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Popis IA pro Proof of Concept (dle projektové žádosti) 

V rámci Proof of Concept fáze budou ověřovány technologie přípravy kompozitních systémů 

s požadovanými materiálovými parametry při použití odpadních přírodních plniv specifických 

chemických složení. Dále budou řešeny možnosti technických aplikací těchto materiálů 

s vyššími užitnými vlastnostmi. Bude ověřována možnost jejich komercializace a potenciál 

pro průmyslové využití. Na základě ověřených technologií budou připraveny akviziční vzorky 

a jejich technické listy.  

 

Téma projektu vychází ze studia struktur přírodních materiálů a znalostí v oblasti 

polymerních kompozitních systémů, jejich mechanických vlastností a technologií zpracování.  

Cílem projektu je příprava kompozitních systémů s požadovanými materiálovými parametry 

při použití přírodních plniv specifických chemických složení s charakterem zemědělského 

odpadu.  

 

Výstupem projektu budou konkrétní materiálová složení kompozitních systémů s využitím 

odpadních surovin jako plniv, technologie jejich přípravy a materiálové vlastnosti 

odpovídající konkrétním složením přinášejícím požadovanou přidanou hodnotu materiálu 

z hlediska jejich technického využití. 

 

Ověřování technologie 

Ověřování technologie a materiálových vlastností je vedeno tak, aby byly technologie 

přípravy produktu stejně i způsob jeho aplikace realizovatelné za normálních podmínek a 

produkt byl snadno aplikovatelný. 

 

Technologie ověřování je realizována následujícím způsobem: 

1. Doplnění výběru epoxidových pryskyřic podle jejich viskozity; 

2. Zvýšení rozsahu plnění epoxidových pryskyřic namletým plnivem; 

3. Stanovení základní charakteristiky částic plniva;   

4. Vyhodnocení adheze částic plniva k epoxidové matrici; 

5. Posouzení rozmístění částic plniva v objemu vzorků; 

6. Tribologická měření; 

7. Stanovení úbytku materiálu po tribologickém měření; 

8. Stanovení vybraných materiálových parametrů pro přípravu materiálových listů 

k akvizičním vzorkům (tvrdost, modul pružnosti). 

 

 

ad1) Doplnění výběru epoxidových pryskyřic podle jejich viskozity 

V souladu s cílem provést komercionalizaci produktu byl zvýšen počet hodnocených pryskyřic 

na čtyři, které se liší viskozitami, což je důležitý faktor nejen z hlediska použitelnosti 

pryskyřice pro jednotlivé aplikace, ale i z hlediska rychlosti sedimentace plniva a tvorby 
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nehomogenit způsobených přítomností vzduchových bublin v pryskyřici. Cílem tohoto 

rozšíření oproti původně realizovaným experimentům je postihnout vlivy plniva i na další 

vybrané parametry polymerních systémů.  

 

Pro všechny uvažované typy pryskyřic bylo použité jediné vytvrzovací činidlo – P11.  

Pro experimenty byly vybrány následující typy pryskyřic lišících se viskozitou (hodnoty 

viskozity při 25oC) 

 

CHS-Epoxy 531 - 1,5 - 2,3 Pa.s 

CHS-Epoxy 455 - 2,0 - 4,0 Pa.s 

CHS-Epoxy 520 - 12,0 - 14,5 Pa.s 

CHS-Epoxy 324 - 20 - 60 Pa.s 

 

ad2) Zvýšení rozsahu plnění epoxidových pryskyřic namletým plnivem 

Velikost plnění je pro všechny typy pryskyřic stejná a je stanovena na hodnoty 0,1 - 0,2 - 0,5 - 

1,0 - 2,0 - 5,0 - 10,0 - 20,0 a 50,0 dsk.  Oproti původnímu návrhu došlo k rozšíření rozsahu 

plnění tak, aby byl lépe postižen vliv plniva, jehož množství má vliv na tribologické a další 

vybrané mechanické vlastnosti připravených vzorků.  

