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Geopolymery přispívají k ochraně životního prostředí tím, že se při jejich výrobě vytváří velmi 

málo COx. Při výrobě cementu je tato zátěž vysoká. Ze strany EU jsou požadavky na omezení 

škodlivých látek v průmyslu velmi striktní (REACH). 

Kompozity na bázi geopolymerních matric vykazují snadnou přípravu a rovněž široké využití, 

jednak v oblasti kompozitů vláknových, jednak částicových, kde zapracované částice mohou 

být submikronových nebo nanometrických rozměrů. Uplatnění geopolymerních kompozitů je 

zejména v oblasti žárové odolnosti, o kterou je největší zájem. Další aplikací je výroba 

umělého kamene pro různé účely. 

Optimalizace parametrů výroby geopolymerních kompozitů pro vybrané aplikace tj. 

protipožární zábrany a umělý kámen má stále význam a výsledky mohou být průběžně 

uplatňovány v průmyslové praxi, což umožňuje průběžnou kontrolu aktuálnosti výzkumu a 

dává předpoklad úspěšného dokončení realizace projektu. 

Ve fázi komercializace byla konstatována reálnost uplatnění těchto kompozitů. V uplynulém 

období byla úspěšně realizována řada diseminačních a komercializačních aktivit v podobě 

osobních jednání v průmyslových firmách, mezinárodních seminářích i oblasti ochrany 

duševního vlastnictví  

Byla provedena literární a patentová rešerše, která slouží pro kvalifikované sestavení 

podkladů pro patentovou ochranu výsledků.   

Plán komercializace je reálný a z kladných reakcí z průmyslu na praktické využití 

geopolymerních kompozitů je možno predikovat zvýšený zájem o jejich uplatnění 

v průmyslové praxi. V současné době je připravena charakteristika materiálových vlastností a 

katalog výrobků vhodných pro komerční využití a pro marketing směřující do průmyslové 

sféry. Další aktivity směřující k propagaci projektu a jeho dílčí aktivity probíhají dle 

plánovaného harmonogramu. 

Aplikační a komercializační potenciál se v součinnosti s průmyslovou sférou stále zvyšuje. 

Aplikace geopolymerů ve vysokoteplotních oblastech může přinést efektivní využití pro 

protipožární ochrany. Další oblast využití jsou např. stavba krbů a produkce umělého 

kamene.  

Optimalizace parametrů výroby geopolymerních kompozitů pro vybrané aplikace tj. 

protipožární zábrany a umělý kámen má stále význam a výsledky mohou být průběžně 

uplatňovány v průmyslové praxi, což umožňuje průběžnou kontrolu aktuálnosti výzkumu a 

dává předpoklad úspěšného dokončení realizace projektu. 

Řešitelský tým v rámci IA4 je mezigenerační a interdisciplinární a propojuje oblasti využití 

vláken (Fakulta textilní) s technologiemi zlepšení adheze tj. odstranění lubrikace na vláknech 

(Oddělení nanotechnologie a informatiky CxI), Fakulty strojní (způsob míchání a deagregace 

nanočástic) a CxI (tvorba a testování geopolymerů  v laboratoři geopolymerních kompozitů). 

Aktivní zapojení studentů probíhá jednak jejich zapojením do výzkumné práce cestou 

realizace bakalářských, diplomových i doktorských prací tematicky odpovídajících řešenému 
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projektu, jednak studentů, kteří mají o problematiku zájem a svou odborností se do 

konstrukce a hodnocení geopolymerních kompozitů chtějí zapojit v rámci studentské 

odborné činnosti (studenti 1., 2. a 3. ročníku). 

Realizační tým projektu je složen ze zkušených výzkumníků a také z realizátorů 

komercializace. Tým se zabývá výzkumem, vývojem a inovacemi v oblasti materiálu a 

technologií včetně studia struktury a vlastností výsledných výrobků. Komerční zkušenosti 

týmu vycházejí z projektů aplikovaného výzkumu a řešení doplňkové činnosti, která je 

zaměřena zejména na řešení technických problému z průmyslové oblasti. Zkušenosti členů 

týmu se spoluprací s průmyslem jsou aplikovány při komercializaci hodnoceného tématu. V 

předcházejících letech byl obrat týmu za spolupráci s praxí okolo 0,5M Kč/rok. 

 

Ochrana duševního vlastnictví 

V období 07-11/14 bylo realizováno: 

Technologické ověřování výroby a charakterizace materiálových a technologických vlastností 

pro průmyslové využití geopolymerů. 

V oblasti ochrany duševního vlastnictví byly vytvořené návrhy dvou patentů a užitných vzorů 

(patenty na aplikační využití geopolymerů). 

Byl vytvořen vzorkovník aplikačních možností geopolymerních kompozitů. 

Probíhá průzkum trhu vzhledem k uplatnění produktu, soustavné jednání s potenciálními 

výrobci produktu. 

