletena steklena vlakna, ki so zalita s poliestrsko
smolo.



P3 označuje nosilec, ki vsebuje aluminijasto satovje, plošči pa sta izdelani iz pletenih
steklenih vlaken, zalitih s fenolno smolo.

Nazadnje so označene še posamezne serije, in sicer s številkami od 1 do 10, ki predstavljajo
število posameznih paralelnih meritev za vsako vrsto vzorca.
V nadaljevanju smo vsakemu vzorcu dodali še eno dodatno oznako, ki predstavlja vrsto
armiranja oz. uporabljenega armirnega sredstva v lepilu pri panelizaciji. Črka M pomeni
uporabo mreže iz pletenih steklenih vlaken, ki so dodatno plastificirana, črka F pa pomeni
uporabo filca iz steklenih vlaken.
Uporabljeni kamen je bil kalcitni marmor vrste Afyon White. Ta je značilne bele barve z
modrikastimi, purpurnimi, rjavkastimi ali črnimi žilami in lisami. Deklarirana vrednost
upogibne trdnosti je 14,81 MPa, vrednost tlačne trdnosti pa 68,77 MPa. Gostota kamna je 2730
kg/m3. [11]
Za lepljenje smo uporabili dvokomponentno epoksidno lepilo s komponentama A : B v
razmerju 2 : 1. V lepilo smo dodali tudi 5 % bele barve.
Po ugotovitvah pri prvem merjenju strižnih trdnosti smo izdelali še 20 strižnih vzorcev, ki so
bili označeni malo drugače. Oznaka NOVA in STARA pomeni vrsto nosilca, ker se je v
podjetju pojavil sum, da so pri dobavi nosilnih plošč odstopanja. V ta namen smo vzeli po eno
ploščo enake debeline iz stare in nove dobave in vzorce pripravili enako, da smo dobili čim
boljšo primerjavo med obema kvalitetama.
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Vzorci so bili izdelani iz nosilnih elementov, ki smo jih predstavili z oznako P3 debeline 10
mm. Vsi pa so imeli na lepljenih stičnih površinah enako epoksidno lepilo, kot je bilo
uporabljeno za panelizacijo ostalih vzorcev, v sveže lepilo pa smo v vse dali armirni filc.
Vzorci se ločijo tudi po oznaki A in B, ki predstavljata izvedbo izdelave. Vzorci serije A so
izdelani z lepljenjem dveh plošč in nadalje z izvedbo treh zarez. Vzorci serije B pa so izdelani
z lepljenjem treh posameznih kosov. Številke posameznih serij od 1 do 5 predstavljajo število
paralelnih meritev.
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4.1.2 Meritve nateznega preizkusa
V Tabela 1 smo po opravljenih nateznih testih zbrali podatke o merjenju. Kot že prej
omenjeno, smo testirali 30 epruvet. Iz izmerjenih sil smo izračunali natezne trdnosti.
Tabela 1: Meritve nateznega preizkusa
NATEZNI PREIZKUS
Oznaka vzorca

Oznaka armiranja

Sila ob porušitvi (kN)

Natezna trdnost (MPa)

N/P1/1
N/P1/2
N/P1/3
N/P1/4
N/P1/5

F
F
F
F
F

3,52
3,88
3,85
3,40
3,80

11,73
12,93
12,83
11,33
12,67

POVPREČJE:

3,69

12,30

M
M
M
M
M

4,25
4,28
4,17
4,08
4,18

14,17
14,27
13,90
13,60
13,93

POVPREČJE:

4,19

13,97

F
F
F
F
F

4,25
4,63
3,83
3,63
5,79

14,17
15,43
12,77
12,10
19,30

POVPREČJE:

4,43

14,75

M
M
M
M
M

6,19
6,05
5,10
5,00
4,90

20,63
20,17
17,00
16,67
16,33

POVPREČJE:

5,45

18,16

F
F
F
F
F

3,78
3,48
3,00
3,10
4,66

12,60
11,60
10,00
10,33
15,53

POVPREČJE:

3,60

12,01

M
M
M
M
M

3,80
4,00
4,58
3,12
3,81

12,67
13,33
15,27
10,40
12,70

POVPREČJE:

3,86

12,87

N/P1/6
N/P1/7
N/P1/8
N/P1/9
N/P1/10
N/P2/1
N/P2/2
N/P2/3
N/P2/4
N/P2/5
N/P2/6
N/P2/7
N/P2/8
N/P2/9
N/P2/10
N/P3/1
N/P3/2
N/P3/3
N/P3/4
N/P3/5
N/P3/6
N/P3/7
N/P3/8
N/P3/9
N/P3/10
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4.1.3 Meritve strižnega preizkusa
V Tabela 2 in Tabela 3 so predstavljeni podatki meritev strižnega preizkusa.
Tabela 2: Meritve strižnega preizkusa − prvo merjenje
STRIŽNI PREIZKUS − 1. MERJENJE
Oznaka vzorca Oznaka armiranja Sila ob porušitvi (kN) Strižna trdnost (MPa)
S/P1/1
F
0,35
0,14
S/P1/2
F
0,60
0,24
S/P1/3
F
0,95
0,39
S/P1/4
F
0,82
0,33
S/P1/5
F
0,68
0,28
S/P1/6
S/P1/7
S/P1/8
S/P1/9
S/P1/10

