
Tkaniny ze skelné příze typu E. Příze má úpravu (sizing) vhodný pro většinu běžně používaných 
pryskyřic. Vzhledem k tomu, že úprava vláken neobsahuje vosk, jsou tkaniny vhodné zejmé-
na pro epoxidové pryskyřice. Tkanin, které jsou upravené voskem se sice dobře tkají (lépe 
kloužou po sobě a vlákna se o sebe nezadrhávají), nejsou však pro výrobu laminátů příliš 
vhodná. Vlákna upravená voskem jsou použitelná pouze pro pryskyřice s  s obsahem styrenu 
(polyestery a vinylestery), ale i zde vosk rozpuštěný v pryskyřici snižuje adhezi mezi vlákny 
a pryskyřicí a jednotlivými vrstvami laminátu. Úprava příze, z které jsou Aeroglass® tkaniny 
vyráběny, je v podstatě povrchová úprava, která obalí jednotlivá vlákna příze ihned při jejich 
tažení, takže je odolná vůči vzdušné vlhkosti. Tato úprava se rozpustí až v procesu prosycování 
pryskyřicí a díky tomu chráni přízi až do konečného zpracování. Tkaniny z takto upravené 
příze se hůře tkají, jelikož neobsahují vosk. Tkají se výrazně pomaleji a občas mohou obsaho-
vat drobný defekt, který však neovlivní její užitnou hodnotu ani pevnost výsledného výrobku.
AeroGlass® skelné tkaniny jsou vhodné na výrobu letadel, lodí, autodílů, sportovního 
nářadí, průmyslových výrobků a krytů, ale také dražších epoxidových forem s požadavkem 
na velkou pevnost a dlouhou životnost. Tkaniny se tkají z různých přízí označených je-
jich hotnotou tex (číslo před tex označuje váhu 1000 běžných metrů příze v gramech).
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Testování mech. vlastností kompozitních vzorků

Srovnání tahových vlastností 
skelné výztuže Aeroglass vs. 
komerční skelná výztuž

AEROGLASS vak. AEROGLASS nevak. Komerční vz. vak. Komerční vz. nevak.

AEROGLASS vak. AEROGLASS nevak. Komerční vz. vak. Komerční vz. nevak.

Maximální pevnost v tahu byla v rámci chyby měření u vakuovaných i nevakuovaných 
vzorků téměř shodná. Cílem bylo ukázat, že skelné tkaniny Aeroglass jsou konkurenc-
eschopné, což se v tomto případě podařilo.

Hodnoty modulů pružnosti v tahu jsou u komerčních výztuží lehce vyšší u vakuovaných 
vzorků. V řadě vzorků byl zřejmě jeden výrazně podprůměrný, který v celkovém průměru 
výsledné hodnoty snížil. Nevakuované vzorky v rámci chyby měření jsou podobné.



Testování mech. vlastností kompozitních vzorků

Srovnání ohybových vlastností 
skelné výztuže Aeroglass vs. 
komerční skelná výztuž

AEROGLASS vak. AEROGLASS nevak. Komerční vz. vak. Komerční vz. nevak.

AEROGLASS vak. AEROGLASS nevak. Komerční vz. vak. Komerční vz. nevak.

Hodnocena byla i interlaminární smyková pevnost, která prokázala vrůstající 
tendenci naměřených hodnot v závislosti na klesající gramáži výztuže,                                                                                                                            

(80 g/m2 - 57MPa   , 163g/m2 - 53 MPa   , 280 g/m2 - 47 MPa ).

Ohybová pevnost vzorků tkaniny Aeroglass je shodná s komerčními vzorky.

Hodnoty modulů pružnosti v ohybu  jsou u komerčních výztuží podobné u nevakuovaných 
vzorků. V řadě vakuovaných komerčních vzorků byl zřejmě jeden výrazně podprůměrný, 
který v celkovém průměru výsledné hodnoty snížil. 

