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V období 01 – 06/14 pokračovalo řešení aktivity IA4 ve směrech zvyšování mechanické 

odolnosti geopolymerů konstrukcí kompozitů na bázi geopolymerních matric, zvýšení 

ohnivzdornosti kompozitů na bázi geopolymerní matrice a zapracování odpadů do 

geopolymerní matrice. 

V uvedeném období byly řešeny úkoly analýzy vlivu druhu odpadových materiálů jako plniva 

do kompozitů s geopolymerní matricí a vlivu teploty na mechanické vlastnosti těchto 

kompozitů. 

Jako plniva byly použity vlákenné odpady z recyklace pneumatik, odpady čedičových vláken z 

výroby izolačních vrstev, odpady skleněných vláken, recyklovaná uhlíková vlákna, odpadní 

granát z řezání vodním paprskem a B4C z lapování. Jako další plnivo byl použit SiO2 firmy 

Kertak v nano-formě. 

 

Úkol kompozitů s výplní z vlákenných odpadů z recyklace pneumatik 

 

Problematika byla řešena v rámci bakalářské práce studenta Hoang van Giao. 

Pro přípravu geopolymerních kompozitů s obsahem organických krátkovlákenných odpadů s 

obsahem pryže byl použit směšovací poměr 1%, 3%, 5%, 7%, 10%. Vzorky byly podrobeny 

tepelné expozici při teplotách 80 – 700 °C. Bylo zjištěno, že optimální obsah výplně je 5%. Při 

analýze struktury byla zkoumána afinita vláken k matrici. Bylo konstatováno, že afinita je 

velmi špatná a proto je třeba dále pracovat na jejím zlepšení. 

 

Další oblastí řešenou v rámci IA4 – geopolymery byla konstrukce a analýza nehořlavých 

materiálů.  

 

Pro řešení byl použit nános geopolymeru na dřevotřískových deskách.  Byly použity nánosy 

na čistých deskách a na deskách opatřených nátěrem vodního skla.  Nejvíce se osvědčila 

konstrukce: 

Deska – nátěr vodním sklem, kompozitní geopolymer z čedičové tkaniny a s plnivem popílku 

a odpadovým granátem. 

Průběh testu tepelné odolnosti je uveden na obr. 1. 
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Obr. 1 Průběh teplot při žárové zkoušce dřevotřískové desky a desky s geopolymerní vrstvou. 

 

Kromě dřevotřísky byly provedeny žárové zkoušky s geopolymerem na ocelovém plechu. Jak 

bylo uvedeno v minulé zprávě, byla konstatována nízká soudržnost geopolymeru s 

pozinkovaným plechem.  Byla snaha zvýšit soudržnost geopolymeru s pozinkovaným 

plechem (obr. 2) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. 2  Odlupování geopolymeru z pozinkovaného plechu při žárové zkoušce. 

 

Kromě bakalářské práce studenta Hoang van Giao byly v rámci řešení IA4 – geopolymery 

vytvořeny další práce: 

Bakalářské práce: 

Janka Styková 
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Diplomové práce: 

Pavel Láník  

Věra Šafářová 

Práce před dokončením: 

Diplomová práce Martin Štefan 

 

Na stáži v laboratoři geopolymerů pracovali také zahraniční studenti. Kromě studenta Hoang 

van Giao to byl turecký student Sezer Bilketay a polský student Kacper Symonowicz. 

 

Laboratoř spolupracuje s firmou JaP Jacina z Mnichova Hradiště v oblasti ověřování 

aplikačního nasazení geopolymerních povlaků na protipožárních vratech, s Technickou 

univerzitou v Košicích a Univerzitou v Koszalinu a v Lodži v oblasti testování tepelné stability 

kompozitu. 

 

Výzkum je chráněn užitnými vzory: 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, LIBEREC, CZ. Vysokopevnostni geopolymerni kompozit. 

Původce: LOUDA, P., KROISOVA, D., HUNG, T.D., and NGUYEN, T.X. CZ 23171 U1, zapsáno 

05.01.2012.   

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, LIBEREC, CZ. Vysokopevnostni geopolymerni kompozit. 

Původce: LOUDA, P., KROISOVA, D., HUNG, T.D., and NGUYEN, T.X. CZ 23172 U1, zapsáno 

05.01.2012.   

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, LIBEREC, CZ. Vysokopevnostni geopolymerni kompozit. 

Původce: LOUDA, P., KROISOVA, D., HUNG, T.D., and NGUYEN, T.X. CZ 23173 U1, zapsáno 

05.01.2012.   

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, LIBEREC, CZ. Vysokopevnostni geopolymerni kompozit. 

Původce: LOUDA, P., KROISOVA, D., HUNG, T.D., and NGUYEN, T.X. CZ 23174 U1, zapsáno 

05.01.2012.   

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, LIBEREC, CZ. Vysokopevnostni geopolymerni kompozit. 

Původce: LOUDA, P., KROISOVA, D., HUNG, T.D., and NGUYEN, T.X. CZ 23175 U1, zapsáno 

05.01.2012.   
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TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, LIBEREC, CZ. Vysokopevnostni geopolymerni kompozit. 

Původce: LOUDA, P. CZ 23178 U1, zapsáno 05.01.2012  

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, LIBEREC, CZ. Vysokopevnostni geopolymerni kompozit. 

Původce: LOUDA, P. CZ 23179 U1, zapsáno 05.01.2012  

 

V současné době jsou připravovány další ochrany duševního vlastnictví směřující ke 

konkrétním aplikačním výstupům výzkumných aktivit. Nositelem této ochrany bude 

výhradně TUL. Na následujících grafech Obr. 3. a 4. jsou výsledky experimentálních prací 

hodnocení mechanických vlastností geopolymerních kompozitů s různými plnivy a různými 

vytvrzovacími teplotami. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Pevnost geopolymerních kompozitů 
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Obr. 4 Tepelná odolnost geopolymerního kompozitu 

 

Zjištěná rizika: 

Riziko personální  

V laboratoři geopolymerů jsou k dispozici pouze 2 stálí pracovníci, další pracovníci jsou 

studenti, bakaláři, diplomanti a stážisté. Bylo by vhodné zvýšit personální obsazení 

laboratoře. Stupeň rizika 1. 

Riziko přístrojového vybavení 

Přístrojové vybavení laboratoře je v současnosti obměňováno a doplňováno neinvestičními 

zařízeními. V rámci projektu nejsou přípustné investice, a proto jsou potřebná zařízení 

využívána na jiných pracovištích. Stupeň rizika 1. 

Riziko materiálového charakteru 

Základními materiály, jako cementem a urychlovačem geopolymerů, je pracoviště vybaveno 

dostatečně. Vysoké náklady jsou na plniva a další konstrukční materiály, např. tkaniny. Než 

jsou dodávky těchto materiálů realizovány ze strany dodavatele, nastává v řešení prodleva. 

Stupeň rizika 1. 
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Další směry vývoje: 

Ověření dalších příměsí do geopolymerních matric, jako např. odpady z formovacích 

procesů, z řezání vodním paprskem, z lapování, atp. 

Řešení adheze vlákenných výplní ke geopolymerní matrici. 

Řešení adheze geopolymeru k ocelovému plechu. 

Do konce roku 2014 očekáváme návrh ověřené technologie vysokoteplotního 

geopolymerního povlaku na dřevěném a kovovém podloží. A dále zlepšení adheze plniv k 

matrici a tím zvýšení mechanických vlastností o cca 20 %. 