POVPREČJE
M
M
M
M
M

0,76
0,77
0,53
0,92
0,70
0,48

0,31
0,31
0,22
0,38
0,29
0,20

S/P2/1
S/P2/2
S/P2/3
S/P2/4
S/P2/5

POVPREČJE
F
F
F
F
F

0,68
0,80
0,80
1,02
0,60
1,11

0,28
0,33
0,33
0,42
0,24
0,45

S/P2/6
S/P2/7
S/P2/8
S/P2/9
S/P2/10

POVPREČJE
M
M
M
M
M

0,87
1,07
1,38
1,25
0,45
1,82

0,35
0,44
0,56
0,51
0,18
0,74

S/P3/1
S/P3/2
S/P3/3
S/P3/4
S/P3/5

POVPREČJE
F
F
F
F
F

1,19
1,10
1,00
1,00
0,62
1,26

0,49
0,45
0,41
0,41
0,25
0,51

S/P3/6
S/P3/7
S/P3/8
S/P3/9
S/P3/10

POVPREČJE
M
M
M
M
M

1,00
1,12
1,00
0,70
0,42
0,60

0,41
0,46
0,41
0,29
0,17
0,24

POVPREČJE

0,68

0,28
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Tabela 3: Meritve strižnega preizkusa − drugo merjenje
STRIŽNI PREIZKUS − 2 MERJENJE (SAMO NOSILNI ELEMENTI)
Oznaka vzorca
NOVA/A1
NOVA/A2
NOVA/A3
NOVA/A4
NOVA/A5
POVPREČJE
NOVA/B1
NOVA/B2
NOVA/B3
NOVA/B4
NOVA/B5
POVPREČJE
STARA/A1
STARA/A2
STARA/A3
STARA/A4
STARA/A5
POVPREČJE
STARA/B1
STARA/B2
STARA/B3
STARA/B4
STARA/B5
POVPREČJE

Sila ob porušitvi (kN)
3,56
4,20
4,24
3,81
4,37
4,04
1,30
0,40
1,37
0,77
1,36
1,04
3,98
4,01
4,02
4,12
4,04
4,03
1,22
1,20
1,31
1,46
2,19

Strižna trdnost (MPa)
1,45
1,71
1,73
1,56
1,78
1,65
0,53
0,16
0,56
0,31
0,56
0,42
1,62
1,64
1,64
1,68
1,65
1,65
0,50
0,49
0,53
0,60
0,89

1,48

0,60
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4.1.4 Meritve upogibnega preizkusa
V Tabela 4 so predstavljeni podatki meritev upogibnega preizkusa.
Tabela 4: Meritve upogibnega preizkusa
upogibni preizkus
oznaka vzorca oznaka armiranja sila ob porušitvi (N) Upogibna trdnost (Mpa)
U/P1/1
M
400,00
25,60
U/P1/2
M
400,00
25,60
U/P1/3
M
400,00
25,60
U/P1/4
M
400,00
25,60
U/P1/5
M
360,00
23,04

