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Opis
[0001] Predkladaný vynález sa týka ľahkej tkaniny tvorenej súvislými osnovnými a útkovými niťami,
pričom táto tkanina je potiahnutá z jednej a/alebo z oboch strán polyuretánom. Táto ľahká tkanina
nachádza svoje uplatnenie najmä v oblasti plachiet určených na plachtenie (vrchlíkov). Vynález sa
týka tiež spôsobu výroby tejto tkaniny.
[0002] V oblasti plachiet určených na plachtenie, napríklad plachiet padákového klzáka, sa
výrobcovia tkanín dlho snažia spojiť ľahkosť, nízku pórovitosť a trvanlivosť. Táto rovnica je ťažko
riešiteľná, pretože zníženie pórovitosti je všeobecne synonymom zvýšenia hmotnosti. Pórovitosť je
totiž závislá na hustote tkaniny, t.j. na počte osnovných a útkových nití na jednotku plochy.
Pórovitosť je tiež závislá na prítomnosti povlaku určeného na väčšie alebo menšie uzatvorenie
pórov tkaniny. Povlak je v skutočnosti nevyhnutný a predstavuje nezanedbateľnú súčasť hmotnosti
potiahnutej tkaniny, a teda plachty určenej na plachtenie.
[0003] Pretože povlak je nevyhnutným prvkom na zabezpečenie požadovanej pórovitosti, musí byť
trvanlivý. Pojem trvanlivosti môže zahŕňať rôzne kritériá, napríklad odolnosť proti UV žiareniu a
odolnosť proti hydrolýze (hydrolytická stabilita). Odolnosť proti hydrolýze musí byť považovaná za
rozhodujúci faktor na zachovanie vlastností pórovitosti v čase.
[0004] Povlak je dôležitý tiež na dosiahnutie dobrých vlastností pevnosti v šikmom smere.
[0005] V súčasnosti sa u plachiet určených na plachtenie používa ako povlakový materiál
polyuretán (PU) na báze polyesteru. Tieto povlaky majú relatívne dobrú odolnosť proti UV žiareniu,
majú však obmedzenú trvanlivosť, čo sa týka odolnosti proti hydrolýze. Hmotnosť najľahších takto
2
vyrobených potiahnutých tkanín je rádovo 45 g/m .
[0006] Vyššie hmotnosti, ktorých je dosiahnuté kombináciou hustoty nití, voľbou povlakového
materiálu, hrúbky a hmotnosti povlaku, umožňujú výrobu tkanín, ktoré sú určite odolné proti
hydrolýze a ktoré majú prijateľné úrovne pórovitosti. Avšak sú príliš ťažké na to, aby boli použité na
výrobu vysoko výkonných plachiet určených na plachtenie.
[0007] Dokument FR 2 840 625 opisuje diagonálne stabilizovanú tkaninu tvorenú väzbou typu
ripstop, ktorá obsahuje osnovné a útkové nite, ktoré sa krížia tak, že vytvárajú stabilizačné pásy a
zóny. Táto väzba je potiahnutá vodnou zmesou polyuretánu a silikónu. Fyzikálno-chemické
2
vlastnosti polyuretánu nie sú upresnené a hmotnosť tkaniny je 45 g/m .
[0008] Dokument EP 0 305 888 opisuje textilný materiál tvorený substrátom impregnovaným vodoodpudivým činidlom a potiahnutý vrstvou polyuretánovej živice modifikovanej polysiloxánom. Táto
modifikovaná živica sa pripravuje reakciou siloxánového polyméru a základných zložiek
polyuretánu, izokyanátu a diolu (polytetrametylénglykol, polyéterdiol, laktóndioly s otvoreným cyklom,
2
polykarbonát-diol). Hmotnosť tkanín je vyššia ako 40 g/m .
[0009] Dokument EP 2 184 399 opisuje textilný materiál pre padákový klzák, ktorý obsahuje tkaninu
na báze polyesterových vlákien, ktorá je potiahnutá vrstvou uretánsilikónovej kopolymérnej živice.
2
Hmotnosť tohto materiálu sa uvádza v rozmedzí 21 až 100 g/m . Príklady opisujú hmotnosť rovnú
2
alebo vyššiu 45 g/m .
[0010] Dokument EP 0 552 374 opisuje textilný materiál, ktorý je možné použiť na výrobu lodných
plachiet, plachiet padákových klzákov alebo padákov. Tento materiál obsahuje polyesterovú
tkaninu, ktorá môže byť prípadne potiahnutá živicou, ktorá môže byť vybraná z polyuretánu,
silikonóvej živice a polyvinylchloridovej živice, bez ďalšieho upresnenia týkajúceho sa povahy týchto
živíc alebo uvedenej výhodnej voľby. Výslovne sa uvádza, že táto úprava je voliteľná, pretože
textilný materiál nemusí byť ošetrený živicou. Hmotnosť nepotiahnutej alebo potiahnutej tkaniny sa
2
môže pohybovať v rozmedzí 20 až 100, výhodne v rozmedzí 30 až 50 g/m . Príklady opisujú
polyetyléntereftalátovú tkaninu potiahnutú polyuretánovou živicou s hmotnosťami 25, 48 nebo 85
2
g/m .
[0011] Dokument JP 2000234272 opisuje tkaninu pre plachtu padákového klzáka na báze
polyamidových osnovných a útkových nití, ktorá môže byť potiahnutá syntetickou živicou, ktorou
môže byť akrylátová živica, polyuretánová živica, silikónová živica, polyamidová živica,
polyesterová živica, polyimidová živica, bez ďalšieho upresnenia fyzikálno-chemických vlastností
živice.
[0012] Doterajší stav techniky doteraz nestanovil základné kritéria umožňujúce optimalizovať
súčasne hmotnosť potiahnutej tkaniny a jej pórovitosť, rovnako ako jej mechanické vlastnosti, za
účelom získania tkanín umožňujúcich výrobu zdokonalených plachiet určených na plachtenie.
Takže doterajší stav techniky nestanovil stupeň pokrytia TC ako základné kritérium. Rovnako
nestanovil dôležitosť voľby fyzikálno-chemických vlastností povlakovej živice. Doterajší stav
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techniky nedokázal skombinovať tieto kritéria tak, aby sa získali tkaniny s nízkou hodnotou
2
hmotnosti povlaku, najmä nižšiu alebo rovnú 40 g/m . Doterajší stav techniky tiež nedokázal
skombinovať tieto rôzne kritéria tak, aby sa dosiahli pre takto zníženú hmotnosť optimálne úrovne
priepustnosti vzduchu.
[0013] Jedným cieľom vynálezu je preto poskytnúť potiahnutú tkaninu, ktorá kombinuje súčasne
vlastnosti ľahkosti, pórovitosti a trvanlivosti, najmä odolnosti proti vode.
[0014] Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť takú tkaninu, ktorá má ďalej vhodnú pevnosť v šikmom
smere.
[0015] Ďalším cieľom predkladaného vynálezu je poskytnúť spôsob výroby takýchto tkanín.
[0016] Ďalšie ciele budú zrejmé pri čítaní opisu vynálezu.
[0017] Vynález sa týka najmä ľahkej potiahnutej tkaniny podľa nároku 1. Podľa jedného spôsobu
uskutočnenia má polyuretán modul pri 100% predĺžení menší alebo rovný 4 MPa, výhodne menší
alebo rovný 3 MPa. Tento modul sa tak môže pohybovať v rozmedzí 1 až 5, 4 nebo 3 MPa.
[0018] TC (stupeň pokrytia) je TC tkaniny vyrobenej tkaním a pred akoukoľvek prípadnou operáciou
kalandrovania alebo podobnou operáciou. TC sa vypočíta nasledovne:

TC = (počet vlákien/cm x priemer 1 vlákna)osnovy + (počet vlákien/cm x priemer 1 vlákna)útku,
pričom priemer vlákien je vyjadrený v cm.
[0019] Hodnoty TC zvolené pre tento vynález zodpovedajú hodnotám, ktoré poskytujú tkanine
dostatočne uzavretú štruktúru, následne ešte zdôraznenú kalandrovaním, ktorá na jednej strane
umožňuje obmedziť stupeň impregnácie povlakového materiálu za účelom získania pórovitosti
vhodnej na oblasť použitia tkaniny, a v dôsledku toho na druhej strane obmedziť konečnú hmotnosť
potiahnutej tkaniny. Stupeň impregnácie povlakového materiálu v suchom stave je vyšší alebo
rovný 10% hmotn., a najmä sa pohybuje v rozmedzí 10 až 30%, výhodne v rozmedzí 12 až 30%, a
ešte výhodnejšie 15 až 25%. Stupeň impregnácie je hmotnostný pomer suchého povlaku (najmä
PU a sieťovacieho činidla) a potiahnutej tkaniny, predstavuje hmotnosť povlaku, ktorý je
vysušený/zosieťo-vaný, na konečnej tkanine.
[0020] Podľa jedného spôsobu uskutočnenia sa tkanina podľa predkladaného vynálezu vyznačuje
pevnosťou v šikmom smere. Šikmý smer v smere osnovy je smer 45° voči osnovným nitiam. Šikmý
smer v smere útku je smer 45° voči útkovým nitiam. Meria sa predĺženie v % pri sile 1,36 kg (3 libry
(Lbs)) vyvíjanej v šikmom smere. Toto predĺženie charakterizuje pevnosť tkaniny v šikmom smere.
Použitou normou je norma NF EN ISO 13934-1: sú vyrobené skúšobné vzorky so šírkou 50 mm
a dĺžkou 300 mm. Čeľuste dynamometra (trhačky) sú od seba vzdialené 200 mm a meranie sa
vykonáva pri rýchlosti 100 mm/min.
[0021] Podľa jedného zvláštneho spôsobu uskutočnenia má tkanina podľa tohto vynálezu
predĺženie v šikmom smere v smere osnovy a útku pri sile 1,36 kg (3 Lbs) menšie alebo rovné 10%.
Toto predĺženie sa tak môže pohybovať v rozmedzí 1 až 10%, výhodne v rozmedzí 3 až 10% a ešte
výhodnejšie v rozmedzí 5 až 10%.
[0022] Podľa jedného spôsobu uskutočnenia má ľahká tkanina priepustnosť vzduchu nižšiu alebo
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rovnú 20 l/m /min pri tlaku 2000 Pa, ako je meraná podľa normy NFG 07111 (meraná plocha 100
2
cm ).
[0023] Podľa jedného spôsobu uskutočnenia ľahká tkanina obsahuje osnovné a/alebo útkové nite,
ktorých dtex sa pohybuje v rozmedzí 11 až 44 dtex a DPF (decitex per filament) sa pohybuje
v rozmedzí 1 až 4.
[0024] Podľa jedného spôsobu uskutočnenia sa hmotnosť nepotiahnutej tkaniny pohybuje
2
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v rozmedzí 20 až 33 g/m , výhodne v rozmedzí 24 až 28 g/m .
[0025] Podľa jedného spôsobu uskutočnenia sa hmotnosť potiahnutej tkaniny pohybuje v rozmedzí
2
2
25 až 40 g/m , výhodne v rozmedzí 31 až 36 g/m .
[0026] Podľa jedného spôsobu uskutočnenia tkanina obsahuje 30 až 50 osnovných nití na cm a 30
až 50 útkových nití na cm.
[0027] Podľa jedného spôsobu uskutočnenia tkanina obsahuje nite, ktorých vlákna majú DPF
(decitex per filament) pohybujúci sa v rozmedzí 1 až 3.
[0028] Podľa jedného spôsobu uskutočnenia sa ľahká tkanina podľa tohto vynálezu získa
potiahnutím vodnou disperziou polyuretánu. Povlak môže spĺňať ktorúkoľvek z nižšie uvedených
charakteristík.
[0029] Vynález sa tiež týka spôsobu výroby ľahkej potiahnutej tkaniny, v ktorom:
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(a) je dodaná tkanina so stupňom pokrytia TC pohybujúcim sa v rozmedzí 1,8 až 4, výhodne
pohybujúcim sa v rozmedzí 2,6 až 3,2, pričom TC sa vypočíta nasledovne:

TC = (počet vlákien/cm x priemer 1 vlákna)osnovy + (počet vlákien/cm x priemer 1 vlákna)útku,
(b) jedna alebo obe strany tkaniny sa potiahnu polyuretánom na báze polyéteru alebo polykarbonátu s modulom pri 100% predĺžení menšom alebo rovnom 5 MPa (merané podľa normy
DIN 53504), so stupňom impregnácie v suchom stave vyššom alebo rovnom 10% hmotn.,
výhodne sa pohybujúcom v rozmedzí 12 až 30%, lepšie v rozmedzí 15 až 25%,
(c) tkanina sa zahrieva až do vysušenia/zosieťovania povlaku,
2
(d) získa sa tkanina s hmotnosťou pohybujúcou sa v rozmedzí 25 až 40 g/m vrátane povlaku.
[0030] Podľa jedného spôsobu uskutočnenia má polyuretán modul pri 100% predĺžení menší alebo
rovný 4 MPa, výhodne menší alebo rovný 3 MPa. Tento modul sa tak môže pohybovať v rozmedzí
1 až 5, 4 alebo 3 MPa.
[0031] Podľa jedného spôsobu uskutočnenia tkanina obsahuje osnovné a/alebo útkové nite, ktoré
majú dtex pohybujúci sa v rozmedzí 11 až 44 dtex a DPF (decitex per filament) pohybujúci sa
v rozmedzí 1 až 4.
[0032] Podľa jedného spôsobu uskutočnenia je pred potiahnutím v etape (b) tkanina kalandrovaná.
Kalandrovanie stláča tkaninu a splošťuje nite a vlákna, čo napomáha uzavretiu pórov tkaniny a
zníženiu pórovitosti.
[0033] Podľa jedného spôsobu uskutočnenia sa kalandrovanie uskutočňuje medzi nástrojom,
kalan-drovacím valcom a podpornou doskou. Strana tkaniny, ktorá prechádza kalandrovacím
nástrojom, nazývaným kalandrovaná strana, je voči druhej strane vyhladená.
[0034] Podľa jedného spôsobu uskutočnenia sa poťahovanie vykonáva z tejto kalandrovanej
strany. Priľnavosť polyméru je možné zlepšiť tým, že sa táto hladká strana vopred ošetrí
apretačnou úpravou. Môže ísť o fyzikálnu úpravu alebo chemickú úpravu. Ide napríklad o chemickú
úpravu poskytujúcu funkčné skupiny schopné reagovať so skupinami polyméru za vzniku
chemických väzieb.
[0035] Podľa iného spôsobu uskutočnenia sa poťahovanie vykonáva z druhej strany, ktorá nie je
vyhladená. Je zrejmé, že stupeň impregnácie sa líši podľa príslušnej strany, pričom tento stupeň je
vyšší na nevyhladenej strane, čo umožňuje odborníkovi z odboru upravovať množstvo a hmotnosť
povlaku. Rovnako je možné poťahovať obe strany.
[0036] Podľa iného spôsobu uskutočnenia sa kalandrovanie vykonáva medzi dvoma nástrojmi,
kalandrovacími valcami. Obidve strany tkaniny sú vyhladené. Jedna alebo obe strany sú potom
potiahnuté, s alebo bez úpravy priľnavosti, ako je opísaná vyššie.
[0037] Kalandrovanie sa výhodne vykonáva pri teplote pohybujúcej sa v rozmedzí 150 až 250°C,
výhodne v rozmedzí 180 až 210°C. Kalandrovanie sa výhodne vykonáva pri tlaku pohybujúcom sa
od 150 do 250 kg, výhodne pohybujúcom sa v rozmedzí 180 až 230 kg. Rýchlosť otáčania kalandra
sa môže pohybovať v rozmedzí 1 až 30 m/min., výhodne v rozmedzí 10 až 20 m/min.
[0038] Podľa jedného spôsobu uskutočnenia má tkanina použitá v etape (a) hmotnosť pohybujúcu
2
2
sa v rozmedzí 20 až 33 g/m , výhodne v rozmedzí 24 až 28 g/m .
[0039] Podľa jedného spôsobu uskutočnenia má tkanina získaná v etape (c) hmotnosť pohybujúcu
2
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sa v rozmedzí 25 až 40 g/m , výhodne v rozmedzí 31 až 36 g/m .
[0040] Podľa jedného spôsobu uskutočnenia použitá tkanina obsahuje 30 až 50 osnovných vlákien
na cm a 30 až 50 útkových vlákien na cm.
[0041] Podľa jedného spôsobu uskutočnenia použitá tkanina obsahuje nite, ktorých vlákna majú
DPF (decitex per filament) pohybujúci sa v rozmedzí 1 až 3.
[0042] V jednom spôsobe uskutočnenia sa ľahká tkanina podľa tohto vynálezu získa potiahnutím
vodnou disperziou polyuretánu.
