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Vážení čitatelia

Odborný časopis so zameraním
na zváranie, spájkovanie, lepenie,
rezanie, striekanie, materiálové
inžinierstvo a tepelné spracovanie,
mechanické a nedeštruktívne skúšanie
materiálov, a zvarkov, zabezpečenie
kvality, hygieny a bezpečnosti práce.

V

roku 2016 som mal prednášku na
konferencii Technical Material
Society v Nashville o koncepte gradientných rúr, ktoré sme vyvinuli v
spoločnom projekte so Železiarňami
Podbrezová, Bentelerom, Amec Foster
Wheelerom a ďalšími partnermi. Prednášku po mne mal človek pracujúci v
Oak Ridge National Laboratory. Hovoril
o nízkoteplotnej reaustenitizácii ocele
P91 pri teplotách cca 900°C a jej vplyve
na úžitkové vlastnosti. Cez prestávku
som mu povedal, že pri dovalcovacej
teplote 960°C dynamická rekryšalizácia
zabezpečí polyedrické zrno a oceľ potom
stačí len popustiť. Keď som mu povedal,
že toto vieme od roku 1998, neveriacky
krútil hlavou. Ja som zas krútil hlavou
keď sa ma pýtal, či sme si to dali patentovať.

THE 72ND IIW ANNUAL
ASSEMBLY AND
INTERNATIONAL
CONFERENCE
Bratislava, Slovakia
7th – 12th July 2019
The annual event of the International
Institute of Welding IIW 2019
www.iiw2019.com

The main topic of the International Conference:

New Progressive Materials and Welding
Methods in the Automotive Industry
Hosted by

Conference Secretariat

Vtedy sme si neverili a nikto nás nerekognoskoval ako partnerov, ktorí
udávajú vývojové trendy. Mohlo to tak
byť doteraz. Keď sme v roku 1998 stáli s
výrobným riaditeľom a spolumajiteľom
Železiarní Podbrezová Vladom Zvaríkom
a so súčasným technickým riaditeľom
Železiarní Podbrezová Milanom Srnkom
pri „štos banku“ poškodenom nepodarenou skúškou valcovania ocele P91,
nevyzeralo to tak, že ma do podniku
vôbec ešte niekedy pustia.
Odvtedy uplynulo presne 20 rokov a Železiarne Podbrezová sa stali jedným zo
svetových lídrov priemyselného výskumu nielen v oblasti creepových ocelí s
feritickou matricou. Nadhľad, dokonalá
znalosť priemyselného segmentu, strategické rozhodnutie vlastníkov založiť
v roku 2008 dcérsku spoločnosť ŽP
Výskumno Vývojové Centrum a dlhodobá tvrdá práca priniesli svoje ovocie.
Železiarne Podbrezová komercionalizovali, rozumej boli schopné vyrobiť oceľ
P91 v roku 2008, 27 rokov po jej úspešnom vývoji v USA. Oceľ P92, nástupca
P91, bola vyrobená v roku 2012, 18 rokov
po ukončení jej vývoja v Japonsku.
Nízkolegovaná oceľ pre membránové
steny bola vyrobená 5 rokov po ukon-
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čení jej vývoja v Nemecku. V súčasnosti
prebiehajú v laboratóriách ŽP VVC a
VÚZ dlhodobé creepové skúšky novej
generácie martenzitickej ocele, ktorá má
lepšie vlastnosti ako všetky spomenuté
v dostupnej odbornej literatúre. Za 20
rokov sa Železiarne Podbrezová dostali
na špičku výskumu a nielenže zmazali
stratu za pelotónom, ale ho aj predbehli.
Železiarne Podbrezová a ŽP VVC sú odbornou verejnosťou doma aj v zahraničí
vnímané ako rovnocenný partner produkujúci výstupy svetovej úrovne,
o čom napríklad svedčia aj akceptované
odborné prednášky na odborných konferenciách od Japonska až po USA.
Vážení čitatelia, s úctou vám predkladáme spoločne číslo VÚZ – Železiarne
Podbrezová – ŽP VVC. Chceme sa s vami
podeliť o výsledky spoločnej práce ako aj
o náš pohľad na budúcnosť vývoja ocelí
pre energetiku.
Ing. Peter Brziak, PhD.
Riaditeľ pre výskum a vývoj VÚZ
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Privítame svetovú zváračskú elitu
Výskumný ústav zváračský bol ako člen Medzinárodného zváračského inštitútu (IIW) poctený zorganizovaním 72. Výročnej
konferencie správnej rady IIW a Medzinárodnej konferencie v
Bratislave. Obe podujatia sa uskutočnia od 7. do 12. júla 2019.

„VÚZ bude môcť aj takýmto spôsobom
prezentovať Slovensko a Bratislavu v
roku, v ktorom si pripomenie 70. výročie svojho založenia. Po 40 rokoch sa tak
svetový kongres odborníkov vo zváraní
vráti na Slovensko“, hovorí Ing. Peter
Ďurík, IWE, ktorý ako člen rady riaditeľov IIW prevzal počas 71. zasadnutia
IIW na Bali putovnú vlajku organizátora
podujatia.

„HLAVNOU TÉMOU medzinárodnej konferencie budú Nové progresívne materiály a metódy zvárania v automobilovom priemysle. Táto oblasť bola zvolená
na základe skutočnosti, že nové technológie, ktoré si automobilový priemysel
vyžaduje, sa musia vyvíjať aj na Slovensku, keďže sme najväčším výrobcom automobilov na svete v prepočte na osobu.
Cieľom svetovej konferencie v našej réžii

nie je iba vytvoriť platformu na stretnutia expertov z celého sveta, ale aj nezabudnuteľnú a priateľskú atmosféru, v
ktorej sa účastníci s radosťou podelia o
Ukážka loga pri zomere 1 cm na výšku
poznatky a informácie z oblasti inovatívnych technológií, ako i nových trendov
vo zváraní a súvisiacich odvetví. Budú
tak môcť urobiť v rámci 26 technických
expertných komisií“, dodáva Ing. Ďurík,
ktorý sa ujal pozície predsedu organizačného výboru.
Bližšie informácie, novinky a podrobnosti o podujatí IIW 2019 nájdete na
stránke www.iiw2019.com.
Možnosť zalomenia loga aj na výšku.

EXPLIKÁCIA:
4

Tu som uvažovala s inou ako len čisto “trikolórovou” farebnosťou, pričom ostávam v troch farbách. Zvýraznila som tak “začiatok” a “koniec” loga, kde je rok, čo podporí príslušnosť roka s
miestom konania (Bratislava - 2019). Zároveň som pre účely loga “zjednodušila” strechu hradu.
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