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ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je seznámení se sklem a s jeho použitím v automobilovém 

průmyslu. Tato bakalářská práce nezapomíná ani na kompozitní materiály ze skelného vlákna. 

Bakalářská práce postupně vysvětluje: z čeho je sklo vyrobeno, jaké principy se pro výrobu 

plochého skla používají, a jak se vyrábí skelné vlákno. V konečné části se zabývá výrobou 

autoskel a použitím skla v automobilovém průmyslu. 
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ABSTRACT 

The aim of this thesis is to introduce the production of glass with using in the automotive 

industry. This thesis does not forget to fiber glass composite. Bachelor thesis gradually 

explains: from what is glass made of, how principles for the production of flat glass are using, 

and how to make a glassfiber. The final section deals with the production of windshields and 

using of glass in the automotive industry.  
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ÚVOD 

Sklo je jedním z nejstarších a nejpoužívanějších materiálu na světě. Historie skla sahá 

až do starého Egypta (3000 př. n. l.), kdy Egypťané používali glazury na keramiku 

s podobným složením, jako má sklo. Od glazur přes korálky a jiné ozdobné prvky se sklo 

postupně vyvíjelo, až do dnešní podoby v homogenní, amorfní (nekrystalický), tuhý materiál. 

V dnešní době je sklo jedním z nezbytných materiálů pro život člověka. Díky svým 

vlastnostem jako je výborná propustnost světla, lámavost paprsků, chemická odolnost, malá 

tepelná a elektrická vodivost si sklo našlo své uplatnění v řadě odvětví. Můžeme se s ním 

setkat skoro na každém kroku (okenní tabule, půllitr, vázička, čočka dalekohledu, zkumavka, 

knoflíky, lustr, optická vlákna, bižuterie). Sklo vnáší do prostoru světlo a je jedním z mála 

transparentních (průhledných) materiálů. Hlavně díky jeho optickým vlastnostem se používá 

i v automobilovém průmyslu. 

Sklo je velmi specifická látka. I když se jeho skupenství jeví jako pevné, není tomu 

tak. Dle fyziků musíme sklo považovat za tuhou kapalinu. Neboť struktura skla není určená 

pevnou krystalickou mřížkou, jak tomu bývá u pevných látek. Sklo má strukturu 

neuspořádanou, respektive uspořádanou jen na velmi krátkou vzdálenost.  

Pojem sklo představuje širokou škálu materiálů lišících se složením, specifickými 

vlastnostmi a způsoby výroby. Výroba skla se skládá z těchto základních části: příprava 

směsi, tavba, tvarování skla a chlazení skla. Každá z těchto operací má svůj specifický postup 

a náležitosti, které je třeba pro výrobu daného skla dodržet.  

Cílem této práce je přiblížit čtenáři problematiku výroby skla, blíže se zaměřit 

na výrobu plochého skla, především na typy strojní výroby a metodu Float. Součástí práce je 

i kapitola zabývající se skelným vláknem, jeho výrobou a použitím. Poslední část této práce je 

věnována použití skla v automobilovém průmyslu. Osvětluje výrobu autoskla a ujasňuje, jaké 

sklo se v automobilovém průmyslu používá.  
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1 SUROVINY PRO VÝROBU SKLA 

Suroviny, které vkládáme do pece, a jsou tedy nutné pro výrobu skla, nazýváme 

sklářská vsázka. Sklářská vsázka je složena ze sklářského kmene a skleněných střepů. 

Základem pro kvalitní sklo jsou vysoce kvalitní suroviny s vhodným chemickým 

i granulometrickým složením. Směs těchto surovin se nazývá sklářský kmen. [1] 

1.1 HLAVNÍ SUROVINY 

Mezi hlavní suroviny patří sklářský písek, soda a vápenec. 

1.1.1 SKLÁŘSKÝ PÍSEK 

Sklářský písek je nejčastěji používanou surovinou pro výrobu křemičitých skel. Je 

to jedna ze základních surovin pro výrobu skla. Obsahuje 60 až 80 % oxidu křemičitého SiO2, 

který dává sklu tyto vlastnosti: zvyšuje chemickou odolnost, snižuje elektrickou vodivost, 

snižuje teplotní roztažnost, dále zlepšuje mechanické vlastnosti skla, zvyšuje viskozitu 

skloviny i tavicí teplotu a odolnost skla vůči odskelnění. Mluvíme-li o odskelnění, popisujeme 

děj, který nastává, setrvá-li sklovina na teplotě vhodné pro tvorbu a růst krystalických 

zárodků. Toto sklo je prostoupeno změtí krystalů a ztrácí čirost. 

Hlavními oblastmi těžby sklářského písku v České republice jsou oblasti Střelče, 

Mladějova, Srní a Provodína. Po vytěžení se písek musí dále upravit, nejčastěji se jedná o 

snížení obsahu nebo odstranění některých nežádoucích příměsí, např. železa. Kvalita písků 

dodávaných sklárnám je deklarována normou ČSN 721202. Sklárny umísťují písek do 

velkoobjemových skladů, jejichž obsah se pohybuje do 20 000 tun. Tyto zásoby by vystačily 

sklárně zhruba na čtrnáct dnů, jsou však průběžně doplňovány po celý rok. [1][2]  

1.1.2 SODA 

Uhličitan sodný, též nazýván jako Soda Na2CO3. Vnáší do skla oxid sodný Na2O, jenž 

působí jako silné tavivo. Se zvyšujícím se obsahem sody ve vsázce klesá viskozita, ale roste 

rychlost tavení i homogenizace skloviny. Oxid sodný také snižuje měrnou hmotnost, index 

lomu a mechanickou pevnost skla.  Nepříznivě působí na chemickou odolnost.  

V Evropě se téměř výhradně používá soda syntetická, bezvodá. Obvykle se přepravuje 

v cisternách a skladuje v silech o obsahu zhruba 100m
3
. [1][3] 
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1.1.3 VÁPENEC 

Vápenec nebo také kalcit. Tento minerál můžeme běžně nalézt v přírodě. Vnáší 

do skla oxid vápenatý, který zpevňuje strukturu skla. Větší obsah oxidu vápenatého zvyšuje 

jeho chemickou odolnost a snižuje viskozitu skloviny při vyšších teplotách.  

Vápencová ložiska můžeme nalézt prakticky po celém světě. Nejvýznamnější 

pro Českou republiku jsou ložiska v oblasti Šumavy, Drahanské vysočiny a Krkonoš. [1][3] 

1.2 VEDLEJŠÍ SUROVINY 

Mezi vedlejší suroviny řadíme dolomit, znělec, živec, vysokopecní strusku a suroviny 

pro zbarvení skla. 

1.2.1 DOLOMIT 

Dolomit je minerál s chemickým vzorcem CaMg(CO3)2. Používá se pro vnášení oxidu 

hořečnatého MgO a oxidu vápenatého CaOdo skla. Oba tyto oxidy slouží pro stabilizaci 

skloviny. V případě oxidu hořečnatého jsou ovlivněny mechanické vlastnosti a chemická 

odolnost, také zlepšuje zpracovatelnost skloviny. 

Čistý dolomit je poměrně vzácný. Nejčastěji bývá znečištěn oxidem křemičitým, 

železitým nebo hlinitým. Naleziště čistého dolomitu můžeme hledat ve Španělsku, Norsku, 

Francii a na Slovensku. [1][3] 

1.2.2 ZNĚLEC 

Fonolit neboli znělec je vyvřelá hornina složená z řady minerálů, jejichž počet a poměr 

kolísá. Má vysoký obsah alkálií. Díky oxidům alkalických kovů a nízkému obsahu oxidu 

křemičitého se znělec vyznačuje dobrou tavitelností. Používá se při výrobě čirého 

nebarevného skla.  

V České republice je mnoho nalezišť. Nejlepší kvalitu pro výrobu skla má znělec 

z lokality Železnice. [1][3] 

1.2.3 ŽIVEC 

Živec je běžně se vyskytující minerál. V čisté formě jej nalezneme jen zřídka. Živce se 

dělí na tři skupiny: draselné, sodné a vápenaté. Pro sklářský průmysl mají význam jen živce 
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obsahující alkálie. Tedy živec draselný a živec sodný. Ve vsázce působí jako tavivo, spojuje 

ostatní složky a snižuje jejich teplotu tání. 

