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Windsurf jambori

P rvi windsurf jambori so bili enodel-
ni aluminijasti drogovi. Tem so sledili 
jambori iz umetnih vlaken, ki so nato 

postali dvodelni. Danes pa v zvezi s sestavo 
jamborov govorimo le o ogljiku. Prav tako 
jambor ne služi več le kot opora jadru, pač 
pa je njegov sestavni del. Oba se medsebojno 
dopolnjujeta in delujeta kot celota. Izdelovalci 
jader snujejo vsak posamezni model v pove-
zavi z lastnostmi predvidenega jambora. Le 
dobro ujemanje obeh omogoča zadovoljive 
lastnosti. Izdelovalci jamborov tako intenziv-
no razvijajo in preizkušajo nove rešitve. Novi 
uspehi se kažejo v izredno nizki teži, boljši 
odpornosti proti lomu in podaljšani življenj-
ski dobi jamborov. Z uporabo ogljikovih vla-
ken se je povečala odzivnost jambora. Nove 
možnosti pa so nastopile celo pri oblikovanju 
različnih upogibnih krivulj windsurf jambo-
rov. Danes na trgu najdemo kopico jamborov 
s številnimi oznakami, zaradi česar lahko hi-
tro napačno izberemo. Značilnosti, ki najpo-
gosteje nastopajo v povezavi z jamborom, so:

Dolžina
Jadra posameznih izdelovalcev nimajo stan-
dardnih, enotnih dimenzij, zato je dolžina 
jambora odvisna od jadra, s katerim bomo 
jambor uporabljali. Podaljšek jambora in 
nastavljivi vrhnji del jadra (tako imenova-
ni »vario top«) uporabljamo zaradi smotrne 
izrabe jambora, kar nam omogoča uporabo 
enega jambora na več različnih jadrih. Zaradi 
omenjenih pripomočkov so jambori izdelani 
v standardnih dolžinah: 370, 400, 430, 460, 
490, 520 in 550 centimetrov.

MCS
MCS (Mast Check System) je metoda, s ka-
tero primerjamo togost in upogib posame-
znih jamborov. Pod določeno obremenitvijo 
merimo odklone posameznih točk vzdolž 
jambora.

Metoda je uporabna za ugotavljanje skla-
dnosti jadra in jambora, saj se jambori različ-
nih izdelovalcev med seboj razlikujejo v togo-
sti in upogibnih krivuljah. Vrednost MCS je 
podana z brezdimenzijskim togostnim koefi-
cientom in upogibnim deležem na spodnjem 
in vrhnjem delu jambora (v odstotkih). Vre-
dnosti dobimo, če jambor na sredini obre-
menimo s 30 kg in izmerimo upogibe na ¼, 
½ in ¾ dolžine. Izmere vnesemo v naslednje 
enačbe:

Jambore, ki jih najdemo na trgu, lahko po 
metodi MCS delimo v tri splošne skupine.

Constant Curve
Jamborom, pri katerih razlika v deležu upo-
giba med spodnjim in vrhnjim delom znaša 
med 10 in 14 %, pravimo “constant curve”. 
Najbolj pogosto znaša tu delež upogiba na 
zgornjem delu 75 %, na spodnjem pa 63 %, 
zato jim pravimo tudi “12-odstotni constant 

curve” jambori. Poudariti velja, da tu upogib-
na krivulja ni konstanta. Jambor se, podobno 
kot ribiška palica, bolj ukrivi na vrhu zaradi 
konične oblike - jambor ima na vrhu manjši 
premer kot na dnu. Večina izdelovalcev jader 
predpisuje prav “constant curve” jambore, ki 
so zato najbolj številna skupina.

Flex Top
Pri jamborih z “mehkejšim” zgornjim delom 
znaša razlika v deležu “base - tip” med 18 in 
22 %. Značilni predstavnik te skupine ima de-
lež upogiba 82 % na vrhu in 62 % spodaj, zato 
mu pravimo “20-odstotni flex top jambor”. 
“Težišče” jader s “Flex Top” jambori je nizko, 
kar je prednost pri doseganju stabilnosti in 
nadzoru jadra pri hitrostnem srfanju.

Combi Curve
Ti jambori sodijo vmes med zgornji skupi-
ni z razliko deležev med 14 in 18 %. Značil-
ni predstavnik se ukrivi na vrhu z 79 % in 
spodaj s 63 %, zato je to “16-odstotni combi 
curve” jambor.

