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Úvod
Ľudstvo neustále sníva sen o rýchlejších,
ľahších a energeticky účinnejších zariadeniach,
ktoré by mu dokázali uľahčiť život alebo by boli
šetrnejšie k životnému prostrediu. Dôležitou
aktivitou v tomto úsilí je vývoj nových
materiálov.
História Ústavu materiálov a mechaniky strojov
SAV siaha do roku 1953, kedy bolo zriadené
prvé Laboratórium strojníckej a hutníckej
technológie SAV. Odvtedy ústav prešiel
viacerými organizačnými zmenami, no neustále
sa pohybuje v priestore, definovanom
bádateľským,
spoločenským
a
environmentálnym rozmerom. Pracovníci
ústavu stáli pri rozpracovaní viacerých
unikátnych technológií spojených najmä s
výskumom
kompozitných
materiálov,
intermetalických zliatin, ľahkých konštrukčných
materiálov, penového hliníka, V oblasti
mechaniky strojov rozvíjali poznanie v obasti
dynamiky strojných agregátov, vibroakustike,
metódach výpočtov únavovej životnosti.
V súčasnosti sa ústav venuje najmä ľahkým
konštrukčným
materiálom,
konštrukčným
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materiálom pre vysokoteplotné použitie a
materiálom pre tepelný manažment. Neustále
pritom rozširuje riešenie tém zameraných na
efektívne uskladnenie a konverziu energie,
ktoré nahádzajú uplatnenie pri komfortnom
riešení vnútornej klimatizácie budov. Čoraz viac
sa venuje aj vývoju biokompatibilných a
biodegradovateľných materiálov, určených pre
výrobu rôznych typov implantátov. Výsledky
výskumu sú pravidelne publikované vo
významných vedeckých časopisoch a sú
predmetom ochrany duševného vlastníctva.
Ústav
spolupracuje
s významnými
zahraničnými a domácimi univerzitami a je
úspešným riešiteľom prestížnych zahraničných
a domácich grantových projektov. Veľký dôraz
venuje spolupráci s priemyselnými partnermi
a transferu poznatkov. Za týmto účelom
vybudoval dve detašované pracoviská:
Aplikačné centrum pre ľahké kovy a kompozity
– Inoval v Ladomerskej Vieske (Žiar nad
Hronom) a Centrum pre skúšanie materiálov
v Trnave. Okrem toho má 6 spoločných
pracovísk so slovenskými priemyselnými
partnermi. Originálne výsledky pracovníkov

ústavu
našli
uplatnenie
v mnohých
priemyselných aplikáciách, najmä však
v automobiloch zn. Ferrari, BMW, AUDI,
v železničných vagónoch spol. Siemens,
a pod.
Ústav bol mimoriadne úspešný v
získavaní prostriedkov zo štrukturálnych
fondov EÚ. S ich pomocou získal
najmodernejšiu infraštruktúru, ktorá mu
dnes umožňuje výskum materiálov od
úrovne atómov až po testovanie reálnych
prototypov pre automobilový priemysel.
Túto infraštruktúru úspešne využíva aj pri

INFORMÁCIE:

www.umms.sav.sk
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doktorandskom štúdiu, ktoré má na
ústave dlhoročnú tradíciu. Pre oblasť
doktorandského štúdia je v posledných
rokoch charakteristický stúpajúci záujem
zo zahraničia, ktorý sa prejavuje
narastajúcim počtom zahraničných
doktorandov.

Ing. Karol Iždinský, CSc.
Riaditeľ

LOGO:

Divízia nových materiálov a technológií

Vedúci divízie: Ing. Peter Krížik, PhD.
Telefón: +421 2 3240 1021
E-mail: peter.krizik@savba.sk
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Pracovníci divízie:
Ing. Martin Balog, PhD., Dr.Ing. Jaroslav Jerz, Dr.Ing. Juraj Koráb, Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.,
Mgr. Stanislav Kúdela, PhD., Ing. Václav Michenka, RNDr. Jozef Šebek, PhD., Mgr. Erik Šimon, PhD.,
Ing. Pavol Štefánik, PhD.,
Ing. Matej Štěpánek, PhD.,
Vladimír Andel,
Peter Kemenczei,
Jaroslav Klena, Ladislav Pozsgai, Roman Uhrík.
Doktorandi:
Ing. Ahmed Mohamed Hassan Ibrahim, Ing. Arun Gopinathan, Ing. Milad Roostaei
Zameranie divízie:
Vedecko-výskumná činnosť divízie je
zameraná najmä na vývoj progresívnych
kovových materiálov a technológií ich
prípravy: kovové peny, zliatiny ľahkých kovov
a ich kompozity vyrábané metódami
práškovej metalurgie a tlakovej infiltrácie,
nanoštruktúrne materiály a pod. s využitím
v ľahkých konštrukciách, výmenníkoch tepla
a v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.
Vedecká činnosť divízie sa sústreďuje na

pochopenie a popis vzťahu mikroštruktúry,
technológie
prípravy
a výsledných
mechanických
a fyzikálnych
vlastností
kompozitných materiálov s kovovou matricou.
Zamestnanci divízie zabezpečujú zároveň aj
prototypovú a molosériovú výrobu súčiatok a
dielov z týchto progresívnych kompozitných
materiálov.

Výskum:


Výskum a vývoj in-situ Al kompozitov (Al-Al2O3, Al-AlN, Al-Al3Ti) pripravených práškovou
metalurgiou

Neustály vývoj v oblasti dopravy a energetiky
vyžaduje zvýšené nároky na ľahké tepelne
stabilné konštrukčné materiály. Vďaka vysokej
špecifickej pevnosti, ľahkej dostupnosti
a spracovateľnosti, sú hliník a jeho zliatiny
bežne používané pre štruktúrne aplikácie.
Avšak štandardné Al zliatiny spevňované
precipitátmi, tuhým roztokom, alebo hranicami
zŕn, nie sú teplotne stabilné, výrazný pokles
pevnostných vlastností nastáva pri teplote
~200 °C, z dôvodu mikroštruktúrnych zmien.
Ako
riešenie
sa
ukazuje
koncept
vysokopevnej jemnozrnnej Al štruktúry so
stabilizovanými hranicami zŕn, ktorá bude
počas spracovania a prevádzky pri zvýšených
teplotách odolná voči rastu zrna. Tieto
kompozitné
materiály
sú
pripravené
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z jemnozrnných atomizovaných Al práškov
pomocou in-situ reakcií a a podľa finálneho
tvaru sú spracované extrúziou alebo kovaním.
Takto pripravené in-situ kompozity vykazujú
excelentnú tepelnú stability až do teplôt
600°C vďaka prítomnosti Al2O3, alebo AlN
fázy na hraniciach Al zŕn. Týmto spôsobom
stabilizovaná jemnozrnná štruktúra Al matrice
zabezpečuje zvýšené mechanické vlastnosti
za tepla – pevnosť v ťahu a modul pružnosti
pri zachovaní dostatočnej ťažnosti. Profily
alebo tvarové súčiastky – výkovky z týchto
materiálov nájdu uplatnenie v aplikáciách pre
teploty nad 300°C, kde sa vyžaduje nízka
hmotnosť: piesty spaľovacích motorov, rúrky
pre cirkuláciu kvapalín, atď.

Obr. 1. Mikroštruktúra Al-Al2O3 kompozitu pripraveného
kovaním.


