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»  Den s…

   Jan Kratochvíla přijíždí na kole do Polymer Institute Brno, se kterým spojil celý svůj profesní život.

   Na poradě s kolegy z oddělení polypropylenu

   S kolegou Miroslavem Skoumalem u rukávového boxu s katalyzátory. 

»  Den s…Den s...                      

Polymer Institute Brno (PIB) je pracoviště 
specializované na výzkum katalyzátorů 
polymerace olefinů, stabilizačních recep-
tur, vývoj nových typů polyolefinů a ma-
teriálů na jejich bázi a v neposlední řadě 
na technickou pomoc výrobním jednotkám 
a zpracovatelům plastů. Institut s téměř 
šedesátiletou historií nesl do roku 1994 
název Výzkumný ústav makromolekulární 
chemie.

Jan Kratochvíla s institutem spojil celou 
svou pracovní kariéru. Nejprve sem do-
cházel z brněnské Střední průmyslové 
školy chemické na praxi a využíval také 
místní informační technologie. Po studiích 
na Vysoké škole chemicko-technologické 
v Praze se sem vrátil v roce 1980, aby zde 
absolvoval aspiranturu. O čtyři roky později 
zde nastoupil jako výzkumník v oddělení 
polypropylenu.

„Později jsem na několik let přešel do od-
dělení polyetylenu, takže mám zkušenosti 
s oběma typy polyolefinů, se kterými se 
v PIB pracuje. V roce 1992 jsem se vrátil 
k polypropylenu jako vedoucí oddělení,“ 
říká Jan Kratochvíla, který mezitím získal 
i cenné zahraniční zkušenosti díky stáži 
na Tokyo Institute of Technology.

Na čem Jan Kratochvíla se svým týmem 
pracuje? „Děláme především výzkum, vý-
voj a technickou podporu výroby polypro-
pylenu v Unipetrolu RPA. Já osobně jsem 
koordinátorem prací pro Unipetrol a vedu 
projekty, které se týkají technologie výroby. 
Výroba polypropylenu je nesmírně zajíma-
vá a složitá problematika, kde je potřeba 
skloubit teorii s empirickými poznatky. 
Unipetrol produkuje stovky tisíc tun poly-
propylenu, a přitom je potřeba dodržovat 
preciznost a kvalitu srovnatelnou s farma-
ceutickou výrobou. K negativnímu ovlivně-
ní polymerace totiž stačí, když se v miliardě 
molekul propylenu vyskytne například de-
set molekul oxidu uhelnatého,“ vysvětluje.

Aby mohli výzkumníci v PIB modelovat 
výrobu Unipetrolu RPA, mají k dispozici 
laboratorní polymerační reaktory o objemu 
2 až 50 litrů. „Projekty, které řešíme, se liší 
v závislosti na aktuálních potřebách. V pří-
padě, že výroba jede na maximum, řešíme 
často navyšování její kapacity. Jindy se zase 
zaměřujeme na snižování výrobních nákla-
dů, zvyšování kvality či vývoj nových typů 
polymerů,“ vypočítává Jan Kratochvíla.

Konkrétně se jedná zejména o vývoj nových 
polypropylenů Mosten, které musí odpoví-
dat čím dál vyšším nárokům zákazníků. 

Zpracovatelé například dělají stále tenčí 
vlákna, takže materiál musí být kvalitnější, 
aby se vlákna netrhala. Podobná je situace 
u trubek, které musí být schopné snášet 
vysokou teplotu a tlak po celou dobu plá-
nované životnosti.

V souvislosti s předpisy REACH také Jan Kra-
tochvíla se svým týmem pracuje na vývoji 
nových katalyzátorů bez neekologických 
ftalátů. Tyto katalyzátory přitom musí spl-
ňovat vysoké nároky na kvalitu, aby při vý-
robě s jejich použitím nedocházelo k tvorbě 
slepků a vznikalo co nejméně prášku nazý-
vaného pudr. Zároveň by měly být i levnější 
než katalyzátory používané dříve.

Významnou součástí činnosti PIB je rovněž 
řešení případných provozních potíží a re-
klamací. „Většinou je vyřeší technologové 
nebo zaměstnanci ve výrobě sami, ale ob-
čas bývají problémy dlouhodobé. Potom 
jsme požádáni o pomoc, což může zahr-
novat i modifikaci technologie,“ popisuje 
vedoucí oddělení polypropylenu.

Práce výzkumníků v tomto oddělení samo-
zřejmě vyžaduje úzkou spolupráci nejen 
v rámci PIB, ale i s dalšími zaměstnanci sku-
piny Unipetrol. Jan Kratochvíla se na pravi-
delných měsíčních poradách setkává s ko-
legy z Unipetrolu RPA a udržuje kontakt 
i s výzkumníky z Výzkumného ústavu anor-
ganické chemie. „Kromě toho se účastníme 
čtvrtletních koordinačních porad a zhoto-
vujeme čtvrtletní zprávu, kde shrnujeme 
naměřené výsledky a předkládáme návrhy 
na zlepšení.“

Aplikovaný výzkum pro skupinu Unipetrol 
zabírá zaměstnancům PIB většinu času, 
zabývají se však i projekty v rámci základ-
ního výzkumu. Ty pomáhají mladým za-
městnancům získávat potřebné zkušenosti, 
navíc pro institut znamenají i zajímavý fi-
nanční přínos. „Řešíme také určité projek-
ty pro zahraniční firmy, jednak z důvodů 
finančních, ale i kvůli získání know-how 
a také proto, abychom udrželi kontakty se 
světovou špičkou,“ říká Jan Kratochvíla.

A co dělá expert na polypropylen ve svém 
volném čase? „Mám rád aktivní odpočinek 
na horách nebo na chalupě. Také se snažím 
udržovat v kondici, protože jako vedoucí 
oddělení už u práce spíše sedím – u po-
čítače či v autě na cestách do Chemparku 
Záluží – zatímco dříve jsem jako aktivní 
výzkumník trávil více času vestoje. Proto 
jezdím do práce na kole a kdykoliv to jde, 
chodím pěšky,“ uzavírá Jan Kratochvíla, 
usedá na kolo a odjíždí domů.
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Unipetrol (ogil) – Petrochemická výroba skupiny Unipetrol se nachází 
v severočeském Chemparku Záluží. Na tom, aby fungovala lépe a efektivněji, se 
však pracuje také na jihu Moravy. Důležitým členem skupiny Unipetrol je totiž 
tamní výzkumné pracoviště Polymer Institute Brno. Zde již více než 30 let působí 
i Jan Kratochvíla, který v současnosti vede oddělení technologie polypropylenů.

Pomáháme Unipetrolu, aby vyráběl  lépe a efektivněji

   U laboratorního reaktoru s kolegyní Janou Vítkovou

    Vyhodnocení tzv. živé polymerace propylenu umožňující připravit nové 
typy polypropylenu. 

    S kolegou Jiřím Pácem kontroluje Jan Kratochvíla reklamovaný vý-
robek.

    Funkce vedoucího oddělení je spojena s množstvím organizační 
a administrativní práce.
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