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Uplatnenie výsledkov projektu 

Výsledky riešenia projektu budú realizované vo VÚCHV, a.s. Svit na existujúcej kontinuálnej 
linke pre výrobu polypropylénových strižových vlákien. 

CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKOV  

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cie ľov projektu v slovenskom jazyku  
(max. 20 riadkov) 

Cieľom projektu bolo vyriešiť nové progresívne modifikované polypropylénové (ďalej len PP) 
vlákna krátkych rezov určené pre aplikáciu do silikátových kompozitov so zlepšenými 
úžitkovými vlastnosťami, kontinuálnu technológiu ich prípravy a vypracovať komplexné 
technologické podklady pre realizáciu ich výroby. 
Výsledkami riešenia projektu sú: 
- 2 nové výrobky a to mikromletým vápencom, resp. nanosilikátom aditivované progresívne 
mikro- (podľa PP 50034-2011), resp. nanoaditivované (podľa PP50035-2011) PP vlákna 
krátkych rezov s kruhovým alebo modifikovaným profilom "hviezdica" so zlepšenou 
kompatibilitou a afinitou k silikátovej matrici cementových kompozitov, zabezpečujúce 
zlepšenie spracovateľských vlastnostností čerstvých vláknobetónov a významné zlepšenie 
úžitkových vlastností zatvrdnutých vláknobetónov v porovnaní so štandardnými 
nemodifikovanými PP vláknami krázkych rezov kruhového profilu. 
- 2 overené kontinuálne technológie výroby a to progresívnych mikro- a nanoaditivovaných 
PP vlákien krátkych rezov na existujúcej kontinuálnej linke pre výrobu PP strižových vlákien 
F20 vo VÚCHV, a.s. Svit. 
- Vypracované komplexné technologické podklady (Technologické reglementy - normy 
technologického režimu pre kontinuálnu výrobu, Technická špecifikácia nových výrobkov) pre 
zavedenie výroby progresívnych mikro- a nanoaditivovaných PP vlákien krátkych rezov pre 
silikátové kompozity. 
Všetky plánované ciele projektu boli splnené v plnom rozsahu a s pozitívnym výsledkom. 
 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cie ľov projektu v anglickom jazyku  
(max. 20 riadkov) 

The aim of this project had been: 
- to prepare a new progressive modified staple polypropylene (PP) fibres determined for an 
application into silicate inorganic concrete composites, 
- to solve their preparation by continuous technology, 
- to elaborate  the complex technological manuals for realization of their  production. 
The results of project solution are: 
- 2 new products – progressive micro- and nanoadditived staple PP fibres with the circle or 
five arm star cross section profile modified either by micromilled calcite (according to PP 
50034-2011) or by inorganic nanoadditive (according to PP 50035-2011) having the improved 
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compatibility and affinity to the silicate inorganic matrix of concrete composites. These fibres 
provide the improvement of processability of such fulfilled fresh concretes and significant 
better end-use properties of mature concretes in comparison with concretes containing the 
standard unmodified staple PP fibres, 
- 2 verified continuous technologies for preparation of  progressive staple PP fibres modified 
either by micromilled calcite or nanoadditive at the existing continual line F20 for the 
production of staple PP fibres in VÚCHV, a.s. Svit, 
- the manual of complex technology for the implementation of production of progressive 
micro- and nanoadditived staple PP fibres for the silicate inorganic concrete composites. 
The all expected aims of this project were fulfilled with the positive results. 
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