
Projekt se zabývá výzkumem kompozitních cementových materiálů na bázi
anorganických složek se schopností monitorovat stavy stavebních konstrukcí, zejména
detekovat přetížení průvlaků a sloupů za pomoci převodu mechanického zatížení na měřitelný
elektrický signál. Jelikož prostředí cementové matrice rovněž způsobuje korozi elektrod
i betonářské výztuže, bude snahou eliminovat tyto nežádoucí korozivní pochody.
Jedním z cílů projektu je i využití obnovitelných zdrojů.

Detailní pochopení problematiky chování konstrukce zatížené vysokorychlostním
namáháním. V rámci řešení projektu budou navrženy pokročilé konstrukce pro absorbci
rázové energie a bude proveden detailní výzkum jejich chování při vysokých rychlostech
deformace. Součástí projektu bude také výzkum vlivu přítomnosti nanočástic v jádrovém
materiálu.

GA13-22945S
Výzkum pokročilých konstrukcí pro absorpci rázové energie a jejich
chování při vysokých rychlostech deformace

FR-TI3/485
Sledování stavu stavebních konstrukcí pomocí elektricky vodivých
prvků s modifikovanou cementovou matricí
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Projekt se zabývá výzkumem, vývojem a aplikací pokročilých materiálů, zkušebních metod
a souvisejících technologií určených pro zvýšení ochrany a bezpečnosti. Specifické výsledky
jsou zaměřeny na zvýšení bezpečnosti obyvatel, ochranu kritické infrastruktury, obranu
a národní bezpečnost. Hlavní aplikace jsou plánovány v oblasti ochrany proti výbuchu
(náhodnému nebo záměrnému) a balistické ochrany.
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TA 04020835
Hydraulická pojiva připravená na bázi druhotných surovin

Cílem projektu je zhodnocení odpadních kalů z těžby a praní vápence - průmyslové druhotné
suroviny, pro kterou dosud nebylo nalezeno vhodné využití. Tyto suroviny, ač jsou ekologicky
nezávadné, se v současné době skladují v odkališti a s pokračující hlavní výrobou jejich
skladované množství přibývá. Předmětem projektu bude výzkum a vývoj hydraulických
anorganických pojivových materiálů, při jejichž výrobě budou tyto odpadní materiály využity
jako surovinová složka. Výstup výzkumných prací bude mít tedy jednak příznivý dopad
ekologický, jednak ekonomický, neboť dojde k sofistikovanému zhodnocení nevyužívaných
druhotných surovin.

GAP104/12/1494
Speciální cementová pojiva pro imobilizaci toxických prvků

Náplní navrhovaného projektu je výzkum speciálních pojiv pro imobilizaci toxických prvků.
Základem pojiv pro stabilizaci anorganických kontaminantů budou speciální slínky
s vybranými minoritními prvky zabudovanými ve struktuře slínkových silikátů. Podstatou
bude využití upravené struktury silikátů k vázání potenciálně nebezpečných prvků a k tvorbě
pojivových hydrosilikátů zabezpečujících pevnost hydratované hmoty. Zároveň bude řešen
i vliv dalších přísad pro podporu imobilizace a zlepšení technologických vlastností pojiv.

Předmětem projektu je výzkum a vývoj nové progresívní technologie zpracování tuhých
odpadních materiálů z výroby minerální vlny s příznivým enviromentálním dopadem
na životní prostředí. Řešení bude směřováno do oblasti úspory přírodních zdrojů vývojem
enviromentálně šetrných technologií výroby stavebních hmot na úrovni světové novosti.
Použití tuhých zbytků z výroby minerální vlny bude mít příznivý ekonomický i ekologický
dopad a výrazně sníží množství těchto převážně skládkovaných odpadů.

TA 02021147
Výzkum a vývoj optimálních environmentálně šetrných technologií pro nové
a progresivní využití tuhých odpadních materiálů z výroby minerální vlny
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FR-TI1/216 Požárně odolné kompozitní prvky
vyrobené speciální technologií s využitím druhotných surovin

Programový projekt řešil výzkum nových požárně odolných kompozitů určených
pro výrobu stavebních prvků dle požadavků trhu. Ekologickým přínosem bylo použití
druhotných surovin při zachování vlastností vyvinuté hmoty. Vlastnosti výsledného
kompozitu se ověřovaly pomocí souběžně vyvíjené laboratorní metodiky zkoušek
požární odolnosti.

FI-IM5/161
Nová koncepce prefabrikovaných stavebních dílců
z vláknocementových desek ČDZ Praha, a.s. pro dřevostavby
a nízkoenergetické domy

Projekt řešil výzkum nových vláknocementových desek v ČDZ Praha, závod Černousy
za účelem posílení jejich vyšší uplatnitelnosti ve stavebnictví ČR. Na základě
laboratorních a trvanlivostních zkoušek byl sestaven komplexní přehled technických
parametrů celého sortimentu v konstrukci fasád, podlah, stropů, dělIcích konstrukcí
a v oblasti zvukových a požárních izolací. Na základě zpracovaných informací byly
navrženy typové konstrukce, byly cíleně odzkoušeny z hlediska fyzikálně-mechanických,
tepelně-technických, akustických vlastností a rovněž požární odolnosti.

FI-IM3/053
Výzkum možností rozšíření výroby jemně mletých druhotných surovin
pro použití v hydraulických pojivech

Modernizace technologie jemného mletí druhotných surovin a rozšíření sortimentu.
Použití speciální technologie umožňující třídit pomleté částice podle velikosti zajišťuje
velmi dobrou kontrolu nad výslednými parametry výrobků. Připravené jemně mleté
druhotné suroviny byly použity ve speciálních aplikacích, jako jsou např. vysoko-
hodnotné betony, kde zajišťují zlepšení odolnosti proti agresivním látkám, delší životnost
a především snížení nákladů na výrobu, které není na úkor kvalitativních parametrů.
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Pomocí vhodných vylehčujIcích složek dojde ke snížení objemové hmotnosti
vláknocementových výrobků (např.: obkladové dílce,balkonové výplně, lehké dělící
příčky,  ...) o cca 25 %, což přinese snížení nákladů na manipulaci, dopravu a montáž.
Každý typ výrobku má z hlediska svého funkčního využití specifické požadavky na finální
fyzikálně-mechanické vlastnosti.

TA 02021147
Lehké vláknocementové kompozitní dílce

Cílem projektu byl výzkum materiálů vhodných pro absorpci rázové vlny a pro zachycení
případných fragmentů. Tyto materiály byly následně v rámci projektu užity pro návrh
a výrobu bezpečnostních odpadkových košů odolných výbuchu různých hladin odolnosti,
bezpečnostních úložných schránek odolných výbuchu a bezpečnostních schránek
pro izolaci a transport podezřelých objektů.

TA01010975
Protivýbuchové systémy aplikované v ochraně obyvatelstva

1M06005
Centrum integrovaného výzkumu anorganických kompozitů

Projekt je zaměřen na integrovaný výzkum základních problémů, podmiňujících
tvorbu nových variant vysoce jakostních anorganických kompozitů, určených
pro následné užití na produkty pro stavební a technické aplikace. Výchozí pozici
zaujímá program výzkum ve VUSTAH Brno, orientovaný na optimalizaci specifických
vlastností vápna, cementu a aktivních přídavných anorganických složek, specifický
program výzkumu možností a podmínek tvorby rovnoměrných heterogenních směsí
a specifické problematice výzkumu technologie vápennokřemičitých, vláknocementových
(extrudovaných).
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