[0043] V jednom spôsobe uskutočnenia sa ľahká tkanina podľa predkladaného vynálezu získa
potiahnutím polyuretánovou disperziou v rozpúšťadlovej fáze.
[0044] Polyuretán obsahuje pevnú časť (izokyanát) a pružnú časť (polyol). Pomer medzi týmito
dvoma zložkami umožňuje získať viac alebo menej pevný polymér. Polyol typu polyéteru alebo
polykarbo-nátu je odolný voči hydrolýze a je teda trvanlivý.
[0045] Kompozícia povlaku obsahuje sieťovacie činidlo, najmä izokyanát alebo melamín, alebo
zmes oboch.
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[0046] Izokyanátom sa rozumie ako izokyanát, tak aj polyizokyanát, samostatný alebo v zmesi
s jedným alebo viacerými inými izokyanátymi a/alebo polyizokyanátmi. Výraz „izokyanát“ tu musí
byť chápaný ako výraz združujúci výrazy „izokyanát“ a „polyizokyanát“.
[0047] Podľa jedného spôsobu uskutočnenia je pomer suchého sieťovacieho činidla voči suchému
polyuretánu 5 % alebo viac ako 5 %, najmä sa pohybuje v rozmedzí 10 až 30 % hmotn.
[0048] Podľa jedného výhodného uskutočnenia je polyuretán na báze polyéteru.
[0049] V jednom spôsobe uskutočnenia je polyuretán na báze polyéteru lineárny alebo rozvetvený
a obsahuje polyolovú časť typu polyéteru a izokyanátovú časť. V zvláštnom spôsobe uskutočnenia
je izokyanátová časť výhodne alifatická, pretože aromatické izokyanáty majú tú nevýhodu, že
v priebehu času žltnú.
[0050] Podľa iného spôsobu uskutočnenia je polyuretán na báze polykarbonátu.
[0051] V jednom spôsobe uskutočnenia je polyuretán na báze polykarbonátu lineárny alebo
rozvetvený a obsahuje polyolovú časť typu polykarbonátu a izokyanátovú časť. V zvláštnom
spôsobe uskutočnenia je izokyanátová časť výhodne alifatická, pretože aromatické izokyanáty majú
tú nevýhodu, že v priebehu času žltnú.
[0052] V jednom spôsobe uskutočnenia je použité izokyanátové sieťovacie činidlo blokované
(najmä maskovanými izokyanátovými funkciami), za účelom získania produktu s dlhšou dobou
spracovateľ-nosti („pot-life“), ako je samo o sebe známe. Všeobecne sú odborníci v odbore dobre
oboznámení s oblasťou polyuretánov a sú schopní poskytnúť povlakovú kompozíciu v súlade
s týmto vynálezom a najmä vyrobiť povlak s vhodným modulom predĺženia.
[0053] Etapa poťahovania sa vykonáva technikami bežne používanými pri poťahovaní textílií, akou
je priame poťahovanie.
[0054] Priamym potiahnutím sa rozumie poťahovanie priamym nanášaním pomocou stieracieho
noža alebo valca alebo pomocou vzduchovej trysky, poťahovanie pomocou fuláru, Meyerovou
tyčou (alebo metódou Champion).
[0055] V jednom spôsobe uskutočnenia spôsob zahŕňa po etape c) jednu alebo viac etáp následnej
úpravy, ktorá tkanine udeľuje vlastnosti ochrany proti znečisteniu a/alebo vodoodpudivé vlastnosti.
Ošetrením proti znečisteniu sa rozumie úprava pomocou antistatických a/alebo protilepivých
prípravkov. Vodoodpudivou úpravou sa rozumie ošetrenie pomocou fluórovaných živíc s alebo bez
izokyanátového predlžovača (extendéra). Po vodoodpudivej úprave nasleduje etapa
sušenia/zosieťo-vania
[0056] V jednom spôsobe uskutočnenia sa následná úprava vykonáva akoukoľvek metódou, ktorá
je odborníkovi z odboru známa, a najmä impregnáciou, nanášaním, striekaním alebo nanášaním
pomo-cou plazmy.
[0057] Podľa jedného spôsobu uskutočnenia je použitý polyuretán pružný a je teda odolný pri
mechanickom namáhaní. Spĺňa najmä nasledujúce špecifikácie: 1 až 5 MPa podľa normy DIN 53504.
[0058] V spôsobe uskutočnenia vo vodnej fáze je polymér jemne rozptýlený vo vode vo forme
mikro-metrických guľôčok. Táto disperzia je stabilná vďaka prídavku povrchovo aktívnych látok.
