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Predhovor
Prenos poznatkov vedy a výskumu až k praktickým aplikáciám je
nevyhnutnou súčasťou budovania
vedomostnej spoločnosti. So značnou podporou sa táto myšlienka
stretla v operačnom programe
Výskum a vývoj, spolufinancovanom zo zdrojov EÚ, ktorý umožnil
vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier
orientovaných na zvyšovanie miery spolupráce výskumno- vývojových inštitúcií so spoločenskou a
hospodárskou praxou.
Jedným z takýchto centier je aj
Výskumné centrum progresívnych
materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie „PROMATECH“, ktoré má ambície pôsobiť
ako špičkové národné a integrované centrum prinášajúce vedecko-výskumné výsledky nielen
v oblasti základného výskumu, ale
aj v oblasti aplikácii a inovácii.

Výskumné centrum PROMATECH
vytvára reálnu platformu pre rozvoj spolupráce medzi akademickou a priemyselnou sférou v oblasti aplikovaného materiálového
výskumu, ktorá môže výraznou
mierou prispieť k posilneniu celkovej konkurencieschopnosti slovenského priemyslu, prostredníctvom
podpory implementácie nových
materiálov a technológií do výrobných procesov a produktov.
Budeme veľmi radi, keď vás predstavenie Výskumného centra PROMATECH osloví a motivuje k vzájomným diskusiám a stretnutiu a
tešíme sa na budúcu spoluprácu.

Prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.
vedúci Výskumného centra
PROMATECH

Poslanie centra PROMATECH
•
•
•
•
•
•

excelentný bádateľský výskum
aplikovaný výskum zameraný na nové materiály a technológie
excelentná medzinárodná spolupráca
expertízna činnosť a poradenstvo pre priemyselných partnerov
technologický transfer
výchova absolventov a doktorandov podľa požiadaviek priemyslu

Lokalizácia a budovy centra

Žiar nad Hronom

Konzorcium
•
•

Košice

•
•
•
•
•

Technologický pavilón
v Žiari nad Hronom

Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach

Slovenská
akadémia vied

Slovenská akadémia vied
Ústav materiálového výskumu
Slovenskej akadémie vied
Ústav experimentálnej fyziky
Slovenskej akadémie vied
Ústav geotechniky
Slovenskej akadémie vied
Ústav materiálov a mechaniky
strojov Slovenskej akadémie vied
Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach
Technická univerzita v Košiciach

Dozorná rada centra
Štatutárni zástupcovia
členov združenia
(SAV, ústavov SAV a univerzít)

Medzinárodná
rada

Riadiace grémium
Vedúci centra
Zástupca vedúceho
Správna rada

Oddelenie inovácií a transferu
poznatkov a technológií

Priemyselná
rada

Výskumné a vývojové oddelenia

Centrum bolo vytvorené realizáciou projektu „Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre
súčasné a budúce aplikácie „PROMATECH“ (kód ITMS 26220220186) na základe podpory Operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Hlavné oblasti výskumu a vývoja

1. Progresívne ocele a zliatiny, produkty práškovej metalurgie,
keramické materiály a tvrdé povlaky:

2. Materiály pre biomedicínu a environmentálne technológie:

Koordinátor: doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.
Ing. Karel Saksl, DrSc., RNDr. Pavol Hvizdoš, CSc., prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., Ing. Radovan Bureš, CSc.,
RNDr. Miroslav Džupon, PhD., RNDr. František Kováč, CSc., Dr. Ing. František Simančík, Mgr. Maroš Halama, PhD.

Koordinátor: doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc.
Ing. Ľubomír Medvecký, PhD., Ing. Slavomír Hredzák, PhD., RNDr. Marián Sedlák, DrSc.,
RNDr. Milan Timko, CSc., prof. RNDr. Peter Baláž, DrSc., Mgr. Zdenka Bujňáková, PhD., MVDr. Daniel Kupka, PhD.,
Ing. Miroslava Václavíková, PhD.

riešené výskumné projekty:

riešené výskumné projekty:

•

•

•
•
•
•

Výskum a vývoj keramických kompozitov a PVD povlakov so zvýšenou tvrdosťou a zníženým koeficientom
trenia na prenos výkonu v ložiskových a prevodových mechanizmoch
VaV technológie výroby elektrokontaktných materiálov cestou technológie práškovej metalurgie
Výskum a vývoj zrnovo orientovaných elektrotechnických ocelí s nižšími wattovými stratami
Výskum a demonštrácia možnosti odľahčovania konštrukčných súčiastok s využitím hliníkových kompozitov
a pien
Korózny monitoring a životnosť plynárenských potrubí

•
•
•
•

Magnetické nanočastice funkcionalizované liečivami, polymérmi a surfaktantami, a ich aplikácie pri liečení
závažných ochorení, ako je rakovina, kardiovaskulárne a amyloidné choroby
Príprava a charakterizácia biokompozitných cementových systémov pre biomedicínske využitie
Výskum upraviteľnosti karbonátových a silikátových surovín kontaminovaných jalovými a škodlivými minerálnymi prímesami za účelom prípravy monominerálnych koncentrátov pre komerčné využitie
Syntéza a charakterizácia sulfidických minerálov pre aplikácie v energetike a medicíne
Výskum a vývoj materiálov a technológií pre dekontamináciu priemyselných území po baníckej a hutníckej
činnosti

Hlavné oblasti výskumu a vývoja

3. Materiály pre IKT technológie a kryotechnológie:

4. Nové magnetické materiály:

Koordinátor: Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.
Ing. Pavel Diko, DrSc., prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., Mgr. Tomáš Samuely, PhD., Mgr. Vladimír Komanický, PhD.,
RNDr. Erik Čižmár, PhD., Mgr. Pavol Szabó, CSc., doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc.

Koordinátor: RNDr. Ivan Škorvánek, CSc.
prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc., doc. RNDr. Rastislav Varga, DrSc., prof. RNDr. Pavol Sovák CSc.,
doc. RNDr. Adriana Zeleňáková PhD.

riešené výskumné projekty:

riešené výskumné projekty:

•

•

•

Výskum a vývoj novej technológie prípravy masívnych monokryštalických supravodičov pre silnoprúdové aplikácie v podobe supravodivých permanentných magnetov
Výskum nanoštruktúrovaných polovodičov pre pamäťové prvky IKT technológií

•
•

Nové materiály pre senzorové systémy so zvýšenou citlivosťou a zlepšenými šumovými charakteristikami
Mikrodrôty so zvýšenou citlivosťou na externé parametre ako teplota, mechanické pnutie a magnetické pole pre využitie v mikrosenzoroch
Lisované magneticky mäkké kompozitné materiály pre stredofrekvenčné použitie

5 µm

Klúčová infraštruktúra - nové technológie
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

Povlakovacie technológie HiPIMS a
HiTUS
Príprava progresívnych zliatin:
univerzálny atritor, elektrická oblúková pec, „melt spinner“
„Spark Plasma Sintering“ na spekanie práškových materiálov za
prítomnosti plazmy do teploty
2200°C
Príprava nano a mikrovlákien:
nanospider
Príprava práškových a lisovaných
vzoriek a ich charakterizácia: mikromlyn, planetárny guľový mlyn, lis,
navíjačka toroidov, analyzátor veľkosti častíc, heliový pyknometer
Mikrovlnné spekanie práškových
materiálov
Laserová technológia pre povrchové úpravy, modifikáciu mikroštruktúry a morfológie, presné
mikrorezanie a mikrozváranie
Príprava monokryštálov: optická
pec pre zónové tavenie
Príprava a charakterizácia polymérnych materiálov, preparatívna
a analytická separácia nanočastíc
Príprava magnetických nanočastíc

Klúčová infraštruktúra - štruktúrna a chemická analýza
•

•

•

•

•
•

•

Transmisný elektrónový mikroskop s ultra vysokým rozlíšením, magnetickým tienením a
prípravovňou vzoriek s iónovou
bombardovačkou, uhlíkovou naparovačkou, plazmovou čističkou,
automatom na elektrolytické leštenie
Environmentálny rastrovací elektrónový mikroskop s integrovanými analytickými metódami EDX a
WDX
FIB/SEM kombinovaný „dual
beam“ mikroskop na precízne
štruktúrne a chemické analýzy,
2D, 3D zobrazovanie vo vysokom
rozlíšení, mikro/nanoobrábanie
Laboratórium svetelnej mikroskopie: konfokálny mikroskop/
optický profilometer, invertovaný optický mikroskop, výskumný
disperzný Ramanovský mikroskop
Mikroskopia atomárnych síl (AFM)
pre extrémne zväčšenia a atómové rozlíšenie
Systém pre RTG analýzu: difraktometer s nízko a vysoko teplotnou komorou, difraktometer pre
štúdium tenkých vrstiev a difraktometer s 2D detektorom pre
mikrodifrakciu a štúdium malých
vzoriek
Optický emisný spektrometer
(GDOES): chemická analýza povrchu a objemu, hĺbková profilová
prvková analýza širokého spektra
materiálov