Stiff Top
Jambori s tršim zgornjim delom so v glav-
nem stvar preteklosti oziroma se uporabljajo 
v manjšem obsegu pri “long board” jadranju 
v šibkem vetru. Zaradi tršega zgornjega dela 
in temu prilagojene krivulje žepa sega profil 
jadra (“trebuh”) višje. Takšno jadro s poveča-
nim območjem profila ima večjo “moč”, ki je 
potrebna v šibkem vetru. V splošnem imajo 
“Stiff Top” in Constant Curve” jambori višje 
težišče in so bolj odzivni, zato so primerni 

za dinamično srfanje med valovi in izvajanje 
freestyle trikov.

Imcs 
(indexed mast check system)
Različni izdelovalci izdelujejo različne tipe 
jamborov, ki so tudi različnih dolžin in to-
gosti. Ker pa se upogib jambora pod enako 
obremenitvijo spreminja z dolžino, je potreb-
no pri vrednotenju upogiba in togosti dolžino 
tudi upoštevati. Metoda IMCS tako normali-
zira togostni koeficient MCS na standardno, 
enotno dolžino, kar omogoča neposredno 
primerjavo jamborov različnih dolžin, česar 
indeks MCS ne omogoča. Zato je trenutno 
IMCS standard za označevanje lastnosti jam-
borov, ki ga uporabljajo vsi izdelovalci. Po 
opravljenih MCS meritvah določamo vre-
dnosti IMCS računsko na naslednji način:

Pretvorba MCS v IMCS
V tabeli 1 so navedene vrednosti IMCS za po-
samezne dolžine jamborov, ki jim jih večina 
izdelovalcev kar avtomatično pripiše. S preiz-
kušanjem sto jamborov (revija Surf, nov/dec 
2004) različnih izdelovalcev pa so dokazali, 
da dejanska »trdota« IMCS lahko odstopa od 
deklarirane za okoli ± 1,5. Posamezno jadro 
sicer lahko tolerira nekatera odstopanja, se 
pa izkaže, da lažjim jadralcem načeloma bolj 
ustrezajo nekoliko »mehkejši« jambori, saj 
ti delujejo bolj lagodno, jadro pa ne »cuka«. 
Nasprotno, težjim jadralcem »ležijo« »trši« 
jambori. Zanje »mehek« jambor ni dovolj 
odziven, jadro pa deluje brez »moči«.

Z razvojem srfarske opreme so vedno gla-
snejše pripombe, da indeks trdote IMCS ne 
ustreza več potrebni klasifikaciji. Na pomenu 
pridobiva oblika upogibne krivulje jambora 
in njeno ujemanje s posameznim jadrom. 
Jambor deformiramo že med sestavljanjem, 
ko ga preko škripcev obremenimo z uklo-
nom. Tu jambor dobi prednapeto upognjeno 
obliko. Med vožnjo pa se še dodatno krivi 

(niha) v prečni smeri in je tako ukrivljen v 
dveh smereh. V območju večjega upogiba 
jambora se jadro nekoliko »sprosti« in dobi 
večji profil (»trebuh«). Upogibanje jambora 
na takšen način določa, kje na jadru se bo 
tvorilo več profila in kje manj, v kateri točki 
leži »težišče« (prijemališče vzgonske sile) in 
kam se bo to premaknilo med sunki.

Druga pomanjkljivost metode IMCS pa je 
ta, da je jambor na meritvah obremenjen le 
s 30 kg, ki povzročijo slabih 20 cm upogiba, 
medtem ko se jambor v realnih razmerah 
upogne za 40 do 60 cm. Razlika med testnimi 
in realnimi obremenitvenimi pogoji je torej 
velika. To je razlog, da si dizajnerji jader s 
podatki IMCS ne morejo veliko pomagati, ti 
pa postajajo mrtva črka na papirju.

Na tem mestu se sam od sebe ponuja za-
ključek, da je zelo pomembna usklajenost 
upogibnih krivulj in lastnosti jambora s kro-
jem jadra. Najboljšo kombinacijo dobimo z 
izbiro jadra in priporočenega jambora istega 
izdelovalca. To še zlasti velja za jadra večjih 
površin (slalom in formula windsurfing), ker 
so zaradi večjih dimenzij odstopanja večja. 
Nasprotno velja za manjša (wave) jadra, kjer 
se razlike med jambori ne odražajo tako ob-
čutno.