Maksimalni kot (°)
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

U/P1/6
U/P1/7
U/P1/8
U/P1/9
U/P1/10

POVPREČJE
F
F
F
F
F

392,00
350,00
420,00
380,00
380,00
400,00

25,08
22,40
26,88
24,32
24,32
25,60

5,00
4,00
4,00
2,00
3,00
5,00

U/P2/1
U/P2/2
U/P2/3
U/P2/4
U/P2/5

POVPREČJE
M
M
M
M
M

386,00
500,00
500,00
550,00
500,00
580,00

24,70
31,99
31,99
35,19
31,99
37,11

3,60
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

U/P2/6
U/P2/7
U/P2/8
U/P2/9
U/P2/10

POVPREČJE
F
F
F
F
F

526,00
610,00
550,00
600,00
580,00
600,00

33,66
39,03
35,19
38,39
37,11
38,39

7,00
7,00
6,00
5,00
6,00
6,00

U/P3/1
U/P3/2
U/P3/3
U/P3/4
U/P3/5

POVPREČJE
M
M
M
M
M

588,00
500,00
400,00
580,00
550,00
550,00

37,63
31,99
25,60
37,11
35,19
35,19

6,00
6,00
6,00
7,00
6,00
5,00

U/P3/6
U/P3/7
U/P3/8
U/P3/9
U/P3/10

POVPREČJE
F
F
F
F
F

516,00
450,00
380,00
480,00
550,00
400,00

33,02
28,79
24,32
30,71
35,19
25,60

6,00
6,00
7,00
6,00
8,00
6,00

POVPREČJE

452,00

28,92

6,60
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V tabelo smo vnašali meritve maksimalnih sil ob porušitvi pri upogibnem preizkusu. Na podlagi
meritev smo nadalje po prej omenjeni Enačba 3 izračunali ustrezno upogibno trdnost. Paralelno
smo na zelo enostaven način s kotomerom izmerili tudi približne maksimalne kote, pri katerih
so se vzorci porušili. Količina in vrsta vzorcev sta bili enaki kot pri ostalih mehanskih testih.
Da smo dobili informativne vrednosti za lažjo primerjavo med samim kamnom in lahkimi
kamnitimi oblogami, smo nazadnje smo pomerili še upogibno trdnost samega kamna. Meritve
so podane v Tabela 5.
Tabela 5: Meritve upogibne trdnosti kamna
Oznaka
vzorca
Kamen 1
Kamen 2
kamen 3

Oznaka
armiranja
/
/
/

Sila ob porušitvi (N)

Upogibna trdnost (MPa)

Maksimalni kot (°)

100,00
70,00
100,00

6,40
4,48
6,40

3,00
4,00
3,00

90,00

5,76

3,33

POVPREČJE:

4.1.5 Diskusija mehanskih preizkusov
Iz zgornjih rezultatov vseh treh mehanskih testov lahko potegnemo kar nekaj ugotovitev.
Natezne trdnosti so pri vseh treh serijah različnih nosilcev v povprečju višje pri armiranju z
mrežo kot pa s filcem. Najvišje pa so pri seriji P2/M, torej pri vzorcih s ploščama, ki sta zaliti
s poliestrsko smolo. Sicer pa se vrednosti maksimalnih napetosti gibljejo med 12 in 18 MPa.
Povprečne vrednosti so predstavljene na Slika 33.

NATEZNA TRDNOST (MPa)

20,00
15,00
10,00

5,00
0,00

P1-F

P1-M

P2-F

P2-M

P3-F

P3-M

OZNAKA SERIJE

Slika 33: Diagram, ki prikazuje povprečne natezne trdnosti
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Pri strižnem preizkusu imamo viden raztros vrednosti strižnih trdnosti. Najvišje vrednosti so
dosegle serije P2/M in P3/F (vzorci z nosilci iz steklenih vlaken, zalitih s poliestrsko v prvem,
in fenolno smolo v drugem). Vrednosti so majhne, saj so vzorci popustili na kamnu, ki ima
nizko natezno trdnost. Povprečne vrednosti so predstavljene na Slika 34.

0,60

STRIŽNA TRDNOST(MPa)

0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
P1-F

P1-M

P2-F

P2-M

P3-F

P3-M

OZNAKA SERIJE
Slika 34: Diagram, ki prikazuje povprečne strižne trdnosti
Zanimive rezultate smo dobili z drugim merjenjem striga, kjer smo uporabili samo nosilce in
tako zagotovili, da smo testirali lepljeni spoj. Kot sem že prej omenil, se je v podjetju pojavil
sum, da je možno odstopanje od kvalitete nosilcev. Če gre res za večja odstopanja, potem bi se
to gotovo poznalo na razliki strižnih trdnosti oz. kvaliteti lepljenega spoja. Povprečne vrednosti
so podane na Slika 35.
Pri meritvah, kjer smo naredili zareze, so vrednosti zelo podobne, povprečje pa enako. Drugače
je bilo pri meritvah, kjer smo pri izdelavi vzorcev zlepili skupaj tri dele. Pri teh je prišlo pri
obremenjevanju tudi do krivljenja, torej so bile poleg strižnih nedvomno prisotne tudi upogibne
1,80

STRIŽNA TRDNOST (MPa)

1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
NOVA/A

NOVA/B

STARA/A

STARA/B

OZNAKA SERIJE

Slika 35: Diagram, ki prikazuje povprečne strižne trdnosti lepljenega spoja
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napetosti. Vrednosti so bile malo višje, med obema serijama je tudi odstopanje, vendar ne tako
bistveno, da bi lahko z gotovostjo trdili, da res obstaja znatna razlika v kvaliteti nosilcev.
Med proizvodnim procesom je v podjetju že večkrat prišlo do razslojevanja med nosilcem in
kamnom. Vendar do tega po našem mnenju ni prišlo zaradi kvalitete nosilcev. Vzroki so
najverjetneje v drugih parametrih, kot so npr. prisotna vlaga, neprimerna temperatura lepljenja
itd.
Pri upogibnem testu smo dobili zopet zgovorne rezultate. Kot je v splošnem značilno za
materiale, smo dobili višje trdnosti pri upogibu kot pri nategu. Najvišje so, podobno kot pri
nategu, pri vzorcih serij z nosilcem P2. V splošnem se vrednosti gibljejo med 20 in 40 MPa.
Povprečne vrednosti so podane na Slika 36.
Maksimalni koti povesa, pri katerih je nastopila porušitev, se gibljejo nekje med 5 in 10 °.
Vrednosti so podane na Slika 37. Pri merjenju kotov je bilo opaziti drobljenje kamna in prvo
pokanje že pri majhnih kotih. Vzrok je v zelo slabih lastnostih uporabljenega kamna. Slednji že
pri večjih debelinah povzroča določeno stopnjo zahtevnosti zaradi pogoste dekohezije mej
kristalnih zrn v kamnu. Tako so tudi trdnosti slabše kot pri kakšnem kvalitetnejšem kamnu, ki
je bolj kompakten.

