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PREDSLOV 

 

 

 

 

 

 

Vážený čitateľ, 

v tomto kalendárnom roku končí programové obdobie čerpania tzv. štrukturálnych 

fondov. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave bola mimoriadne úspešná v získavaní a implementovaní projektov 

zo štrukturálnych fondov. Za celé predchádzajúce programové obdobie fakulta 

realizovala celkom 26 projektov s celkovou kontrahovanou výškou cez 70 miliónov Eur. 

Riešili sa projekty z operačných programov Vzdelávanie a Veda a výskum, pričom  

prevažovali výskumné infraštruktúrne projekty. V tejto brožúre Vám chceme priblížiť 

niekoľko najvýznamnejších projektov, vďaka ktorým vznikli špičkové vedecko-výskumné 

pracoviská. Bezpochyby je to Univerzitný vedecký park, ale aj Centrá excelentnosti a tiež 

projekty na komplexnú rekonštrukciu budov v areáli na Bottovej ulici. Fakulte sa tak 

podarilo úspešné vybudovať univerzitný komplex, ktorý nesie meno CAMBO - CAMpus 

BOttova. 

 

prof. Dr. Ing. Jozef Peterka 
dekan MTF STU 
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Zoznam vybraných realizovaných pracovísk a aktivít: 

 

 Univerzitný vedecký park CAMPUS MTF STU - CAMBO 

 Centrum excelentnosti 5-osového obrábania 

 Centrum progresívnych diagnostických metód kovových a nekovových materiálov 

 Centrum výskumu a vývoja kontaktných a bezkontaktných metód merania 

 Centrum výskumu a vývoja elektrónovolúčových a progresívnych oblúkových 

technológií zvárania 

 Modernizácia infraštruktúry CAMPUS Bottova 
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UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK 

CAMPUS MTF STU – CAMBO 

 

V rámci tohto projektu sa na MTF STU vybudovali dva nové objekty a dve nové 

pracoviská: 

1. Vedecké pracovisko materiálového výskumu s laboratóriami 

2. Vedecké pracovisko automatizácie a informatizácie výrobných procesov a 

systémov s laboratóriami 

Laboratóriá, technológie, zariadenia: 

 6 MV urýchľovací systém s vysokým prúdom zväzku pre analýzu iónového zväzku 

(IBA) a iónovú implantáciu, 

 viacúčelový 500 kV vzduchom izolovaný urýchľovací systém pre iónovú 

implantáciu, 

 zariadenie PIII pre iónovú implantáciu ponorením do plazmy pre trojrozmerné 

substráty, 

 magnetrónový systém s pulznou duálnou MS separáciou s výkonom 2,5kW, 

 zariadenie pre povlakovanie kovových targetov reaktívnym i nereaktívnym 

spôsobom , predovšetkým oxidov a nitridov, pre optiku, elektroniku (GaN, InN), 

fotovoltaiku (ITO, AZO, TiO2) a pre technológiu displejov (ITO, AZO) a všetkých 

vhodných materiálov pre reaktívne jednosmerné impulzové naprašovanie (napr. 

Si wafer, sklo, kovy, plasty a iné), 

 magnetrónový systém s pulznou duálnou MS separáciou s výkonom 5kW, 

 LiCIM_LOGIC – výskumné pracovisko logického a sekvenčného riadenia, 

 LiCIM_DSC – výskumné pracoviská distribuovaných systémov riadenia výrobných 

a technologických procesov (DSC),  

 LRS_CCP – výskumné pracoviská komplexných procesov (CCP). Pracovisko 

obsahuje hybridný výrobný systém, model spojených nádob a podpornú výbavu, 

 LRS_PRS – výskumné pracoviská vývoja a projektovania riadiacich systémov, 

 LRS_STP – výskumné pracovisko pre simuláciu technologických procesov (STP), 

 LIIRS_BI – laboratórium integrácie informačných a riadiacich systémov. 
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6 MV urýchľovací systém na  analýzu iónového zväzku (IBA) a iónovú implantáciu 

Zariadenie PIII pre iónovú implantáciu ponorením do plazmy pre trojrozmerné substráty 
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Magnetrónový systém s pulznou duálnou MS separáciou s výkonom 5kW 

Viacúčelový 500 kV vzduchom izolovaný urýchľovací systém pre iónovú implantáciu   
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Výskumné pracovisko komplexných procesov 

Výskumné pracoviská vývoja a projektovania riadiacich systémov 
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CENTRUM EXCELENTNOSTI 5-OSOVÉHO 

OBRÁBANIA  

 

Centrum excelentnosti umožňuje realizovať výskum v nasledovných oblastiach: 

  

 spôsoby a stratégie 5-osového obrábania na dvoch rôznych konštrukciách 5-

osových obrábacích strojov (STÔL a KOLÍSKA), 

 CNC obrábanie, rezanie a zváranie pomocou lasera, 

 laserové štruktúrovanie povrchu materiálov, 

 CNC brúsenie rezných nástrojov zložitých tvarov, 

 3D skenovanie zložitých tvarov súčiastok, 

 3D kontrola tvarov a rozmerov zložitých rezných nástrojov, 

 exaktné meranie kvality rezných kvapalín - meranie anorganického a organického 

uhlíka, 

 meranie rezných síl pri frézovaní i sústružení, na strane obrobku alebo nástroja, 

 likvidácie baktérií Ozonizátorom, 

 vyvažovanie rezných nástrojov. 