Obr. 2. mikroštruktúra in situ Al-Al3Ti
vláknového kompozitu.

Vývoj Al - B4C kompozitov pre uskladňovanie vyhoreného jadrového paliva

V súčasnosti sa pre uskladnenie vyhoreného
jadrového paliva preferuje tzv. suché
skladovanie – kontajnery chladené vzduchom,
ktoré má oproti mokrému spôsobu skladovania
mnohé výhody, ako napríklad nie je riziko
priesakov kontaminovanou vodou. Pre tento
spôsob skladovania je ale potrebný vývoj
materiálov, ktoré budú tieniť neutrónové
žiarenia, majú tepelnú stabilitu, vysokú tepelnú
vodivosť a dostatočné mechanické vlastnosti pri
zvýšených teplotách. Al-B4C kompozit
pripravený práškovou metalurgiou z čistých Al

práškov a „nuclear grade“ B4C prášku má
jemnozrnnú štruktúru stabilizovanú s Al2O3
časticami, ktorá garantuje vysokú pevnosť pri
zvýšených teplotách, technicky čistý Al
zabezpečí štruktúrnu stabilitu v prostredí
neutrónového žiarenia a zvýšenej teploty, a
zároveň dostatočnú tepelnú vodivosť potrebnú
pre odvádzanie tepla z horúceho (350°C)
a stále aktívneho vyhoreného jadrového paliva.
Al-B4C kompozitné profily je možné vyrábať
pomocou štandardnej technológie extrúzie
hliníkových profilov.

Obr. 3. Výsledná mikroštruktúra Al-B4C
kompozitného profilu pripraveného extrúziou.

Obr. 4. Finálny držiak z Al-B4C kompozitných
profilov, do ktorého sa vkladajú kazety
s vyhoreným jadrovým palivom.
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Výskum a vývoj biokompatibilných materiálov na báze Ti-Mg

Titán je biokompatibilný, netoxický, inertný kov
odolný voči korózii, má vysokú špecifickú pevnosť,
je dostatočne tvárny a má nízku hustotu. Vzhľadom
na tieto vlastnosti sú Ti a jeho zliatiny široko
používané v biomedicíne, predovšetkým na výrobu
biomedicínskych implantátov. Titánové implantáty
sú určené pre trvalú prítomnosť, či trvalú funkciu v
ľudskom tele. Nevýhodou Ti a zliatin Ti je vysoký
modul pružnosti, zvyčajne nad 100 GPa, čo je
hodnota niekoľkokrát vyššia ako u ľudských kostí.
Vzhľadom na rozdiel medzi modulom pružnosti
implantátu a modulom kosti dochádza k javu
označovanému ako „stress-shielding”, v dôsledku
čoho prenáša implantát výrazne väčšie zaťaženie v
porovnaní s kosťou, čo môže viesť k atrofii alebo
kostnej osteoporóze v okolí osadeného implantátu
a následne až k uvoľneniu implantátu. Modul
pružnosti Ti môže byť znížený vhodným legovaním
(Zr, Ta, Nb a Mo), avšak ich prítomnosť je
nevhodná z biomedicínskeho hľadiska a príprava
týchto zliatin je drahá a problematická. Druhým
obmedzením je fakt, že kvôli nedostatočnej
povrchovej aktivite je nutné povrch implantátov
vyrobených z Ti a Ti zliatin dodatočne upravovať,
čím sa zabezpečí dobrá integrácia s kosťou a inými
biologickými tkanivami, za účelom dosiahnutia
pevného a trvalého spojenia na rozhraní implantát –
kosť.

Obr. 5. Mikroštruktúra
kompozitného materiálu.

Ti

+

17%

Mg

Predmetný kompozitný materiál sa vyznačuje
spojením dvoch vzájomne nerozpustných kovov
rôznych vlastností do kompozitu. Biologicky
odbúrateľná zložka - horčík vo forme
usmernených navzájom spojitých vlákien je
homogénne rozmiestnená a zabudovaná do
nosnej trvalej matričnej Ti štruktúry (Obr. 5).
Špecifická mikroštruktúra Ti matrice poskytuje
kompozitnému implantátu mechanickú pevnosť,
únavovú životnosť a chemickú odolnosť, zatiaľ čo
Mg znižuje modul pružnosti kompozitu.

Obr. 6. 3D model a makroskopický snímok BIACOM® zubného implantátu (mierka snímku je 1 mm).
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Výskum v oblasti kovových pien (najmä Al), vývoj technológií ich prípravy a vývoj
prototypových dielov z kovových pien

V posledných desaťročiach sa ÚMMS SAV stal
významným
výskumno
vývojovým
pracoviskom, ktoré získalo svetové uznanie v
oblasti kovových, predovšetkým hliníkových
pien. Výsledky technologického vývoja v oblasti
prípravy súčiastok z penového hliníka
práškovou metalurgiou a úspechy pri aplikácii
tejto technológie v priemyselnej praxi významne
prispeli nielen k získaniu popredného
svetového postavenia ústavu, ale aj k dlhodobo
dobrému financovaniu vedecko-výskumných
pracovníkov ústavu zaoberajúcich sa týmto
špičkovým aplikovaným výskumom. Penový



hliník si už našiel uplatnenie v sériovo
vyrábaných súčiastkach automobiloch Audi,
Ferrari, v železničných vozňoch Siemens,
a pod. Dnes sa s najnovšou technológiou z
dielne pracovníkov ústavu uvažuje nielen pri
výrobe moderných automobilových karosérií,
ale penový hliník si postupne nachádza
uplatnenie
aj
v stavebníctve,
pretože
významnou mierou dokáže pomáhať udržiavať
dostatočný tepelný komfort v budovách
pomocou lacno a ekologicky získavanej energie
z obnoviteľných zdrojov.

Výskum ultraľahkých kompozitov na báze horčíkových zliatin spevnených vláknami.

.

Obr. 7. Kryt strechy luxusného kabrioletu z penového hliníka.

Obr. 8. Interiérové stropné vykurovacie/chladiace panely z penového hliníka.
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Vývoj technológie infiltrácie grafitu meďou

Infiltrácia kvapalnými kovmi, ktoré tuhnú
v póroch keramického alebo uhlíkového
materiálu, je metóda prípravy kompozitných
materiálov (KM) so skeletovou štruktúrou, ktorá
je vzájomne preniknutá a možno ju považovať
za izotropnú a štatisticky homogénnu. Tieto
kompozity sa používajú v technickej praxi na
antifrikčné, antivibračné, elektrokontaktné
a elektrotechnické aplikácie, napr. ako
upchávky čerpadiel (antimón-grafit) alebo v
elektrických kontaktoch (meď-grafit), pri ktorých

dochádza k vzájomnému pohybu kontaktných
plôch. Grafit slúži v týchto materiáloch ako
nosný prvok a tuhé mazadlo a kov zabezpečuje
jeho pevnosť, životnosť, tesnosť, elektrickú a
tepelnú vodivosť. ÚMMS vyvíja kompozity Cugrafit pre aplikácie v zberačoch elektrického
prúdu
v lokomotívach,
električkách
a
trolejbusoch. Cieľom je dosiahnuť čo najvyššiu
koncentráciu kovu v grafitovom skelete čím sa
dosahuje najnižší elektrický odpor materiálu.

