
Epoxy CorE

              
Synpo

was founded in 1952 as a state-owned Research Institute 
for Synthetic Resins and Coatings and it has been  
the leading center of applied R&D in polymers ever since. 
Company activities include contract R&D in synthetic 
polymers, paints, composites and adhesives, production  
of paints (AKRYLMETAL, VEROMIX, ZIRAFINOL), tolling  
of specialty polymers, process development, piloting and 
small-scale manufacturing and analyses of polymeric 
materials and testing and certification of products in 
accredited labs. 

The research departments acquired long-year experience 
in synthesis and application of polyacrylics, epoxies, poly-
urethanes, polyesters, alkyds, and many hybrid products, 
which involve various properties of these polymers.  
Synpo has been established producer of two-component 
paints, mainly polyurethane ones, for industrial applica-
tions that are sold under the trademarks AKRYLMETAL, 
VEROMIX, ZIRAFINOL.

The goal of this project was to develop syntactic epoxy foam for 
exploitation in aerospace industry as a part of sandwich composite 
at launchers. Composite materials are being considered for use 
on future generations of reusable launch vehicles in effort to 
reduce the overall vehicle weight. This foam can reduce weight of 
whole launcher by utilization of nanoparticles. Any reduction of 
weight while maintaining end users parameters is very valuable for 
aerospace applications. It can be replaced layer based on Kevlar, 
carbon or glass fibers. Its excellent mechanical properties and 
temperature resistance satisfy required parameters and also keep a 
good adhesion to composite skeleton of launcher. These properties 
could be achieved by hollow glass microballons placed in epoxy 
system, it was also necessary to come up with the best dispersion 
method of these microballons using a binder system containing 
nanoparticles. Such material is available only on the US market and 
supply it to Europe is not convenient both for pricing reasons and 
key properties (low density and resistance to pressure).

The following key requirements were defined:

•  Thickness 1-3 mm
•  Density lower than 700 kg/m3 
•  Low flammability 
•  Curing at 180 °C and pressure of around 3 bars (co-curable with 

standard epoxy CFRP materials) 

The expected properties were fully satisfied and in some cases 
they were better than expected. For further industrial application 
it is necessary to manufacture production equipment which will 
be able to produce standard product.

What would you name as main benefits of the project to you 
and your company?

“Synpo participation in the ESA projects is a result 
of forty years’ experience in the field of composites 
application for commercial customers and long 
term work in the field of nanoparticles applications 
in epoxy systems. These applications have been 
studied since 2000 year for Spolchemie as one of 
the most known producers of epoxy resin and its 
customers around the whole world. Cooperation 
with ESA is the result of long term experience of 
Synpo and we very appreciate this possibility.”

launcherS

Development of polymer material baSeD on epoxy filleD foam  
for application in epoxy core foil

Project duration: 2012 to 2015 
Project manager: Martin Kaška 
martin.kaska@synpo.cz
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Epoxy CorE

noSné rakety

Trvání projektu: 2012 až 2015 
Vedoucí projektu: Martin Kaška 
martin.kaska@synpo.cz

Cílem projektu bylo vyvinout syntaktickou epoxidovou pěnu pro 
použití v kosmonautice jako součást sendvičového kompozitu pro 
nosné rakety. Tato pěna s využitím nanočástic významně zmenší 
hmotnost celé rakety při nahrazení vrstvy epoxidového kompozitu 
na bázi kevlarových, karbonových a skleněných vláken. Jakákoliv 
úspora hmotnosti materiálu při zachování užitných vlastností je 
v leteckých a kosmických aplikacích velmi ceněna. Současně její 
mechanické a teplotní odolnosti splňují požadované parametry 
s excelentní adhezí ke kompozitnímu skeletu nosné rakety. Těchto 
vlastností mohlo být dosaženo pomocí malých dutých skleněných 
kuliček umístěných v epoxidu, současně bylo potřeba přijít i s co 
nejlepší dispergací těchto kuliček pomocí pojivového systému 
obsahujícího nanočástice. Potenciální epoxidová pěna je již 
k dispozici na trhu v USA, ale do Evropy se dodává za příliš vysoké 
ceny a navíc nevyhovuje plně z hlediska požadované nízké měrné 
hmotnosti a odolnosti tlaku při lisování výrobku.

Byly definovány následující klíčové požadavky: 

•  Tloušťka 1-3 mm
•  Hustota menší než 700 kg/m3

•  Nízká hořlavost
•  Vytvrzování při 180 °C za tlaku 3 bary a dobrá kompatibilita se 

standardními CFRP kompozitními vrstvami

Těchto vlastností bylo u vyvinutého materiálu plně dosaženo. 
Některé parametry dokonce předčí cílové hodnoty. Pro průmys-
lové využití je ovšem nutno dokončit výrobní zařízení, které bude 
schopno reprodukovatelně produkovat tento typ výrobku.

co vám účast v projektu přinesla?

„Účast v projektu byla završením čtyřicetileté 
výzkumné činnosti Synpo v oboru aplikace kom-
pozitů pro široké průmyslové použití pro komerční 
zákazníky a také dlouhodobé práce v oblasti 
aplikace nanočástic v epoxidových systémech. Tyto 
aplikace byly původně iniciovány již v roce 2000 
pro Spolek pro chemickou a hutní výrobu, Ústí nad 
Labem jako jednoho z nejvýznamnějších světových 
výrobců epoxidů a jeho zákazníky po celém 
světě. Spolupráce s ESA je tak v podstatě logickým 
zhodnocením dlouhodobých zkušeností Synpo.“

vývoj polymerního materiálu na bázi plněné epoxiDové pěny  
pro aplikaci v epoxy core páSu

Detail mikrokuliček v epoxidové pěně. Zdroj: Synpo

Synpo

je společnost založená v roce 1952 jako Výzkumný ústav 
syntetických pryskyřic a laků. Byla vždy čelním představi-
telem aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti polymerů. 
Od roku 1992 je Synpo akciová společnost, která se zabývá 
smluvním výzkumem a vývojem a formulacemi v oblasti 
syntetických polymerů, nátěrových hmot, kompozitů 
a lepidel, výrobou nátěrových hmot (AKRYLMETAL, 
VEROMIX, ZIRAFINOL), zakázkovou výrobou specialit 
v oblasti polymerní chemie, vývojem procesů na polo-
provozním a výrobním zařízení a analýzou polymerních 
materiálů a zkušebnictvím v akreditovaných laboratořích.

Pracoviště výzkumných oddělení mají mnohaleté zkuše-
nosti v syntéze a používání polyakrylátů (jak rozpouště-
dlových, tak vodou ředitelných), epoxidů, polyurethanů, 
polyesterů, alkydů a řady hybridních produktů, spojujících 
v sobě různé vlastnosti těchto polymerů. Synpo je 
zavedeným výrobcem dvousložkových, především 
polyuretanových nátěrových hmot pro průmyslové 
aplikace, které jsou prodávány pod ochrannými značkami 
AKRYLMETAL, VEROMIX, ZIRAFINOL.
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