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Vedecké zameranie
ÚACH SAV

Vývoj a optimalizácia
nových anorganických,
hybridných a
bioanorganických
materiálov

Štúdium javov a reakcií
v anorganických
sústavách a štúdium
vzťahov medzi zložením
a vlastnosťami látok

Vývoj nových
metód pre štúdium
vlastností látok

Oddelenie keramiky
Vývoj keramických materiálov pre aplikácie vyžadujúce vysokú odolnosť voči oteru, vysokoteplotné aplikácie, transparentných materiálov, keramických neoxidových kompozitov s vysokou
tepelnou alebo elektrickou vodivosťou, luminoforov a biokeramiky.

Oddelenie hydrosilikátov
Výskum modifikovaných vrstevnatých nanočastíc a ich hybridných materiálov a nanokompozitov
pre materiálové, medicínske a environmentálne aplikácie. Vývoj metód pre štúdúdium vlastností
takýchto materiálov.

Pracoviská
ÚACH SAV

Oddelenie taveninových sústav Výskum základných fyzikálno-chemických vlastností, ku ktorým patria fázové rovnováhy, hustota,
elektrická vodivosť, viskozita, medzifázové a povrchové napätie taveninových sústav so zameraním
na luoridové systémy na báze tantalu, titánu a hliníka.

Oddelenie teoretickej chémie
Vývoj výpočtových metód na výpočet a analýzu vlastností systémov obsahujúcich ťažké prvky so
zahrnutím relativistických efektov a metód, ktoré sa zaoberajú elektrónovou koreláciou v
molekulách a tuhých látkach. Kombinovanie experimentálnych metód s presnými DFT výpočtami v
tuhej fáze aby sa získali nové informácie o vlastnostiach hybridných nanomateriálov

Vitrum Laugaricio
Spojené pracovisko ÚACh SAV, TNUAD a FChPT STU v Trenčíne, ktoré sa sústreďuje na štúdium
vzťahov medzi zložením, štruktúrou a fyzikálnymi vlastnosťami anorganických nekovových
materiálov, predovšetkým skiel.

Anorganická
chémia

FCh

ACh

Zaoberá sa študiom
tvorby zlúčenín, štruktúr
a reakcií chemických
prvkov a ich zlúčenín

Fyzikálna
chémia

Zaoberá sa fyzikálnymi
vlastnosťami chemických
sústav a vysvetľuje deje ktoré
v sústavách prebiehajú

Anorganická
technológia a
materiály
ATM
Zaoberá sa štúdiom nových
typov materiálov
nízkoodpadových technológií
a vysokoteplotných procesov

Študijné
programy
ÚACH SAV ponúka možnosť študovať v troch
študijných programoch. Nakoľko je ÚACH SAV externá
vzdelávacia inštitúcia, štúdium prebieha v spolupráci
s univerzitami.

•

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave (Fyzikálna chémia, Anorganická
chémia)

•

Fakulta chemickej a potravinovej technológie
Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave
Anorganická technológia a materiály)

•

Témy PhD prác pre
akademický rok
2021 / 2022

ACh

Materiály pre anódy batérií
ATM

Lantanoidmi dopované termoelektrické materiály na báze delafositu
Príprava lantanoidmi dopovaných materiálov pre prípravu Na anód s cieľom zlepšenia ich
termoelektrických vlastností, predovšetkým zvýšením ich elektrickej a znížením tepelnej vodivosti.

Príprava keramických anód pre sodíkové batérie
Vývoj nových keramických anód na báze karbid kremičitý/uhlík (SiC/C) s kontrolovanou pórovitosťou,
ktoré budú slúžiť ako matrica na nanášanie sodíka.

doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD. e-mail: zoltan.lences@savba.sk

FCh
ACh
ATM

FCh

Biomateriály
Vývoj funkčne gradientných biomateriálov na báze nitridovej
keramiky
Vývoj a charakterizácia nových keramických biomateriálov

ACh
ATM

Príprava a charakterizácia biomateriálov pre potenciálne využitie ako náhrady ľudských
kostí.

Ing. Monika Tatarková, PhD. e-mail: monika.tatarkova@savba.sk

ACh

Keramické materiály
ATM

Vplyv chemického zloženia hraníc zŕn v nitridovej keramike na jej mechanické
vlastnosti
Cieľom je experimentálne overiť predpoklady vyplývajúce zo simulačných experimentov, že rôzny
obsah prídavkov prvkov vzácnych zemín v nitridovej keramike má za následok významne odlišné
mechanické vlastnosti.

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. pavol.sajgalik@savba.sk

Príprava a charakterizácia Si3N4 mikroguličiek vhodných pre 3D tlač
Príprava a charakterizácia Si3N4 mikro guličiek s prídavkom bio kompatibilnej spekacej prísady
pomocou granulácie vymrazovaním s následnou lyofilizáciou. Hlavným cieľom bude príprava mikro
guličiek s definovanou pórovitosťou a dostatočnou pevnosťou po predspekaní. Tieto vlastnosti budú
nevyhnutné pri príprave suspenzie pre 3D tlač pórovitých štruktúr technikou direct-ink-writing
process.

doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD. miroslav.hnatko@savba.sk

ACh

Keramické materiály
ATM

Nové spôsoby spájania pokročilých keramických materiálov
Vývoj spoľahlivých, cenovo nenáročných a ľahko realizovateľných metód spájania je kľúčovým
faktorom pre tvorbu novej generácie jadrových reaktorov a vesmírnych telies. Hlavným cieľom práce
bude vyvinúť nové spôsoby spájania keramických materiálov na báze karbidu kremičitého k
rovnakým, ale aj výrazne odlišným (napr. kovovým) materiálom.

