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Vážení čitatelia,

začiatkom júna oznámil Eurostat dopady koro-
nakrízy na jednotlivé ekonomiky EÚ. Slovensko 
skončilo so 45 % poklesom ekonomiky na chvoste 
EÚ, ďaleko za Českou republikou (pokles o 35 %) a 
Nemeckom (pokles o 25 %).  Ak si odmyslíme dis-
kusie o rôznej miere cynizmu jednotlivých vlád 
pri stanovovaní rovnováhy medzi „rozumnou“ 
mierou úmrtnosti a dopadmi brzdenia ekonomi-
ky, tak zásadným problémom Slovenska je jeho 
neproporčná  závislosť od segmentu automotive, 
ktorý – ako vieme, začal spomaľovať dávno pred 
vypuknutím pandémie.

Aktuálne sa už ale spoločenská diskusia chva-
labohu zaoberá spôsobmi ako najvhodnejšie vy-
užiť veľkorysý balík ekonomickej pomoci z EÚ. 
Máme neopakovateľnú a zároveň pravdepodob-
ne aj poslednú príležitosť financovať systémovú 
reformu vedy a výskumu aj z prostriedkov zá-
chranného balíka Európskej únie pre Slovensko. 

Dúfam, že tragické výsledky, žalostne premrha-
ný čas a stratené miliardy v práve končiacom sa 
programovom období prinútia kompetentných 
ohliadnuť sa po dobrých príkladoch z praxe u 
najbližších susedov a konečne naštartovať zna-
lostnú ekonomiku prípravou takých programo-
vých balíkov pre vysoké školy, akadémiu vied a 
neštátne subjekty vedy a výskumu, ktoré dosta-
nú slovenskú vedu zo suterénu EÚ aspoň na úro-
veň štátov s porovnateľnými podmienkami.  

V tomto nám koronakríza môže paradoxne po-
môcť.

Ing. Peter Brziak, PhD., EWE
riaditeľ pre výskum a vývoj

Máme neopako-
vateľnú a zároveň 
pravdepodobne aj 
poslednú príležitosť 
financovať systémo-
vú reformu vedy 
a výskumu ... 
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Obr.5 Makroštruktúra priečneho rezu prievaru HCT600 

 

 
 Obr.6 Priebeh tvrdosti prievaru 

  
 Prievar plechu z ocele HCT600 s technologickými vlastnosťami podľa Tab.1 bol  vytvorený za 
týchto podmienok:  

-  Na vzorkách skupiny A pri rýchlosti vA = 20 mm.s-1, skupiny B pri rýchlosti vB = 30 mm.s-1 a 
skupiny C pri rýchlosti vC = 40 mm.s-1 a zváracom výkone 4 kW v ochrannej atmosfére 
argónu.  

- Vzorky skupiny D boli zvárané v ochrannej atmosfére hélia a vzorky skupiny E v ochrannej 
atmosfére argónu. Zvárací výkon bol 3 kW, proces zvárania prebiehal pri rýchlosti v = 20 
mm.s-1. 

 
Tab.1 Technologické vlastnosti materiálu HCT600 zistené statickou skúškou v ťahu 

Re [MPa] 832 
Rm [MPa] 1066 

A [%] 10,25 
Z [%] 16,36 

r 1,06 

smer valcovania 0° 90° 45° 45° 

pA 0 0,025 0,044 0,031 
pRm 0 -0,031 -0,035 -0,041 
pRe 0 -0,051 -0,059 -0,050 

n 0,264 

 
 Na vzorkách zvarových spojov skupín A až E neboli pozorované pred vykonaním skúšky 
vonkajšie necelistvosti, prípadne chyby v mieste prievaru, ktoré mohli ovplyvniť výsledok experimentov. 
Hĺbky vtlačkov, Erichsenov index, ako kritérium hlbokoťažnosti, bol porovnaný s vtlačkami na vzorkách 
bez prievaru označených ZM. 
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 Výsledok simulácie rýchlosti prúdenia pre modifikovaný tvar č. 10 bol jednoznačne nevyhovujúci. 
Za dýzou dochádzalo k rozdvojeniu prúdenia, čo značne rozšírilo prúdenie a tak isto aj znížilo prúdenie 
v predĺženej osi dýzy.  
 

 
Obr.  7 Výsledky simulácie prúdenia cez modifikovaný tvar dýzy č.10 
 
 
Príprava a výsledky experimentálneho merania modifikovanej dýzy 
 
 Po vykonaných simulačných výpočtoch, bol ako najvhodnejší tvar pre výrobu dýzy zvolený 
modifikovaný tvar č. 7. Experimentálne meranie pozostávalo z hodnotenia fotografií pilotného oblúka, 
rezacieho oblúka a tiež makroštruktúry rezných plôch, vyhotovených modifikovanou a pôvodnou 
referenčnou dýzou.  
 

 
Obr.  8 Dýza s vyrobeným modifikovaným tvarom č. 7 (vľavo), referenčná dýza (vpravo) 

 
 
 Pilotný oblúk bol zaznamenaný pomocou digitálneho fotoaparátu s použitím prídavného 
osvetlenia s výkonom 1000 W a s použitím ochranného skla pre zváranie s tmavosťou DIN 5.  
 