Evropská naleziště živce jsou v Rusku, Finsku a ve Skandinávii. V Česku jej můžeme 

nalézt v okolí Valašského Meziříčí, severně od Domažlicka i jinde. [1][3]  

1.2.4 VYSOKOPECNÍ STRUSKA 

Při výrobě skla se vysokopecní struska používá hlavně jako urychlovač tavení 

a čeření. Výhodou je nízká cena a její dobrá tavitelnost. Vnáší do skla oxid hlinitý a některé 

další složky.  

Složení vysokopecní strusky značně kolísá, proto se před použitím ve sklárnách 

struska upravuje. [1] 

1.2.5 SUROVINY PRO ZBARVENÍ SKLA 

Pro zbarvení skla do určitého odstínu, se přimíchávají do kmene různé suroviny, jako 

jsou oxid vanadičný – zelené až žluté zbarvení, grafit – zelené, síran kobaltnatý – modré 

a podle procentuální koncentrace oxidu železa – různé odstíny zelené.[1] 

1.3 SKLENĚNÉ STŘEPY 

Do sklářského kmene se přidává 20 až 30 % skleněných střepů. Jedná se o odpad 

z výroby skla metodou Float nebo o recyklované sklo. Sklářské střepy musí být roztříděny 

podle barevného odstínu a podle tohoto odstínu se také používají do barevného skla. Přísada 

sklářských střepů usnadňuje tavení. [1] 
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2 VÝROBA SKLA 

Výroba skla je proces, při kterém z výchozích surovin vzniká sklo. Přípravou vsázky 

se rozumí úprava kmene a přísad. Jednotlivé suroviny se melou, suší a mísí v daném poměru. 

Mísení většinou probíhá strojně v uzavřených mísírnách. Tavba skla se provádí ve sklářských 

tavicích pecích při teplotě v rozmezí 1400 – 1600 °C. Nejčastěji používané pece jsou pánvové 

nebo vanové. Při tomto procesu z vsázky vzniká tavením sklovina. Ta se pomocí závislosti 

viskozity skloviny na teplotě dále tvaruje. Tvarování představuje od ručního až po plně 

automatizovaný proces, a to lisováním, tažením, válcováním, litím nebo foukáním. 

Vytvarovaná sklovina se řízeně ochlazuje v chladicích pecích při teplotách okolo700 – 

400 °C. Vyrobené sklo lze dále upravovat například leštěním, broušením, pískováním nebo 

leptáním.[4] 

2.1 ZÁKLADNÍ DRUHY SKLA 

Tato kapitola je zaměřena na nejčastěji využívaná skla. Rozděluje skla především 

podle chemického hlediska.  

2.1.1 KŘEMENNÉ SKLO 

Toto sklo je nejjednodušší, neboť obsahuje jen jednu složku, avšak výroba je velmi 

složitá a nákladná. Křemen vyniká vysokou ohnivzdorností a malou roztažností. Tavba 

křemenného skla probíhá až při teplotě 1800 °C. Vyrábí se ve dvou druzích, neprůhledné 

a čiré. Neprůhledné křemenné sklo obsahuje velké množství bublinek o průměru 0,005 

až 0,2 mm. Díky nim působí sklo při odrazu světla bělavým neprůhledným vzhledem. 

Neprůhledné sklo se vyrábí tavbou písku ve vakuových elektrických pecích. Roztavená 

sklovina je značně viskózní, což brzdí vyčeření bublin. Čiré křemenné sklo se vyrábí 

obdobným způsobem, avšak počáteční surovinu tvoří  křišťál, žilný křemen, nebo synteticky 

připravený SiO2.[5][6][7] 

2.1.2 SODNOKŘEMIČITÉ SKLO 

Vychází ze skla křemičitého, ale je obohacené o sodík, který snižuje teplotu tavení. 

Sodnokřemičité sklo je primární prvek při výrobě významného anorganického pojiva, 

vodního skla. Vodním sklem se rozumí utavené sklo, nebo také kapalina vzniklá rozpuštěním 

sodnokřemičitého skla. Sodnokřemičité sklo se taví z písku a sody v kontinuálních vanových 
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pecích při teplotě 1300 až 1400 °C. Plynule vytékající sklovina se granuluje při ochlazování 

vodou. Tak-to vyrobené sklo je čiré, díky vzdušné vlhkosti se však na povrchu tvoří bělavý 

povlak. Nehodí se jako užitkové sklo, protože se snadno poruší vodou. K převedení 

do kapalné podoby se sklo drtí a rozpouští za zvýšené teploty a tlaku. [5][7][8] 

2.1.3 PLOCHÉ OBALOVÉ SKLO 

Podle vyráběného množství je ploché obalové sklo jedno z nejrozšířenějších. 

Jeho složení je odvozeno ze systému Na2O-CaO-SiO2.[7] 

2.1.4 KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO 

Křišťálové sklo označuje pojem čirého bezbarvého skla s vysokým leskem a vysokou 

světelnou propustností. Používá se především pro umělecké a dekorativní účely. 

Pro křišťálové sklo jsou charakteristické oxidy draselný a olovnatý, neboť se vzhledem 

podobají odrůdě křemene zvaný křišťál. Podle mezinárodní dohody se dnešní křišťálové sklo 

omezuje jen na sklo olovnaté s více než 24 hm. % PbO a indexem lomu vyšším než 1,545. 

V dnešní době se tavba provádí převážně v kontinuálních vanových pecích, pro bezolovnaté 

a nízkoolovnaté sklo se používají pece celoelektrické o výkonnosti několika tun za den. 

Tvarování se ve větší míře provádí strojně. U většiny výrobků z křišťálových skel se provádí 

úprava povrchu mechanickým (rytím, broušením), nebo chemickým (leptáním) způsobem. [7] 

2.1.5 TEPELNĚ ODOLNÁ SKLA 

Tato skla jsou odolná teplotním rázům. Původně se využívala výhradně k laboratorním 

účelům. Dnes mají také velké využití v průmyslu. Do této skupiny se řadí sklo neutrální, 

využívané ve farmaceutickém průmyslu a v lékařství, pro výrobu ampulí pro injekční roztoky 

apod. I při sterilizaci na 120 °C se z tohoto skla neuvolňují žádné látky, takže se nepoškozují 

léčiva ve skle přechovávaná. Dalším významným sklem spadajícím do této skupiny je sklo, 

označované obchodním názvem Pyrex. Toto sklo se taví v elektrických pecích při teplotě 

okolo 1600 °C. Vyrábí se z něj laboratorní nádobí, průmyslové dopravní potrubí, varné 

nádobí pro domácnost a jiné.[7] 

2.1.6 BAREVNÁ SKLA 

V dřívějších dobách se jejich výroba soustředila hlavně na dekorativní účely, dnes 

mají mnohem širší využití, především pro ochranu zraku (svářečské, protisluneční skla), 
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barevné filtry, signalizační značení v dopravě a další. Látky, které přidělují sklu barevný 

odstín, se dělí na dvě skupiny. První skupinou jsou barviva, tvořící se sklem homogenní fázi, 

tedy roztok. Zbarvení je způsobeno ionty jednoduchými i složenými. Druhou skupinu tvoří 

barvivo přítomné v podobě heterogenních částic, které vznikají při tepelném zpracování skla. 

Hlavními zástupci heterogenních barviv jsou kovové částice Ag, Cu a Au. Iontová barviva 

tvoří ionty přechodných prvků a vzácných zemin. Zbarvení dosáhneme zavedením 

příslušných oxidů nebo jiných sloučenin do vsázky ve vhodné koncentraci. V dnešní době 

je paleta nabízených barevných odstínu velmi pestrá. Pro dosažení čistých barevných odstínů 

se nejvíce hodí skla olovnatá a draselná. [7] 

2.1.7 ZAKALENÁ SKLA 

Zakalená skla nalézají své využití především v osvětlovací technice, bižuterii, 

při dekoracích a  v posledních letech i v domácnostech. V základním skle jsou rozptýleny 

cizorodé částice, s odlišným indexem lomu, které rozptylují světlo. Stupeň zákalu je závislý 

na velikosti částic, na jejich počtu v objemové jednotce a na rozdílu indexu lomů. Nejčastěji 

se tento zákal vyvolává fluoridy zaváděnými do vsázky např. Na3AlF3, CaF2, Na2SiF6.  