Obr. 9. Klzné kontakty pre elektrické lokomotívy
a trolejbusy.

Obr. 10. Mikroštruktúra grafitu nainfiltrovaného
čistou meďou.



Vývoj technológie infiltrácie kompozitného materiálu Al2O3 (20 obj.% pórov) zliatinou
PbSn

Vývoj kompozitov infiltráciou Al2O3 keramiky
roztaveným olovom (Pb) je určený pre
batériové aplikácie. Tenké platničky s rozmermi
150 mm x 200 mm x 0,7 mm sa infiltrovali
zliatinou PbSn. Keďže tieto platničky tvorili
základný
stavebný
prvok
olovených
akumulátorov pre hybridné vozidlá, je nutné


Vývoj technológie infiltrácie wolfrámu meďou

ÚMMS sa dlhodobo venuje príprave materiálov
pre aplikácie odvodu tepla na báze medi (Cu)
a volfrámu (W) pre divertor fúzneho reaktora
a pre plazmové vŕtanie. Tieto kompozity sa
používajú z dôvodu vysokej tepelnej vodivosti
Cu a W má jednu z najvyšších teplôt tavenia.
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vyplnenie všetkých pórov v Al2O3 platničkách
kovom. Na ÚMMS bola vyvynutá
táto
technológiu infiltrácie do štádia, aby sa mohla
následne použiť na priemyselnú sériovú výrobu
kompozitných platničiek na konštrukciu
akumulátorov.

Spojením týchto kovov je snaha pripraviť
súčiastky, ktoré by odolávali veľmi vysokým
teplotám (nad 1000°C) vo fúznom reaktore.
ÚMMS vyvynul pre divertorovú aplikáciu
súčiastku, v ktorej bola Cu-W trubica s
priemerom približne 15 mm spojená so

segmentmi volfrámu použitím infiltrácie
roztavenej medi tlakom plynu. Ďalšou
aplikáciou Cu-W materiálu sú špeciálne
elektródy pre plazmové vŕtanie. Kompozit sa
skladá z volfrámových tyčiek (priemer 1-2 mm),
ktoré slúžia ako výstuž pre Cu matricu a
zlepšujú odolnosť elektródy proti erózii pri
horení plazmového oblúka. V tomto materiáli

ochranná vrstva volfrámu nie je súvislá, ale je
navrhnutá ako menšie bloky s veľmi malými
rozostupmi. Výsledky tohto výskumu vyústili do
patentu W02017115105A1. Cu-W kompozit pre
prenos tepla medzi horúcim a chladeným
povrchom je odolný voči extrémne veľkému
gradientu teplôt.

Obr. 11. Cu-W trubica s priemerom približne 15
mm spojená so segmentmi volfrámu.

Obr. 12. Elektróda pre plazmové vŕtanie
(priemer cca 50 mm) Cu vystužená W tyčkami
o priemere 1 mm.

 Výskum ultraľahkých kompozitov na báze horčíkových zliatin spevnených vláknami
Zliatiny horčíka (Mg) s lítiom (Li) sú považované
za ultraľahké. Hustota týchto Mg-Li zliatin sa
pohybuje v rozmedzí 1.3 – 1.7 g.cm-3.
Samotné zliatiny majú nízky modul pružnosti
a pevnosť. Preto je potrebné tieto zliatiny
vystužiť takými vláknami, aby bola zachovaná
nízka hustota kompozitu a zároveň sa výrazne
zlepšili mechanické vlastnosti kompozitného
materiálu. Používame dva typy vlákien. Dlhé
uhlíkové vlákna T300 pripravené technológiou
PAN (hustota 1.76 g.cm-3) a GRANOC
pripravené technológiou PITCH (hustota 2.2
g.cm-3) a krátke keramické δ-Al2O3 (komerčný
názov Saffil a hustota 3.3 g.cm-3). Vhodnou
technológiou na prípravu kovových kompozitov
s vláknitou predformou je tlaková infiltrácia.
Podstatou tejto metódy je ponorenie vláknitej
predformy vo vákuu do roztaveného kovu.
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Následne sa aplikáciou inertného plynu
v autokláve vtlačí roztavený kov do
medzivláknových priestorov. Po vytiahnutí
z roztaveného kovu sa pripravený materiál
nechá zatuhnúť. Vo vysokotlakovom autokláve
je možné taviť kovy do teploty 1100°C
a pracovný tlak inertného plynu je 6 MPa.
Ohybová pevnosť kompozitu MgLi + T300 je
1000 MPa. Medza sklzu v tlaku kompozitu MgLi
+ Saffil (δ-Al2O3) je 250 MPa. Štúdium väzby
medzi vláknami a matricou je kľúčovým
faktorom, ktorý ovplyvňuje nielen mechanické
vlastnosti kompozitných materiálov s kovovou
matricou. Li je veľmi reaktívny prvok a preto
kontrola interakcie medzi uhlíkovými ako aj
keramickými vláknami je určujúcim parametrom
mechanických ale aj tepelných vlastností
takýchto kompozitov.

Obr. 13. Mikroštruktúra kompozitu MgLi + Saffil
vlákna.

Obr. 14. Mikroštruktúra kompozitu MgLi +
uhlíkové vlákna T300.

Infraštruktúra:










Miešanie, sitovanie a mletie práškov
Meranie veľkosti častíc práškov
Izostatické lisovanie za studena
Kovanie práškov
Priame lisovanie za tepla (Extrúzia)
Vákuové jednosmerné lisovanie za tepla
Lisovanie do uhla (ECAP)
Autoklávy – vákuovo/tlakové taviace pece (do 1300°C)
Odporové vákuové pece, nitridačné pece, odporové a infračervené pece na prípravu kovových
pien

Významné výstupy, publikácie a patenty (2016 - 2019):
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Príprava a štúdium kompozitných materiálov pripravených odlievaním hliníkových a
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Divízia mikroštruktúr povrchov a rozhraní

Vedúci divízie: Ing. Martin Nosko, PhD.
Telefón: +421 2 3240 1043
E-mail: martin.nosko@savba.sk
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Pracovníci divízie:
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PhD., Ing. Štefan Nagy, PhD., Ing. Andrej Opálek, PhD., Ing. Alena Opálková Šišková, PhD., Ing.
Ľubomír Orovčík, PhD., a pani Ľudmila Padúchová.

Doktoranti:
Ing. Andrea Kušnierová, Ing. Prateek Prakash Srivastava, Mgr. Veronika Trembošová

Zameranie divízie:
Hlavným zameraním je mikroštrukturálna
charakterizácia kovov a rozhraní. Cieľom je
komplexné pochopenie vzťahu medzi výrobou,
mikroštruktúrou a vlastnosťami materiálu.
Poznatky sú spravidla využívané pre základný,
aplikovaný výskum a vývoj. Tiež slúžia ako
základ k zlepšeniu výrobného procesu,
poprípade zlepšeniu vlastností súčiastok a
odstráneniu chybovosti v prípade podpory

priemyselným podnikom. Členmi divízie sú
odborníci v oblasti materiálového inžinierstva,
chémie, infiltračných techník, tepelnofyzikálnych vlastností a charakterizačných
techník (svetelná mikroskopia, elektrónová
rastrovacia a transmisná mikroskopia, 3-D
počítačová tomografia). Vybavenie divízie
umožňuje vysvetliť základné správanie kovov
až na atomárnej úrovni.

