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Obr. 2 Makroštruktúry zvarových spojov vyhotovených nástrojmi a) FSW-Mg1, b) FSW-Mg2, c) FSW-Mg3, d) FSW-Mg4
Figure 2 Macrostructures of welded joints made by the tool a) FSW-Mg1, b) FSW-Mg2, c) FSW-Mg3, d) FSW-Mg4
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30 Vplyv ochrannej
Oblasť zvarového kovu vykazuje jemnozrnnú štruktúru s priemernou veľkosťou zrna 13 µm. V tejto oblasti nedošlo k rekryštalizác
Štruktúra obsahuje zrná δ - Mg fázy. Pri zváraní sa dosiahla teplota vyššia ako 320 °C, ktorá spôsobila rozpúšťanie fázy Mg Al
atmosféry na vlastnostizŕn.
matrici δ - Mg.
V oblasti TMAZ materiál prešiel teplotným cyklom a nastala tu čiastočná deformácia zŕn s priemernou veľkosťou zrna 42 µm. V tejt
zvarových spojov
oblasti došlo k dynamickej rekryštalizácii a oblasť neobsahuje žiadne eutektiká.
17

38 100 rokov od narodenia
prof. Arpáda Tesára
Technická verejnosť si pripomína
nedožité jubileum autora Mosta SNP

Zrná základného materiálu majú hrubozrnnú liacu štruktúru s priemernou veľkosťou zrna 45 µm. Zrná neboli deformované ani teplom
ovplyvnené. Materiál sa skladá z δ - Mg fázy s malým množstvom intermetalickej zlúčeniny Mg17Al12. V základnom materiáli sa nachádzaj
aj prímesi na báze vysoko taviteľných zlúčenín, ktoré sa do materiálu dostali pri procese odlievania. Ide o zlúčeniny MgAl 3Mn2, ktoré s
anayzovali bodovou mikroanalýzou EDX.

Obr. 6 Priebeh mikrotvrdosti zvarových spojov pri rôznych ochranných plynoch
Fig. 6 The course of microhardness for weld joints produced in different shielding gases
3.4 Statická škúška ťahom
Závislosť pevnosti v ťahu od druhu ochranného plynu je uvedená na obr. 7. Najvyššia pevnosť v ťahu bola
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zaznamenaná v prípade ak bol použitý ochranný plyn He 4.6 (261 MPa). Nižšia pevnosť v ťahu bola zaznamenaná
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a z toho dôvodu dochádza k lomu vo zvarovom kove [39]. Horčík má výrazne vysokú rozpustnosť
vodíka v kvapalnej fáze a pórovitosť zliatin horčíka závisí od množstva rozpusteného vodíka [40]. Prípustný obsah
vodíka vo zvaroch môže závisieť od mnohých faktorov, ako sú parametre zváracieho procesu, chemické zloženie
zliatin, čas tuhnutia, tepelný gradient, štruktúra zvaru a koncentrácia inklúzií. Pri horčíkových zliatinách
obsahujúcich zirkón bude vodík reagovať so zirkónom za vzniku ZrH 2 a nakoniec v tomto prípade nebude
pórovitosť vodíka problémom [41-42].

Obr. 3 Makroštruktúra zvarového spoja vyhotovená nástrojom FSW-Mg3
a) zóna premiešania, b) oblasť prechodu ZK/TMAZ, c) základný materiál
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ážení čitatelia, obchodní partneri.