Na tvorbu i využití geopolymerních kompozitů je již z minulosti podáno několik užitných 

vzorů. Všechny přijaté užitné vzory jsou plně ve vlastnictví TUL. Tyto užitné vzory jsou 

zárukou výlučnosti jejich výhradního využití řešitelským týmem a dávají dobrý 

komercializační potenciál při jednáních o využití produktu s průmyslovou sférou. 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, LIBEREC, CZ. Vysokopevnostní geopolymerní kompozit. 
Původce: LOUDA, P. CZ 23178 U1, zapsáno 05. 01. 2012.  

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, LIBEREC, CZ. Vysokopevnostní geopolymerní kompozit. 
Původce: LOUDA, P. CZ 23179 U1, zapsáno 05. 01. 2012.  

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, LIBEREC, CZ. Vysokopevnostní geopolymerní kompozit. 
Původce: LOUDA, P., KROISOVÁ, D., HUNG, T.D., and NGUYEN, T.X. CZ 23171 U1, zapsáno 
05.01.2012.  

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, LIBEREC, CZ. Vysokopevnostní geopolymerní kompozit. 
Původce: LOUDA, P., KROISOVÁ, D., HUNG, T.D., and NGUYEN, T.X. CZ 23172 U1, zapsáno 
05.01.2012.  

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, LIBEREC, CZ. Vysokopevnostní geopolymerní kompozit. 
Původce: LOUDA, P., KROISOVÁ, D., HUNG, T.D., and NGUYEN, T.X. CZ 23173 U1, zapsáno 
05.01.2012.  
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TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, LIBEREC, CZ. Vysokopevnostní geopolymerní kompozit. 
Původce: LOUDA, P., KROISOVÁ, D., HUNG, T.D., and NGUYEN, T.X. CZ 23174 U1, zapsáno 
05.01.2012.  

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, LIBEREC, CZ. Vysokopevnostní geopolymerní kompozit. 
Původce: LOUDA, P., KROISOVÁ, D., HUNG, T.D., and NGUYEN, T.X. CZ 23175 U1, zapsáno 
05.01.2012.  

  

Další přihlášky UV jsou v etapě podání, orientovány jsou přednostně do oblastí plánované 

komercializace, tj. vysokoteplotních aplikací. V jednání jsou smlouvy o spolupráci mezi CxI a 

potencionálními partnery. Prohlášení o zájmu o spolupráci s KASPE s.r.o., KRBY Praha s.r.o., 

JaP Jacina s.r.o., CIAT Sp. z o.o., GRYFITLAB Sp. z o.o..  

Silné stránky: 

 Aktivní diseminace výsledků výzkumu v průmyslové sféře v ČR i zahraničí pomocí 

osobních jednání, seminářů, konferencí a letáků. 

 Úspěšná komercializace výsledků ve spojení s průmyslovými partnery. 

 Těsné propojení s potenciálními uživateli produktu např. firmy - KASPE, KRBY Praha, 

JaP Jacina. 

 Intenzivní zapojení studentů do aplikačního výzkumu geopolymerů. 

 Finanční nenáročnost produktu. 

 Ekologičnost technologie – významná možnost využití recyklátů při výrobě produktu. 

 

Prezentace výsledků: 

 MATERIALS IN ENGINEERING PRACTICE 2014 9. Scientific-Technical Conference, 

Herľany 12. - 13. 6. 2014 

 3. Mezinárodní konference „Mikroskopie a NDT“ 22. – 24. 10. 2014, Litoměřice, hotel 
Koliba, Česká republika. 

 Prezentace a reklama IA 4 na 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRIBOLOGY, 
BALKANTRB’14 30thOct.-1st Nov. 2014 SINAIA, ROMANIA. 

 Reklama IA 4 6. ročník mezinárodní konference NANOCON 2014, 5. - 7. listopadu 
2014 Brno, Česká republika. 

 8th International Forum INOVATOVE TECHNOLODIES FOR MEDICINE, ITMED´2014, 4. 
– 6. 12. 2014, Supraśl, Hotel Supraśl, POLAND. 

 Integrita povrchu: Referovaná technologie na Česko-Polsko-Bulharském semináři, 
Liberec 19. 09. 2014. 

 Dufková I., Bilketay S., Kroisová D., Kovačič V.: Use of geopolymer matrix composites 
in the construction of fire doors. Připraveno k publikaci. 

 Styková Janka: Využití anorganických plniv v geopolymerech. Bakalářská práce. SF 
TUL. Liberec. 2014 
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 Hoang Van Giao: Vliv výztuže z krátkovlákenných odpadů s obsahem pryže na 
vlastnosti geopolymerních kompozitů. Bakalářská práce. SF TUL. Liberec. 2014 

 

 

 

 

MATERIALS IN ENGINEERING PRACTICE 2014 9. Scientific-Technical Conference, 

Herľany 

 

Slabé stránky: Jsou eliminovány rozborem rizik projektu 

Hrozby: Ukončení realizace projektu. 
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APLIKACE GEOPOLYMERŮ  

Hlavní cíle laboratoře: Studium aplikačních možností geopolymerů 

Geopolymery jsou obecně definovány jako alkalicky aktivované alumosilikáty. Surovinová 

základna pro jejich výrobu je značně široká – od kaolinitů, lupků, až po odpadové materiály, 

jako mletá struska z tavení oceli a popílek z tepelných elektráren.  