Výskum:


Výskum a vývoj biokompatibilných materiálov na báze Mg

Biomateriály sa dnes bežne používajú
v mnohých biomedicínskych odvetviach od
zubných a kĺbových náhrad až po skrutky na
fixáciu kostí alebo kardiovaskulárne stenty.
Jednou zo základných podmienok pre
biodegradovateľné materiály je čo najväčšia
zhoda vo vlastnostiach implantátov, ktoré by sa
nemali príliš líšiť od vlastností tkaniva, ktoré
nahradzujú. Základnými predpokladmi pre
správne fungovanie implantátu v ľudskom tele
sú odolnosť voči korózii, ťažnosť a vysoká
pevnosť. Zároveň musia spĺňať špecifické
vlastnosti, vďaka ktorým je zaručená ich
biokompatibilita. Horčík, ktorý tieto vlastnosti
spĺňa, je vhodným kandidátom na výrobu
implantátov, ktorých funkcia je iba dočasná –
napríklad na výrobu skrutiek na fixáciu kostí. Ak
sa správne upraví rýchlosť jeho degradácie,
môže byť ideálnym materiálom pre dizajnovanie
moderných
odbúrateľných
materiálov
využiteľných v medicíne. Nespornou výhodou
kontrolovanej korózie je aj ušetrenie pacienta
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od druhej operácie, pri ktorej sa štandardne
vyberá skrutka po splnení svojej funkcie.
Tento aspekt prináša ekonomické výhody –
menej operácií, menej legujúcich prvkov
v implantátoch, ktoré môžu spôsobovať zápal
s následným liečením, čo môže pacienta
vyčerpať fyzicky aj finančne. V súčasnosti sa
výskum horčíkových implantátov venuje rôznym
zliatinám vyrobených z klasických ingotových
zliatin na báze Mg. Náš výskum je zameraný na
úplne nový smer vo výrobe implantátov, a to z
čistých Mg práškov. Hlavným cieľom je vyrobiť
biologicky
odbúrateľný,
biokompatibilný
implantát z čistého práškového Mg s vhodnými
povrchovými
úpravami,
s
dobrými
mechanickými
vlastnosťami
(blízkymi
vlastnostiam kosti) a kontrolovateľnou
rýchlosťou degradácie. Ústav spolupracuje aj
s firmou Martikan s.r.o, ktorá má dlhoročné
skúsenosti v oblasti výroby implantátov.

Obr. 15. Horčíkový prášok



Obr. 16. Testovacie teliesko z extrudovaného
materiálu.

Štúdium možného využitia uhlíkových výstuží pripravených z biologického odpadu pre
inžinierské aplikácie.

Vzhľadom na čoraz väčšie problémy
s odpadom a znečistením prostredia je hlavnou
myšlienkou tejto témy práve využitie odpadov
na báze celulózy z potravinárskeho alebo
textilného priemyslu (ako je napríklad buničina
zo spracovania koreňovej zeleniny resp.
bavlnený a ľanový textil, ktorý by v závere
končil na skládkach alebo v spaľovniach) pre
upcykláciu a výrobu spevňujúcich fáz na báze
uhlíka. Súčasný trend vývoja kompozitných
materiálov v ostatnom čase predstihuje rozvoj
klasických, najmä kovových materiálov, nakoľko
sa neustále rozširujú možnosti ich využitia a
aplikácii ako náhrady za klasické materiály v

mnohých priemyselných odvetviach.
Preto je jedným z naších cieľov využitie
pripravených uhlíkových vlákien alebo častíc
pre prípravu kompozitných materiálov
s kovovou matricou (MMC). MMC je jeden
z najvýznamnejších materiálových systémov
posledných desaťročí, pričom sa do popredia
dostali s prudkým rozvojom leteckého
priemyslu. V súčasnosti nachádzajú svoje
využitie aj v automobilovom, elektrotechnickom
priemysle a v jadrovej energetike.
Vhodne pripravené uhlíkové materiály by sa
mohli použiť aj v oblasti čistenia vôd alebo
vzduchu.

Obr. 17. Zmena farby
buničiny so zvyšujúcou sa
teplotou
a mikroštruktúrna
analýza bunkových stien
pomocou SEM.
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Vývoj PM súčiastok na báze Fe s vyššou únavovou pevnosťou

Prášková metalurgia (PM) je široko používaný
spôsob na výrobu zložitých 3D komponentov v
dopravnom priemysle. Typická hustota PM
kompaktov (napr. ozubených kolies) na
železnej báze je medzi 7,0 až 7,2 g.cm-3.
Zvyšková pórovitosť približne 10% má
negatívny vplyv na pevnosť, odolnosť proti
opotrebeniu, únavovú životnosť a tuhosť
materiálu a obmedzuje jeho použitie vo
„vysokovýkonných“ automobilových aplikáciách.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že zvýšenie
hustoty sa môže potenciálne dosiahnuť
úpravou práškovej zmesi, alebo zlepšením
samotného zhutňovacieho procesu, vrátane
spekania alebo tepelného spracovania. Tento

projekt je preto zameraný na vývoj PM
komponentov na báze železa so zvýšenou
únavovou pevnosťou prostredníctvom zvýšenia
hustoty PM kompaktov. Hlavným cieľom je
zlepšenie vlastností (mechanické vlastnosti a
únavová pevnosť) s ohľadom na podmienky
výrobného procesu. Kombinácia rôznych
práškových zmesí v daných pomeroch na
základe simulácie vlastnosti výsledného výlisku
s ohľadom na konvenčný výrobný proces bz
mala zaručiť výslednú hustotu PM časti po
spekaní a tepelnom spracovaní na úrovni až
7,51 g.cm-3.

Obr. 18. Časť ozubeného kolesa (A), mikroštruktúra ozubenia (B), EBSD analýza ozubenia


Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie

V súčasnosti používané nízkoteplotné solárne
kolektory, ktoré pracú s teplotou média 80 až
100°C a s maximálnou účinnosťou 5 až 10%
nie je možné okrem ohrevu vody
v domácnostiach využívať aj v priemyselných
oblastiach. V týchto odvetviach sa v dnešnej
dobe na generovanie pary využíva hlavne
spaľovanie fosílnych palív, aj napriek tomu, že
solárna energia umožňuje zabezpečiť dostatok
energie na vznik pary ako nosného média.
Dnešné solárne kolektory pracujú buď v oblasti
nízkych (80 až 100°C) alebo vysokých teplôt
(približne 500°C). Na generovanie pary a širšie
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využitie solárnej energie v priemysle by stačilo
zvýšiť prevádzkovú teplotu na úroveň 150 až
200°C a tým by sa rozsah použitia týchto
kolektorov výrazne zvýšil. Ich využitie by
prispelo k znižovaniu spotreby fosílnych palív
a efektívnemu
využívaniu
obnoviteľných
zdrojov energie napríklad v chemickom
a potravinárskom priemysle. Takýto typ
solárneho kolektora so zvýšenými pracovnými
teplotami a s účinnosťou 40 až 50% nemá vo
svete. Úlohou projektu bolo nájsť vhodný typ
mikroštruktúrne stabilného materiálu, ktorý
bude spĺňať náročné podmienky pre aplikáciu

v solárnom kolektore pri pracovných teplotách
150 až 200°C. Na základe výsledkov zo
základného výskumu na ÚMMS SAV sa nám
A

B

podarilo vyvinúť materiál, ktorý všetky tie
materiálové a bezpečnostné podmienky spĺňal.