 

Laboratóriá, technológie, zariadenia: 

 5-osové obrábacie centrum s výklopnou hlavou DMG HSC 105 linear, 

 5-osové ultrazvukové obrábacie centrum na obrábanie veľmi tvrdých materiálov 

DMG Sauer Ultrasonic 20 linear, 

 5-osové laserové obrábacie centrum - laser TruDisk 4002, robot FANUC M-

710ic/50, 

 5-osové sústružnícke centrum s protivretenom DMG CTX Alpha 5000, 

 5-osové CNC riadené meracie zariadenie na kontrolu rezných nástrojov Zoller 

Genius 3s, 

 vyvažovací prístroj Haimer Tool Dynamic 2009. 
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Zariadenie na laserové štruktúrovanie povrchu 

5-osové ultrazvukové obrábacie centrum na obrábanie veľmi tvrdých materiálov s vysokou presnosťou 

DMG Sauer Ultrasonic 20 linear 
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5-osové sústružnícke centrum s protivretenom DMG CTX Alpha 5000 

5-osové obrábacie centrum s výklopnou hlavou DMG HSC 105 linear 
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5-osová CNC brúska Reinecker WZS 60 

Robotizované pracovisko na delenie a zváranie laserovým lúčom 
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CENTRUM PROGRESÍVNYCH DIAGNOSTICKÝCH 

METÓD KOVOVÝCH A NEKOVOVÝCH 

MATERIÁLOV 

 

Cieľom projektu bolo vybudovať moderné dynamické centrum excelentných 

analytických metód využívajúcich súčasné najmodernejšie poznatky z interakcie 

elektrónového a laserového zväzku s hmotou. 

 

Laboratóriá, technológie, zariadenia: 

 riadkovací vysokorozlišovací mikroskop JEOL JSM7600F s termálnou FEG katódou 

doplnený o súbor kooperujúcich detekčných systémov EDS, WDS a EBSD s 

príslušnými zariadeniami na prípravu vzoriek pomocou iónového mletia, 

 laserový konfokálny mikroskop s dvomi nezávislými laserovými zväzkami pre 

vlnové dĺžky 400 a 600 nm, 

 univerzálny skúšobný stroj pre hodnotenie mechanických vlastností kovových a 

nekovových materiálov, 

 testovacie zariadenie na sledovanie dynamiky procesov porušovania. 

 aparatúra pre merania striedavej konduktivity nekovových materiálov pri 

zvýšených teplotách, 

 spektrálny analyzátor umožňujúci meranie impedačných a modulárnych spektier 

nekovových materiálov a kompozitov, 

 rotačný viskozimeter, 

 vulkanograf. 
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Riadkovací vysokorozlišovací mikroskop JSM7600F Laserový konfokálny mikroskop Zeiss LSM 700 

Röntgenový difraktometer PANanalytical Empyreal 
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EDX analyzátor Oxford Instruments 

Zariadenia na metalografickú prípravu vzoriek 
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Simultánny termoanalyzátor (TG/DTA/DSC) v teplotnom intervale 20 °C až 1600 °C s hmotnostným 

spektrometrom 

Zariadenie PerkinElmer FT-IR Spectrum BX na IR spektroskopiu nekovových materiálov 
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CENTRUM VÝSKUMU A VÝVOJA KONTAKTNÝCH 

A BEZKONTAKTNÝCH METÓD MERANIA 

 

Dobudovaním technickej infraštruktúry je možné v súčasnosti realizovať výskum v 

nasledovných oblastiach: 

 
- stratégie súradnicového merania rôznych geometrických prvkov súčiastok, 
- meranie a vyhodnotenie drsnosti povrchu, tvaru a polohy geometrických prvkov 

súčiastok, 
- aplikácie počítačovej tomografie na meranie geometrických parametrov súčiastok. 
 