Z těchto fluoridů, které byly rozpuštěny v sázce, se snadno vylučují krystalky nejčastěji NaF 

a CaF2. Dnes se nejčastěji setkáváme s typem skla zvaným jako fluoridové opály. Tato skla 

obsahují 5 až 6 hmotnostních procent fluoru.[7] 

2.1.8 OPTICKÁ SKLA 

Jedná se o skla používaná v optice, pro výrobu čoček a skel fotoaparátů, dalekohledů 

mikroskopů a podobně. Optická skla mají přesně dané hodnoty indexu lomu a disperze (jev, 

při kterém se bílé světlo po průchodu látkou rozkládá na barevnou škálu). Další nároky jsou 

kladeny na chemickou a fyzikální homogenitu a na propustnost světelného záření. Tavba 

probíhá většinou v rekuperativních jednopánvových komorových pecích vybavených 

keramickými míchadly. Po utavení se sklovina formuje do velkého hranolu, který je 

regulovaně ochlazován. Vychlazený blok se dále zpracovává řezáním, broušením a leštěním. 

Podle složení a optických vlastností se optická skla dělí na korunová skla, přechodová skla, 

flintová skla a skla speciální.[7] 
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2.2 VÝROBA PLOCHÉHO SKLA 

Výroba skla ze sklářského kmene je proces, který probíhá za vysokých teplot 

v kontinuálních vanách, při kterém se z práškové hmoty stane tavenina-sklovina a poté se opět 

změní na stav tuhý-výsledné sklo. Sklářský kmen s předepsaným složením je taven 

v uzavřené vaně, kde se čeří a homogenizuje. Tavenina pomalu protéká vanou v 600 až 

1400 mm vysoké vrstvě. Konstantní výška hladiny je automaticky udržována. Rychlost 

průtoku taveniny musí být velmi pomalá, aby došlo k dokonalému vyčeření. Proces čeření 

může trvat i několik dní. Pro rychlejší vyčeření se do kmene dodávají složky, které 

se za vyšších teplot rozkládají na plyn, např. síran sodný a arzen. Tyto složky obvykle tvoří 

0,5 až 2 %. 

Jako topné médium se nejčastěji používá zemní plyn, který je spalován nad hladinou 

skloviny.  

Výrobu plochého skla můžeme rozdělit na ruční, která se v dnešní době používá pouze 

u speciálních skel, a strojní. Strojně vyráběná skla jsou buď skla tažená, nebo odlévaná. Litím 

se vyrábí skla vzorovaná, s drátěnou vložkou, skla určená pro broušení a leštění a tabule 

s větší tloušťkou. [1][2]  

2.2.1 TAŽENÍ 

Tato skla se používají k výrobě okenních tabulí různých typů, izolačních skel 

s mezivrstvou, skel bezpečnostních a jiných. Tažená skla lze vyrábět několika způsoby. 

Nejznámější způsoby výroby plochého skla jsou způsoby Libbey-Owensův, Pittsburghův 

a Fourcaultův. [1] 

Vertikální tvarování plochého skla (Fourcaultův způsob) 

Je to jeden z prvních způsobů strojní výroby skla. Jedná se o nepřetržitý způsob, kdy 

se sklo tvaruje ve vertikální poloze. Šamotové výtlačnice, ponořené ve sklovině, ji vytlačují 

a ta je dále chlazena a tažena ve válcích (Obr. 1). Tímto způsobem se  vyrábí sklo o šířce pásu 

od 1600 mm do 2500 mm a tloušťce od 1,2 do 9 mm. Nevýhodou této metody jsou vady 

(bublinky, čárky ve skle) zapříčiněné povrchem šamotové výtlačnice. [1][2] 
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Obr. 1 Fourcaultův způsob výroby skla[9] 

Vertikální tvarování plochého skla pomocí ponorného šamotového bloku 

(Pittsburghův způsob) 

Pittsburghův způsob je dalším vývojovým stupněm vertikálního tvarování skla. 

Od Fourcaultova způsobu se liší uspořádáním výtlačné komory, která je tvořena dvěma 

šamotovými tvárnicemi tvaru L. Výtlačnice je nahrazena ponorným blokem (Obr. 2). Díky 

tomu tato metoda dosahuje lepší kvality skla než předešlý způsob výroby. [1][2] 

 

Obr. 2 Pittsburghův způsob výroby skla[10] 



18 

 

Tvarování plochého skla bez výtlačnice (Libbey-Owensův způsob) 

V této metodě se nevyužívá výtlačnice. Pás vytažený z volné skloviny je tažen přes 

vodorovné ocelové duté válce, kterými prochází vzduch a tím se sklo ochlazuje (Obr. 3). 

Výhodou této metody je možnost vyrobit sklo s tloušťkou až do 30 mm. [1][2] 

 

Obr. 3Libbey-Owensův způsob výroby skla[10] 

2.2.2 LITÍ (PLAVENÍ) 

Při odlévání skla se roztavená sklovina vylije na kovovou desku licího stolu. Poté, 

se těžkým kovovým válcem vytvaruje do podoby tabule o určité tloušťce. Tloušťku nastavují 

kovové lišty, umístěné na obvodu licího stolu. Pro větší efektivitu se tato technologie zcela 

zmechanizovala, kontinuálním způsobem. Nepřetržitý pás skloviny prochází mezi dvěma 

protisměrně se otáčejícími válci chlazenými vodou, ty sklovinu tvarují na požadovanou 

tloušťku. Pás skla prochází ještě přes další transportní válečky, rovněž chlazeny vodou, až do 

chladicí pece, kde se zbavuje nežádoucího vnitřního napětí.  

Takto vyrobené sklo však není průhledné, jen průsvitné, proto je třeba jej vybrousit 

na plně automatizovaných brusných linkách. Brusné linky jsou složeny ze série brusných 

a lešticích strojů řazených za sebou, které sklo brousí z obou stran. Tento způsob úpravy 

je velice nákladný a proto se toto sklo používá především pro zrcadlová skla a u významných 

architektonických děl. Mnohem větší uplatnění však nachází metoda Float, u které odpadá 

nákladné broušení a leštění skla. [1][2] 
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Float proces 

Sklo vyrobené metodou Float dosahuje téměř dokonalé homogenity, což je způsobeno 

dobrým vyčeřením vytavené skloviny (absence bublin a zbytků kmene). Přítomnost možných 

nehomogenit je detekována ihned za chladicí pecí, po mytí a sušení skleněného pásu, kde jsou 

vady označeny a v řezárnách odstraněny. Pro výrobu kvalitního skla se musí přísně dodržet 

technologický postup ve všech fázích výroby. Základem jsou kvalitní granulované suroviny. 

Jejich kvalita se namátkově kontroluje. 

Příprava kmene probíhá podle zadané receptury. Do kmene se dále přidávají střepy 

požadované kvality. Kvalita těchto střepů je zaručena přísnou separací suroviny podle jejích 

zdrojů. Tato sklářská vsázka je dále přepravena do prostoru zakladače, který je součástí 

výrobní linky (Obr. 4), kde je zakládána do tavicí pece. Zde probíhá tavení skloviny a její 

vyčeření, což je energeticky nejnáročnější operace celého procesu (až 75% celkové energie). 

Takto připravená sklovina přechází po pozvolném ochlazení na pracovní teplotu do prostoru 

tvarování na hladině roztaveného cínu. Tímto je dosaženo zrcadlově kvalitního povrchu ze 

spodní strany, neboť na horní stranu působí pouze atmosféra cínové lázně a na kvalitu jejího 

povrchu má podíl především povrchové napětí skloviny. I přesto je získávána dostatečná 

kvalita obou povrchů, takže není nutné toto sklo dále opracovávat. 

 Na výstupu nekonečného pásu z cínové lázně se nachází ochlazovací pec. V této peci 

probíhá řízené ochlazování dle daného postupu tak, aby nedošlo k překročení zbytkového 

napětí, což by mohlo mít fatální vliv na další operace. Dále dochází k mytí a sušení. Za touto 

operací je zařazena laserová detekce vad. Případné vady jsou označeny a později v řezárnách 

odstraněny. 