D

C

Obr. 19. Predkompakt (CIP) po izostatickom lisovaní z Al prášku (A), Mikroštruktúra predkompaktu
pozorovaná pomocou SEM (B), profily z lisu (C), testovaný termosolárny kolektor (D)


Vývoj funkčných gradientových materiálov na báze NiAl + Al2O3 pre vysokoteplotné
aplikácie

Aluminidy niklu sa v poslednej dobe stali veľmi
atraktívnymi materiálmi pre viaceré priemyselné
odvetvia. Konvenčná výroba intermetalických
zliatin s vysokým bodom tavenia, najmä NiAl
a Ni3Al, je technologicky veľmi náročná.
Riadená reakčná syntéza predstavuje
inovatívny spôsob prípravy vysokotaviteľných
aluminidov niklu už pri teplotách v rozmedzí
750-800°C. Riadenou reakčnou syntézou
v kombinácií rôznych zmesi Ni + Al2O3 práškov
na vzduchu je možné cielene modifikovať
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pórovitosť. Zmenou pórovitosti je možné
ovplyvniť množstvo tekutého Al penetrujúceho
do taveniny na základe čoho sa tvorí rôzny typ
Ni aluminidov. Výsledkom je funkčne gradientný
materiál (FGM), v ktorom sa prípadné šírenie
trhliny zastaví. Materiál je odolný do vyšších
teplôt s dobrou tepelnou vodivosťou, odolný
voči chemickej korózii a zároveň ľahší ako
konvenčné materiály. Použiť sa dá napríklad na
súčiastky spaľovacích motorov.

A

B

C

Obr. 20. SEM mikroštruktúra pórovitého skeletu NI-NiO-Al2O3 (A), NI-NiO-Al2O3 skelet
s rôznou pórovitosťou (zelená) (B), SEM mikroštruktúra finálneho kompozitného produktu
(C).

Infraštruktúra:











Svetelná mikroskopia
Rastrovacia elektrónová mikroskopia
Transmisná elektrónová mikroskopia
3-D počítačová tomografia
Termická analýza (DTA/TG, dilatácia)
Analýza chemického zloženia
Mikrotvrdomer
Metalografia
Programovateľné laboratórne pece do nízkych aj vysokých teplôt
Vysokorýchlostná kamera
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Vývoj PM súčiastok na báze Fe s vyššou únavovou pevnosťou - INFASTCOMP, APVV-180508, 2019 - 2022 (M. Nosko).



Štúdium využitia čistých horčíkových práškov pre prípravu biologicky odbúrateľných
materiálov - VEGA 2/0098/19, 2019 - 2021 (M. Čavojský).



Štúdium výroby spevňujúcich fáz na báze uhlíka z odpadu a možnosti ich využitia v
inžinierskych aplikáciách - VEGA 2/0135/19, 2019 - 2021 (T. Dvorák).



MULTI – modálne zobrazovanie FOREnzných vedeckých dôkazov – nástroje pre forenznú
vedu - MULTI-FORESEE:, COST (supported by the EU Framework Programme Horizon 2020)
Action CA 16 101, 2018 – 2021 (M. Nosko).



Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie HITESOLAR:, APVV-14-0936, 2015-2018 (M. Nosko).
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Spoľahlivý plán pre certifikáciu viazaných primárnych štruktúr - CERTBOND, COST
(supported by the EU Framework Programme Horizon 2020) CA 18 120, 2019 - 2023 (Š. Nagy).



Európske Fórum pre Pokročilú Prax COST - EFAP (supported by the EU Framework
Programme Horizon 2020) CA 18 136, 2019 – 2023, (T. Dvorák).



European network to connect research and innovation efforts on advanced Smart
Textiles - CONTEXT (supported by the EU Framework Programme Horizon 2020) CA 17 107,
2018 – 2022 (A. Šišková).



Drevený píšťalový fond historických organových pozitívov na Slovensku - VEGA
2/0106/19, 2019 - 2022, (Š. Nagy).

Divízia vlastností materiálov a štruktúr

Vedúci divízie: Ing. Juraj Lapin, DrSc.
Telefón: +421 2 3240 1059
E-mail: juraj.lapin@savba.sk
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Ing. Oto Bajana, Ing. Kateryna Kamyshnykova,PhD., Ing. Alena Klimová, PhD., Soňa Kružlíková, Ing.
Peter Mučka, CSc., RNDr. Tatiana Pelachová, PhD., Ing. Peter Petrík, Ing. Michaela Štamborská, PhD.

Doktoranti:
MSc. Mukesh Makwana

Zameranie divízie:
Vedecko-výskumná činnosť divízie vlastností
materiálov a konštrukcií je zameraná na:
 výskum vzťahov medzi štruktúrou a
vlastnosťami
materiálov
(mechanickými,
fyzikálnymi
a
chemickými),
 vývoj žiarupevných materiálov a
špeciálnych technológií ich prípravy
(usmernená kryštalizácia, vákuová
metalurgia,
presné
odlievanie,
tvárnenie a tepelné spracovanie),
 deštruktívne a nedeštruktívne metódy
skúšania a hodnotenia materiálov a
konštrukcií (napr. ťah, tlak, creep,
termocyklický creep, únava, tvrdosť,
rázové skúšky, vibračné skúšky,
akustická emisia, ultrazvuková metóda,
metóda vírivých prúdov, RTG),
 vývoj metodík skúšania nových
materiálov a konštrukcií,










výskum mikroštruktúrnych aspektov
lomovej húževnatosti, žiarupevnosti a
predikcia creepovej životnosti,
výskum deformačného a lomového
správania materiálov,
degradáciu
mechanických
a
štruktúrnych vlastností materiálov v
priebehu
ich
zaťažovania
v
laboratórnych
a
prevádzkových
podmienkach,
rozvoj a aplikáciu analytických a
numerických metód na modelovanie a
simulovanie
mechanického
a
deformačného správania materiálov,
znižovanie prenosu kmitania z
mechanických sústav na okolie,
experimentálny a teoretický výskum
vzťahov
medzi
náhodnými
nerovnosťami vozovky a kmitaním v
interakčnej sústave vozovka-vozidlooperátor.

Výskum:


Vývoj a kryštalizácia nových zliatin a in-situ kompozitov

Výskum je realizovaný v rámci širšej
medzinárodnej spolupráce riešiteľského tímu a
je
zameraný
na
charakterizovanie
kryštalizačného správania nových zliatin a insitu kompozitov na báze TiAl a niklových
superzliatin s vysokou entropiou určených pre
vysokoteplotné konštrukčné aplikácie. Nové
zliatiny a in-situ kompozity spevnené
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karbidickými časticami sú pripravované
metódou vákuového indukčného tavenia z
čistých kovov v keramických téglikoch a
gravitačne alebo odstredivo odlievané do
keramických
alebo
kovových
foriem.
V odliatkoch je študovaný vplyv parametrov
vákuového indukčného tavenia na odparovanie
legujúcich prvkov, obsah intersticiálnych prvkov

v odliatkoch a vzájomné interakcie medzi
taveninou a keramickými téglikmi. Kryštalizačné
správanie a vplyv lokálnych kryštalizačných
parametrov na prechod kolumnárnej štruktúry
na rovnoosú sú skúmané v priebehu
ochladzovania
priamo
vo
vákuových
indukčných peciach s kontinuálnym záznamom
teploty a času alebo v počítačom riadenom
zariadení
na
usmernenú
kryštalizáciu
vybavenom systémom pre kalenie vzoriek
počas kryštalizácie. Programovou zmenou
parametrov usmernenej kryštalizácie je možné
simulovať
nestacionárne
podmienky
kryštalizácie na vzorkách valcového tvaru a
kontrolovať lokálne kryštalizačné parametre, pri
ktorých dochádza k prechodu kolumnárnej