Počas tohto procesu sa povlak nanesený na tkaninu suší pôsobením tepla z pecí (odparovaním
vody) a guľôčky sa spájajú (koalescencia). Získa sa tak mikroporézny film. S nárastom teploty
v peciach sa guľôčky roztavia a vytvoria súvislý film.
[0059] Polyuretán vo vodnej fáze má vlastnosti vlastné polyméru a fyzikálno-chemické vlastnosti,
ktoré sú spojené s jeho tvarovaním. Takto v jednom spôsobe uskutočnenia vynálezu sa polyuretán
vo vodnej fáze vyznačuje modulom pri 100% predĺžení menšom ako 5 MPa. Polyuretán vo vodnej
fáze sa tiež môže vyznačovať koncentráciou disperzie, ktorá sa pohybuje v rozmedzí 30 až 60%. A
nakoniec, polyuretán vo vodnej fáze podľa predkladaného vynálezu sa môže vyznačovať viskozitou
menšou ako 10 000 Pa.s pri 23°C (norma DIN EN ISO/A3).
[0060] V spôsobe uskutočnenia v rozpúšťadlovej fáze je polymér rozpustený v médiu a vylúči sa
fáza koalescencie. Film sa vytvára prirodzene počas odparovania rozpúšťadla.
[0061] V jednom spôsobe uskutočnenia vynálezu je rozpúšťadlo zvolené zo skupiny tvorenej
aromatickými rozpúšťadlami, alkoholmi, ketónmi, estermi, dimetylformamidom a nmetylpyrolidónom.
[0062] V jednom zvláštnom spôsobe uskutočnenia je rozpúšťadlo zvolené zo skupiny tvorenej
toluénom, xylénom, izopropanolom, butanolom, 1-metoxypropan-2-olom, metyletylketónom,
acetónom, butanónom, etylacetátom, dimetylformamidom a n-metylpyrolidónom.
[0063] V jednom spôsobe uskutočnenia sa môže polyuretán v rozpúšťadlovej fáze vyznačovať
koncentráciou pohybujúcou sa v rozmedzí 20 až 50%.
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[0064] V jednom spôsobe uskutočnenia sa môže polyuretán v rozpustenej fáze vyznačovať
viskozitou menšou ako 100 000 Pa.s pri 23°C (DIN EN ISO/A3)
[0065] Zoženie povlaku tkaniny podľa predkladaného vynálezu, vodná disperzia polyméru, môže
ďalej obsahovať prídavné látky.
[0066] Uvedenými prídavnými látkami môžu byť akékoľvek látky bežne používané v povlakových
kompozíciách na poťahovanie tkanín. Zvlášť sú zvolené zo skupiny tvorenej modifikátormi viskozity,
stabilizátormi UV, farbivami, dispergátormi, povrchovo aktívnymi látkami. Podľa jedného spôsobu
uskutočnenia obsahuje povlak anti UV činidlo.
Tkaninou podľa predkladaného vynálezu môže byť akákoľvek tkanina známa odborníkovi v odbore,
ktorá vyžaduje povlak. Tkanina podľa tohto vynálezu je najmä tvorená niťami zo syntetického alebo
umelého materiálu. Môže ísť najmä o polyamid, polyester alebo viskózu.
[0067] Výhodou tohto vynálezu je to, že používa vysoký počet konštitučných vlákien. Okrem
ľahkosti tkaniny to umožňuje v okamihu poťahovania, a najmä ak jeho realizácii predchádza etapa
sploštenia vlákien kalandrovaním, podstatne znížiť pórovitosť tkaniny pred poťahovaním, čo
umožňuje znížiť stupeň impregnácie polyméru a teda aj relatívnej hmotnosti povlaku, a konečne to
umožňuje tiež znížiť konečnú hmotnosť tkaniny, pri súčasnom dosiahnutí dobrých vlastností
pórovitosti a trvanlivosti.
[0068] V jednom spôsobe uskutočnenia vynálezu je tkanina vyrobená z osnovných nití a útkových
nití s rôznymi mechanickými vlastnosťami.
[0069] Vynález sa tiež týka ľahkej tkaniny, ktorú je možné získať vykonaním spôsobu podľa tohto
vynálezu.
[0070] Tento typ tkaniny môže byť tiež výhodne použitý ako plachta určená na plachtenie, najmä
plachta padákového klzáka, ktorá vyžaduje veľkú mechanickú pevnosť, odolnosť voči klimatickým
podmienkam a odolnosť v čase.
[0071] Tkanina podľa tohto vynálezu má výhodne vysokú trvanlivosť, najmä vysokú odolnosť proti
vode. Túto odolnosť je možné posúdiť rôznymi metódami zrýchleného starnutia, ktoré sú opísané
v časti príkladov:
-