 Po umytí a osušení je provedena pasivace povrchu skla. Pasivace je proces zabraňující 

korozi, který zvyšuje použitelnost skla pro nanášení vrstev specifických vlastností. Pasivace 

se provádí formou nástřiku pasivačního roztoku na povrch skleněného pásu. Poslední operací 

je dělení pásu skla příčným řezem na požadované, nebo základní formáty. Základní formáty 

mohou být dále děleny, nebo jsou přemístěny k dalšímu zpracování. [1] 
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Obr. 4 Float proces[11] 

2.3 VÝROBA SKELNÉHO VLÁKNA 

Výroba skleněných vláken se provádí tažením z trysek. Při teplotě okolo 1400 °C se 

ve sklářské peci s žáruvzdornou vyzdívkou, roztaví vsázka. Ta může být tvořena skleněnými 

kuličkami o průměru 16-19 mm s požadovaným chemickým složením a jakostí, nebo 

práškovou směsí surovin. Prášková směs je složena ze sklářského písku SiO2, vápence 

CaCO3, kaolínu, dolomitu CaMg(CO3)2, kyseliny borité H3BO3 a kazivce (CaF2). Tato vsázka 

se několik dní čeří a je určena pro E-sklovinu. Po čeření se vede kanálky do zahřátých 

platinových trysek. Těchto trysek muže být 200 až 4000. Sklovina z nich pomalu vytéká a 

tuhne do tvaru vlákna o průměru okolo 1 mm (Obr. 5). Dalším tažením vlákna se dosahuje 

požadované tloušťky např. 10 až 14 µm. Odtahová rychlost vlákna je až 50 m/s (180 km/h). 

Vlákno se může protáhnout až na 40 000 násobnou délku. Takto vzniklá vlákna se opatřují 

ochranným prostředkem tzv. lubrikací a sdružují se do pramenců. Jsou známy ještě další 

technologické způsoby pro výrobu podřadnějších méně jakostních vláken, např. tažení 

z keramických pecí, kterým se získávají hrubá skelná vlákna o průřezu nad 15 µm využívaná 

pro izolační účely. Dalším způsobem je odstředivý způsob výroby, který se používá hlavně 

pro výrobu skleněné vaty. [17][18][19] 
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Obr. 5 Výroba skelného vlákna[17] 

 

 Jedním z novějších způsobů, pro efektivnější výrobu je způsob jednostupňový. 

Uplatňuje se hlavně u skloviny s velkou krystalickou schopností. Je založen na tavení 

skloviny přímo z kmene ve vanové peci pomocí plynových hořáků. Sklovina je vedena 

do tzv. feedru, ve kterém je zajištěna pomocí plynových, přihřívacích hořáků stálá teplota. 

Z feedru jsou už hotová vlákna vedena na lubrikační patku a odtahována do odstředivek, 

odkud se mohou dále zpracovávat. 

Další způsob výroby skelného vlákna je patent od firmy GlassFibersIbc. Žhavá tekutá 

sklovina je pod tlakem vytlačovaná do úzkých pramenců procházejících žhavou komorou, 

v níž jsou protahovány tažným účinkem rotujícího kokonu a vznikají jemná nekonečná 

vlákna. Při protahování touto komorou lze vlákna nalubrikovat, tím se docílí stejnoměrné 

struktury finálního vlákna. 

Druhý způsob od firmy GlassFiberIbc. umožňuje výrobu vláken již se základními 

zákruty. Výrobní agregát je složen z několika pícek umístěných na rotujícím zařízení, takže 

vytažená vlákna v pramenci dostávají potřebný počet zákrutů.  

Nové způsoby zpracování skloviny na skelné vlákno by měly přinést jednostupňovou 

výrobu s minimálními náklady a maximální produkcí. Takto vzniklé úspory by měly umožnit 

další rozšíření skleněných vláken a jejich nové použití. [17][18][19] 
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2.3.1 SKLOVINY SKELNÉHO VLÁKNA 

V kompozitních materiálech se nejčastěji používají vlákna ze skloviny C, D, E, E-CR, 

AR, S, S-2, S-3, L, Ha křemičitá skla. 

C sklovina je sklovina s vyšším obsahem alkálií. Vlákna z této skloviny mají nižší 

teplotu měknutí a menší pevnost. Jejich mechanické vlastnosti prudce klesají s rostoucí 

teplotou. Vlákna z D skloviny se používají především, pro elektrická zařízení. Jsou to vlákna 

dielektrická, s malým ztrátovým činitelem. E sklovina slouží k přípravě 

pro tzv. bezalkalickévápenato-hlinito-boro-křemičité sklo. Hlavní výhodou E skloviny je 

nízká cena a dobré mechanické i elektrické vlastnosti, při malých dielektrických ztrátách. 

Další plusová vlastnost je poměrně dobrá odolnost proti hydrolýze, tedy rozkladu ve vodě. 

Sklovina E-CR je korozivzdorná a má zvýšenou chemickou odolnost v kyselém prostředí. 

Vlákna z AR skloviny jsou odolná proti alkáliím. Sklovina má vyšší obsah oxidu křemičitého 

a hlinitého a vyšší teplotu tavení, cože se projevuje nepříznivě na ceně této skloviny. Využití 

nachází především v kompozitech s epoxidovou matricí. Oproti běžnému E vláknu mají 

vlákna z S skloviny větší pevnost a modul pružnosti v tahu. Vlákna ze skloviny S-2 vykazují 

jednu z nejvyšších pevností ze skelných vláken. Mají velmi dobré fyzikální vlastnosti, dobrou 

teplotní odolnost a odolnost proti nárazu. S-3 sklovina je vyvinutá firmou AGY. Jedná 

se o sklovinu s vysokým modulem pružnosti. Vlákna z L skloviny obsahují olovo, které 

zvyšuje nepropustnost rentgenového záření vyrobeného laminátu. Využití nachází hlavně 

v lékařských a vědeckých přístrojích. H vlákna jsou dutá skleněná vlákna, která mají menší 

hustotu než plná vlákna E a S-2, proto taky mají tyto vlákna velkou měrnou pevnost. Dalšími 

přednosti vláken z H skloviny jsou dobrá elasticita a velká pevnost v tlaku. H sklovina je 

dobrý akustický i tepelný izolant. V některých případech se uplatňuje i její schopnost tlumit 

energetické rázy. Nejčastější využití je pro kryty radarů, antén, využívá je i firma Head 

na výrobu lyží. Vlákna z křemenného skla mají malý součinitel teplotní roztažnosti, velkou 

odolnost proti teplotním šokům, malou absorpci vlhkosti a malou propustnost UV paprsků. 

[19][21] 

2.3.2 LUBRIKACE 

Lubrikační látky (vosk, olej, škrob, želatina, polyvinylalkohol) jsou roztoky nebo 

emulze několika organických látek, které usnadňují výrobu a další textilní zpracování vláken. 

Lubrikace má za účel chránit citlivý povrch křehkých elementárních vláken. Spojit jednotlivá 

vlákna do manipulovatelného spřádacího vlákna, přizpůsobit stávající vlákna dalšímu 
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zpracovatelskému procesu a zlepšit vazby mezi organickou pryskyřicí a anorganickým 

vláknem. 

Před výrobou kompozitu je třeba lubrikační látku z vláken odstranit, popřípadě 

apretovat, aby bylo dosaženo soudržnosti vlákna a matrice. [17][18][19] 

Funkce lubrikace:  

Filmotvorná jsou to především vinylacetáty polymerizované do určitého stupně, polyestery

  a jiné pryskyřice, které chrání vlákna a spojují je do pramenců 

Maziva poskytují potřebné kluzné vlastnosti 

Apretace typ apretace musí odpovídat použitému typu pryskyřice 

Antistatická anorganické soli, které odvádějí elektrostatické náboje 

2.3.3 VAZEBNÉ PROSTŘEDKY 

Slouží ke zlepšení přilnavosti mezi vláknem a polymerní matricí, do jisté míry chrání 

před absorpcí vody a zlepšují antistatické působení. Nejčastěji to jsou organokovové 

sloučeniny a organosilany tzv. silany. Jejich chemická struktura a proces spojení s vláknem 

jsou složité. Vazebné prostředky se nanášejí pomocí vodního roztoku. Nevytvářejí však 

na povrchu skla film, zachycují se jen v místech s největším podílem reaktivních skupin. Toto 

je způsobeno chemickým rozložením ve skelném vláknu. [17][18][19] 

Rozdělení vazebných prostředků: 

Vazební prostředky se v praxi dělí podle chemického složení do tří skupin. 

Tvrdá úprava 

Jedná se o úpravu methakrylsilanem nebo chromkomplexem. Protože tato úprava 

zajišťuje dobrou sekatelnost a rovnoměrný rozpad vlákna, používá se pro výrobu dílu pomocí 

stříkacího zařízení, při lisovací technologii i při výrobě jednosměrných prepregů.  