UPOGIBNA TRDNOST (MPa)

40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
P1-F

P1-M

P2-F

P2-M

P3-F

P3-M

OZNAKA SERIJE

Slika 36: Diagram, ki prikazuje povprečne upogibne trdnosti
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8,00
7,00

KOT POVESA (°)

6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

P1-F

P1-M

P2-F

P2-M

P3-F

P3-M

OZNAKA SERIJE

Slika 37: Diagram, ki prikazuje povprečne kote povesov
Upogibna trdnost kamna in izmerjeni maksimalni povesi so v primerjavi z oblogami
pričakovano precej slabši. To je poleg njihove zmanjšane teže eden od poglavitnih razlogov za
uporabo takih oblog.
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4.1.6 Prelomi

Slika 38: Prelom nateznega vzorca − dobro
mesto

Da bi lažje dodatno razložili vzroke za
porušitve, smo poslikali na vzorcih tudi nekaj
prelomov, kjer je prišlo do zanimivih
opažanj. Slika 38 prikazuje prelom po
nateznem preizkusu. Ta se je zgodil v
želenem, torej zožanem območju, tako da je
bil vpliv vpetja čeljusti solidno odpravljen.
Na prelomu se vidi, da je najprej popustil
kamen, do končne porušitve nosilnega
elementa pa sploh ni prišlo. Vzorec je iz serije
N/P3, armiran z mrežo, ki je vidna kot bele
črte na prelomni ravnini (označeno z rdečo
puščico).
Na naslednji Slika 39 pa je vzorec iz serije
N/P3. Lepo je razviden prelom, ki se je zgodil
na večji površini. Poleg prelomljene površine
kamna je vidna tudi razslojitev na meji med
lepilom in nosilcem. Razlog je najverjetneje
v prisotnih zračnih mehurčkih v lepilu. Jasno
je, da smo s testom zajeli mesto z
oslabljenimi in ne želenimi lastnostmi.

Slika 39: Prelom nateznega vzorca − slabo
mesto

Slika 40: Prelom strižnega vzorca

Nadalje smo pogledali še vzorec iz strižnega
preizkusa. Pri prvem merjenju striga nismo
zasledili nobenih posebnosti. Vzorec je vselej
popustil tam, kjer je zareza v nosilec, torej
kjer nosi obremenitev le kamen. Drugo
merjenje pa je prineslo zgovorne rezultate.
Slika 40 prikazuje prelomljeno površino
vzorca iz serije NOVA/A. Vidimo, da je
prišlo do čistega striga in smo tako uspešno
testirali lepljeni spoj. Ta je bil kvalitetno
izdelan, saj je jasno razvidno, da je vzorec
popustil v nosilcu. Tudi na lepilu so vidna
vlakna iz plošče nosilca, v nasprotju z
vzorcem na Slika 39, ko je prišlo zgolj do

razslojitve.
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Slika 41: Prelom upogibnega vzorca

Nazadnje smo pod drobnogled vzeli še vzorec iz
upogibnega preizkusa. Ta je predstavljen na
Slika 41. Na desni strani je razvidno območje
površine na kamnu, kjer je učinkoval tlačni valj.
Kamen je na tistem mestu uničen, saj ni prišlo
do enovitega preloma, ampak do drobljenja in
razpadanja zaradi krhke narave kamna. Do
manjše deformacije na tem območju je prišlo
tudi na nosilcu. Na levi strani pa je vidna trajna
deformacija po razbremenitvi, iz katere lahko
izmerimo kot povesa.
Za podrobnejši vpogled morfologije preloma
kamna smo eno prelomljeno površino naravnega
kamna pogledali tudi pod elektronskim
mikroskopom. Prelom je viden na Slika 42. Iz
posnetka SEM lahko vidimo, da gre za
interkristalni krhki lom. Opaziti je moč tudi
različno velikost kristalnih zrn v kamnu.

Slika 42: Prelom kamna pod elektronskim
mikroskopom
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4.2 Rezultati metalografske analize
4.2.1 Priprava vzorcev in svetlobna mikroskopija
Slika 43 prikazuje uspelo serijo pripravljenih metalografskih obrusov kamnitih kompozitnih
oblog.