Vývoj nových pokročilých
vysokoteplotnými vlastnosťami

keramických

materiálov

so

zlepšenými

Syntéza a charakterizácia nových keramických pokročilých materiálov na báze žiaruvzdorných
zlúčenín prechodných kovov a ich kompozitov. Cieľom bude vyvinúť materiál, ktorý spĺňa náročné
požiadavky vesmírneho priemyslu, akými sú odolnosť proti mnohonásobnej ablácií pri teplotách
presahujúcich 2200°C.

Ing. Peter Tatarko, PhD. peter.tatarko@savba.sk
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ACh
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Hybridné nanokompozity
ACh
ATM

Kompozitné materiály na báze vrstevnatých hydrosilikátov a katiónových
polymérov
Optimalizácia procesu prípravy kompozitných materiálov na báze vrstevnatých aluminosilikátov z
hľadiska ich využitia, napríklad ako adsorbentov, katalyzátorov alebo materiálov s
antibakteriálnymi vlastnosťami.

Ing. Helena Pálková, PhD. helena.palkova@savba.sk
FCh

Kompozity hydrogélov s vrstevnatými kremičitanmi a farbivami s
fotosenzibilizačným a antimikrobiálnym účinkom
Príprava a charakterizácia fotoaktívnych kompozitov hydrogélov s antimikrobiálnym účinkom.

prof. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc. e-mail: juraj.bujdak@savba.sk
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Taveninové sústavy
Fyzikálno-chemická analýza tavenín ľahkých lantanoidov
Analýza vybraných fluoridových taveninových systémov lantanoidov z hľadiska fázových
rovnováh, termochemických charakteristík, objemových, povrchových a transportných vlastností.

Ing. Blanka Kubíková, PhD. e-mail: blanka.kubikova@savba.sk

Ternárne fluoridy pre moderné aplikácie

ACh
ATM

Predmetom práce bude štúdium ternárnych anorganických fluoridov pre moderné aplikácie v
oblastiach energetiky.

doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc. miroslav.boca@savba.sk

ACh

Taveninové sústavy
ATM

Fluoridové taveninové systémy s potenciálom využitia v elektrochemickej
výrobe hliníka
Práca je zameraná na fázovú a štruktúrnu analýzu systémov MF−AlF3 (M = Na, K a Rb) s prídavkom
Al2O3. Ide o tzv. nízko teplotné elektrolyty, ktorých význam vzrástol s vývojom tzv. „inertných“
elektród, aplikovateľných do procesu výroby hliníka.

Rozhranie fluoridova tavenina/tuhá fáza: reakcie a štruktúra (oxo)-(fluoro)hlinitanov pre elektronické aplikácie
Štruktúrna charakteristika hlinitanov a oxofluórohlinitanov alkalických kovov, ktoré môžu byť vďaka
svojej vysokej elektrickej vodivosti priemyselné využité ako tuhé elektrolyty.

Ing. František Šimko, PhD. frantisek.simko@savba.sk

ACh

Teoretická chémia
ATM

Vývoj a implementácia relativistických metód na predpoveď elektrónových
spektier
Vývoj nových relativistických metód pre výpočet spektroskopických parametrov diamagnetických ako
aj paramagnetických systémov, nasledovaný efektívnou implementáciou do programu ReSpect
(www.respectprogram.org). Toto vyžaduje zručnosti z relativistickej kvantovej fyziky ako aj z
výpočtovej náuky.

Dr. Olga Malkina, DrSc. uacholga@savba.sk

ACh

Sklo-keramické materiály
ATM

Nové sklokeramické materiály v systéme Al2O3-RE2O3 a Al2O3-RE2O3-ZrO2 so
zaujímavými optickými a mechanickými vlastnosťami
Hlavným cieľom práce bude plameňová syntéza, základná charakterizácia a následné žiarové
lisovanie sklených mikro-guľôčok s cieľom pripraviť sklo-keramické materiály s výnimočnými
mechanickými a fotoluminiscenčnými vlastnosťami.

Ing. Anna Prnová, PhD. e-mail: anna.prnova@tuni.sk

Korózia a zvetrávanie úžitkových skiel
Problematika korózie (napr. v umývačkách riadu vo veľkej gastronómii) a zvetrávania (napr. pri
dlhodobom skladovaní a zaoceánskom transporte) úžitkového skla sa v poslednom období stala
jedným z kľúčových faktorov konkurencieschopnosti podnikov sklárskeho priemyslu. Hlavným
cieľom dizertačnej práce je poznanie vzťahov medzi zložením, štruktúrou a vlastnosťami
oxidových skiel umožňujúce vývoj metodiky na predikciu odolnosti voči korózii a zvetrávaniu.

Ing. Mária Chromčíková, PhD. maria.chromcikova@tnuni.sk
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Široká
medzinárodná
spolupráca

Medzinárodne
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