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 Vysoká flexibilita – schopnost reagovat na potřeby zákazníka.

 130 zaměstnanců.

 Komerční R&D a vývoj produktů v oboru syntetických pryskyřic 

a polymerů, nátěrových hmot, kompozitů a adhesiv. 

 Vývoj v oblasti nanostrukturovaných polymerů a obnovitelných 

surovin.

 Vývoj výrobních postupů na poloprovozních zařízeních 

SYNPO.
 Zakázková výroba specialit, včetně nátěrových hmot.

 Akreditované laboratoře dle ČSN EN ISO/IEC 17025:

– Oddělení analytické a fyzikální chemie

– Oddělení hodnocení a zkoušení

 Kalibrační laboratoř viskozimetrie.

 Partnerství při výchově Ing. i Ph.D. studentů. 
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SYNPO, akciová společnost

Více jak 70 letá historie
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Česká výrobní společnost

• výroba kompozitních materiálů (např. pultruze, RTM) a lepidla

• založena v roce 1992

• 200 zaměstnanců

• 5 000 m2 výrobního prostoru

• vlastní oddělení výzkumu a vývoje

• výroba produktů pro: 

• dopravu (vlaky, autobusy)

• letectví

• vysokonapěťová izolace

• sportovní vybavení

• stavebnictví
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• výzkumné pracoviště aktivně působící ve výzkumu a vývoji v oblasti 

zpracovatelství plastů a pryží, materiálového inženýrství a dalších chemicko-

technologických oborech.

Stěžejní činnosti:

• řešení projektů základního i aplikovaného výzkumu,

• významná orientace na spolupráci s praxí, smluvní výzkum,

• realizace specializovaných doktorských studijních programů.

Založeno: 1. 1. 2011

Počet zaměstnanců: 63 (FTE)

Roční rozpočet: ~ 65 mil Kč
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Cíle projektu

• Vývoj a výzkum hybridních kompozitů a lepidel s velmi dobrými mechanickými 

vlastnostmi, se zvýšenou tepelnou a elektrickou vodivostí pro high-tech aplikace, 

jako např. prvky leteckých konstrukcí a konstrukcí pro vesmírné aplikace, nebo 

adheziva pro lepení senzorů.

• Nalezení vhodných nanoplniv do epoxidových pryskyřic a vývoj technologií jejich 

inkorporace. Důraz kladen na zvýšení smykové pevnosti lepidel při zvýšení jejich 

elektrické a/nebo tepelné vodivosti.

• Další aplikace - epoxidové pryskyřice s obsahem nanoplniv pro zlepšení užitných 

vlastností dlouhovláknových uhlíkových kompozitů. 



 

Výběr nanoplniv
Vhodným kandidátem CNT

6

Uhlíkové nanotrubice (CNT) - podlouhlé útvary, jejichž stěny jsou tvořeny atomy uhlíku o 

průměru 1 až 100 nm a o délce do 100 µm. Mohou být jedno- či vícestěnné.

Výhody použití CNT:

• Tuhost a pevnost, elasticita, lomové schopnosti.

• Youngův modul SWCNT : 1 TPa, 5x více, než u oceli (200 GPa). 

• Hustota CNT: asi 1,2 až 1,4 g.cm-3. 

• Pevnost v tahu SWCNT: 50 GPa - 200 GPa. 

• Tepelná stabilita do 2800°C ve vakuu a 750°C na vzduchu. 

• Dobré tepelné vodiče podél trubky "balistické vedení", ale dobré izolátory k boční ose trubky.. 

• Přenosová kapacita elektrického proudu asi 1000 krát větší než u měděného drátu. 

Z těchto důvodů jsou CNT a uhlíková nanovlákna považována za jednu z nejslibnějších výztuží 

pro další generace vysoce výkonných strukturálních a multifunkčních kompozitů.

Zdroj wiki



 

Dispergace CNT v matrici
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Zdroj: OCSiAl

Díky mimořádné síle a tuhosti materiálu je možno CNT konstruovat 

s poměrem podélnosti  až 132 000 000 : 1, což je výrazně víc než u jiných materiálů.

Obr.: Shodná koncentrace částic (0,1%) ve shodném objemu.



 

Technologie vnášení CNT 
do polymerní matrice

8



 

Vysvětlení pojmů

1014

Izolant
1012

1010 Antistatika

108

Disipace
106

104

Vodivé 

materiály

102

1

10-2

10-4

Resistivity

[Ω cm]

9

Materiál antistatický -

brání nebo omezuje 

triboelektrické nabíjení

(nabíjení třením)

Materiál disipativní -

dovoluje, aby náboj 

migroval po povrchu 

nebo objemem 

(rezistence 105Ω až 

108Ω).