Výskumný ústav zváračský je na prahu veľkých zmien. V najbližších týždňoch budú všetky naše pracoviská, ktoré boli situované v pôvodnej hlavnej budove na Račianskej ulici v Bratislave, definitívne presťahované do zrekonštruovaných priestorov
v rovnakom areáli. Modernejšie priestory zvýšia pracovný komfort našich zamestnancov. Sťahovanie
z desiatky rokov starých priestorov nie je len symbolickým posunom VÚZ k budúcnosti. Vnímame ho
aj ako impulz ďalšieho rozvoja nášho výskumného
ústavu. Pôvodná budova začne po rekonštrukcii slúžiť ako sídlo Ministerstva spravodlivosti SR.
Rok 2018 bol rokom stabilizácie VÚZ a rok 2019 bude
rokom jeho rozvoja. Prispeje k tomu náš nový pohľad
na výrobnú a vývojovú časť ústavu s dôrazom na výrobky a služby s vyššou pridanou hodnotou.
Sme radi, že sa nám v roku 2019 znova podarilo zväčšiť rozsah spolupráce s naším tradičným partnerom
Slovnaftom a.s. Okrem konzultačnej činnosti hlavne
v oblasti materiálov, pokračujeme vo výkone činnosti RBI (Risk Based Inspection) ako aj vo výkone nedeštruktívnych skúšok, kde sa nám podarilo zvýšiť
objemy zakontrahovaných prác oproti predchádzajúcim rokom skoro o 200%. Portfólio činností pre
Slovnaft a.s. plánujeme ďalej rozširovať o komplexné opravy a renovácie na kľúč.
V ROKU 2019 pripravujeme rozšírenie činností pre
energetický sektor, kde chceme nadviazať na extrémne náročné inžinierske práce z predchádzajúcich rokov. V roku 2018 sme napríklad urobili profilaktickú opravu v primárnom okruhu JE Bohunice,
ktorá je unikátna aj vo svetovom meradle. Pripravovali sme sa na ňu 9 mesiacov a trvala cca. 100 hodín.
Rozhodli sme sa využiť naše dlhoročné skúsenosti s
vývojom a výrobou vlastných prídavných materiálov (rúrkové drôty a tavené tavivá) pre výrobu veľkoplošných návarov so špeciálnymi vlastnosťami. Po
intenzívnom vývoji sme na konci roku 2018 uviedli
na trh antiabrazívne (AA) plechy. Ide o plošné návary s hrúbkou 4 – 6 mm na štandardné plechy. Podľa
požiadaviek zákazníka dokážeme dodať plechy, respektíve výrobky z nich (2D aj 3D) odolné voči opotrebeniu za tepla i za studena. AA plechy momentálne
testujú firmy z oblasti výroby a dodávok stavebných
materiálov na Slovensku (štrk, cement, tvárnice). Už
dnes môžem povedať, že vykazujú lepšie parametre
ako konkurenčné zahraničné produkty. Vlastníme
know-how a výrobnú infraštruktúru nielen na technologicky mimoriadne náročnú technológiu navárania, ale aj na výrobu tvrdonávarových materiálov.
Plechy, alebo výrobky preto môžeme „ušiť“ každému
zákazníkovi na mieru.

Na Slovensku sme najďalej aj v oblasti trecieho zvárania s premiešaním. Táto veľmi perspektívna technológia nachádza uplatnenie pri výrobe ľahkých, ale
pevných konštrukcií, napríklad skeletov automobilových karosérií z hliníka, ale aj v iných oblastiach.
Vo VÚZ vyvíjame unikátne riešenie pre jednu z veľkých spoločností v sektore hlinikárskeho priemyslu.
Pracujeme aj na komplexnom riešení náhrady tavného zvárania pri výrobe osobných a nákladných
vagónov trecím zváraním pre nadnárodné české a
slovenské firmy.
Napokon spomeniem produktovú reprofiláciu našej
zlievarne, ktorá sa bude vo väčšej miere orientovať
na odliatky a tyčky.
NAŠE MIESTO NA TRHU naďalej vidíme v spolupráci a úzkom partnerstve s najnáročnejšími klientmi.
Aktuálne súťažíme o ďalšie významné zákazky v najväčších spoločnostiach v rámci svojich segmentov
– Slovnaft, US Steel Košice, Slovenské elektrárne,
Slovalco. Verím, že riešenia VÚZ prinesú našim partnerom úžitok v podobe lepších výrobkov, služieb,
alebo bezpečnosti.
Na záver sa chcem zmieniť o najvýznamnejšom profesionálnom a zároveň spoločenskom podujatí tohto
roka. VÚZ bude začiatkom júla hostiteľom 72. Výročného zasadania správnej rady IIW (Medzinárodný
zváračský inštitút) a celosvetovej konferencie „Progresívne metódy spájania v automobilovom priemysle“. Tejto pocty sa nám dostalo v roku 70. výročia založenia VÚZ. Budeme mať príležitosť ukázať svetovej
zváračskej elite modernú tvár našej krajiny, v ktorej
si ctíme tradície, zároveň však držíme krok so svetovým vývojom v našej oblasti.
Verím, že s novými cieľmi budeme lepšie pripravení na požiadavky vysoko konkurenčného prostredia. A že to bude úspešný príbeh pre nás i pre našich
zákazníkov.
Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
Generálny riaditeľ
a predseda predstavenstva
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