Slika 43: Metalografski obrusi: z leve vzorci z nosilci P1, P2 in P3; zgornja vrsta
prikazuje armiranje z mrežo, spodnja pa s filcem

Na Slika 43 je združenih 6 makroskopskih slik, slikanih na stereo svetlobnem mikroskopu. Po
vrsti je razvrščenih vseh 6 različnih kombinacij lahkih kamnitih oblog, ki smo jih obravnavali.
Označevali smo jih kot vzorce M1, M2, M3 in F1, F2, F3. Črka prikazuje armaturo, številka pa
nosilec. Vzorce smo uspešno pripravili, tako da lahko vidimo glavne razlike med njimi.
V zgornji vrsti vzorcev smo uporabili za armiranje mrežo, ki je v lepilu preseka vzorca vidna
tudi s prostim očesom kot črne pike. Vidi se tudi razlika v nanešenih debelinah lepila in v
majhnih odstopanjih od debelin nosilcev, tako da je razlika tudi v debelini kamna. Cilj je bil
pripraviti vse vzorce na konstantno končno debelino, vendar vidimo, da sta vzorca M1 in F1
malo tanjša od ostalih. Najverjetnejši razlog je v tem, da so bili aluminijasti nosilci malo krivi,
kar je pogost pojav pri tovrstnih nosilcih, zato je njihova uporaba zelo zmanjšana. Zaradi
krivosti je prišlo pri procesu kalibracije do odstopanj od želene debeline.
Na svetlobnem mikroskopu smo slikali mikrostrukturo kamna, kjer so dobro vidna kristalna
zrna in v njih dvojčične meje (prikazano na Slika 44).
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Slika 44: Kristalna zrna v kamnu z vsebovanimi dvojčki, svetlobni
mikroskop
4.2.2 Elektronska mikroskopija in EDS analiza
Po svetlobni mikroskopiji je sledil podroben pogled mikrostrukturnih sestavin in kemijske
sestave vzorcev na vrstičnem elektronskem mikroskopu (SEM) z metodo energijske
disperzijske spektroskopije rentgenskih žarkov (EDS).
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4.2.2.1 Vzorci z nosilcem P1
V nadaljevanju je podrobno predstavljena mikrostruktura vzorcev, ki imajo nosilec kompletno
izdelan iz aluminija.
Slika
45
prikazuje
del
mikrostrukture vzorca, ki vsebuje
aluminijev nosilec in ima v lepilu
filc (vzorec F1). S slike je razvidno
svetlo področje skrajno zgoraj, kjer
je kamen. Pod njim je področje
lepila z vsebovanimi steklenimi
vlakni vidno kot bele pike, ter
zračni mehurčki, ujeti v lepilu.
Spodnje
svetlo
horizontalno
področje je zgornja nosilna plošča
iz aluminija. Pod njim pa se vidi
Slika 45: Mikrostruktura vzorca F1
tudi delček aluminija od satovja,
viden kot dva vertikalna svetlejša pasova, ki prikazujeta, da sta tu dve tanki pločevini zlepljeni
skupaj. Gre za skupen rob dveh 6-kotnikov. Najprej smo izvedli EDS analizo kemijske sestave
za področje kamna (označeno s številko 1), sledilo je področje zgornje plošče nosilca (področje
2), nazadnje pa še satovje (področje 3). Kemijske sestave so podane v spodnji Tabela 6.
Tabela 6: Rezultati EDS analize vzorca F1
Element

Mesto 1
(mas. %)

Mesto 2
(mas. %)

Mesto 3
(mas. %)

O
Ca
Al
Fe
Mn
Mg

21,50
78,50
/
/
/
/

/
/
99,71
0,29
/
/

/
/
97,11
0,67
0,99
1,23

V področju kamna smo analizirali kisik in kalcij, iz česar lahko sklepamo, da gre za precej čist
kalcijev karbonat (CaCO3), kar ustreza sestavi kalcitnega marmorja.
Ker EDS analiza ni povsem natančna, se realna sestava lahko nekoliko razlikuje od izmerjene.
Ker so bili vsi obrusi naparjeni z ogljikom, je povsod prisoten ogljik. Vse organske snovi
vsebujejo tudi vodik, ki ga prav tako ne moremo določevati s to metodo.
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Iz rezultatov EDS analize na mestu 1 in 2 na
Slika 46 lahko vidimo, da zlitina nosilne
plošče vsebuje delce intermetalnih faz na
osnovi Al, Fe, Mn in Cu. Iz analize v matici,
torej na tretjem mestu, pa je razvidno, da je ta
izdelana iz toplotno neutrjevalne zlitine serije
5xxx. Ta poleg aluminija vsebuje tudi majhne
količine magnezija in mangana.
Rezultati analize so v spodnji
Tabela 7.
Slika 46: EDS analiza aluminijastega satovja
Tabela 7: Rezultati EDS analize satovja P1
Element
Mg
Al
Mn
Fe
Cu