 

ad3) Stanovení základní charakteristiky částic plniva   

Částice plniva charakteru zemědělského odpadu byly získány mletím původní suroviny na 

nanomlýnu Cryomill. Byly provedeny experimenty s různou délkou mletí, různou velikostí 

mlecích koulí a také při chlazení kapalným dusíkem. Velikosti částic se zásadně neliší, ve 

vzorcích jsou vždy přítomny částice o velikostech v jednotkách mikrometrů, částice 

s průměrem desítek mikrometrů, výjimečně částice o velikosti kolem stovky mikrometrů.  

Namleté částice velmi často vytvářejí shluky.  

 

Byly provedeny experimenty, jejichž cílem bylo stanovení distribuční křivky velikosti částic 

namletého plniva. Tyto experimenty však neposkytly dostatečně vypovídající hodnoty – 

jednalo se využití spektrofotometru, využití sedimentační metody, využití ultracentrifugy. 

Tvar částic, velikost částic a tvorbu shluků zatím nejlépe zobrazuje snímek z rastrovacího 

elektronového mikroskopu. V dalším období bude provedena sítová analýza, která však 

pravděpodobně dostatečně nepostihne určení množství a velikosti částic, jejichž průměr se 

blíží jednotkám mikrometrů.  

 

Rastrovací elektronový mikroskop byl využit také ke stanovení chemického složení plniva – 

EDAX analýza. Tato analýza poskytuje dostatečné informace o chemickém složení a je běžně 

používanou metodou k tomuto stanovení.  
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Obr. 1. Částice plniva získané mletím suroviny. Rastrovací elektronová mikroskopie. 

Ze snímků je vidět, že částice mají různé velikosti a dochází k jejich shlukování. 

 
Obr. 2. EDAX analýza provedená na částicích plniva získaných mletím původní suroviny.  

 

Tabulka1: Chemické složení namletých částic v hmotnostních a atomových % 

prvek C O Na Mg Al Si P S K Ca Fe 

hm.% 52,10 34,20 0,01 0,12 0,19 11,72 0,20 0,08 0,65 0,42 0,31 

at. % 62,44 30,77 0,01 0,07 0,10 6,01 0,09 0,04 0,24 0,15 0,08 
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ad4) Vyhodnocení adheze částic plniva k epoxidové matrici 

Adheze částic plniva k polymerní matrici (pojivu) je pro vytvoření funkčního a kvalitního 

kompozitního systému zásadní. Na následujících snímcích z rastrovacího elektronového 

mikroskopu je zřejmé, že adheze částic k epoxidové pryskyřici je dobrá. Na snímcích nejsou 

patrné volné prostory mezi částicemi a matricí, které by ukazovaly na nízkou kvalitu 

mezifázového rozhraní.  

 

Na obr. 4 jsou patrné určité nehomogenity, které ale nejsou důkazem nízké kvality 

mezifázového rozhraní, ale jedná se o nehomogenitu uvnitř částic plniva. Na snímku je vidět, 

že velikosti částic plniva se pohybují nejvíce v rozmezí jednotek až desítek mikrometrů. 

 

Ačkoli byly tyto snímky pořízeny s využitím zpětně odražených elektronů, lze ze snímků 

obtížně rozpoznat rozložení organicko-anorganických částic plniva v organické matrici.   

 

 
Obr. 3. Epoxidová pryskyřice ChS Epoxy 531 – 5 dsk plniva.  

Snímek z rastrovacího elektronového mikroskopu – výbrus lomové plochy vzorku. 
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Obr. 4. Epoxidová pryskyřice ChS Epoxy 531 – 10 dsk plniva.  

Snímky z rastrovacího elektronového mikroskopu – výbrus lomové plochy vzorku. 

 

 

ad5) Posouzení rozmístění částic plniva v objemu vzorků 

Vzhledem k nízké schopnosti rozlišit rozložení částic organicko-anorganického plniva 

v epoxidové pryskyřici bylo nutné provést EDAX analýzu, kterou by byly identifikovány 

částice plniva v matrici. Na základě přítomnosti anorganických prvků v částicích plniva byla 

provedená analýza založena na stanovení obsahu křemíku a draslíku, jejichž obsah byl 

v organické fázi plniva stanoven jako nejvyšší.  

