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POPIS IA PRO PROOF OF CONCEPT (DLE PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI) 

V rámci Proof of Concept fáze budou realizovány funkční a optimalizační zkoušky navržené 

technologie z hlediska materiálových možností a konstrukčních parametrů textilních 

struktur. Fáze bude ukončena vytvořením kompletní technické dokumentace. Začnou 

přípravy pro komercializaci (průzkum trhu, školení v oblasti komercializace, ochrany 

duševního vlastnictví, apod.). 

 

VÝSTUP IA PRO PROOF OF CONCEPT (DLE PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI) 

Výstupem fáze Proof of Concept bude vymezení materiálových a konstrukčních možností, 

katalog výrobků vhodných pro komerční využití (např. textilie s nanovlákennou přízí 

s nastavitelnou roztečí příze), technická a výkresová dokumentace stroje. Prezentace 

navržené technologie výroby textilní struktury na významných veletrzích, konferencích a v  

odborných časopisech. Ochrana duševního vlastnictví navržené technologie a finálních 

výrobků formou patentu a užitných vzorů, prototypu textilie. 

 

POPIS IA PRO PŘÍPRAVU KOMERCIALIZACE (DLE PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI) 

Ve fázi přípravy komercializace budou využity dva potenciální přístupy: odprodej licence a 

výzkumná spolupráce jako služba. Bude proveden detailnější průzkum zájmu o nabízenou 

technologii a její možné produkty, vymezení okruhu potenciálních zákazníku z hlediska 

používaných technologií výroby a zpracovávaných materiálů. Materiálová a konstrukční 

optimalizace navržené technologie plynoucí z průzkumu trhu a požadavků potenciálních 

zákazníků – odběratelů jak vlastní technologie tak možných výrobků. 

 

VÝSTUP IA PRO PŘÍPRAVU KOMERCIALIZACE (DLE PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI) 

Bude realizován finální plán komercializace zahrnující vyhledávání a jednání s potenciálními 

partnery, v případě nalezení partnera bude výstupem smlouva o výzkumné spolupráci, 

případně prodej licence. Ochrana duševního vlastnictví bude zajištěna užitnými vzory a 

přihláškou patentu. Aktivní účast na konferencích, domácích a zahraničních veletrzích, 

publikace v odborných časopisech, a to pro oblasti relevantní danému výrobku apod. 

 

ZHODNOCENÍ IA PRO PROOF OF CONCEPT - OBDOBÍ 07 – 12/14  

Řešení problematiky naplánované v IA pro Proof of Concept v období 07 – 12/14 je možné 

rozčlenit do níže uvedených celků: 

1) optimalizační zkoušky navržené technologie z hlediska materiálových možností a 

konstrukčních parametrů textilních struktur, 

2) průzkum trhu, 

3) propagace a publikační činnost IA. 

 

AD 1) Optimalizační zkoušky navržené technologie z hlediska materiálových možností a 

konstrukčních parametrů textilních struktur 
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Byly realizovány funkční a optimalizační zkoušky navržené technologie z hlediska 

materiálových možností a konstrukčních parametrů textilních struktur. Na základě testování 

poloprovozní technologie je možné vyčlenit čtyři základní nosné materiálové skupiny vláken, 

pro které je navržená technologie výroby textilních struktur prioritní. Jedná se o: délkové 

útvary s nano-povrchem (nebo s jiným definovaným nánosem), monofilová dutá vlákna, 

optická vlákna a vlákna křehká (sklo, čedič, uhlík).  Z hlediska aplikovaného polymeru pro 

kolmé pojení, je možné aplikovat dva druhy lepidel: první skupina jsou vysoce teplotně 

odolného PUR lepidla, druhá skupina jsou tavné lepidla a samolepící lepidla bez obsahu rozpouštědel 

(velká skupina polyolefíny).   

 

AD 2) Průzkum trhu v rámci IA 

V rámci první fáze IA pro Proof of Concept v období 07-12/14 byl proveden průzkum trhu 

zaměřený technické textilie, textilie interiérového charakteru (včetně automobilu).  