Odstotek ogljika (% C)
Kadar vsaj dve različni vrsti materialov zdru-
žimo, dobimo kompozitni material. Prednost 
kompozitnih materialov je dejstvo, da jih lah-
ko “prikrojimo” točno določenemu namenu 
uporabe. V primeru jamborov govorimo o 
kombinaciji ogljikovih in/ali steklenih vlaken 
(tkanin), vezanih z epoksidnimi smolami. 
Naloga epoksi smole je v prvi vrsti, da deluje 
kot polnilo in daje obliko kompozitu. Nape-
tosti in obremenitev pa epoksi v glavnem ne 
“nosi”, saj je njen prispevek k trdnosti kom-
pozita majhen. Masni delež epoksi smole v 
jamboru znaša od 30 do 34 %.

Z razvojem windsurf jamborov in preho-
dom iz aluminija na kompozitne materiale, se 
je postopno večala vsebnost ogljika v mate-
rialu. Danes tako na trgu najdemo jambore, 
ki vsebujejo navadno 15, 30, 45, 50, 70, 80 in 
100 % ogljika. Ta vrednost nam pove, kakšno 
je razmerje ogljikovih in steklenih vlaken v 
jamboru. Posledično pa določa trdnostne in 
elastične lastnosti jambora.

Iz tabele 2 je razvidno, da imajo fizikalne 
lastnosti jamborov z višjo vsebnostjo ogljika 
(100 % C, 90 % C …) višjo natezno trdnost 
(Rm) in višji modul elastičnosti (E) od jam-

borov z nižjo vsebnostjo ogljika (15 % C, 30 % 
C …). Kar pomeni, da so bolj trdni in manj 
elastični ter zato bolj togi. Posledica večje 
togosti je, da za enako napeto jadro potre-
bujemo v jamboru manj materiala. V praksi 
tako srfarji občutimo prednost 100-odsto-
tnega ogljikovega jambora v njegovi nizki 
teži. Poleg teže pa je prednost, ki jo prinaša 

večja togost ogljikovih jamborov, dobra od-
zivnost jambora na nihanje, tako imenovani 
»reflex«. Gre za hitrost odziva vrhnjega dela 
jambora na odmik od »delovne« oblike, ki 
ga povzročijo sunki vetra, »pumpanje« jadra, 
vibracije zaradi valov (»chopa«), freestyle tri-
ki ali pristanki skokov. Z dobrim »reflexom« 
jambor hitro ponovno zavzame svojo prvo-
tno prednapeto obliko, kar v rokah občutimo 
kot močno, odzivno »jadro«.

Slaba lastnost ogljika pa je njegova krh-
kost. Krhka ogljikova vlakna se po začetnem 
elastičnem raztezanju pretrgajo brez (po-
membnega) plastičnega raztezanja. Jambor 

je zato občutljiv za poškodbe, ki lahko pri-
vedejo do nenadnega zloma. Z jamborom 
tipa 100 % C moramo torej ravnati pazljivo. 
Poleg tega pa zaradi visoke cene ogljikovih 
vlaken cena jamborov raste proporcionalno 
z vsebnostjo le-teh.

RDM / SDM
Jambor je votla konična cev, ki je sprva imela 
premer 48,5 mm (na dnu). To je tako imeno-
vani standard diameter mast - SDM. V za-
dnjih letih pa se je premer jambora zmanjšal 
na 33 mm, čemur pravimo reduced diameter 
mast - RDM (tudi »skinny«).

Wave jambori so med »pranjem« pod va-
lovi zelo obremenjeni in pogosto počijo. Za 
povečanje odpornosti proti lomu je potreb-
no povečati debelino stene. Zgolj spremem-
ba debeline stene pa spremeni togost in s 

Veter že stoletja žene ljudi po morju in polni jadra navtičnih ljubiteljev. Ti so že od samega začetka za oporo jadru na plovilo 
nataknili jambor. Ta še danes ohranja svojo funkcijo in je z leti postal prava tehnološka mojstrovina.