2

pórovitosť po praní: výhodne musí zostať výhodne nižšia alebo rovná 70 l/m /min pri 2000 Pa;
pórovitosť po mechanickom namáhaní: výhodne musí zostať nižšia ako 40, výhodne nižšia ako
2
20 l/m /min pri 2000 Pa;
pórovitosť po hydrolýze a mechanickom namáhaní: výhodne musí zostať nižšia alebo rovná 70
2
l/m /min pri 2000 Pa.

[0072] Tkaniny podľa tohto vynálezu môžu nájsť uplatnenie vo všetkých použitiach, kde je výhodou
zvýšenie hmotnosti, trvanlivosť, najmä odolnosť proti vode, a pórovitosť.
[0073] Vynález sa teda týka predmetu, ako je plachta padákového klzáka, ktorá obsahuje alebo je
vyrobená z tkaniny podľa tohto vynálezu.
[0074] Teraz bude vynález opísaný pomocou príkladov zodpovedajúcich výhodným spôsobom
uskutočnenia, ktoré sú uvedené ako ilustrácie, bez toho aby boli obmedzujúce.
Príklad 1:
[0075]
Osnovná niť: 22 dtex s DPF 1,7
Útková niť: 33 dtex s DPF 1,1
Materiál nití: polyamid, polyester alebo viskóza
Textúra: 43,7 nití/cm v osnove a 47,6 nití/cm v útku
Stupeň pokrytia 2,8
[0076] Kalandrovanie sa uskutočňuje pri teplote pohybujúcej sa v rozmedzí 180 až 210°C, pri tlaku
pohybujúcom sa v rozmedzí 180 až 230 kg, a pri rýchlosti pohybujúcej sa v rozmedzí 10 až 20
m/min.
Povlaková formulácia:
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[0077]
PU na báze polyéteru, alifatický, modul pri 100% predĺžení 2 MPa: 70% (sušina: 31,5%)
Tvrdiaca prísada na báze izokyanátu: 15% (sušina: 6,8%)
Prídavné látky: 10%
Zahusťovadlo: 5%
(pokiaľ nie je uvedené inak, % sú percentá hmotnostné).
[0078] Poťahovanie sa vykonáva stieracím nožom a po ňom nasleduje etapa sušenia (pri teplote
pohybujúcej sa v rozmedzí 90 až 120°C), potom etapa sieťovania (teplota pohybujúca sa
v rozmedzí 140 až 210°C). Rýchlosť sa pohybuje v rozmedzí 10 až 30 m/min.
[0079] Tkanina potom prechádza následnou vodoodpudivou úpravou:
Formulácia: Fluórovaná živica 10%
Voda 89%
Zmáčadlo 1%
[0080] Táto následná úprava sa vykonáva pomocou fuláru, potom prebieha sušenie (teplota
v rozmedzí 90 až 120°C), po ktorom nasleduje sieťovanie (teplota 140-210°C), rýchlosť v rozmedzí
10 až 30 m/min.
Príklad 2:
[0081]
Osnovná niť: 22 dtex s DPF 1,7
Útková niť: 33 dtex s DPF 1,1
Materiál nití: polyamid
Textúra: 43,7 nití/cm v osnove a 47,6 nití/cm v útku
2
Hmotnosť tkaniny: 27,7 g/m
Stupeň pokrytia 2,8
[0082] Kalandrovanie sa uskutočňuje pri teplote pohybujúcej sa v rozmedzí 180 až 210°C, pri tlaku
pohybujúcom sa v rozmedzí 180 až 230 kg, a rýchlosťou pohybujúcou sa v rozmedzí 10 až 20
m/min.
2