Mesto 1 (mas. %)
0,81
78,06
7,65
12,23
0,49

Mesto 2 (mas. %)
0,77
78,68
8,36
11,76
0,41

Mesto 3 (mas. %)
1,17
98,21
0,62
/
/

Iz tabele je razvidno, da je vsebnost aluminija v matici nekoliko višja kot v povprečni sestavi
satovja. Izločki so obogateni z ostalimi elementi in je v njih manj aluminija ter na ta način
znižajo povprečno sestavo. V matici je poleg aluminija raztopljena majhna količina magnezija
in mangana. Po analizi intermetalnih faz vidimo, da vsebujejo visok delež mangana in železa.
Analizirali smo tudi spodnjo nosilno ploščo, ki je prav tako iz tehnično čistega aluminija z
vsebnostjo manjše količine železa. Torej gre za enak material pri zgornji in spodnji plošči.
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Nadalje smo podrobneje analizirali lepilo in
njegove utrjevalne elemente. Omenjeno je
predstavljeno na Slika 47. Razvidna so
steklena vlakna, ki so naključno porazdeljena
v lepilu. Podolgovata so prerezana vzdolžno,
okrogla pa prečno. Na sliki sta vidna tudi dva
zračna mehurčka, ki nista popolnoma čista, saj
se je vanju med pripravo obrusov ujelo nekaj
umazanije. Za pregled kemijske sestave smo
analizirali tri mesta in meritve vnesli v Tabela
Slika 47: Mikrostruktura lepila z vsebovanimi 8.
steklenimi vlakni
Tabela 8: Rezultati EDS analize lepila in vlaken v vzorcu F1
Element

Mesto 1
(mas. %)

Mesto 2
(mas. %)

Mesto 3
(mas. %)

O
Na
Mg
Al
Si
K
Ca
Ti
Cl
C

19,52
6,67
2,24
3,71
50,10
6,96
10,81
/
/
/

19,36
6,43
2,14
3,91
50,40
7,03
10,74
/
/
/

12,23
/
/
/
/
/
/
3,18
2,45
82,13

Po kemijskih sestavah iz prvega in drugega mesta lahko z gotovostjo sklepamo, da so vlakna v
prečni in vzdolžni smeri enake kemijske sestave, saj smo v sveže lepilo vstavili filc. Tretje
mesto je povprečna kemijska sestava lepila. Gre za epoksidno lepilo, ki vsebuje poleg
analiziranega ogljika in kisika tudi vodik, saj gre za organske spojine. Poleg osnovnih
elementov smo našli tudi klor in titan. Slednji je bil najverjetneje zaznan zaradi dodatka bele
barve v lepilu, ki gotovo vsebuje pigment TiO2.
Nadaljevali smo z analizo vzorca z oznako M1. Imamo popolnoma aluminijasti nosilec,
utrjevalni element v lepilu je za razliko od prejšnjega vzorca mreža iz steklenih vlaken.
V nadaljevanju bomo podrobneje pogledali le komponente, ki se razlikujejo od predhodnega
vzorca. Na Slika 48 smo zajeli mrežo iz steklenih vlaken obdano z lepilom. Vidni so snopi
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vlaken, ki tečejo vzdolžno in prečno glede na prerez. Poleg tega je razvidno tudi ugodno
razmerje med dolžino in debelino, ki mora biti za dosego čim boljših mehanskih lastnosti čim
višje. Vidi se, da so vlakna že obdana s primarnim lepilom, torej že med procesom izdelave
mreže. Zopet smo na sliki ujeli neželene zračne mehurčke. Z EDS analizo smo analizirali 4
področja, meritve pa so prikazane v spodnji Tabela 9.
Prva tri analizirana mesta kažejo
pričakovane podobne rezultate, saj gre
najverjetneje za isto vrsto vlaken.
Poleg SiO2 vsebujejo najverjetneje
tudi Al2O3, MgO in CaO, ki so
značilne spojine za izdelavo stekla
(steklotvorci). Zaznali smo tudi nekaj
bakra in titana. Mesto 4 napoveduje iz
organskih spojin sestavljeno lepilo.
Uporabljeno je bilo isto kot pri vzorcu
F1. Tudi tokrat smo v njem zasledili
nekaj titana.
Slika 48: Mikrostruktura mreže iz steklenih vlaken
Tabela 9: Rezultati EDS analize steklene mreže v vzorcu M1
Vsebovani element
O
Mg
Al
Si
Ca
Ti
Cu
C
Cl

Mesto 1 Mesto 2 Mesto 3 Mesto 4
(mas. %) (mas. %) (mas. %) (mas. %)
15,31
0,38
10,79
43,64
25,80
0,67
3,41
/
/