 

Byly hodnoceny jak lomové plochy vzorků, tak lomové plochy, ze kterých byly připraveny 

výbrusy. Byly provedeny přehledové analýzy – viz obr. 5 až 8, na kterých je provedena 

analýza zahrnující celou tloušťku vzorku (cca 2 mm), stejně jako detailní analýzy vybraných 

částí vzorků obr. 9. 

 

Na základě vyhodnocení výsledků provedených chemických analýz bylo prokázáno, že 

rozložení sledovaných prvků – křemíku a draslíku – je ve všech analyzovaných vzorcích 

homogenní a zvyšuje se s rostoucím zastoupením plniva v matrici. Na základě těchto 

výsledků lze říci, že rozložení částic plniva v objemech vzorků je homogenní a nedochází 

k jejich sedimentaci.  

 

 



 

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 

 

 
Obr. 5. EDAX analýza provedená na lomové ploše vzorku – přehledová mapa. 

Epoxidová pryskyřice ChS Epoxy 531 – 0,1 dsk plniva.   

Analýza zahrnuje prakticky celou tloušťku vzorku - viz měřítko. 
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Obr. 6. EDAX analýza provedená na lomové ploše vzorku – výběr prvků. 

Epoxidová pryskyřice ChS Epoxy 531 – 0,1 dsk plniva.  Z obrázků je zřejmé velmi nízké 

zastoupení částic plniva v matrici.  

Analýza zahrnuje celou tloušťku vzorku - viz měřítko. 

 

 

 

  
Obr. 7. EDAX analýza provedená na výbrusu vzorku – výběr prvků – křemík, draslík. 

Epoxidová pryskyřice ChS Epoxy 531 – 5 dsk plniva.  Z obrázků je zřejmé vyšší zastoupení 

částic plniva v matrici v porovnání s předchozím případem.  

Analýza zahrnuje celou tloušťku vzorku. 
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Obr. 8. EDAX analýza provedená na lomové ploše vzorku – výběr prvků – křemík, draslík. 

Epoxidová pryskyřice ChS Epoxy 531 – 5 dsk plniva.  Z obrázků je zřejmé vyšší zastoupení 

částic plniva v matrici v porovnání s předchozím případem.  

Analýza zahrnuje celou tloušťku vzorku - viz měřítko. 

 

 

  
Obr. 9. EDAX analýza provedená na výbrusu vzorku – výběr prvků – křemík, draslík. 

Epoxidová pryskyřice ChS Epoxy 531 – 5 dsk plniva.  Z obrázků je zřejmé vyšší zastoupení 

částic plniva v matrici v porovnání s předchozím případem.  

Analýza byla provedena pro vybranou plochu vzorku - viz měřítko. 
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ad6) Tribologická měření 

Tribologická měření výše popsaných vzorků nebyla dosud provedena z následujících důvodů. 

Prvním je porucha měřicího zařízení (chyba hlášená sensorem), ke které došlo na konci 

dubna 2014 a která do této doby nebyla vyjasněna. Druhým důvodem je, že pokud nebude 

objasněna příčina vzniku výše uvedené poruchy, která údajně mohla být způsobena při 

standartním měření výše popsaného polymerního vzorku (standardní zatížení, standardní 

podmínky), není umožněno měřit na stávajícím funkčním tribometru, protože by se porucha 

senzoru mohla opakovat. 

 

ad7) Stanovení úbytku materiálu po tribologickém měření 

Tato měření mohou být provedena až po tribologických testech. 

 

ad8) Stanovení vybraných materiálových parametrů pro přípravu materiálových listů 

k akvizičním vzorkům (tvrdost, modul pružnosti) 

Tato měření jsou naplánována pro vzorky, které budou vybrány jako nejvhodnější pro proces 

komercionalizace.  

