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-realizácia aplikovaného výskumu v oblasti biodegradovateľných
polymérov a polymérov z obnoviteľných zdrojov

- prenos spracovateľských výrobných procesov z laboratórnych
do poloprevádzkových a  prevádzkových podmienok,

- prepojenie výsledkov  výskumu a vývoja s praxou

- podpora malých a stredných podnikov
– variabilnosť prístrojového vybavenia umožní definovať podmienky

spracovateľských  postupov pre podnikateľské subjekty v kategórii 
malých a stredných podnikov

- vzdelávanie študentov najmä v oblasti biodegradovateľných
polymérnych materiálov

– výučba študentov v prevádzkových podmienkach s cieľom prípravy

kvalifikovaných odborníkov pre malé a stredné  podniky – lepšia
pripravenosť absolventov pre prax

Funkcie centra:



- usporadúvanie odborných akcií, seminárov a kurzov

- vzdelávanie  pracovníkov v oblasti spracovania polymérnych
materiálov

-popularizácia polymérov z obnoviteľných zdrojov, 
biodegradovateľných polymérov a výrobkov z nich
v odbornej aj laickej verejnosti

Funkcie centra:



Vybavenie centra  pred začiatkom realizácie 

projektu modernizácie a dobudovania:

- Dvojzávitovkový korotačný vytlačovací stroj s príslušenstvom

- Zariadenie na prípravu liatych fólií (chill-roll technológia) 

pripojiteľné k vytlačovaciemu stroju

- Vysokootáčková dvojstupňová fluidná miešačka

- Univerzálne testovacie zariadenie Zwick

- Vysokotlakový kapilárny reometer Göttfert RG 20



• rastrovací elektrónový mikroskop JEOL s príslušenstvom, 

• kapilárny reometer s možnosťou merania p-v-T diagramov, 
ťažnosti taveniny, tepelnej vodivosti a hustoty taveniny,

• zariadenie na meranie indexu toku taveniny

• DMA zariadenia na meranie dynamicko-mechanických 
vlastností    a TMA analýzu vyvíjaných polymérnych materiálov,

• DSC kalorimeter

• zariadenie na meranie bariérových vlastností proti prieniku 
kyslíka, CO2 a inertných plynov,

• zariadenie na meranie bariérových vlastností proti prieniku 
vodnej pary,

• klimatizačná komora s príslušenstvom

• prístroj na stanovenie rázovej húževnatosti - inštrumentované 
Sharpyho kladivo,

Zariadenia na analýzu štruktúry a vlastností 

spracovávaných materiálov a produktov 

obstarané v rámci projektu:



• zariadenie na vákuové tvarovanie polymérov,

• hydraulický lis s ohrevom a chladením platní,

• linka na koextrudované ploché fólie A-B-A s 
príslušenstvom,

• linka na koextrudované vyfukované fólie A-B-A,

• linka na vyfukované duté výrobky, 

• linka na vytláčanie dutých a otvorených profilov,

• zvlákňovacie zariadenie,

• vstrekovací stroj so sušičkou granulátu a 
temperáciou vstrekovacích foriem,

• linka na povrchovú úpravu polymérov plazmou

Zariadenia a linky  na spracovanie 

polymérov obstarané v rámci projektu:



• Príprava menších množstiev špeciálnych polymérnych 
materiálov vo forme granulátov, resp. produktov vo forme 
fólií

• Testovanie vhodnosti polymérov na spracovanie vybranou 
technológiou (lisovanie, vstrekovanie, vytláčanie, vákuové 
tvarovanie, vyfukovanie, zvlákňovanie)

• Možnosť  povrchovej úpravy polymérov v tvare fólií, dosiek 
a tkanín plazmou pri atmosferickom tlaku

• Možnosť zapojenia sa centra do grantových schém 

• Realizácia zmluvného výskumu pre podnikateľskú sféru

• Realizácia vzdelávacích aktivít pre odbornú verejnosť na 
komerčnej báze

Ponuka služieb


