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SYNPO,  
established in 1952 as a Research Institute for Synthetic 
Resins and Lacquers, has always been a leading represen-
tative of applied research and development of polymers. 
Since 1992, SYNPO is a profit-making company, targeted 
at contract research and development and formulations 
of synthetic polymers, paints, composites and adhesives; 
production of paints, tolling of specialties in polymer 
chemistry; process development in pilot plant and 
production equipment; analysis of polymer materials, and 
testing in accredited laboratories. 

The research departments acquired long-year experience 
in synthesis and application of polyacrylics, epoxies, 
polyurethanes, polyesters, alkyds, and many hybrid 
products, which involve various properties of these 
polymers. SYNPO is an established (20 years) producer 
of two-component paints, mainly polyurethane ones, for 
industrial applications.

Composite materials are being considered for use on future 
generations of reusable launch vehicles in effort to reduce the 
overall vehicle weight. I this estimated, that simply by switching 
to composite materials for fuel tanks, the weight of the tank can 
be reduced to 40 %, which translates to a savings of 14 % in total 
vehicle weight.

Recently the fuel tanks are made of carbon fiber reinforced plastics 
(CFRP) that are based on commercial epoxy systems. With the rapid 
development of launchers and superconductive technologies, 
epoxy resins and their composites are increasingly applied in 
the cryogenic engineering fields. The problem can occur when ther-
mosetting epoxy resins are employed in extremely low temperature 
environments (eg. liquid nitrogen medium 77K). Therefore, the 
surface of CFRP must be protected by polymeric liner with low gas 
permeability and high toughness.

The goal of the project, which was run in close cooperation with 
EADS CASA, was to develop sufficiently effective barrier based on 
thermosetting polymers. During the project, SYNPO has created 
both entirely new composite materials, but also utilized the unique 
techniques for evaluating permeability of gases through such 
materials. Part of the work was also a modification of selected 
polymer systems using appropriate nanostructures.

To fulfill the highly demanding requirements on the project 
results, SYNPO has developed several model systems including 
various ways of deposition with plasma pretreatment.

The results of this project will be beneficial not only for this 
very specific application, but they can also be applied in other 
industrial fields. It is currently considered for the layout of 
pressure vessels.

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

“SYNPO’s participation in this project 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. Cooperation with 
ESA is the result of long term experience of SYNPO and we very appreciate 
this possibility. Very beneficial was also the opportunity of direct cooperation 
with EADS CASA, because it enabled us to work in a top field of application of 
composites, thus making use of all experience and knowledge acquired.”
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Modified nanofibers.
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AFM of PEN system after dispersion by extruder.
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NOSNé raketY
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Využívání kompozitních materiálů je zvažováno pro budoucí 
generaci nosných raket ve snaze snížit jejich celkovou hmotnost. 
Odhaduje se, že pouhou náhradou kompozitními materiály 
může být celková hmotnost palivové nádrže snížena na 40 %, což 
znamená úsporu 14 % celkové hmotnosti. Nicméně kompozitní 
palivové části podléhají různým deformacím, jako je termoelastická 
deformace, či jiné deformace při zatížení, které mohou zhoršovat 
povrchové morfologie. Popsané nedostatky nejen sníží mechanické 
vlastnosti, ale také výrazně zhoršují bariérové vlastnosti.

V poslední době jsou palivové nádrže vyráběny z reaktoplastů 
vyztužených uhlíkovými vlákny (CFRP), které jsou založeny na 
komerčních epoxidových systémech. Díky rychlému rozvoji 
nosných raket a supravodivých technologií, jsou epoxidové 
pryskyřice a jejich kompozity stále více uplatňovány v kryogenních 
technických oborech. Problémy nastávají při použití termosetické 
epoxidové pryskyřice při extrémně nízkých teplotách a prostředích 
(např. medium tekutého dusíku 77K). Z tohoto důvodu musí být 
povrch CFRP chráněn polymerní vložkou s malou propustností pro 
plyny a vysokou houževnatostí.

Cílem projektu řešeného v úzké spolupráci s EADS CASA bylo 
vyvinutí dostatečně účinné bariery na bázi polymerních reaktoplas-
tů. V průběhu řešení SYNPO vytvořilo jednak zcela nové kompozitní 

materiály, ale zároveň využívány unikátní techniky pro hodnocení 
propustnosti plynů přes takovéto hmoty. Součástí formulačních 
prací byla modifikace vybraných polymerních systémů pomocí 
vhodných nanostruktur. Pro dosažení náročných požadavků 
projektového zadání byla v SYNPO vyvinuta celá řada modelových 
systémů s různým způsobem depozice včetně předúpravy 
s využitím plasmy.

Výsledky řešení tohoto projektu budou přínosné i v jiných 
oborech, například je touto technologií zvažována povrchová 
úprava tlakových nádob.

co vám účast v projektu přinesla?

„Účast v projektu byla završením čtyřicetileté výzkumné činnosti a zkušeností 
v oboru aplikace kompozitů pro široké průmyslové použití pro komerční 
zákazníky a také dlouhodobé práce v oblasti aplikace nanočástic 
v epoxidových systémech. Velmi přínosná byla také možnost přímé kooperace 
s EADS CASA, protože nám umožnila pracovat ve špičkovém oboru aplikace 
kompozitů a zúročit všechny nabyté zkušenosti a znalosti.“

vývOj POvrchOvé úPravY NáDrže raketOvéhO Paliva z kOmPOzitu 
S vÝztuHOU Z uhlíkOvýCH vlákEN

SYNPO, 
akciová společnost založená v roce 1952 jako Výzkumný 
ústav syntetických pryskyřic a laků, byla vždy čelním 
představitelem aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti 
polymerů. Od roku 1992 je SYNPO zisková akciová spo-
lečnost, která se zabývá smluvním výzkumem a vývojem 
a formulacemi v oblasti syntetických polymerů, nátě-
rových hmot, kompozitů a lepidel, výrobou nátěrových 
hmot, zakázkovou výrobou specialit v oblasti polymerní 
chemie, vývojem procesů na poloprovozním a výrobním 
zařízení, analýzou polymerních materiálů a zkušebnictvím 
v akreditovaných laboratořích. 

Na pracovištích výzkumných oddělení jsou mnohaleté 
zkušenosti v syntéze a používání polyakrylátů, epoxidů, 
polyuretanů, polyesterů, alkydů a řady hybridních 
produktů spojujících v sobě různé vlastnosti těchto 
polymerů. SYNPO je již 20 let zavedeným výrobcem 
dvousložkových, především polyuretanových nátěrových 
hmot pro průmyslové aplikace.

POlYmerNí liNer

Originální nanovlákna. 

Labyrintní struktura materiálu pro molekuly plynu v polymerním nanokompozitu.