štruktúry na rovnoosú. Kombináciou diferenčnej
termickej analýzy, in-situ meraní teplôt v
priebehu
kryštalizácie
a
chemickej,
mikroštruktúrnej a fázovej analýzy je určená
primárna kryštalizačná fáza, popísaný priebeh
kryštalizácie, teploty fázových rovnováh v
priebehu kryštalizácie a fázových transformácií
v tuhom stave nových vyvíjaných systémov, pre
ktoré nie sú známe alebo zatiaľ nie sú
experimentálne overené už vypočítané fázové
diagramy. Získané výsledky sú využívané pri
optimalizácii chemického zloženia, technológie
prípravy a procesov tepelného spracovania
určených na dosiahnutie požadovaných
mikroštruktúrnych a mechanických vlastností
nových zliatin a kompozitov.

Obr. 21. Príklady zakaleného kryštalizačného rozhrania a prechodu kolumnárnej štruktúry na rovnoosú
vo valcových vzorkách z niklovej superzliatiny s vysokou entropiou a zo zliatiny na báze TiAl
pripravených v zariadení na usmernenú kryštalizáciu.


Vlastnosti komplexne koncentrovaných zliatin a niklových superzliatin s vysokou
entropiou

Výskum je zameraný na určenie vplyvu
chemického zloženia a mikroštruktúry na
mechanické vlastnosti precipitačne spevnených
komplexne koncentrovaných zliatin a niklových
superzliatin s vysokou entropiou určených pre
vysokoteplotné konštrukčné aplikácie v jadrovej
energetike. Zliatiny sú pripravované vákuovým
indukčným tavením spojeným s gravitačným
odlievaním. Zliatiny vo forme ingotov sú ďalej
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spracované tvárnením za tepla a za studena do
tvaru plochých tyčí, pásov alebo plechov.
Spevnenie komplexne koncentrovaných zliatin
na báze Co-Ni-Cr-Fe sa dosahuje precipitáciou
sekundárnych fáz tuhého roztoku alebo tvorbou
intermetalických fáz v priebehu tepelného
spracovania, ktorého cieľom je zvýšenie
vysokoteplotnej pevnosti. Objemové zastúpenie
precipitátov je kontrolované chemickým

zložením a veľkosť precipitátov tepelným
spracovaním
zliatin.
Mikroštruktúra
je
charakterizovaná
pomocou
svetelnej
mikroskopie,
riadkovacej
elektrónovej
mikroskopie,
transmisnej
elektrónovej

mikroskopie,
energiovo-disperznej
spektroskopie a röntgenovej difrakčnej analýzy.
Mechanické vlastnosti koexistujúcich fáz sú
merané pomocou indentovaných skúšok
nanotvrdosti.

Obr. 22. Vplyv anizotropnej štruktúry na deformačné správanie precipitačne spevnenej komplexne
koncentrovanej zliatiny.
Deformačné správanie zliatin od izbovej teploty
až po teplotu tavenia pri rôznych rýchlostiach
deformácie je skúmané pomocou tepelnomechanického simulátora. Je posudzovaný
vplyv
anizotropnej
mikroštruktúry
na
deformačné charakteristiky a vznik poškodenia
v priebehu tvárnenia. Pomocou analytického a
numerického modelovania metódou konečných
prvkov v programe ANSYS a experimentálnou
verifikáciou numerických modelov pomocou



Vplyv technologického spracovania na vlastnosti nových zliatin a kompozitov na báze
TiAl

Výskum je zameraný na určenie vplyvu
parametrov gravitačného sklopného odlievania
a odstredivého odlievania na vznik defektov,
mikroštruktúru a mechanické vlastnosti nových
zliatin a kompozitov na báze TiAl určených na
odlievanie. Nové zliatiny a kompozity sú po
odliatí podrobené nedeštruktívnemu testovaniu
zlievarenských
defektov pomocou
3D
počítačovej tomografie a ultrazvuku. Prípadná
pórovitosť po odlievaní je eliminovaná pomocou
izostatického lisovania za tepla. Optimalizácia
odlievanej štruktúry z pohľadu uvažovaných
aplikácií týchto nových materiálov sa dosahuje
pomocou
tepelného
spracovania
pozostávajúceho spravidla z rozpúšťacieho
žíhania, kontrolovaného ochladzovania a
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údajov z tepelno-mechanického simulátora a
mechanických skúšok sú stanovené napäťovodeformačné
charakteristiky
skúmaných
materiálov. Získané výsledky mikroštruktúrnych
analýz a mechanických skúšok slúžia na
optimalizáciu chemického zloženia, parametrov
tvárnenia a tepelného spracovania pri vývoji
tejto novej skupiny precipitačne spevnených
komplexne koncentrovaných zliatin a niklových
superzliatin s vysokou entropiou.

precipitačného žíhania. Sú skúmane vzájomné
vzťahy medzi mikroštruktúrou a mechanickými
vlastnosťami materiálov. Parametre tepelného
spracovania sú stanovené z pohľadu optimálnej
kombinácie požadovaných mechanických
vlastností vyvíjaného materiálu pre definovanú
konštrukčnú aplikáciu. Mechanické vlastnosti sú
určované deštruktívnymi metódami, ku ktorým
patrí
meranie
indentovanej
tvrdosti,
mikrotvrdosti, indentovanej nanotvrdosti, skúšky
v ťahu, tlaku, ohybe, skúšky lomovej
húževnatosti, inštrumentované rázové skúšky,
creepové skúšky a termocyklické creepové
skúšky. Skúmanie deformačného správania
materiálov využitím 3D digitálnej obrazovej
korelácie umožňuje stanoviť lokálne deformácie

v oblastiach koncentrátorov napätí a popísať
priebeh deformácii v lokalizovaných oblastiach
skúšobných vzoriek pri strate plastickej stability.
Pomocou akustickej emisie je skúmaný priebeh
plastickej
deformácie,
porušovanie
spevňujúcich fáz v kompozitoch, iniciácia
mikrotrhlín a šírenie sa trhliny v priebehu
mechanického
namáhania
materiálov.
Pomocou analytického a numerického
modelovania metódou konečných prvkov v
programe
ANSYS
a
experimentálnou

verifikáciou numerických modelov pomocou
údajov z tepelno-mechanického simulátora a
mechanických skúšok sú stanovené napäťovodeformačné
charakteristiky
skúmaných
materiálov a vypočítané kritické napätia a
deformácie potrebné na iniciáciu a šírenie
trhliny v priebehu lomu. Získané výsledky slúžia
na optimalizáciu technologického spracovania
nových zliatin a kompozitov s cieľom dosiahnuť
ich požadované mechanické vlastnosti pre
účely vybraných konštrukčných aplikácií.