Windsurf jambori

Tabela 1: 
Primerjava Pogostih vrednosti

dolžina [cm] MCS IMCS

370 27 17
400 25 19
430 24 21
460 25 25

490 26 29
520 26 33

F

F

FF

PREČNA OBREMENTEV

VzdOlžNA OBREMENTEV

Tabela 2: 
Lastnosti komPozitov z ePoksi matrico

materiaL

(vlakno)

VZDOLŽNO PREČNO

rm [mpa] e [Gpa] rm [mpa] e [Gpa]

stekLo 1.020 45 40 12

oGLjik 1.240 145 41 10
* vir: Gradiva, doc. dr. roman šturm, slike k predavanjem, fakulteta za strojništvo, uL

MCS =
dolžina_jambora
upogib_na_½

delež_upogiba_spodaj [%] =

delež_upogiba_zgoraj [%] =

upogib_na_¼

upogib_na_¾

upogib_na_½

upogib_na_½

x 100

x 100

IMCS = = MCS  x
(dolžina_jambora)3 (dolž_jambora)2

(upogib_na_½) x 4652 465

besedilo rok Lacko I foto rok Lacko

MCS meritev.

Obremenitev kompozitov z epoksi matrico.
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tem upogibno krivuljo jambora. Pri ohra-
njanju enake upogibne krivulje »sodeluje« 
fizikalna količina, ki ob povečanju debeline 
stene diktira hkratno zmanjšanje premera 
in se imenuje vztrajnostni moment ploskve. 
Vztrajnostni moment ploskve krožnega ko-
lobarja, ki je prerez jambora, »pove«, da se ta 
obremenitvenim deformacijam upira s četrto 
potenco premera. To pomeni, da že majhno 
oženje jambora povzroči velike spremembe 
v togosti.

Poleg same debeline stene k trdnosti 

prispeva tudi tehnološki postopek izdelave 
jambora. Podatki iz tabele 2 kažejo veliko 
odvisnost natezne trdnosti od smeri obre-
menjevanja. Vlakna v epoksi matrici nosijo 
vzdolžne napetosti celo 20-krat bolj kot preč-
ne. Navijanje vlaken na trn, koti med posa-
meznimi vlakni in plastmi igrajo pomembno 
vlogo pri kakovosti jambora.

Parametri tehnološke izdelave, kot so tem-
peratura, tlak in čas sušenja jambora, kakor 
tudi koti, pod katerimi so položena vlakna, 
so zaradi svoje pomembne vloge poslovne 
skrivnosti posameznih izdelovalcev.

Fizikalno ozadje
Omenjene fizikalne lastnosti: (natezna) tr-
dnost, modul elastičnosti, kakor tudi debe-
lina, premer in dolžina, vplivajo na togost. 
Povečevanje trdnosti materiala, modula ela-
stičnosti, debeline stene in premera ter z nji-
ma tudi vztrajnostnega momenta poveču-
jejo togost jambora. Dolžina pa je obratno 
sorazmerna s togostjo, saj je daljši jambor 
manj tog od krajšega. Iz opisanega sledi, da 
manjši premer pri RDM jamboru zmanjša 
togost, debelejša stena pa jo – nasprotno - 
povečuje. Pri statični (nespreminjajoči se) 
obremenitvi se tako spremembi »izravnata«. 
Jambora (RDM in SDM) enakih značilnosti 
pa v žepu jadra zavzameta (teoretično) enako 
upogibno obliko.

Dinamične, »delovne« lastnosti jamborov 
pri nihanju (med sunki vetra …) pa ne kažejo 
popolne enakosti pri delovanju. RDM jam-
bori imajo namreč rahlo počasnejši refleks 
kakor SDM. Vzrok leži v debelejši steni, kjer 
je »notranje« trenje med plastmi pri dinamič-
nih obremenitvah oziroma nihanju nekoliko 
večje. Nihanje je posledično nekoliko dušeno 
oziroma počasnejše.

Iz navedenih razlogov v praksi uporablja-
mo SDM jambore za hitrostne discipline, 
RDM pa tam, kjer je v prvi vrsti pomembna 
vzdržljivost jambora - med valovi.

Tehnologija izdelave
Z razmahom srfanja v zadnjih letih in z ra-
zvojem širokega spektra srfarske opreme, le-
ta izpolnjuje zelo različne zahteve. Lastnosti 
jamborov, kakor tudi njihova tehnologija iz-
delave, so tem zahtevam prilagojene.

V osnovi je izdelava jamborov podobna 
izdelavi drugih kompozitnih izdelkov. Ste-
klena tkanina ali tkanina iz ogljikovih vlaken 
se prepoji z epoksi smolo. Za obliko poskrbi 
kalup oziroma trn, ki zagotavlja želeno obli-
ko izdelka. Strjevanje pa poteka pri povišani 

temperaturi (okoli 50 do 60 oC) v različnih 
pečeh. Nazadnje sledi fina obdelava izdelka. 
Dandanes izdelujejo jambore v glavnem v 
dveh različnih tehnologijah.