Měkká úprava 

 Patří sem úprava vinylsilanem nebo aminosilanem. Vynikají rychlou smáčivostí 

vláken v pryskyřici, a proto se používají u rovingů pro navíjení, tažení profilů a pro tkaniny 

určené k výrobě členitých dílů. 
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Polotvrdá úprava 

Patří sem povlaky aminosilanu, silanoesteru, vinylsilanu, sírové silany, 

polyurethanové a močovinové silany. [19] 

2.4 KOMPOZITY S OBSAHEM SKELNÝCH VLÁKEN 

V dnešní době se skleněná vlákna používají převážně, pro výrobu kompozitních 

materiálu, jako výztuže a to ve formě střiže nebo kontinuálních vláken. Kompozitní materiály 

díky svým vlastnostem nacházejí uplatnění v mnoha odvětvích, např. automobilový průmysl, 

letectví, chemický průmysl, elektrotechnika a jiné. Upouští se od klasického ručního kladení 

a prosycování textilních vrstev. Místo těchto postupů se používají autoklávové techniky, 

navíjení vláken, tažení profilů, injekční vstřikování, tlakové prosycování pryskyřicemi a jiné 

moderní technologie.  

 Do budoucna se počítá, hlavně s rozvojem kompozitních materiálů s hybridní výztuží. 

Hybridní výztuží se rozumí výztuž, tvořená kombinací více vláken, např. uhlíkových, 

skleněných, aramidových a dalších typů vláken. Dále se počítá s uplatněním nanotechnologií 

jak pro úpravu povrchu, tak ke zlepšení materiálových vlastností. [17][18][19] 

Skleněná vlákna v kompozitech mají tyto účinky a vlastnosti: 

 Potlačují viskoelastické chování při tahovém namáhání ve směru vláken. V jiných 

směrech však toto chování zůstává nezměněno, nebo je jen částečně potlačeno. 

 Silně zvyšují pevnost v tahu ve směru vláken. 

 Zvyšují tuhost kompozitu. 

 Přemosťují vzniklé trhliny a tím zvyšují houževnatost kompozitu a jeho únavové 

vlastnosti. [17][19][24]  

2.4.1 PŘÍKLADY ZPŮSOBŮ VÝROBY 

 Samotná vyztužující vlákna se v praxi používají zcela výjimečně. Nejčastěji se vlákna 

textilně zpracovávají na příze, nitě, kordy a jiné. Ty se využívají k vyztužování termosetů, 

termoplastů a jiných lehčích plastů, pro výrobu povrchových rohoží, papíru, případně pro 

další aplikace. Textilní zpracování probíhá na speciálně upravených dopřádacích 

hedvábnických strojích. K nejjednodušším zástupcům textilní výroby vláken patří příze, které 

vznikají spřádáním z jednotlivých vláken. Zpracovávají se dále na nitě, tkaniny, pásy a 

pletené výrobky.  
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Rohože  

Jsou to netkané plošné útvary různých tlouštěk i hustoty s různými apretacemi 

a pojivy. Vyrábějí se z pramenců. Dosahují šířky od 1 m až do 2,4 m. Hlavní výhodou je 

jejich nízká cena. Dodávají se v rolích nebo v podobě desek. Rozlišujeme rohože ze sekaných 

pramenců, povrchové (závojové) rohože a rohože z kontinuálních vláken. 

V dnešní době si většina výrobců laminátů zhotovuje rohože sama, především díky 

dokonalým strojům umožňujícím tuto výrobu. Takovéto stroje odvíjejí z cívek pramence, 

které vedou do řezačky. Nasekané pramence se pneumaticky přepravují na děrovaný pásový 

transportér s vnitřním bubnem, který je na určité části plochy evakuován. Vznikne tak 

homogenní vrstva vláken, která se vede pohyblivým sítem do skrápěcí komory, kde vlákna 

spojí chemické pojivo. Ve výtopném tunelu se pojivo vysuší, vytvrdí a vznikne konečná 

rohož pro další zpracování. [18][17][18] 

Tkaniny 

Jedná se o plošné výrobky skládající se z vláken, nebo z pramenců, uložených 

pravoúhle v útku a osnově. Tato tkanina působí výztužně ve dvou směrech. Při zvyšování 

počtu vláken v osnově, v jednotlivých směrech, vnikají rozdílené typy vazeb. Hmotnostní 

poměr v jednotlivých směrech můžeme zvyšovat až do poměru 1:20. Vznikají tak 

kvazijednosměrné tkaniny. Skleněná tkanina je materiál anizotropní a tato vlastnost se přenáší 

i do kompozitů z něj vytvořených. Pro ekonomickou výrobu laminátu, je nutné zvolit 

správnou vazbu, pro daný účel použití. Tedy správné rozložení sil v kompozitu, aby 

i při minimálních nákladech byla zajištěna žádaná pevnost (ČSN EN 13417- 1 až 3).  

U tkanin rozlišujeme tři druhy vazeb (Obr. 6): vazbu plátnovou, vazbu keprovou 

a atlasovou (saténová) vazbu. Základní vazbou je vazba plátnová. Je nejhustší, nejpevnější 

a nejméně poddajná při tvarování. Pramen útku prochází vždy pod a nad každým pramenem 

osnovy. Keprová vazba má vyšší tuhost laminátu než plátnová vazba, ta je způsobena menším 

vlněním vláken. Tkanina je ohebnější (pouze při měkké úpravě vlákna) a proto je vhodnější 

pro tvarové prvky. Ze zmíněných vazeb je atlasová vazba nejméně pevná, ale za to je velmi 

poddajná. Je vhodná pro tvarově složité prvky. Povrch laminátu s atlasovou vazbou je lesklý 

a hladký. Jeden pramen osnovy je překryt čtyřmi a více prameny útku svrchu a jedním 

pramenem ze spodní strany. 
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Obr. 6 Druhy vazeb [23] 

 

Tkaniny s různou skladbou vláken (Obr. 7) se používají v případech, kdy chceme, aby 

laminát vykazoval určité vlastnosti v jednom, nebo ve více směrech skelných vláken. Mezi 

základní tkaniny s různou skladbou vláken patří jednosměrná tkanina, která se používá tam, 

kde má laminát vykazovat maximální pevnost v jednom směru. Jednosměrná tkanina je 

složena především ze zvláště zesílených silných osnovních vláken, které fixují tenká vlákna 

v útku. 

Dalším zástupcem je směsná tkanina, která se používá v případech, kdy, v příčném 

směru není požadována vysoká tuhost. V osnově a útku jsou použity dva různé materiály 

vláken. Např. útek v jednosměrné tkanině, muže být složen z cenově výhodnější skleněné 

příze a osnovních vláken z uhlíku. Hybridní tkaniny jsou složeny z více druhů vláken, 

přičemž se využívá kladných vlastností těchto vláken. Například rázová houževnatost 

aramidových vláken s tuhostí uhlíkových a dobrou mezí pevnosti tlustších skleněných vláken. 
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Obr. 7 Tkaniny s různou skladbou vláken: a)Jednosměrná tkanina, b)Směsná 

tkanina, c)Hybridní tkanina [17] 

 

V případech, kdy je kladen velký nárok na přesnost uložení tkaniny v trojrozměrné 

složité součásti se používají úplety nebo tvarované, málo řasitelné pleteniny, které se 

pro zachování tvaru ještě sešívají. Jedná se o textilní plošné výrobky (Obr. 8), vyrobené 

z jednoho nebo více vláknových systémů technologií pletení. Vlákna v úpletech jsou uložena 

ve více různých směrech a jsou navzájem orientována podle směru zatížení. [17][18][19] 

 

Obr. 8 Trojrozměrné tkaniny [17] 
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2.4.2 DRUHY KOMPOZITŮ SE SKELNÝMI VLÁKNY 

Kompozitní materiál je tvořen dvěma nebo více substitucemi s rozdílnými vlastnostmi. 

V případě skelných kompozitů je jednou ze složek skelné vlákno a druhou tvoří většinou 

reaktoplastová matrice. 

2.4.3 REAKTOPLASTY 

Kompozit tvořený reaktoplasty vyztuženými vlákny je jedním z nejrozšířenějších 

kompozitů vůbec. Jeho uplatnění lze najít ve všech průmyslových odvětvích. Počátky tohoto 

kompozitu jsou datovány již od roku 1906, kdy vznikl první patent na skelný laminát. 