Laboratóriá, technológie, zariadenia: 

Laboratórium kontaktných a bezkontaktných metód merania I a II 

Laboratórium je vybavené nasledovnými zariadeniami: 

 súradnicové meracie zariadenie Zeiss Prismo Ultra, 

 kruhomer Zeiss Rondcom 60A, 

 drsnomer Zeiss Surfcom 5000, 

 trojsúradnicové dotykové meracie zariadenie Zeiss CenterMax, 

 počítačový tomograf Zeiss Metrotom 1500, 

 laserový 3D skener ROLAND PICZA LPX-250, 

 optický 3D skener GOM ATOS I350, 

 optický 3D skener GOM ATOS II TripleScan (merací objem 38, 100, 170, 320), 

 systém optického 3D merania GOM TRITOP, 

 hardvér a softvér na spracovanie meraných údajov (SW: GOM ATOS Professional 

V7, GOM TRITOP). 
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Počítačový tomograf Zeiss Metrotom 1500 

Trojsúradnicové dotykové meracie zariadenie Zeiss CenterMax 
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Súradnicové meracie zariadenie  Zeiss Prismo Ultra 

Zariadenie na meranie tvarových charakteristík Zeiss Rondcom 60A 
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Optický 3D skener GOM ATOS II TripleScan Optický 3D skener GOM ATOS I350 

Systém optického 3D merania GOM TRITOP 
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CENTRUM VÝSKUMU A VÝVOJA 

ELEKTRÓNOVOLÚČOVÝCH A PROGRESÍVNYCH 

OBLÚKOVÝCH TECHNOLÓGIÍ ZVÁRANIA 

 

Centrum je zamerané na výskum v nasledovných oblastiach: 

- zváranie a naváranie konvenčných i nových konštrukčných materiálov, 

- vytváranie špeciálnych povrchových vrstiev, 

- povrchové textúrovanie konštrukčných materiálov, 

- pretavovanie a rafinácia kovov a zliatin, 

- progresívne metódy spájkovania, 

- monitorovanie rýchlych technologických dejov, 

- monitorovania a analýza zváracích parametrov oblúkových technológií zvárania. 

 

Laboratóriá, technológie, zariadenia: 

Komplexné elektrónovolúčové pracovisko 

Komplexné elektrónovolúčové pracovisko slúži na zváranie, naváranie a povrchové 

spracovanie rôznych druhov materiálov elektrónovým lúčom. Je vybavené dvomi 

elektrónovými kanónmi s výkonom lúča  30 kW a vákuovou komorou s rozmermi 1500 x 

1500 x 2500 mm. 

Komplexné pracovisko oblúkových a plazmových technológií 

Pracovisko disponuje nasledovnými zariadeniami: 

 zvárací zdroj Fronius MagicWave 3000, 

 zvárací zdroj Fronius TransTIG 3000 s modulom PlasmaModule 10, 

 zvárací zdroj Fronius TransPulsSynergic 3200 CMT,  

 zvárací zdroj Fronius TPS600i, zvárací zdroj AirLiquid TOPTIG 220, 

 vysokorýchlostná kamera Memrecam HX3 s príslušenstvom, 

 laserová pulzná osvetľovacia jednotka Cavitar Cavilux HF, 

 systém monitorovania procesných parametrov oblúkových technológií zvárania 

v reálnom čase HKS WeldAnalyst.  
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Komplexné elektrónovolúčové pracovisko 

Komplexné pracovisko oblúkových a plazmových technológií 
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MODERNIZÁCIA INFRAŠTRUKTÚRY 

CAMPUS BOTTOVA 

 

Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom investícií do hmotnej 

infraštruktúry. Špecifickým cieľom projektu bolo prispieť modernizáciou vnútorného 

vybavenia MTF STU, v ktorej prebieha vzdelávací proces k zlepšeniu podmienok na nové 

formy učenia a učenia sa (najmä na podporu nových technológií pri budovaní jazykových 

učební, dielní, budovanie IKT učební, vybavenie akademických knižníc počítačmi, 

budovanie a údržba IKT sietí). 

Investičné aktivity projektu boli zamerané na rekonštrukciu objektov MTF STU –

zatepľovanie budovy, výmenu okien, opravu strechy, výmenu ústredného kúrenia, 

opravu stien budov, stabilizáciu budov, opravu omietky na budove, opravu exteriéru 

budovy, úpravy interiéru budovy, zabezpečenie bezbariérovosti budovy, zabezpečenie 

požiarnej bezpečnosti budovy, rekonštrukciu sociálnych zariadení a WC, rekonštrukciu 

teplovodných, vodovodných, kanalizačných a elektrických sietí. 
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Zrekonštruovaná vstupná časť budovy pavilónu T 

Zrekonštruovaný foyer budovy pavilónu T 
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Realizácia bezbariérového prístupu na vyššie podlažia výťahom 

Zrekonštruovaná aula v budove pavilónu T 
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Zrekonštruovaná študovňa akademickej knižnice v budove pavilónu T 

Zrekonštruovaná budova pavilónu T 
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Nové parkovacie miesta pred vstupnou časťou do areálu CAMBO 

Nová budova vedeckého pracoviska automatizácie a informatizácie procesov 
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Nová budova vedeckého pracoviska materiálového výskumu 

Zrekonštruovaná budova ťažkých laboratórií 

 



 

 
 

 