Obr. 23. Príklady creepových skúšok ukazujúce deformačné krivky
pri troch zaťaženiach, mikroštruktúrne nestability lamelárnej
štruktúry a distribúciu kavít a trhlín v creepovej vzorke TiAl
skúšanej do lomu.


Jazdná bezpečnosť a náhodné nerovnosti vozovky

Výskum je zameraný na experimentálne
a teoretické určenie závislosti medzi indikátormi
priečnej a pozdĺžnej nerovnosti vozovky a
jazdným komfortom, vplyvom kmitania na
zdravie a jazdnou bezpečnosťou v motorovom
vozidle. Parametrami závislosti sú kategória
vozidla a cestnej komunikácie, rýchlosť vozidla,
úroveň priečnej a pozdĺžnej nerovnosti a
početnosť a typ porúch krytu vozovky. Realizujú
sa medzinárodne ojedinelé a unikátne merania
svojim rozsahom (niekoľko tisíc kilometrov) ako
aj parametrami experimentu. Požíva sa vlastný
kompaktný šesťsignálový systém merania
kmitania v troch osiach vyvinutý na UMMS SAV
a aktuálne merania nerovností realizované
Slovenskou správou ciest. Testovacie vozidlá
sú reprezentatívny zástupcovia dopravného
prúdu v SR. Cieľom je určenie originálnej
experimentálnej a teoretickej závislosti medzi
indikátormi nerovnosti vozovky a celotelovými
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Obr. 24. Numerické modelovanie
iniciácie trhliny v oblasti vrubu
kompozitu na báze TiAl v priebehu
trojbodového ohybu

vibráciami posádky vozidla a veličinami jazdnej
bezpečnosti založenej na terénnych meraniach
a simulácii kmitania priestorového modelu
vozidla. Navrhuje sa indikátor nerovnosti s
využitím parametrov priečnej a pozdĺžnej
nerovnosti vozovky, ktorý zohľadňuje vyvolané
celotelové vibrácie posádky a kmitanie vozidla.
Konfrontujú sa aktuálne používané prístupy
a normy určujúce limitné a havarijné úrovne
nerovností, založené často len na štatistike
nerovností alebo na simulácii jednoduchých
modelov vozidla, s výsledkami experimentov
a navrhujú sa zlepšenia. Výsledky sú cielené na
zvýšenie jazdného komfortu a bezpečnosti
prevádzkovaných vozidiel a ako podpora pre
správcu cestnej siete na rozhodovanie o
prevádzkovej
spôsobilosti
komunikácie.
Matematická a štatistická analýza vlastností
reálnych vozoviek je cielená ako príspevok pre
medzinárodný výskum v oblasti kmitania

motorových

vozidiel

a testovanie

a vývoj

motorových vozidiel a ich súčastí.

Obr. 25. Schéma terénneho merania celotelových vibrácií a náhodných nerovností vozovky.

Infraštruktúra:











Vákuová indukčná pec na gravitačné
odlievanie
Vákuová indukčná pec na odstredivé
odlievanie
Odporová
pec
na
predohrev
keramických foriem
Odporové pece na žíhanie
Kombinovaný tvrdomer Vickers a
Brinell
Analyzátor kyslíka, dusíka a vodíka
Tepelno-mechanický
a
fyzikálny
simulačný systém
Trhací stroj na jednoosové statické
skúšky
Vysokorýchlostný trhací stroj
Inštrumentované Charpyho kladivo













Creepové stanice pre testovanie pri
konštantnom zaťažení
Creepové stanice pre testovanie pri
konštantnom napätí
Creepová stanica na termocyklický
creep
3D počítačový nanotomograf
Inštrumentovaný nanotvrdomer
Inštrumentovaný tvrdomer
Mikrotvrdomer
Laserový mikroskop
Stereomikroskop
Invertovaný svetelný mikroskop
Kompaktný merací systém na meranie
celotelových vibrácií

Významné výstupy, publikácie a patenty (2017 - 2019):
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J. LAPIN, A. KLIMOVÁ. Vacuum induction melting and casting of TiAl-based matrix in-situ
composites reinforced by carbide particles using graphite crucibles and moulds. Vacuum, 2019,

169, art. no. 108930.


J. LAPIN, T. PELACHOVÁ, O. BAJANA. High temperature deformation behaviour and
microstructure of cast in-situ TiAl matrix composite reinforced with carbide particles. Journal of
Alloys and Compounds, 2019, 797, p. 754-765.



J. LAPIN, M. ŠTAMBORSKÁ, K. KAMYSHNYKOVA, T. PELACHOVÁ, A. KLIMOVÁ, O.
BAJANA. Room temperature mechanical behaviour of cast in-situ TiAl matrix composite
reinforced with carbide particles. Intermetallics, 2019, 105, p. 113-123.



P. MÚČKA. Influence of profile specification on international roughness index. Journal of
Infrastructure Systems, 2019, 25 (2), art. no. 04019005.



P. MÚČKA, G.J. STEIN, P. TOBOLKA. Whole-body vibration and vertical road profile
displacement power spectral density. Vehicle System Dynamics, 2019.



J. LAPIN, K. MAREK. Effect of continuous cooling on solid phase transformations in TiAl-based
alloy during Jominy end-quench test. Journal of Alloys and Compounds, 2018, 735, p. 338-348.



J. LAPIN, T. PELACHOVÁ, M. DOMÁNKOVÁ. Long-term creep behaviour of cast TiAl-Ta alloy.
Intermetallics, 2018, 95, p. 24-32.



J. LAPIN, M. ŠTAMBORSKÁ, T. PELACHOVÁ, O. BAJANA. Fracture behaviour of cast in-situ
TiAl matrix composite reinforced with carbide particles. Materials Science and Engineering A Structural Materials Properties Microstructure and Processing, 2018, 721, p. 1-7.



J. LAPIN, K. KAMYSHNYKOVA. Processing, microstructure and mechanical properties of insitu Ti3Al+TiAl matrix composite reinforced with Ti2AlC particles prepared by centrifugal casting.
Intermetallics, 2018, 98, p. 34-44.



K. KAMYSHNYKOVA, J. LAPIN. Vacuum induction melting and solidification of TiAl-based alloy
in graphite crucibles. Vacuum, 2018, 154, p. 218-226.



P. MÚČKA. Sensitivity of road unevenness indicators to short wavelength distresses in Portland
cement concrete surfaces. International Journal of Pavement Engineering, 2018, 19, no. 10, p.
901-916.



J. LAPIN, A. KLIMOVÁ, Z. GABALCOVÁ, T. PELACHOVÁ, O. BAJANA, M. ŠTAMBORSKÁ.
Microstructure and mechanical properties of cast in-situ TiAl matrix composites reinforced with
(Ti,Nb)2AlC particles. Materials and Design, 2017, 133, p. 404-415.

Riešené projekty (2014 - 2019):
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Komplexné koncentrované zliatiny pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie, VEGA
2/0074/19, 2019 – 2021 (J. Lapin).
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Vplyv priečnych a pozdĺžnych nerovností vozovky na celotelové vibrácie posádky
motorového vozidla, VEGA 2/0148/19, 2019 – 2021 (P. Múčka).



Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá, APVV-15-0660, 2016 – 2020
(J. Lapin).



Gravitačná závislosť prechodu kolumnárnych zŕn na rovnoosé v peritektických
zliatinách na báze TiAl, Európska vesmírna agentúra (ESA), AO-2009-1105, 2010 – 2017 (J.
Lapin).