Povlaková formulácia: (5,8 g/m )
Evotop U80ES 70 % (PU na báze polyéteru, alifatický, modul pri 100% predĺžení 2 MPa)
Rottal 444 15% (izokyanátová tvrdiaca prísada)
Prídavné látky 10% (anti UV činidlo, zmáčacie činidlo, biocid)
Rotta 1227 5% (zahusťovadlo)
[0083] Poťahovanie sa vykonáva stieracím nožom, potom nasleduje etapa sušenia (teplota
v rozmedzí 90 až 120°C) / sieťovania (teplota v rozmedzí 140-210°C). Rýchlosť sa pohybuje
v rozmedzí 10 až 30 m/min.
[0084] Tkanina potom prechádza následnou vodoodpudivou úpravou:
Formulácia: Thobotex SLF 10% (fluórovaná živica)
Voda 89%
Zmáčadlo 1%
[0085] Táto následná úprava sa vykonáva pomocou fuláru, potom nasleduje sušenie (teplota
v rozmedzí 90 až 120°C) / sieťovanie (teplota 140-210°C), rýchlosť v rozmedzí 10 až 30 m/min.
2
2
[0086] Získaná tkanina má hmotnosť 34 g/m (hmotnosť tkaniny pred poťahovaním 27,7 g/m ,
2
prírastok konečnej hmotnosti tkaniny vplyvom vodoodpudivej úpravy je približne 0,5 g/m ).
[0087] Meria sa predĺženie v % pri sile 3 libry (Lbs) vyvinutej v šikmom smere. Toto predĺženie
charakterizuje pevnosť tkaniny v šikmom smere. Použitou normou je norma NF EN ISO 13934-1.
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Vyrobia sa skúšobné vzorky so šírkou 50 mm a dĺžkou 300 mm. Čeľuste dynamometru (trhačky) sú
od seba vzdialené 200 mm a meranie sa vykonáva pri rýchlosti 100 mm/min.
[0088] Predĺženie v šikmom smere v smere osnovy pri 1,36 kg (3 Lbs): 6,0 %. Predĺženie v šikmom
smere v smere útku pri 1,36 kg (3 Lbs): 6,3 %. Meria sa tiež starnutie tkaniny rôznymi metódami.
[0089] Pórovitosť tkaniny sa meria po štyroch 1-hodinových cykloch prania vo vode pri 30°C.
2
Ideálne je pórovitosť po úprave nižšia ako 70 l/m /min.
[0090] Rovnako sa meria pórovitosť po mechanickom namáhaní. Na vykonanie tohto merania sa
nechá tkanina pripevnená na zostave typu mlynčeka (zostava so 4 lopatkami, pričom tkanina je
pripevnená na konci jednej z lopatiek) plápolať pri vysokej rýchlosti. Ideálne je pórovitosť po
2
2
spracovaní trvajúcom 1,5 hodiny nižšia ako 40 l/m /min, výhodne nižšia ako 20 l/m /min.
[0091] Rovnako sa meria pórovitosť tkaniny po hydrolýze. Za týmto účelom je tkanina na 4 hodiny
uložená do tlakového hrnca („pressure cooker“) s vodou s prevádzkovou teplotou a tlakom. Potom
sa vykoná 1 hodinové spracovanie pomocou flotačného prístroja, ako bol opísaný vyššie, a meria
2
sa pórovitosť konečnej tkaniny. Ideálne je pórovitosť po spracovaní nižšia ako 70 l/m /min.
Výsledky:
[0092]
2

Pórovitosť za nova 1 l/m /min pri 2000 Pa.
2
Pórovitosť po 4 praniach pri 30°C: 52 l/m /min pri 2000 Pa.
2
Pórovitosť po hydrolýze a spracovaní pomocou flotačného prístroja: 9 l/m /min pri 2000 Pa.
2
Pórovitosť po 90 minútach spracovania pomocou flotačného prístroja: medzi 10 až 14 l/m /min
pri 2000 Pa.
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PATENTOVÉ NÁROKY
1.

Ľahká tkanina tvorená súvislými osnovnými a útkovými niťami, pričom táto tkanina je
potiahnutá z jednej a/alebo z oboch strán polyuretánom, vyznačujúca sa kombináciou
nasledujúcich vlastností:
-

tkanina má stupeň pokrytia TC pohybujúci sa v rozmedzí 1,8 až 4, výhodne pohybujúci
sa v rozmedzí 2,6 až 3,2, pričom TC sa vypočíta nasledovne:

TC = (počet vlákien/cm x priemer 1 vlákna)osnovy + (počet vlákien/cm x priemer 1
vlákna)útku,
-

-

pričom priemer vlákien je vyjadrený v cm,
polyuretán je na báze polyéteru alebo polykarbonátu s modulom pri 100% predĺžení
menšom alebo rovnom 5 MPa (merané podľa normy DIN 53504), so stupňom
impregnácie v suchom stave vyššom alebo rovnom 10% hmotn., výhodne sa
pohybujúcom v rozmedzí 12 až 30%, lepšie v rozmedzí 15 až 25%,
2
tkanina má hmotnosť pohybujúcu sa v rozmedzí 25 až 40 g/m .