Optimální množství vláken se pohybuje od 60 do 75 %. Nejčastěji používaná jsou 

skleněná vlákna, která jsou použita v 90 % všech reaktoplastových kompozitů. Kromě nich se 

využívají vlákna uhlíková, borová, keramická, kovová, aramidová a jejich nejrůznější 

kombinace. Lze také využít levnějších přírodních vláken z juty nebo sisalu, nejčastěji 

v kombinaci se skleněnými vlákny. K nejpoužívanějším reaktoplastovým matricím patří 

polyesterová, epoxidová a fenolická matrice. [17][19][24]  

Polyesterová matrice 

Polyesterová matrice je jedna z nejrozšířenějších matricí. Kompozity s touto matricí 

dosahují velmi dobrých vlastností. Jsou vhodné do slabě alkalického i kyselého prostředí a to 

i ve vyšších teplotách. Při použití skelného vlákna jako výztuhy, dosahují dobré tepelné 

a elektrické izolační schopnosti. 

Za normální teploty dosahují tyto pryskyřice stejných vlastností, jako pryskyřice 

epoxidové, avšak při teplotách nad 100 °C jsou jejich vlastnosti o poznání lepší. Mezi jejich 

kladné vlastnosti patří rychlé vytvrzení (do 2 min při teplotě 180 °C), životnost směsi je až 

půl roku, neodpařují se, odolávají vlhkosti a jejich cena je příznivá. [24] 

Epoxidová matrice 

O epoxidových matricích s modifikujícími složkami lze říci, že mají široký rozsah 

vlastností. Vynikají skvělými mechanickými a dobrými elektroizolačními vlastnosti v širokém 

rozpětí teplot. Značně odolávají vodě, roztokům, alkáliím, kyselinám i některým 

rozpouštědlům. Výhodou je také dobrá adheze k vláknu a malé smrštění při vytvrzování. 

Při použití se skleněným vláknem se uplatňuje velký podíl výztuže. Většina epoxidových 
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pryskyřic je za normální teploty (20 °C) v tekutém stavu, některé však mohou být i ve stavu 

tuhém, to jsou nejčastěji pryskyřice tvrzené aromatickými tvrdidly a anhydridy. Vytvrzení 

nemusí probíhat jen za zvýšené teploty. U tenkých laminátů se využívá paprsků elektronů, ty 

způsobí polymerizaci a zesítění pryskyřice. Lze taky použít rentgenové paprsky, mikrovlnný 

ohřev, nebo ultrafialové záření u pryskyřic s přidanými fotoiniciátory. [19][24] 

Fenolické matrice 

Kompozity využívající tuto matrici jsou vhodné pro použití i za zvýšených teplot, 

především díky hustému zesítění. Mají dobrou rozměrovou stálost. Při hoření nevyvíjejí kouř. 

Uplatnění nacházejí v dopravních prostředcích, zejména v letadlech, vlacích a automobilech. 

Fenolické pryskyřice se vyrábějí za molárního přebytku formaldehydu v přítomnosti 

zásaditých katalyzátorů. [19][24][25] 
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3 SKLO V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU 

Sklo je jednou z mnoha významných látek pro automobilový průmysl. Především díky 

svým optickým vlastnostem nebylo dosud překonáno jiným materiálem, a hlavně proto se 

používá na výrobu autoskel. 

3.1 AUTOSKLA 

Historie autoskla je poměrně krátká ve srovnání s historií užití skla ve stavebnictví. 

V dnešní době si auto bez autoskla nedokážeme ani představit. První vozy však sklo vůbec 

neznaly. Skládaly se jen z důležitých prvků pro samotnou jízdu. Na jízdní komfort se zatím 

moc nehledělo. Řidiči i cestující se museli potýkat s nepříjemnými povětrnostními vlivy. 

Proto často za silného deště či větru vůbec nevyjížděli. Konstruktérům bylo jasné, že s tímto 

problémem musí něco udělat. Tak netrvalo dlouho a doplnili vůz o užitečný prvek - sklo. 

Postupem času se však obyčejné sklo stalo nevyhovujícím, ba dokonce nebezpečným, hlavně 

při haváriích. Vystřídalo jej proto sklo tvrzené, které se v případě nárazu roztříští na malé 

tupohrané střepy. Později byla i tato skla nahrazena sklem vrstveným. [1][26] 

3.1.1 ZÁKLADNÍ FUNKCE AUTOSKLA 

 Ochrana před klimatickými vlivy. 

 Snížení hladiny hluku. 

 Sklo musí co nejvíce snižovat riziko zranění v případě rozbití (především čelní sklo). 

 Zvýšení tepelné pohody ve voze. 

 Přispění k vyšší estetice vozidla. 

 Ochrana vozidla před vniknutím nebo poškozením. 

3.1.2 POŽADAVKY NA AUTOSKLA 

Výrobce automobilu popřípadě automobilového skla musí splňovat čtyři nejdůležitější 

požadavky. 

Požadavky na bezpečnost při použití a nehodě 

Sklo by mělo být navržené tak, aby zabránilo zranění osob při provozu i při nehodě. 

Automobilová skla musí být dostatečně průhledná, nesmí zkreslovat ani působit jakoukoliv 

nejasnost v rozlišování barev. Čelní sklo musí odolat nárazu osoby tak, aby nedošlo k průniku 
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těla do vozu a aby byla energie nárazu pohlcena. Proto je čelní sklo podrobováno mnoha 

výrobním zkouškám, např. impaktnímu testu, který simuluje náraz hlavy při nehodě. [1] 

Požadavky na opracování a estetickou kvalitu 

Autoskla se opracovávají především pro zajištění konstrukční stability a dosažení 

požadovaného estetického aspektu, jako je maskování hran sítotiskem, stínicí zóny, nebo 

probarvení skla. Aktuální módní trendy kladou velké nároky na tvar skel. V současné době 

přetrvává trend zvětšování průhledné plochy na karosérii. Kvůli aerodynamice se stále 

zvětšuje úhel mezi vertikálou a čelním sklem. Skla nejsou ohýbána jen v jedné, nebo dvou 

rovinách, ale dosahují velmi komplexních tvarů. [1] 

Požadavek na design  

Autoskla jsou jedním z designových prvků automobilu. V posledních letech roste trend 

panoramatických střech. Klasická střecha je nahrazena bezpečnostním sklem. Dochází tak 

k prosvětlení interiéru a k ucelení linie střechy a čelního skla. [1][25][29] 

Požadavky na technickou funkčnost 

Sklo musí mít takové složení, aby splňovalo optické, energetické, akustické 

i bezpečnostní požadavky. Je zapotřebí vytvořit správný návrh tvaru skla pro dokonalé 

optické vlastnosti a bezpečnost tak, aby bylo možné dané sklo vyrobit. Nesmíme zapomenout 

na uchycení skla v karosérii. Toto se v dnešní době provádí nejčastěji lepením. [1] 

Z uvedených požadavků vyplývá, že v automobilovém průmyslu se nejčastěji setkáme 

se skly vrstvenými a skly tepelně zpevněnými, nebo tvrzenými. 

3.1.3 VRSTVENÉ SKLO 

Vrstvené sklo (Obr. 9) se vyrábí z plochého skla vyrobeného metodou Float. Jedná se 

o kompozit, který je složen vrstvením dvou nebo více tabulí plochého skla a fólie. 

Toto spojení zajišťuje bezpečné rozbití skla při nehodě nebo vyšší odolnost skla při násilném 

vniknutí. Proto je toto sklo nazýváno, jako bezpečnostní s ochrannou funkcí. Fólie musí být 

elastická s dobrou přilnavostí ke sklu. Nejčastěji používané jsou polyvinylbutyralová (PVB), 

dále etylen-vinylacetát (EVA) a tonoplast SentryGlassPlus (SGP). Fólie se do skláren 

dostávají v neprodyšně zabalených rolích. Výrobní proces se skládá z těchto kroků: příprava 

skleněných tabulí, pokládání fólie, předlisování, řezání a lisování při zvýšené teplotě. 
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Při všech těchto operacích je třeba dbát na maximální čistotu, neboť jakákoliv nečistota, která 

se dostane mezi fólií a sklo zhoršuje výslednou kvalitu vrstveného skla. Výroba takového skla 

má následující postup: přípravu pro vrstvené sklo, výrobu a přípravu PVB fólie, předlisování 

a závěrečné lisování do konečné podoby. [1][12] 

 

Obr. 9 Vrstvené sklo [14] 

Příprava pro vrstvené sklo 

Přípravou pro výrobu vrstveného skla se rozumí vytvoření požadovaného přířezu, 

manipulace s přířezy, pokládání na stůl, mytí a osušení. V případě ohýbaného skla musíme 

brát zřetel na změnu rozměru spodního a horního skla. V praxi, například při výrobě autoskel, 

se tento problém řeší vytvořením dvojice skel, které spolu od vyřezání procházejí celým 

výrobním postupem. Mytí probíhá demineralizovanou vodou za mírně zvýšené teploty. 