Filament winding
Suha ogljikova in steklena vlakna se preko 
kadic s smolo, kjer se prepojijo, strojno na-
vijajo na aluminijaste trne. Ta tehnologija je 
primerna za jambore, ki se izdelujejo v velikih 
količinah ter vsebujejo od 0 do 75 % ogljika. 
Steklena in ogljikova vlakna se navijajo iz-
menično, zadnji sloj pa je vedno iz steklenih 
vlaken, kar povečuje odpornost na udarce in 
mehanske poškodbe.

Prednost te izdelave je, da se lahko iz-
delujejo velike količine jamborov, kar po-
meni cenovno učinkovitost. Izdelava je po-
polnoma avtomatizirana in pri sami izdelavi 
praktično ni ročnega dela. Ker se izognemo 
»človeškemu dejavniku«, so izdelani jambori 

drug drugemu enaki. Na področju izdelave 
smo že več kot 25 let prisotni tudi Sloven-
ci s podjetjem Veplas iz Velenja. V primer-
javi s tekmeci žanjejo uspehe s popolnoma 
avtomatiziranim in računalniško vodenim 
postopkom. Zaradi preprostejše tehnologije 
so drugi izdelovalci izdelavo s tehnologijo 
»filament winding« preselili na Kitajsko, kjer 
ročno navijanje ročno prepojene tkanine na 
trn predstavlja 90 % dela. Takšna tehnologija 
ne zagotavlja konstantnosti izdelka in vsebu-
je (pre)velik odstotek smole, zato so tovrstni 
jambori primerni za manj zahtevne pogoje 
in uporabnike. Prav konstantnost oziroma 
enakost izdelka pa igra pomembno vlogo, 
saj lahko nenatančno izdelan jambor v trdo-
ti odstopa - od z jadrom predpisane - tudi za 
20 do 30 %. Neujemanje takšnega jambora 
z značilnostmi jadra pa posledično pomeni 
slabše »obratovalne« lastnosti.

Slabost »filament winding« tehnologije je v 
tem, da je število vzdolžnih nitk na peti enako 
številu na vrhu jambora. Ker pa vrh jambo-
ra navadno ni tako obremenjen, ni potrebe 
po enakem številu nitk oziroma po enaki tr-
dnosti vzdolž celotnega jambora. Omenje-
na omejitev onemogoča prilagajanje krivulje 
jambora, zato se na takšen način izdelujejo 
samo jambori s konstantno upogibno krivu-
ljo in tršim, manj upogljivim vrhnjim delom, 
tako imenovani »constant curve« jambori s 
»hard topom«.

Prepreg autoclav
Prepreg je predhodno laminiran (prepojen) 
material (tkanina iz ogljikovih vlaken), ki je 
nato delno posušen. Prednost tega materiala 
je, da strojna laminacija zagotavlja konstan-
tno prepojenost s pravšnjo količino nanesene 
smole. Na takšen način preprečimo potenci-
alne človeške napake, kjer bi premalo nanese-
ne smole ogrožalo trdnost jambora, preveč pa 

povečalo težo in spremenilo upogibne lastno-
sti. Tkanine vlaken se položijo na trn. Ker se 
tkanina polaga po slojih, je možno kontroli-
rati število slojev ter usmerjenost vlaken. V 
nasprotju s tehnologijo »filament winding«, 

omogoča »prepreg« spremenljivo debelino 
stene po dolžini jambora. Tako so z doda-
tnimi sloji vlaken odebeljeni le posamezni, 
najbolj obremenjeni deli jambora. Posledično 
s tem dosežemo tudi nižjo težo jambora. Na 
ta način lahko spreminjamo celo upogibno 
krivuljo in upogljivost vrha (hard top, soft 
top, ultra soft top …).

Autoclav je naprava za sterilizacijo mate-
riala s paro pri visokem tlaku in temperaturi 
nad 120 oC. Uporablja se med procesom str-
jevanja smole in zagotavlja, da se med proce-
som želiranja (sušenja jamborov) izločijo vsi 
potencialni zračni mehurčki, ki predstavljajo 
šibke točke na jamboru.