Rezistence je vyjádřena 

poměrem napětí/proud. 

Rozlišuje se objemová 

rezistence, povrchová 

rezistence, rezistence 

mezi dvěma body a 

rezistence k zemi



 

Měření pomocí 4-bodové metody 
(spolupráce MFF UK)

Zapojeni

 Nejpřesnější metoda měření odporu, vodiče 

nemají vliv na měřeni.

 Pro měření se používá stejnosměrného 

proudu.

 Tvrdým proudovým zdrojem lze zabezpečit 

požadovaný proud vzorkem. 

 Ampermetrem/votlmetrem měříme přesnou 

hodnotu proudu/napětí procházející vzorkem.

 Proud a napětí se měří kontinuálně po dobu 

10s a výsledná hodnota napětí je získána 

proložením závislosti.

 Chyba takto získaného napětí není vetší než 

1%.
Obr. 1: Vzorek připravený k měřeni.



 

V-A Charakteristika Epoxy /CNT
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V-A Charakteristika polymeru

 Závislost napětí na proudu je 

lineární, polymer se chová jako 

vodič.

 Vodiče měly se substrátem ideální 

ohmický kontakt, mezi vodiči a 

substrátem se nevytvořila 

potenciálová bariera.

 Ze směrnice lineární závislosti 

vidíme, že odpor vzorku 

R = 1441.2 Ω.

 Měrný odpor ρ = 29.6 Ohm.cm

 Určení odporu touto metodou je 

velmi přesné.
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Porovnání s vodivými sazemi
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Porovnání vodivosti 
různé materiály
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Vyvinuté materiály odpovídají 

polovodičům 0,03 S.cm-1.

Porovnání rozdílných struktur:

• kovy/makro

• CNT/nano

Žluté materiály vysoká proudová odolnost, 

nižší vodivost.



 

Používané vodivé materiály 

Vodivé materiály na bázi stříbra

Inkousty založené na nanočásticích stříbra (AgNPs) představují nejdůležitější komerční 

produkt z oblasti nanotechnologií a nejvíce studovaný produkt  na celém světě.

• nejlepší vodič elektřiny

• nejvyšší vodivost

Vodivé materiály na bázi mědi

• měděné nanočástice ve vodivém inkoustu - velmi atraktivní díky rostoucímu uplatnění 

v elektronickém průmyslu

• vysoká vodivost materiálu v čisté formě

Vodivé materiály na bázi stříbra a mědi – nevýhody

• vysoká cena, 

• omezené technické možnosti tiskových a nánosovacích technik,

• čerpání neobnovitelných přírodních zdrojů. 
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Aplikace

Vysoce vodivé polymerní kompozity pro vodivé struktury připravené pultruzí, tiskem, nátěrové hmoty, 

adheziva, plastové kompozity, elektronické materiály s využitím různých typů vodivých organických 

sloučeniny a anorganických struktur. 

Možná realizace v těchto průmyslových oblastech:

 Pultruzní profily.

 Chytré obalové materiály.

 Elektronické aplikace v automobilovém průmyslu.

 Antistatické obalové materiály.

 Antistatické nátěrové systémy.

 Antikorozní nátěrové systémy.

 Popisovací systémy umožňující tvorbu vodivých vrstev.

Individuální přístup k řešení dané problematiky

 Volba polymerní matrice.

 Modifikace šitá na míru. 

 Příprava masterbatch lehce zamíchatelných do vašich systémů.

 Zvýšení vodivosti – modifikace vodivými polymery. 15



 

Bezpečnost a ochrana zdraví
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Od října 2016 byly na základě vyhodnocení potenciálně nebezpečných vlastností

SWCNT registrovány uhlíkové nanotrubice nařízením Evropské unie o registraci,

hodnocení, autorizaci a omezování chemických látek (REACH). Na základě této

registrace je komercializace SWCNT povolena v EU až do 10 tun.

V současnosti nejsou SWCNT klasifikovány jako karcinogen pro člověka.

Na rozdíl od azbestu se nejadná o rigidní vlákna.



Kontakt: Kateřina Zetková

SYNPO, akciová společnost

S. K. Neumanna 1316

532 07 Pardubice

Telefon: 466 067 298 | mobil: 776 608 760

E-mail: katerina.zetkova@synpo.cz

www.synpo.cz, www.akrylmetal.cz
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