2.

Ľahká tkanina podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že polyuretán má modul predĺženia
menší alebo rovný 4 MPa, výhodne menší alebo rovný 3 MPa.

3.

Ľahká tkanina podľa nároku 1 alebo 2, ktorá má priepustnosť vzduchu nižšiu alebo rovnú 20
2
l/m /min pri tlaku 2000 Pa, ako je meraná podľa normy NFG 07111 na meranej ploche 100
2
cm .

4.

Ľahká tkanina podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúca sa tým, že má
predĺženie v šikmom smere v smere osnovy a útku pri sile 1,36 kg (3 Lbs) menšie ako 10%,
podľa normy NF EN ISO 13934-1.

5.

Ľahká tkanina podľa predchádzajúceho nároku, vyznačujúca sa tým, že má predĺženie
v šikmom smere v smere osnovy a útku pri sile 1,36 kg (3 Lbs) pohybujúce sa v rozmedzí 1 až
10%, výhodne v rozmedzí 3 až 10% a ešte výhodnejšie v rozmedzí 5 až 10%.

6.

Ľahká tkanina podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúca sa tým, že
osnovné a/alebo útkové nite majú dtex pohybujúci sa v rozmedzí 11 až 44 dtex a DPF (decitex
per filament) pohybujúci sa v rozmedzí 1 až 4.

7.

Ľahká tkanina podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúca sa tým, že
2
hmotnosť nepotiahnutej tkaniny sa pohybuje v rozmedzí 20 až 33 g/m , výhodne v rozmedzí
2
24 až 28 g/m .

8.

Ľahká tkanina podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúca sa tým, že
2
hmotnosť potiahnutej tkaniny sa pohybuje v rozmedzí 31 až 36 g/m .

9.

Ľahká tkanina podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúca sa tým, že
tkanina obsahuje 30 až 50 osnovných nití na cm a 30 až 50 útkových nití na cm.

10. Ľahká tkanina podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúca sa tým, že
poly-uretánový povlak obsahuje sieťovacie činidlo, izokyanát a/alebo melamín, pričom pomer
suchého sieťovacieho činidla voči suchému polyuretánu je 5 % alebo viac ako 5 %, najmä sa
pohybuje v rozmedzí 10 až 30 % hmotn.
11. Ľahká tkanina podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúca sa tým, že
ďalej obsahuje úpravu proti znečisteniu a/alebo vodoodpudivú úpravu.

-9-

12. Spôsob výroby ľahkej potiahnutej tkaniny, najmä tkaniny podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, v ktorom:
(a) je dodaná tkanina so stupňom pokrytia TC pohybujúcom sa v rozmedzí 1,8 až 4,
výhodne pohybujúcom sa v rozmedzí 2,6 až 3,2, pričom TC sa vypočíta nasledovne:

TC = (počet vlákien/cm x priemer 1 vlákna)osnovy + (počet vlákien/cm x priemer 1
vlákna)útku,
pričom priemer vlákien je vyjadrený v cm,
(b) jedna alebo obe strany tkaniny sa potiahnu polyuretánom na báze polyéteru alebo polykarbonátu s modulom pri 100% predĺžení menšom alebo rovnom 5 MPa (merané podľa
normy DIN 53504), so stupňom impregnácie v suchom stave vyššom alebo rovnom 10%
hmotn., výhodne sa pohybujúcom v rozmedzí 12 až 30%, lepšie v rozmedzí 15 až 25%,
(c) tkanina sa zahrieva až do vysušenia/zosieťovania povlaku,
2
(d) získa sa tkanina s hmotnosťou pohybujúcou sa v rozmedzí 25 až 40 g/m vrátane
povlaku.
13. Spôsob podľa nároku 12, vyznačujúci sa tým, že pred potiahnutím v etape (b) je tkanina
kalandrovaná.
14. Spôsob podľa nároku 13, vyznačujúci sa tým, že poťahovanie sa vykonáva na kalandrovanú
stranu.
15. Spôsob podľa nároku 13, vyznačujúci sa tým, že sa pred poťahovaním strany táto strana
ošetrí apretačnou úpravou, pričom táto apretačná úprava zvyšuje priľnavosť povlaku na
tkaninu.
16. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 13 až 15, vyznačujúci sa tým, že obsahuje povlak na
strane opačnej, ako je kalandrovaná strana.
17. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 13 až 16, vyznačujúci sa tým, že zahŕňa jednu alebo
viac etáp následnej úpravy, ktorá tkanine udeľuje vlastnosti ochrany proti znečisteniu a/alebo
vodoodpudivé vlastnosti.