Klúčová infraštruktúra - mechanické, tribologické a korózne vlastnosti
•

•

•

•

Lomová mechanika: univerzálne tvrdomery a mikrotvdomery,
rezonančný skúšobný stroj na dynamické ohybové zaťaženie, univerzálny skúšobný stroj so silou
do 250 kN, , vysokoteplotné pece
pre creepove skúšky v ohybe, tlaku a indentačný creep do 1450°C
Nanoindentácia:
nanoindentor do 500°C, a mikro-nano
indentor pre štúdium lokálnych mechanických vlatností

Tribológia: nano, mikro, makro –
nanotribometer, vysokoteplotný
tribometer do 800°C, zariadenia
pre skúšky trenia a oteru, vrypové
skúšky (scratch tester)
Korózia: korózna komora pre
urýchlené testy, glovebox pre
testovanie interakcie nanočastíc
s prostredím (nanobezpečnosť),
kvantovo-chemické výpočty, tradičné elektrochemické techniky,
korózny monitoring v teréne, predikcia rýchlostí korózie pomocou
umelých neurónových sietí.

Klúčová infraštruktúra - funkčné a tepelné vlastnosti
•

•
•
•
•

•
•

•

Nízkoteplotný rastrovací tunelový mikroskop UHV STM pre
výskum mechanických, tribologických a elektrických vlastností
materiálov s nanometrickým
rozlíšením a možnosťou prípravy,
charakterizácie a manipulácie
vzoriek v uzavretom systéme
Rastrovací tunelový mikroskop
pre ultra nízke teploty ULT STM
Rastrovací hallovský mikroskop
SHPM s kompletným kryomagnetickým systémom
VSM magnetometer na báze
SQUID so supravodivým magnetom 7 T
Magneticky tienená komora na
realizáciu ultracitlivých magnetických a elektromagnetických
meraní
Laboratórium elektrónovej paramagnetickej rezonancie: EPR
spektrometer
Termická analýza: vysokocitlivý
differenciálny skenovací kalorimeter od -180°C po 750°C, termický analyzátor s hmotnostným
spektrometrom
Charakterizácia magnetických
nanočastíc

Technologický pavilón v Žiari nad Hronom

Technologický transfer

Pracovisko sa zaoberá výskumom a vývojom materiálov na báze hliníkových pien a kompozitných
profilov.
Výskum sa zameria na optimalizáciu parametrov odlievania hliníka na penové jadro, resp. hliníkový kompozit a ich vplyv na výsledné vlastnosti súčiastok, najmä hmotnosť, tuhosť, oteruvzdornosť a schopnosť
tlmiť vibrácie.

•
•
•
•
•

informačná databáza týkajúca sa infraštruktúry centra
zriadená kancelária technologického transferu na pracoviskách v Košiciach aj v Žiari nad Hronom s
vyškolenými zamestnancami ovládajúcimi problematiku pomoci pri inovačných aktivitách, ochrany
duševného vlastníctva ako aj technologického transferu
na pracovisku v Košiciach sa vytvorí brokerské centrum, ktoré sa bude starať o spojenie výsledkov
výskumu s potrebami podnikateľskej sféry sprostredkovávaním partnerstiev medzi riešiteľmi a potenciálnymi zákazníkmi
na pracoviskách sa vytvoria podmienky pre technologický inkubátor, v ktorom budú môcť začínajúce
inovatívne spoločnosti naplno využiť potenciál centra
organizovanie workshopov a konferencií ako Trans Tech Burza

Kontakt:
Výskumné centrum PROMATECH
Pavilón materiálových vied
Watsonova 47
040 01 Košice
GPS: 48°44‘02‘‘N 21°14‘19‘‘E
Tel.: +421 55 79 22 111
promatech@promatech.sk
www.promatech.sk