Pro vyšší účinek se zařazují rotační kartáče. Umyté sklo je dále vysušeno proudem teplého 

vzduchu. [1][12] 

Výroba a příprava PVB fólie  

Fólie je vyrobena ze směsi 70 % polyvinylbutyralu a 30 % změkčovadla. Tyto složky 

se spolu smíchají a na vytlačovací lince (Obr. 10) se vyrobí fólie. Pro výrobu automobilových 

skel se nejčastěji používá fólie o tloušťce 0,76 mm. S výrobou fólie začala v roce 1938 firma 

Monsanto, nyní Solutia. Kromě této firmy jsou na světě ještě další tři výrobci: německý 

Huels, japonský Sekisui a americká firma DuPont. Fólie se do skláren dostává v hliníkových 

vacích, které brání přístupu vlhkosti. Skladuje se v temperovaných místnostech při teplotě 

8 až 10 °C.  
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Pokládání fólie probíhá v uzavřených klimatizovaných místnostech. Vzduch je vháněn 

přes filtry do místnosti, která má teplotu 25 °C a vlhkost činí 30 %. Po položení fólie 

a přiložení vrchního skla, se provádí ořez přečnívajících okrajů. [1][12][20] 

 

Obr. 10 Výroba PVB fólie [20] 

Předlisování 

Tato fáze následuje po proložení tabulí skla fólií. Provádí se ve dvou stupních při 

teplotě 70 °C pomocí lisovacích válců. U ohýbaných skel jsou válce sestaveny z pryžových 

kotoučů různého průměru tak, aby přesně kopírovaly zakřivení povrchu. V prvním stupni 

dochází k maximálnímu vypuzení zbytkového vzduchu. Ve druhém stupni se uzavírají 

okraje. [1][12] 

Lisování  

Po předlisování putuje sklo na speciálních stojanech do autoklávu, kde dochází 

k dokonalému spojení fólie se skly. Po vložení skel se autokláv pomocí víka hermeticky 

uzavře. Zvýší se teplota na 140 °C a tlak na 10 barů. Takto dochází k lisování po dobu 

5,5 až 6,5 hodin. Doba závisí na tloušťce použité fólie. Po ukončení lisování se prostor 

autoklávu postupně ochlazuje vodními chladiči a tlak pozvolna klesá. Finální sklo je následně 

vyvezeno. [1][12] 
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3.1.4 TVRZENÁ A TEPELNĚ ZPEVNĚNÁ SKLA 

Tepelně tvrzenému sklu se často nesprávně říká kalené. Vzniká tak, že se tabule skla 

zahřeje na teplotu blízkou bodu měknutí (asi 600 °C) a následně se řízeným procesem prudce 

ochladí (Obr. 11). To má za následek rovnoměrné rozložení trvalého tlakového napětí 

na povrchu a tahového napětí uvnitř ve skle. Velikost napětí je ovlivněna mnoha faktory, 

např. tloušťkou skla, zakřivením, chemickým složením a.j. Díky tomuto napětí při rozbití 

vzniká velké množství malých tupohraných střepů. Sklo je tvrdší a odolnější vůči tepelnému 

i mechanickému namáhání.  Oproti běžnému sklu vyrobenému metodou Float, má tvrzené 

sklo větší ohybovou tuhost, asi pětkrát větší odolnost proti bočnímu nárazu a větší odolnost 

proti teplotnímu šoku (až 250 °C). Tepelně zpevněné sklo oproti sklu tepelně tvrzenému 

prochází pomalejším chladícím procesem. Při rozbití se tepelně zpevněné sklo rozpadá na 

velké ostré úlomky, a proto se nepovažuje za bezpečnostní sklo. Tepelně tvrzená i tepelně 

zpevněná skla, po procesu tvrzení, nelze dále opracovávat. Vyrábí se v agregátech složených 

z ohřívacích pecí, ochlazovacího zařízení a manipulátorů pro přesun skleněných 

tabulí. [1][13][14] 

 

Obr. 11 Výroba tepelně zpracovaného skla [15] 

Tvrzení skla ve svislé poloze 

Pec je tvořena dvěma svislými stěnami, mezi nimiž prochází na speciálních závěsech 

umístěné sklo. V dnešní době se zcela výhradně používají pece elektrické. Povrch lisovacích 

čelistí je z materiálu, který špatně vede teplo (skleněná tkanina, dřevo a jiné), aby 

nedocházelo k teplotním ztrátám již v čelistech. Po vylisování daného tvaru je sklo chlazeno 

v chladicím zařízení. To je složeno ze vzduchového potrubí a vysokotlakého ventilátoru, často 

nazývaného varhany. Zavěšení skla je řešeno pomocí kolejnice a vozíků, na kterých visí rámy 
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se skly. K manipulaci slouží řetězové náhony a různé převody. V minulosti byly tratě 

obsluhovány ručně, dnes se přechází k automatickému řízení. [1] 

Tvrzení skla ve vodorovné poloze 

Oproti svislému tvrzení je tato metoda jednoduší, nemusíme sklo pracně zavěšovat 

a na výrobcích nám tak nevznikají neodstranitelné stopy po závěsech. U této metody je sklo 

dopravováno pomocí válečkového dopravníku. Postupně prochází na dopravníku pecí, dále se 

lisuje a nakonec se chladí silným proudem vzduchu hnaným přes výkonné ventilátory. [1] 

Zkoušení tepelně tvrzeného skla 

Na tepelně tvrzené sklo jsou kladeny velké nároky na bezpečnost. Při rozbití, by měly 

vzniknout tupohrané úlomky tzv. krychle. Abychom mohli sklo charakterizovat jako tepelně 

tvrzené, nesmí podle normy ČSN EN 12150 maximální velikost vzniklých úlomků přesáhnout 

100 mm.  

Pro použití skla ve specifických případech se také provádí zkoušky mechanické 

pevnosti, odolnosti proti teplotním šokům, zjištění reakce skla při požáru a jiné.  

Jeden z nejčastěji používaných testů je test HST (Heat Soak Test). Často se stávalo, že 

tepelně tvrzené sklo samovolně explodovalo. Nejčastější příčinou byla inkluze sulfidu 

nikelnatého (NiS). Při prudkém ochlazení, které nastává při tvrzení skla, prochází NiS 

krystalickou změnou a zvětšuje svůj objem až o 4 % v době, kdy sklo je již v pevné fázi. 

Tepelně tvrzené sklo má jinou roztažnost než NiS. To vede při změně teplot k destrukci skla. 

Takto rozbité sklo má specifický lom, tzv. motýlkový efekt (Obr. 12), ten můžeme nalézt 

v místě výskytu inkluze NiS. Test HST spočívá v několikahodinovém prohřívání skla 

při teplotě 280 až 300 °C a následném pozvolném ochlazování na okolní teplotu. Tímto 

způsobem se vylučuje použití skla s obsahem inkluze sulfidu nikelnatého. [1][14] 
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Obr. 12 Motýlkový efekt [16] 

3.2 POTISK AUTOSKEL - SÍTOTISK 

Sítotisk je technologie tisku na sklo (Obr. 13). Mezi hlavní funkce sítotisku, můžeme 

zařadit estetičnost. Designér navrhuje potisk autoskla tak, aby zakryl při pohledu zvenčí 

neestetické prvky, například zakončení čalounění. Potisky nejčastěji bývají na obvodu skla 

a tvoří plynulý přechod mezi sklem a karoserií vozu. Sítotisk neslouží jen jako designérský 

prvek, ale má i svou praktickou funkci. V dnešní době je nejčastěji sklo ke karoserii 

připevněno pomocí speciálních lepidel, ta však nejsou odolná vůči UV záření. Sítotisk 

překrývá daný spoj a funguje jako ochrana před tímto zářením. [28] 

 

Obr. 13 Sítotisk[28] 
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3.2.1 BARVY PRO SÍTOTISK 

Potisk autoskla se provádí speciální tiskovou barvou. Nejoblíbenější jsou barvy 

na bázi UV (speciální polymerní barvy, kde polymerizaci spouští UV paprsky), kdy jsou 

v nosném médiu barvy rozemleté kromě pigmentu i drobné částečky skla. Po nanesení 

takovéto barvy je barva fixována pomocí UV záření. Při konečném tvarování skla je barva 

vypálena v peci při teplotě okolo 600 °C. Sítotisk se nejčastěji nanáší na vnitřní stranu skla. 