Klasická technologie (tkaní, pletení) součastně používaná na tru pro výrobu 2D a 3D 

textilních struktur z nití, má v případě zpracování speciálních vláken typu nanovlákenné 

vrstvy, monofilová dutá vlákna, optická vlákna, problém s mechanickými vlastnostmi během 

zpracování. Tyto vlákna v ploše textile, jsou z důvodu provázání nití klasickými technologiemi 

nezpracovatelné. Provázáním jsou nitě namáhány na tak a ohyb, což je nevýhodou u 

speciálních materiálů, u kterých dochází z důvodu ohybových sil k deformaci nebo 

k destrukci (narušení).  

Na základě výše uvedených skutečností, průzkum trhu je směřován na technické textilie a 

interiérové textilie využívající zmiňovaná vlákna. Z dosavadního průzkumu trhu plynou níže 

uvedené nosné aplikace: 

 oblast nanovlákenných nosičů biomasy pro fluidní reaktory – čištění odpadních vod, 

 oblast teplosměnných ploch - polymerní výměníky s dutými vlákny - výměníky tepla a 

její aplikace do automobilových chladičů, 

 oblast optických vláken zpracovaných v ploše textilní struktury s aplikací svítidla, 

reklamní prvek, interiérová aplikace v automobilu pro nasvícení interiéru auta, 

reklama, 

 kompositní materiály s textilní výztuží obsahující vysocepevnostní materiál typu sklo, 

uhlík, čedič, kevlar apod. 

 

AD 3) Propagace, konference a publikační činnost IA 

V rámci IA pro Proof of Concept v období 07-12/14, byla realizována následující propagační a 

prezentační činnost: 

 navržená technologie byla prezentovaná tuzemským a zahraničním partnerům 

(Turecko, Polsko, Německo, Preciosa, GRUND, UMPRUM, VUT), 

 prezentace v rámci mezinárodní konference STRUTEX (1.12-2.12.2014) – aktivní účast 

– přednáška „MANUFACTURING OF PLANAR TEXTILE FABRIC STRUCTURES BONDED 

BY PERPENDICULAR LAYING OF POLYMER MELT”, 
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 připravený informační leták + desky (dodávka 5. 12. 2014) pro prezentaci vzorků a 

celé technologie 

 přihláška na světovou výstavu ITMA (International Textile MAchinery exhibition) Miláno 

2015 (12.11. - 19. 11. 2015, potvrzení účasti vystavovatelem) 

 

HODNOCENÍ REALIZACE IA V OBDOBÍ 07-12/14 

Výstupem IA pro Proof of Concept (dle projektové žádosti) je vymezení materiálových a 

konstrukčních možností, katalog výrobků vhodných pro komerční využití, technická a 

výkresová dokumentace stroje. Prezentace navržené technologie výroby textilní struktury na 

významných veletrzích, konferencích a v  odborných časopisech. Ochrana duševního 

vlastnictví navržené technologie a finálních výrobků formou patentu a užitných vzorů, 

prototypu textilie. 

Na základě činností IA a dosažených výsledků vyplývá, že realizace IA probíhá dle plánu jak 

v oblasti testování a realizace funkčních a optimalizačních zkoušek navržené technologie, tak 

v oblasti komercializace.  

 

Na základě výsledků, funkčních a optimalizačních zkoušek poloprovozní technologie je 

možné stanovit, že bude na trh dodáno unikátní know – how související s výrobou plošných 

textilních struktur ze speciálních materiálů, u kterých při zpracování dochází k minimálnímu, 

téměř nulové namáhání v ohybu. Aplikace těchto výrobků, podložených ochranou duševního 

vlastnictví se předpokládá ve čtyřech nosných aplikacích:  

 NOSIČ BIOMASY PRO BIOREAKTOR,  

 POLYMERNÍ VÝMĚNÍKY S DUTÝMI VLÁKNY - VÝMĚNÍKY TEPLA A JEJÍ APLIKACE DO 

AUTOMOBILOVÝCH CHLADIČŮ,  

 OPTICKÝ PRVEK V PLOŠE - VYUŽITÍ OPTICKÝCH VLÁKEN V PLOŠE,  

 KOMPOSITNÍ MATERIÁLY – využití uhlíkových, skleněných a čedičových a nitinolových 

vláken. 

 

 

    
 