 

Popis IA pro přípravu komercializace (dle projektové žádosti) 

Polymerní kompozitní systémy plněné přírodními plnivy nacházejí uplatnění v řadě 

technických oblastí. V souladu s materiálovými vlastnostmi připravených vzorků bude 

proveden širší průzkum zájmu o nabízené materiály a technologie. Budou připraveny vhodné 

prezentační podklady, jejichž prostřednictvím se potenciální zájemci z řad výrobců a 

prodejců seznámí s novým materiálem a jeho parametry. Předpokládá se i spolupráce 

s potenciálními zájemci o inovované materiály.  

 

V současné době byly na základě výsledků ověřování technologie vytvořeny podklady pro 

prezentaci, jejichž prostřednictvím budou potenciální zájemci z řad výrobců a prodejců 

seznámeni s novým materiálem. Prezentační podklady jsou koncipovány tak, aby nebyla 

ohrožena obsahová část patentu a užitného vzoru.  

 

Výstup IA pro Proof of Concept (dle projektové žádosti) 

Výstupem Proof of Concept budou konkrétní materiálová složení kompozitních systémů 

s využitím odpadních surovin jako plniv, technologie jejich přípravy a materiálové vlastnosti 

odpovídající konkrétním složením přinášejícím požadovanou přidanou hodnotu materiálu 

z hlediska jeho technického využití. Výstupem bude podaná přihláška vynálezu a přihláška 

nebo udělený užitný vzor. Poté budou výsledky prezentovány odborné veřejnosti – na 

konferencích nebo v odborných časopisech.  
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Na základě výsledků ověřování technologie jsou připravovány podklady pro patent a užitný 

vzor. Byl osloven patentový poradce – Ing. Strnad, se kterým byly domluveny termíny 

(polovina srpna 2014), ve kterých je třeba dodat veškeré podklady pro popis technologie 

přípravy směsí (patent) a materiálová složení a jim odpovídající vybrané mechanické 

parametry (užitný vzor). Po podání uvedených přihlášek bude problematika prezentována na 

odborné konferenci (pravděpodobně Nanocon) nebo v odborném časopise.  

 

Výstup IA pro přípravu komercializace (dle projektové žádosti) 

Bude realizován finální plán komercializace zahrnující jednání s potenciálními partnery ve 

vybrané oblasti, kteří projeví zájem o nové materiálové složení kompozitních systémů 

plněných specifickými plnivy, technologii výroby a materiálové vlastností vykazujících 

zlepšení užitných vlastností. Výstupy budou chráněny podanou přihláškou vynálezu nebo 

podanou přihláškou či získaným užitným vzorem. Komercializace bude podpořena prezentací 

materiálů, jejich výroby a vlastností odborné veřejnosti. 

 

V měsících červen až říjen 2014 bude probíhat příprava komercializace, která bude 

prováděna pracovníkem zaměřeným na tuto problematiku.  

 

Bude proveden úvodní průzkum trhu (do července 2014), dále SWOT analýza, průběžný 

průzkum trhu a závěrečná zpráva (konec roku 2014). Na základě seznámení se s danou 

problematikou bude realizována spolupráce při hodnocení komerčního potenciálu ověřené 

technologie a spolupráce při přípravě propagačních materiálů (technicko-ekonomický popis 

technologie). Na základě provedených průzkumů budou materiály prezentovány vybrané 

odborné veřejnosti, která projeví zájem o výstupy projektu.  

 

Vyhodnocení realizace aktivity 

Z výsledků provedených experimentů vyplývá, že realizace aktivity probíhá podle plánu jak 

v oblasti ověřování technologie, tak v oblasti komercializace produktu a je reálné dosáhnout 

ve stanovených termínech všech předpokládaných výstupů.  

 

Na základě výsledků všech provedených měření je zřejmé, že potenciál využitelnosti 

organicko-anorganického přírodního plniva, které je primárně posuzováno jako zemědělský 

odpad, je vysoký a po vhodné úpravě a zpracování může najít využití v řadě oblastí.  

 

Řešení problematiky dlouhotrvajícího neprovedení dílčích etap Technologie ověřování 

týkajících se nefunkčního senzoru tribometru je v kompetenci vedoucího laboratoře.  

 