Prepreg autoclav je trenutno najnapre-
dnejša tehnologija izdelave windsurf jambo-
rov in omogoča izdelavo vrhunskih izdelkov. 
Korak naprej na področju prepreg autoclav 
tehnologije pa smo dosegli prav Slovenci. 
Podjetje Veplas je razvilo napravo, ki omo-
goča strojno polaganje prečnih in vzdolžnih 
»unidirekcionalnih« ogljikovih vlaken. To je 
novost, saj drugi izdelovalci sloje polagajo 
ročno. Strojna izdelava omogoča večjo kon-
stantnost in s tem ustreznost izdelkov. Raču-

nalniško pa pri njih poteka tudi razrez pre-
preg slojev, ki poteka do 0,1 mm natančno. 
Pri ročnem rezu hitro pride do odstopanj 
za 1 mm ali več. Nekoliko širši trak pomeni 
prekrivanje materiala na enem mestu in s tem 

na tem mestu trši jambor. Premalo materiala 
pa pomeni celo šibko točko, ki je dovzetna 
za lom. O kakovosti slovenskega jambora 
priča tudi podatek, da je velenjski autoclav 
dimenzioniran za namene izdelave vojaške 
opreme in presega zahteve za izdelavo jam-
borov. »Želiranje« tako poteka pri dvakrat 
višjih parametrih od potrebnih, zaradi česar 
so možnosti zastoja zračnih mehurčkov v 
materialu veliko manjše. Slabost autoclava je 
visoka cena naprave, ki znaša okoli 150.000 €. 
Zato nekateri manjši izdelovalci uporabljajo 
improvizirane naprave, ki ne vsebujejo mo-
nitoringa in ne morejo zagotavljati enakih 
pogojev na različnih mestih autoclava.

Zaključek
Ob vsem napisanem izgleda izbira pravega 
jambora skoraj nemogoča. Za zmedo na trgu 
so odgovorni veliki izdelovalci jader, ki z od-
daljevanjem od standardnih krivulj jamborov 
in njihove natančne klasifikacije silijo kupce, 
da izbirajo jadro in jambor v kompletu. Ta-
kšni priporočeni jambori pa so praviloma 
precej dražji od tekmecev. Dobra novica za 
večino srfarjev pa je, da strogo upoštevanje 

priporočil izdelovalca ni obvezno. Manjših 
razlik med jambori ne bomo občutili. Sloven-
ski jambori iz Veplasa, ki so narejeni z upo-
rabo najnovejše tehnologije prepreg autoclav, 
so tako preverjeni in primerni za uporabo 
pri večini znamk jader s »constant curve« 
oznako. Kljub temu pa ustreznosti jambora 
namenite nekaj pozornosti, saj ekstremne 
kombinacije ne gredo skupaj.

Mnogi modeli jader omogočajo uporabo 
tako RDM kot tudi SDM jambora. Zaradi 
manjšega premera RDM stoji v žepu jadra 
bolj ohlapno, zato se ob sunkih vetra in ni-
hanjih jadra bolj upogiba, kar daje jadru bolj 
spremenljiv, dinamičen značaj. Tako imeno-
vani »on-off« še zlasti cenijo uporabniki win-
dsurfinga po valovih. Nasprotno SDM bolj 
tesno leži v platnenem žepu jadra in skrbi za 
stabilno obliko profila jadra, kar daje jadru 
večjo »moč«, stabilnost in togost - predno-
sti, ki so bolj izrazite v vožnji naravnost, med 
sunki in vetrovnimi luknjami (slalom, formu-
la windsurfing).

Nadaljnje tanjšanje RDM jambora bi, ob 
predpostavki, da uporabimo enak materi-
al, zahtevalo še debelejše stene in imelo za 
posledico še nekoliko počasnejši refleks. Če 
jambor ne bo dobil prereza drugačne obli-
ke, z večjim vztrajnostnim momentom, ali 
materiala z višjo natezno trdnostjo in višjim 
modulom elastičnosti, bistveno zmanjšanje 
premera RDM ni smiselno. Povečevanje pre-
mera SDM jamboru pa pomeni uporabo tanj-
še stene, ki bi bila preveč krhka. Vprašljivi bi 
bili tudi aerodinamični vplivi debeline.

Namen pričujočega članka je predstavi-
tev glavnih značilnosti in tehnologij izdela-
ve jamborov, zato so za boljše razumevanje 
privzete nekatere poenostavitve, na katerih 
temelji fizikalni opis. Dejanske razmere pa 
so veliko bolj kompleksne, zato je za natan-
čen popis lastnosti potrebna bolj poglobljena 
obravnava. p

Autoclav podjetja Veplas.

Jambor se navit na trn "zapeče" v autoclavu.

RDM vs. SDM.

Steklena tkanina.


