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Výzkumný program
SYNTETICKÉ A BIODEGRADOVATELNÉ POLYMERNÍ SYSTÉMY
Výzkum a vývoj metod přípravy a zpracování homogenních a heterogenních polymerních (syntetických,
biopolymerních) a kompozitních (nano, mikro, dlouhovláknových a strukturních) materiálů. Výzkum a vývoj
materiálových složení a charakterizace jejich struktury a vlastností. Výzkum zpracování takto připravených
materiálů včetně recyklace a degradace s možnou aplikací na konstrukci dílů pro široké oblasti průmyslu
(spotřební, automobilový, bezpečnostní, medicínský, apod.).

Výzkumné aktivity
MULTIFUNKČNÍ POLYMERNÍ A BIOPOLYMERNÍ MATERIÁLY
Výzkum nových, pokročilých, hybridních, hierarchistických a multifunkčních homogenních a heterogenních
polymerů a kompozitů využívajících dostupných plniv a struktur, získaných netradičními postupy přípravy
z průmyslových a obnovitelných zdrojů za účelem přípravy specifických materiálů s požadovanými
vlastnostmi.
Charakterizace materiálových parametrů, morfologie a vlastností materiálů pro různé druhy plniv
od nanometrů přes mikro až po makrorozměry pro různé aplikační schopnosti od ultratenkých struktur,
lehkých konstrukcí až po standardní díly.
PROGRESIVNÍ TECHNOLOGIE A SYSTÉMY A PROCESY
Výzkum v oblasti standardních a pokročilých technologií při přípravě a zpracování polymerů a kompozitů
včetně monitorizace a parametrizace procesů jak v oblasti předvýrobní etapy (hnětení, granulace, 3D tisk),
tak i v oblasti zpracovatelských technologií (vstřikování, mikrobuněčné vstřikování, zpracování kompozitů,
obrábění).
Aplikační výzkum technologií a procesů při zpracování polymerních a biopolymerních materiálů a kompozitů
pro foliové (2D) a objemové (3D) díly.
Výzkum a charakterizace dopadů zpracovatelských technologií na konečné a užitné vlastnosti, na dispergaci
plniva, reologii, morfologii, schopnost degradace.
SIMULACE PROCESŮ S VAZBOU NA KONSTRUKCI DÍLŮ A FOREM
Aplikace simulačních postupů a procesů při návrhu a konstrukci dílů z plastů a bioplastů, kompozitů a při
návrhu a konstrukci forem pro zpracování syntetických a biopolymerních materiálů s predikcí vad a defektů
při aplikací moderních technologických způsobů zpracování.
Verifikace systémů a výsledků pomocí obrazových analýz a testovacích metod a zkoušek.
DEGRADACE A RECYKLACE POLYMERŮ A KOMPOZITŮ
Výzkum mechanizmů, procesů a kinetiky degradace a recyklace syntetických a biopolymerních materiálů
a kompozitů pomocí recyklačních procesů, anaerobních, aerobních a klimatických testů včetně UV záření,
bakteriálního působení a působení mořské vody z hlediska environmentálních a zdravotních aspektů.
Výzkum vlivu procesů a způsobů degradace a recyklace na vlastnosti syntetických a biodegrabidilních
polymerů a kompozitů s vyhodnocením dopadů na aplikační možnosti a životnost dílů a environmentální
aspekty.