16,72
0,49
11,17
39,76
27,87
0,57
3,42
/
/

21,38
0,23
8,51
33,87
35,32
0,69
/
/
/

12,06
/
/
/
/
0,41
/
85,03
2,49

4.2.2.2 Vzorci z nosilcem P2
V nadaljevanju smo prikazali samo tiste dele v zgradbi in mikrostrukturi oblog, ki se razlikujejo
od ostalih. Nosilec P2 ima aluminijasto satovje, na spodnji in zgornji strani pa ima plošči iz
poliestrske smole, armirane z gosto prepleteno mrežo iz steklenih vlaken. Del mikrostrukture
prikazuje Slika 49.
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S slike je razviden del nosilca P2 s spodnjo
nosilno ploščo in delom aluminijastega
satovja. Na sliki je viden kot dve svetlejši
horizontalni področji. Z analizo smo določili,
da je kemijska sestava satovja zelo podobna
kot pri prejšnjem nosilcu. Vidni so tudi svetli
delci utrjevalnih faz na malo temnejši matici
iz aluminija. Pod satovjem so vzdolžno in
prečno prepletena steklena vlakna, okoli njih
pa je lepilo z nenavadno mikrostrukturo, kjer
Slika 49: Spodnji del mikrostrukture nosilca so v določeni matici nekakšni robati delci
P2
nepravilnih oblik. Za podrobno raziskavo
vlaken in lepila z delci smo slikali še eno mikrostrukturo in izvedli EDS analizo. Mikrostruktura
je predstavljena na spodnji Slika 50.
Izvedli smo kemijsko analizo na petih mestih,
in sicer dvakrat v vlaknih (3, 4), dvakrat v
lepilu (2, 5), enkrat pa smo analizirali
utrjevalni delec (1). Rezultati so prikazani v
Tabela 10.

Slika 50: EDS analiza steklenih vlaken in
delcev v lepilu v nosilcu P2
Tabela 10: Rezultati EDS analize nosilca P2
Vsebovani element

Mesto 1
(mas. %)

Mesto 2
(mas. %)

Mesto 3
(mas. %)

Mesto 4
(mas. %)

Mesto 5
(mas. %)

O
35,29
13,14
16,87
17,74
19,78
Na
/
/
0,09
0,22
/
Mg
/
/
1,74
1,79
/
Al
64,71
2,18
9,16
9,18
/
Si
/
19,05
43,25
42,59
/
K
/
/
0,79
0,52
/
Ca
/
/
28,10
27,97
/
C
/
65,64
/
/
80,22
Iz tabele vidimo, da delci v lepilu vsebujejo aluminij in kisik, torej lahko sklepamo na prisotnost
Al2O3. Lepilo, ki obdaja delce, je najverjetneje neka organska spojina, ki vsebuje tudi nekaj
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aluminija in silicija. Steklena vlakna imajo v obeh smereh zelo podobno sestavo, torej lahko
trdimo, da so izdelana iz enakega materiala. Poleg SiO2 in CaO vsebujejo tudi nekaj MgO,
Na2O in K2O. Lepilo med vlakni pa je zopet organske sestave. Verjetno je bilo nanešeno na
vlakna že med izdelavo mreže.
4.2.2.3 Vzorci z nosilcem P3
Nazadnje smo pogledali še vzorca z
nosilcem P3. Tudi ta nosilec je
izdelan tako, da sta obe nosilni plošči
iz goste tkanine iz pletenih vlaken.
Del mikrostrukture vzorca F3
prikazuje Slika 51. V zgornjem delu
je vidno področje, kjer je kamen; v
njem so vidne tudi kristalne meje. Pod
njim je temno področje s svetlimi
pikami. To je lepilo z dodanimi
steklenimi vlakni v obliki filca. Pod
njim je lepo vidna zgornja nosilna
plošča iz tkanine. Čisto na dnu slike
Slika 51: Mikrostruktura vzorca F3
sta vidna dva horizontalna svetla
pasova, ki kažeta na tri šestkotnike, ki
gradijo satovje. Na podlagi analize
kemijske sestave smo določili, da je
satovje izdelano iz aluminija, ki
vsebuje poleg železa tudi majhno
količino mangana. S slike je razvidno
tudi lepilo, ki obdaja pravokoten spoj
med satovjem in tkanino. V njem so
vidne bele pike, ki bi lahko bile
utrjevalni delci. Analizirali smo
povprečno sestavo lepila, ki pa je
prinesla nekaj zanimivih rezultatov.
Poleg ogljika in kisika smo zasledili
Slika 52: EDS-analiza lepila v nosilcu P3
tudi prisotnost bakra, aluminija in
nekaterih drugih elementov. Zanimala nas je podrobna sestava, zato smo ponovno slikali eno
mesto v lepilu in na sliki izvedli EDS analizo. Mesta analize so predstavljena na Slika 52,
rezultati pa podani v Tabela 11.
Analizirali smo 3 posamezne delce in enkrat matico, ki delce obdaja.
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Tabela 11: Rezultati EDS analize lepila v nosilcu P3
Vsebovani
element

Mesto 1
(mas. %)

Mesto 2
(mas. %)

Mesto 3
(mas %)

Mesto 4
(mas. %)