Centrum priemyselného výskumu prevádzkovej životnosti vybraných komponentov
energetických zariadení, Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj/inovácie, ITMS
26240220081, 2012 – 2015 (J. Lapin).



Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií, Štrukturálne
fondy EÚ Výskum a vývoj/inovácie, ITMS 26240220088, 2013 – 2015 (J. Lapin).
http://www.cav.sav.sk



Výskumné centrum ALLEGRO, Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj/inovácie, ITMS
26220220198, 2014 – 2015 (J. Lapin). http://www.vca.sav.sk



Kryštalizácia a vlastnosti nových peritektických zliatin na báze TiAl, APVV-0434–10, 2011
– 2014 (J. Lapin).

Aplikačné centrum pre ľahké kovy
a kompozity - Inoval

Vedúci centra: Dr. Ing. František Simančík
Telefón: +421 2 3240 1026
E-mail: frantisek.simancik@savba.sk
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Pracovníci divízie
Ing. Peter Oslanec ml., PhD., Ing. Lukáš Dragošek, PhD., Ing. Ján Španielka PhD., Ing. Tomáš
Švantner, PhD., Ing. Ľubomír Pavlík, Doc. Ing. Milan Škrobian PhD., Ing. Miroslava Gáfriková

Zameranie divízie
Činnosť centra je zameraná na riešenie projektov aplikovaného výskumu financovaných z
verejných a privátnych zdrojov a slúži na zabezpečenia efektívneho transferu vedecko-výskumných
poznatkov do priemyselnej praxe.

Projekty
 Výskum aditívnej výroby biodegradovateľných magnéziových zliatín a ich aplikácie v
implantológii a regeneratívnej medicíne. - APVV-17-0278
 Výkum a vývoj nových výrobkov na efektívny transfer a uskladňovanie tepelnej energie z
obnovitelných zdrojov - NFP313010P272
 Výskum a vývoj nového plazmového frézovacieho systému PLASMABIT BHA pre účinné a
ekologické uzatváranie vrtov a zavedenie nového produktu do produkčného procesu - ITMS
313012N944

Infraštruktúra
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3D tlač kovov a polymérov
3D skenovanie
Rapid prototyping
CNC obrábanie
Vysoko-rýchlostná kamera
Termokamera
Vysokorýchlostná termokamera
Meranie tepelnej vodivosti
Svetelná a Rastrovacia elektrónová mikroskopia
3-D počítačová tomografia
Termická analýza (DSC, DTA/TG)
Analýza chemického zloženia
Meranie tvrdosti
Metalografia

Ústav materiálov a mechaniky strojov každoročne organizuje alebo je jedným zo
spoluorganizátorov vzdelávacích a popularizačných aktivít.

Organizované a spoluorganizované vedecké podujatia


Prvý strategický seminár pre podporu spolupráce medzi akadémiou
– univerzitami - priemyslom, 15.mája 2018, Ústav materiálov
a mechaniky strojov SAV, Bratislava, Slovensko



Druhý strategický seminár pre podporu spolupráce medzi
akadémiou – univerzitami - priemyslom, 17. – 18. október 2019,
Materiálovotechnologická fakulta STU, Trnava, Slovensko
s účasťou 19 firiem, 2 univerzít a 3 Ústavov Slovenskej akadémie
vied.
Cieľom seminára je ponúknuť nové možnosti posilnenia spolupráce
medzi firmami pôsobiacimi na Slovensku, ústavmi slovenskej
akadémie, slovenskými univerzitami a motivovanými študentmi pri
riešení konkrétnych výrobných problémov a
na
možných
spoločných projektoch. Súčasťou seminára je predstavenie
charakterizačných metód dostupných na akadémii a na
univerzitách.

Popularizácia Vedy
1. Európska Noc Výskumníkov
2. Víkend so SAV : Cieľom tejto akcie je prezentovať výsledky výskumu a vývoja na
Ústavoch SAV verejnosti, pre pochopenie významu inovácií pre Štát
3. Výstavy a veľtrhy organizované na Slovensku aj v zahraničí
4. Kooperačné burzy

Pedagogická činnosť a vzdelávanie / Pedagogy and educational activities
1.) Nájdi v sebe vedca: Je akcia organizovaná niekoľkými ústavmi SAV. Jej cieľom je
priviesť deti k vede, naučiť ich kritickému ako aj globálnemu mysleniu v súvislostiach.
Za akciu bola udelená cena SAV za popularizáciu vedy v roku 2018.
2.) Jarný a letný denný tábor: tábor je organizovaný pre deti, ktoré na SAV trávia čas
zážitkovým poznávaním rôznych fyzikálnych a chemických javov, s ktorými sa stretajú
aj v bežnom živote. Zároveň sa učia tímovej práci, keďže počas týždňa pracujú na
vlastných výskumných mini-projektoch.
3.) Letná škola „Mladých vedcov“: Letná škola mladých vedcov má v snahe priblížiť
prírodné a technické vedy aj tým mladším ročníkom zo základných škôl a
osemročných gymnázií. Cieľom letnej školy je vybraným talentovaným žiakom umožniť
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získavať nové skúseností a kontakty v oblasti chémie, biológie a fyziky prostredníctvom zážitkového
vzdelávania pod vedením odborníkov, priamo na vybraných Ústavoch SAV. Našou motiváciou je
nedostatočný záujem žiakov základných a stredných škôl o technické a prírodné vedy, kde je na
Slovensku silné zázemie odbornosti ešte z minulosti. Je preto najvyšší čas začať deti už na základnej
škole učiť sa angažovať práve v týchto oblastiach, čo by mohlo viesť k ich zanietenosti pre inovácie v
budúcnosti. Práve inovácie by mali byť v najbližšej dobe hlavným pilierom ekonomiky, keď sú výrobné
kapacity krajiny za hranicou únosnosti.
Prvý ročník bol organizovaný občianským združením All4Science, o.z.
v spolupráci s ÚMMS SAV a inými zainteresovanými Ústavmi
s finančnou podporou Nadácie ESET.
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SPOLOČNOSŤ PRE NOVÉ MATERIÁLY A TECHNOLÓGIE
Spoločnosť pre nové materiály a technológie, ktorá bola
založená v roku 1993, je zameraná na rozvíjanie
tvorivých schopností a odborných znalostí odborníkov
v oblasti výroby a charakterizácie materiálov, na
uspokojenie ich odborných a spoločenských potrieb, na
podporu rozvoja vedy a techniky v oblasti nových
materiálov a technológií, vrátane ich aplikácie vo
výrobnej praxi.
Cieľom spoločnosti je poskytnúť dynamickú platformu pre výskumných pracovníkov, inžinierov,
prednášajúcich na univerzitách a študentov z oblasti materiálového výskumu, aby sa vytvorilo vhodné
prostredie s cieľom stimulovať nápady alebo začať spoluprácu. Účelom je zvýšiť konkurencieschopnosť
priemyselných podnikov pôsobiacich na Slovensku cez aktívne prepojenie odborníkov akademickej
a výskumnej obce na riešení výrobných problémov, inovácií výrobkov a pod. Samozrejmosťou je
zapojenie študentov druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia.

Od roku 1993 je SNMT členom
Federácie európskych materiálových
spoločností.

Kontakt: snmt@snmt.sk
Webová stránka: www.snmt.sk
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