Jejich aplikační možnosti jsou stejné, jako u dalších anorganických pojiv, zejména cementu, 

přičemž oproti cementu mají lepší vlastnosti, jako např.: 

- Vysokou pevnost v tlaku;  

- Vysokou teplotní odolnost jak za mrazu, tak v žáru; 

- Zvýšenou odolnost proti agresivnímu prostředí; 

- Zvýšenou odolnost proti abrazi. 

Podle použitého ostřiva (výplně) se dají použít například pro: 

- Restaurování historických soch (s vhodným ostřivem je možné napodobit přímo 

strukturu a barvu památky); 

- Odlévání, popř. broušení artefaktů (sošky, aplikace na stěny, atd.); 

- Imitaci přírodních materiálů (umělý kámen, grilové lávové kameny, atd.); 

- Použití podobně jako keramika; 

- Stavební chemii (tmely, krbové systémy, atd.); 

- Stavební pojivo do agresivního prostředí; 

- Jako vypěněné geopolymery jsou používány k tepelné izolaci; 

- Spolu s anorganickými vlákny (sklo, čedič, uhlík) vytvářejí kompozity požadovaných 

vlastností; 

- Při použití vhodných přísad mohou geopolymery absorbovat radioaktivní záření. 

Odborné zaměření laboratoře 

Mechanické vlastnosti geopolymerů 

Jsou studovány mechanické vlastnosti geopolymerů a kompozitů s geopolymerní matricí, a 

to jednak tzv. „surových“, jednak po vypálení na různé teploty. Mechanické vlastnosti jsou 

stanoveny jako pevnost v tlaku a pevnost v ohybu. 

Termická odolnost geopolymerů 

Studium těchto vlastností je zaměřeno na konstrukci kompozitů s geopolymerní matricí, 

které odolávají vysokým teplotám. Cílem je dosažení odolnosti výrobků až do teploty 1000°C. 

Jsou prováděny zkoušky prohoření dřevěných desek opatřených nánosem geopolymerní 

malty. Vrstva je podložena čedičovou tkaninou. Při experimentech na TUL byla zjištěna 

vysoká termoizolační schopnost této omítky na desce. Ani po čase 70 min. nedošlo 



 

7 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1  

tel.: +420 485 351 111 | jmeno.prijmeni@tul.cz | cxi.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885 

 

k prohoření desky, přestože na straně plamene byla teplota 800°C. Další žárové zkoušky jsou 

prováděny v peci s rozsahem do 1100°C. 

 

  
Obr. 1 Uspořádání zkoušky žárové odolnosti dřevěné desky s geopolymerním nánosem 

 

 
Obr. 2 Průběh teplot – žárová zkouška bez geopolymerní vrstvy a s geopolymerní 

vrstvou 
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Obr. 3 Žárová zkouška v peci Obr. 4 Žáruvzdorný kelímek pro tavení lehko 

tavitelných kovů 
 

 
 

Obr. 5 Struktura lomu geopolymeru před 
žárovou zkouškou 

Obr. 6 Struktura lomu geopolymeru po 
žárové zkoušce 

 

IMITACE PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ 

Umělý kámen 

Umělý kámen z geopolymeru je určen do vnitřních i vnějších prostor. Může být broušen, 

leštěn, prostorově i plošně tvarován. Efektní jsou plošné aplikace na stěny, popř. stavba 

příček s různými efekty. Při použití vhodného typu ostřiva je velmi odolný proti oděru. Toho 

je využíváno při kladení podlah, opravách konstrukcí, atd. 
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Obr. 7 Barevná škála geopolymeru Obr. 8 Příklady umělých kamenů 

Aplikace pro stavby a interiér 

Geopolymery lze s výhodou použít při řešení neobvyklých staveb, podlahového topení 

(odlehčený geopolymer). Konstrukčně jsou geopolymery zajímavé také možností obarvit 

přímo jejich hmotu, čímž vznikají zajímavé efekty. 

 

Zařízení laboratoře a výstupy 

Laboratoř má přístrojové vybavení potřebné pro konstrukci geopolymerních kompozitů, tj.: 

- Váhy 

- Mísící zařízení 

- Diamantovou pilu pro řezání keramiky 

- Přímou pilu pro vytváření forem 

- Lis pro zajištění kompaktnosti kompozitů 

 

Kromě toho je v laboratoři umístěn kryogenický nanomlýnek pro mletí nanočástic, který 

slouží pro potřeby laboratoří CxI. Dále se zde nachází řada pecí a sušáren pro výrobu a 

testování geopolymerů. 

 

 
Obr. 9 Kryogenický nanomlýnek RETSCH 

 