Závěrem lze konstatovat, že skelné výztuže Aeroglass 163 g/m2 (kepr 2/2) v porovnání 
s komerčními vzorky 163 g/m2 (kepr 2/2), vypovýdají o rovnocennosti naměřených dat 
mechanických vlastností. Toto je pouze ukázka jedné výztuže. Byly testovány i další např. 
80 g/m2 a 280 g/m2, ale ty se neporovnávaly s komerčními vzorky. Tkanina Aeroglass 280 
byla testována i v letecké zkušebně firmy Diamond Aircraft, kde obstála náročným kri-
teriím požadovaných mechanických vlastností skelných výztuží aplikovaných na letecké 
součásti. Všechny vzorky byly testovány zkušebnou letecké techniky na FSI LÚ VUT  v Brně.



Testování mech. vlastností sekce kompozitového 
křídla v torzi

Vzorek odpovídal části křídla o délce 1,0 m. 
Skladba potahu: 2 x skelná tkanina Aeroglass 163 g/m2 
Pěnová výztuž Airex tl. 8 mm
l x skelná tkanina Aeroglass - 163 g/m2

Při postupném zatěžování došlo při síle 8419 N, tj. kroutícím 
momentu 6314 Nm k poruše vzorku, kdy byl porušen potah na 
horní straně a zadní stojina u kořene. Potah na dolní straně byl 
bez poruchy. 

Vzorek dutiny křídla ze skelné 
výztuže Aeroglass 

Poruchy na horním potahu vzorku

Detail poruchy na náběžné hraně

Porucha zadní stojiny u kořene



Skladba: 
Interglas 92110 (163 g/m²)/45, 92125 (280 g/m²)/45, 
Divinycell H60 tl. 8mm, 
Interglas 92110/45

Porovnávací vzorek sekce kompozitového křídla 
zatěžovaného v torzi

Zatěžování bylo plynulé až na hodnotu 4302 Nm, kdy dochází k 
odtržení žebra od potahu. Dochází k rozlepení potahu u odtok-
ové hrany. Následně byla zkouška zastavena. 

Po odlehčení byly nalezeny tyto poruchy: 
- Porucha v místě odtržení žebra
- Zvlněný dolní potah dutiny u žebra
- Prolomený a zvlněný potah na horní straně dutiny, rozlepená odtoková hrana

Odtržení žebra a následná deformace 
potahu a rozlepení odtokové hrany

Byly porovnány 2 vzorky dutin křídla, které byly vyrobeny ze dvou 
rozdílných skelných výztuží. Logicky, jsou tyto vzorky těžko po-
rovnatelné, ale chování při zatížení leccos naznačuje. Vzorek vy-
robený ze skelných vláken Aeroglass obstál v náročné zkoušce 
krutem v porovnání s konkurenčními tkaninami. Je nutné však 
brát v ohled, že tyto dutiny byly vyrobeny pouze s podobnou 
skladbou, různými výrobci (rozdílné procesní podmínky) a také 
zde byly aplikovány sendvičové výplně od různých výrobců.
Objektivně se můžeme domnívat, že skelné výztuže Aeroglass 
dokáží konkurovat i výztužím komerčním.

Byly vybrány tři skelné výztuže pro aplikace ve výrobě letadel. 
Skelné tkaniny Aeroglass 80 g/m², 163 g/m², 280 g/m² (kepr 2/2) 
byly podrobeny náročným testovacím podmínkám, dle leteckých 
norem. 
Výztuže Aeroglass nabízejí řadu výhod, mezi které patří zej-
ména nižší plošná hmotnost, v porovnání s plošnou hmotností 
konkurence. Toto nám pomůže hlavně v ušetření na hmot-
nosti výrobku, což přináší i menší tloušťku profilu, při zachování 
srovnatelných mechanických vlastností jaké mají konkurenční 
skelné tkaniny. Tkaniny Aeroglass se i rychle a dobře prosycují a 
manipulace na řezacím stole je jednodušší, nehrozí snadné posu-
nutí vláken ve vazbě během provádění běžných operací. 
Řada našich zákazníků si již tkaniny Aeroglass oblíbili nejen pro je-
jich výhody, ale také pro jejich bezkonkurenční cenu!

Závěr