Al
P
Ca
O
Mg
Si
Cu
C
Mn
Fe

1,21
25,78
63,04
9,96
/
/
/
/
/
/

83,35
/
0,84
7,84
1,07
0,36
6,54
/
/
/

/
/
/
17,75
/
/
/
82,25
/
/

22,00
/
0,80
3,24
/
/
27,36
43,14
1,54
0,65

Na mestu 1 smo analizirali delec, ki ima visoko vsebnost kalcija, fosforja in kisika ter manjšo
količino aluminija. Po kemijski sestavi sodeč gre najverjetneje za kalcijev fosfat Ca2(PO4)3.
Mesto 2 obravnava delec, ki ima precej drugačno sestavo. Vsebuje visok delež aluminija,
prisotna sta tudi baker in kisik. Mesto 3 obravnava lepilo oz. matico, ki obdaja delce. Določena
je bila organska sestava, saj smo analizirali le ogljik in kisik. Nazadnje smo analizo izvedli še
na mestu 4, kjer smo zasledili kar visok delež bakra in nekaj manj aluminija, količina obeh
skupaj je več kot polovica. Zaznali smo tudi prisotnost železa in mangana, ostalo pa je ogljik
in manjša količina kisika.
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5 ZAKLJUČKI
Namen diplomske naloge je bil karakterizacija lahkih kamnitih kompozitnih oblog. V
teoretičnem delu smo podrobno predstavili zgradbo, izdelavo, najpomembnejše lastnosti in
uporabnost takih materialov. V eksperimentalnem delu pa smo se osredotočili na njihove
mehanske lastnosti in mikrostrukturo ter kemijsko sestavo. Iz dobljenih rezultatov lahko
izpeljemo sledeče najpomembnejše zaključke:
1. Lahke kamnite kompozitne obloge so zgrajene iz treh osnovnih delov. Osnova je
naravni kamen, pri našem vzorčenju je bil to kalcitni marmor. Naslednja komponenta
je nosilec z aluminijastim satovjem, na katerega je prilepljen kamen. Tretja komponenta
je lepilo na njuni stični površini, ki je lahko za doseganje boljših želenih lastnosti še
dodatno utrjeno s steklenimi vlakni v obliki pletene mreže ali filca. Lepila so največkrat
epoksidna ali poliestrska.
2. Pri meritvah natezne trdnosti smo dobili višje vrednosti pri vzorcih, ki so imeli za
armirno sredstvo v lepilu pleteno mrežo kakor pri vzorcih, kjer smo uporabili filc.
Najvišje natezne trdnosti smo določili pri vzorcih, kjer je bil uporabljen nosilec, izdelan
iz aluminijastega satovja in plošč, izdelanih iz tkanine iz steklenih vlaken, zalite s
poliestrsko smolo.
3. Pri merjenju upogibne trdnosti nikoli ni prišlo do enovitega preloma kamna, saj je bilo
pri vseh vzorcih opaziti drobljenje naravnega kamna zaradi njegove nekompaktnosti.
Dobljene vrednosti upogibnih trdnosti so nekoliko večje od nateznih, še vedno pa so
najvišje vrednosti dosegli vzorci z nosilcem, izdelanim iz aluminijastega satovja in
plošč, izdelanih iz tkanine iz steklenih vlaken, obdane s poliestrsko smolo. Maksimalni
koti povesa pa so bili pri večini vzorcev med 5 in 10 °.
4. Merjenje strižnih trdnosti je bilo razdeljeno na dva dela. Pri meritvah v prvem delu je
vzorec vedno popustil tam, kjer je bila izdelana zareza v nosilec, torej na kamnu. Ker
nam na tak način ni uspelo testirati spoja, smo v drugem delu vzorce prilagodili
testiranju lepila. Izvedba je bila uspešna, najvišje strižne trdnosti pa smo dobili pri
vzorcih, izdelanih z zarezo. Glede kvalitete med staro in novo dobavo nosilcev pa nismo
zasledili bistvene razlike.
5. Na pregledanih prelomih nateznih vzorcev je opaziti razliko med kvalitetno izdelanim
vzorcem, pri katerem ima prelom majhno površino, ter slabo izdelanim vzorcem, kjer
je vidna razslojenost na meji med lepilom in nosilcem. Pri upogibnem vzorcu je lepo
vidna trajna deformacija (maksimalen poves), pri strižnem pa kvaliteta lepila.
6. S svetlobnim in vrstičnim elektronskim mikroskopom smo analizirali metalografske
obruse in jim s pomočjo EDS analize določili kemijske sestave. Kamen je precej čist
CaCO3, v katerem so lepo vidna kristalna zrna in v njih nekaj dvojčičnih mej. Nosilne
plošče v prvem nosilcu (popolnoma aluminijasti nosilec) so iz tehnično čistega
aluminija, ki vsebuje nekaj železa v obliki intermetalnih faz. Satovje je v vseh treh
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različnih nosilcih iz podobne aluminijeve zlitine serije 5xxx, ki vsebuje magnezij in
mangan, prisotna pa sta tudi železo in baker. V ostalih dveh vrstah nosilcev so nosilne
plošče izdelane iz pletene mreže iz steklenih vlaken, ki je zalita v smolo. V vlaknih sta
pretežno SiO2 in CaO. V enem od nosilcev je bilo uporabljeno lepilo, ki je vsebuje
utrjevalne delce Al2O3, v drugem pa smo našli delce, bogate z bakrom, aluminijem ali
kalcijem. V lepilu, ki smo ga uporabili za izdelavo vzorcev, je bil prisoten tudi TiO2.
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