U čelních oken, které jsou z vrstveného skla, však může být sítotisk nanesen i na vnitřní 

stranu vnějšího skla. V takovém případě se používají barvy vysušitelné pomocí 

infračerveného záření, tzv. IR barvy. V případě použití této technologie nastává hned několik 

problémů. První z nich je fakt, že IR barvy mění po odpaření vody tloušťku nánosu. 

Další problém nastává při výrobní technologii. Je třeba použít takové barvy, které jsou 

po zaschnutí nelepivé, neboť by se pár skel procházející procesem přilepil a nebylo by možné 

mezi něj vložit fólii. [28] 

Síta pro sítotisk 

Pro vytvoření sítotisku je potřeba síťoviny, přes kterou se nanáší barva na sklo 

a vytváří daný potisk. Na síťovinu jsou kladeny velké nároky. Musí odolávat vysoce 

abrazivním látkám, které obsahují barvy na sklo. Jako velmi vhodné kromě běžných 

polyesterových síťovin, se jeví V-screen síťoviny. Ty zajišťují nejen velmi dobrou 

propustnost barev, čímž mohou dosáhnout propracovanější kresby, ale i výbornou odolnost 

vůči abrazivním látkám. I přesto mají tato síta životnost jen zhruba 10 000 tisků. Největší 

opotřebení nastává na hraně autoskla. Při procesu tisku je třeba dbát na vysokou 

čistotu. [27][28] 

Potisk autoskel 

U autoskel se potisk provádí ještě na rovné sklo, tedy před tvarováním. Potisk probíhá 

na výkonných sítotiskových linkách, které zahrnují automatický transportní systém, 

pro dopravu skla, tiskový stroj a vytvrzovací tunel. Podle barev se používají tunely na UV 

nebo IR vytvrzení, nebo také kombinované tunely. Při postupu linkou je přířez skla dopraven 

na tiskařskou stolici, kde je zpravidla automaticky vycentrován. U větších skel pro nákladní 

vozy a autobusy se můžeme setkat s ručním centrováním skla. Po ustavení do požadované 

polohy, probíhá samotný potisk. Stroje pracují s vodorovným zdvihem síta. Když je síto 

položeno, přichází na řadu předstěrka, následuje stěrka, pomocí níž se barva dostává přes síto 
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na autosklo (Obr. 14). Dále sklo pokračuje do vytvrzovacího tunelu. Za ním stojí kontrolní 

stanice, umožňující bezprostřední kontrolu hned po vytvrzení barvy. [27][28] 

 

Obr. 14 Potisk autoskel [28] 

Kontrola potisku 

Na potisk autoskel jsou kladeny vysoké nároky. Proto je nutné kvalitu neustále 

kontrolovat. Již při výrobě se po předepsaných intervalech kontroluje tloušťka nánosu tištěné 

barvy. Při výstupu je kontrolován také odstín barvy, přesnost potisku a kvalita jednotlivých 

tiskových bodů. U okrajového rastrového tisku, jímž je olemováno celé autosklo je přesně 

definováno u kolika bodů může dojít ke slití, tedy k deformacím. Chybějící body jsou neméně 

vážným problémem. Minimální vzdálenost mezi dvěma chybějícími body je 300 mm. Při 

zjištění jakéhokoliv nedostatku je autosklo vyřazeno z výroby. [27] 

3.3 VYHŘÍVÁNÍ AUTOSKEL 

Vyhřívání autoskel je zajištěno pomocí vodivých stříbrných past (především zadní skla 

vozu), nebo černé barvy natištěné na sklo z vnitřní strany. Tato barva se nanáší na stejných 

linkách jako sítotisk. Po vypálení nabývá barva specifických odstínů určených požadavky 

dané automobilky. Odstín je do jisté míry ovlivněn také zbarvením skla. Významnou součástí 

tisku je zde šablona udávající tvar a tloušťku potisku. Tloušťka potisku je důležitá, 

pro rozložení výhřevu skla. Linky s menší tloušťkou mají větší odpor, z toho vyplývá i vyšší 

teplota. Nejvyšších teplot by se mělo dosahovat ve středové části skla tak, aby byla 
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průhledová část co nejdříve rozmražena. Nižších teplot, by naopak měly dosahovat okrajové 

části sítě. Takto zhotovený a vypálený potisk podléhá kontrole. Kontrolují se hlavně odpory 

v určitých částech potisku, které musí splňovat dané hodnoty.  

Stříbrné pasty mají široké použití. Lze je použít i na antény a některé speciální typy 

alarmů, zabudovaných ve skle. [27] 

3.4 SKLOLAMINÁTY 

Sklolamináty jsou kompozitní materiál, tvořený skleněnými vlákny, a vytvrzenou 

umělou pryskyřicí (polymerem). Charakteristickými vlastnostmi jsou pružnost, pevnost, 

vysoká odolnost vůči chemikáliím, nízká hmotnost a příznivá cena. Sklolamináty jsou tvarově 

stálé v rozmezí teplot -40 až +120 °C a vykazují značnou odolnost proti působení UV záření. 

Jako pryskyřice se používají epoxidy, termosety (polyester, vinylester) nebo termoplasty. 

V automobilovém průmyslu se nejčastěji používají sklolamináty s epoxidovou matricí, 

především díky jednoduchému zpracování, dobrým vlastnostem a velmi příznivé ceně. 

Využití nachází při výrobě spoilerů, závodních karoserií, nástaveb vozidel (Obr. 15), spacích 

kabin nákladních automobilů, kapot, blatníků, kapotáží zemědělských a stavebních strojů 

a jiných. [30] 

 

Obr. 15 Ukázka použití sklolaminátu u nástaveb vozidel [31] 
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4 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo získat přehled o možnostech využití skla v automobilovém 

průmyslu. Šlo především o to, ukázat sklo nejen jako materiál pro výrobu oken, jak ho všichni 

známe, ale i jako jeden z tradičních materiálů při výrobě kompozitů. Pozornost byla věnována 

výrobě plochého skla především metodou Float a Fourcaultův, Pittsburghův, Libbey-

Owensův způsob. Práce je také věnována výrobě skelného vlákna a jednotlivým sklovinám 

pro výrobu skelného vlákna. Zmíněna byla i úprava skelného vlákna a jeho zpracování. 

Byly objasněny pojmy lubrikace, apretace a vyjmenovány druhy kompozitů tvořených 

skelným vláknem. Poslední kapitola se zabývala použitím skla v automobilovém průmyslu, 

výrobou autoskel, sklem tvrzeným a vrstveným. V této kapitole byly zmíněny pojmy jako 

sítotisk a vyhřívaní autoskel. Nebylo zapomenuto ani na skelné lamináty a jejich použití. 

Z výše uvedeného je patrné, že nejčastěji můžeme v automobilovém průmyslu nalézt sklo 

v následujících aplikacích: skla pro čelní okna (vrstvená skla), skla pro boční a zadní okna 

(tepelně tvrzená skla), skleněné vlákna pro výrobu kompozitních matriálů (části karoserie, 

nástavby a jiné).  

V současnosti začíná být sklo v automobilovém průmyslu nahrazováno plasty a 

to hlavně kvůli nižší hmotnosti a nižším nákladům na výrobu. Můžeme si povšimnout úbytku 

skla v automobilu. Vezměme si například kryty předních světlometů, které se dnes vyrábějí 

již výhradně z polykarbonátu. Dalším příkladem je autosklo, které se rovněž začíná 

nahrazovat polykarbonátem.  

Od roku 2005 je v USA polykarbonát schválen pro užití na všechna skla v automobilu 

kromě čelního. Myslím si, že tento trend bude pokračovat a za pár let plasty ve velké míře 

nahradí klasické sklo. Sklo se však určitě z automobilového průmyslu zcela nevytratí.  

S nástupem nanotechnologií a metodami nového zpracování skla se vyvíjí nové 

metody využití skleněných vláken pro výrobu i konstrukčních částí automobilů. Věřím, 

že sklo se bude stále vyrábět a používat pro své vynikající a ničím nenahraditelné vlastnosti.  
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