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Publikácia prináša prípady riešenia havárií zváraných 
konštrukcií z 50-ročnej praxe autora vo Výskumnom 
ústave zváračskom. Ide o vybrané prípady porušení 
a havárií, kde primárnou príčinou boli väčšinou  
metalurgické aspekty. Čitateľom je podaný aj 
metodický postup riešenia, ktorý okrem bežných 
analytických skúšok zahrňuje aj metódy 
elektrónomikroskopickej metalografie a fraktografie 
vrátane EDX mikroanalýzy.

Publikácia je písaná, aby mohla byť príručkou 
nielen pre vysokoškolské, ale aj stredné technické 
kádre s cieľom upozorniť na úskalia vyplývajúce 
z nevhodného návrhu konštrukcie, výberu materiálu, 
zo zmien výrobného procesu a pracovného média 
a najmä z chýb technológie zvárania. 
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Vážení čitatelia, partneri a zákazníci,

v priebehu roka 2016 sme si pripomenuli okrúhle 65. výročie 
vydávania nášho časopisu Zváranie-Svařování. Verím, že tí 
ktorí ho čítate, či z času na čas listujete, ste i naďalej spokojní 
s jeho obsahom a tiež jeho vysokou odbornou úrovňou.
Môžem konštatovať, že rok 2016 bol pre nás veľmi náročný, 
ale aj veľmi úspešný. Pre ilustráciu vymenujem najväčšie 
dosiahnuté úspechy. V prvom štvrťroku roku 2016 sme naše 
úsilie venovali najmä sfunkčneniu a začiatku využívania 
nových výskumných laboratórií, ktoré sme obstarali koncom 
roka 2015. Proces to bol pomerne náročný, ako z finančného 
hľadiska, tak aj z časového, ale najmä personálneho. 
Kolegovia boli nútení za behu zmeniť technické prostriedky 
a tiež aj postupy pri skúškach. Upgradom prešli takmer všetky 
výskumné pracoviská ústavu. O tom, ako sa nám to podarilo, 
sa môžete presvedčiť na našej úplne novej web stránke, ktorú 
sme spustili v polovici roka. 
Pre divíziu zváračských technológií bol rok 2016 mimoriadne 
úspešný z dôvodu odovzdania dvoch zákaziek pre Slovenské 
elektrárne a.s. Týkali sa opráv heterogénnych zvarových 
spojov a komponentov v tých najnáročnejších podmienkach.
Ako iste viete, podujali sme sa zorganizovať Výročné 
zasadnutie IIW v roku 2019 v Bratislave. V druhej polovici roka 
2016 preto začal svoju činnosť organizačný výbor.  
Koncom roka bola spustená oficiálna stránka tohto podujatia 
– www.iiw2019.com. Sme presvedčení, že kvalitnou 
organizáciou pomôžeme odprezentovať nielen náš ústav,  
ale aj Bratislavu a Slovensko. Očakávame okolo tisíc 
účastníkov tohto svetového podujatia.
V apríli prebehol vo VÚZ – PI SR bilaterálny seminár, ktorého 
sa zúčastnilo 15 mladých vedeckých pracovníkov z Patonovho 
inštitútu z Kyjeva a tiež viacero vedeckých pracovníkov z našej 
inštitúcie. Výsledkom sú konkrétne návrhy výskumných 
projektov, ktoré budú zrealizované bezprostredne po ich 
schválení.
Celý rok sme svoje maximálne úsilie venovali príprave 
projektov z operačného programu „Výskum a inovácie“.  
Táto snaha vyústila do vytvorenia viac ako 10-tich výskumných 
partnerstiev týkajúcich sa nielen podmienkových výskumno-
vývojových centier, ale aj dlhodobého strategického výskumu. 
Niektoré z nich máme už schválené. Zostáva len dúfať, že 
naše grantové agentúry dokážu aj ostatné zámery dostatočne 
rýchlo ohodnotiť a zmluvne podporiť.
Záverom mi zostáva poďakovať v mene celého vedenia 
VÚZ – PI SR všetkým Vám, ktorí ste nám počas uplynulého 
roka boli spoľahlivými partnermi, kolegami a zákazníkmi. 
Obojstranná výrobná spolupráca je pre nás vždy motiváciou 
a motorom do ďalšieho obdobia skvalitňovania našich služieb 
a produktov.

                                               Ing. Peter Klamo

 riaditeľ VÚZ – PI SR

PRÍHOVOR

ZVÁRANIE-SVAŘOVÁNÍ | 1-2/2017 1



2 ZVÁRANIE-SVAŘOVÁNÍ | 1/ 2008

1-2/2017
66. ročník

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.

Odborné články sú recenzované.
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