 
Obr.  9 Tvar lúča pri referenčnej dýze (vľavo), tvar lúča pri modifikovanej dýze č. 7 
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Samotnému virtuálnemu zhromaždeniu 
predchádzalo 19. mája testovanie pri-
pojenia, ktoré si vyskúšalo 31 účast-

níkov. Odskúšala sa celková funkcionalita – 
prihlásenie, spôsob hlasovania a prihlásenie 
do diskusie. Po otestovaní komunikačnej 
platformy prebehlo 26. mája skutočné zasa-
danie. Zúčastnilo sa ho 57 účastníkov, čo je 
podstatne viac ako v minulých rokoch, kedy 
bolo štandardom okolo 30 účastníkov. Dô-
vodom vyššej účasti boli prakticky nulové 
náklady.

Každú členskú krajinu reprezentuje na podu-
jatiach EWF jedna organizácia a za ňu jeden 
zástupca (Slovensko zastupuje VÚZ v osobe 
Petra Ďuríka). Tentokrát bola možnosť no-
minovať ďalších dvoch zástupcov. My sme 
túto možnosť využili a na zasadnutie sme 
nominovali aj Henrietu Vargovú, manažérku 
kvality certifikačného orgánu pre personál 
pri VÚZ a Pavla Radiča, vedúceho certifi-
kačného orgánu certifikácie systémov ma-
nažérstva kvality Certiweld.

PROGRAM ZASADANIA 
Po úvodných formalitách, kedy prezident 

EWF Michal Kubica privítal členov, prebeh-
lo hlasovanie o programe a jeho následné 
schválenie. Účastníci odsúhlasili zápis z 55. 
riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa 
uskutočnilo v Oeiras (predmestie portugal-
ského hlavného mesta Lisabon). Keďže 31. 
decembra 2019 skončila platnosť 5-ročnej 
zmluvy medzi EWF a IIW o spolupráci a vý-
mene informácií, účastníci s uspokojením 
prijali správu o podpísaní novej zmluvy 15. 
mája 2020 na ďalšie 5-ročné obdobie.

V ďalšej časti boli prerokované správy pred-
sedov jednotlivých technických komisií (pra-
covných skupín), ktorých je v EWF celkovo 
27. Komisie sú zamerané na rôzne oblasti 
zvárania, spájania a materiálov. Účastníci 
sa oboznámili aj s finančnou správou za rok 
2019 a s prezentáciou plánu na rok 2020. 
Pre zaujímavosť uvádzame, že EWF je ne-
zisková organizácia, ktorej členmi môžu byť 
rovnako len neziskové organizácie, preto fi-
nančný plán a realita sa musia stretnúť „na 
nule“.

REAKCIA EWF NA KORONAVÍRUS
Ďalším dôležitým a nanajvýš aktuálnym 

bodom bola informácia o príprave nových 
smerníc v prípade podobných krízových si-
tuácií, aké spôsobilo aj šírenie koronavírusu. 

V poradí 73. Výročné zhromaždenie a od-
borná konferencia Medzinárodného zvá-
račského inštitútu IIW sa po prvý krát v his-
tórii uskutoční v on-line priestore. 

Podujatie pre profesionálov vo zváraní sa 
fyzicky malo konať v Singapure, avšak z dô-
vodu pandémie bol IIW nútený pripraviť ná-
hradné riešenie. Profesionáli sa budú môcť 
zúčastniť prednášok a internetových semi-

EWF / ZASADANIE

PRVÝKRÁT V HISTÓRII IBA ON-LINE

EWF doteraz nemala popísané postupy v 
nepredvídaných situáciách, preto potrebu 
nových smerníc vyhodnotila ako nevyhnut-
nú. Nepredvídané udalosti majú vplyv na 
činnosť EWF. Audity aj skúšky majú vopred 
dané termíny, rovnako certifikáty majú ob-
medzenú časovú platnosť. Nové smernice 
budú presne  popisovať ako majú jednotlivé 
členské organizácie postupovať v kritických 
situáciách. Napríklad akým spôsobom sa bu-
de prolongovať platnosť certifikátov, alebo o 
akú maximálnu dobu sa môže posunúť kona-
nie auditov, ktoré v zastúpení EWF vykoná-
vajú oprávnené organizácie v jednotlivých 
krajinách. Na Slovensku je to len VÚZ. Po 
novom sa budeme môcť v neštandardných 
situáciách oprieť o nové smernice.  

TRECIE ZVÁRANIE AJ NA SLOVENSKU
Zasadanie pokračovalo rozpravou o pred-

loženom pláne auditov, ktoré by sa v jednot-
livých krajinách opätovne mohli rozbehnúť 
od septembra. Účastníci sa oboznámili s 
plánom propagácie EWF, ako aj s prehľadom 
ukončených a ešte prebiehajúcich európ-
skych projektov. 

VÚZ v roku 2019 participoval na veľkom eu-
rópskom projekte „Friction Stir Welding Eu-

ropean Qualifications – FSW-Tech“. Okrem 
nás sa ho zúčastnili odborné tímy z ďalších 
štyroch krajín (Slovinsko, Portugalsko, Ru-
munsko a Belgicko). Cieľom projektu je vy-
tvorenie európskej harmonizovanej kvalifi-
kácie pre trecie zváranie, ktorá zlepší systém 
odborného vzdelávania a prípravy v tejto 
oblasti. Výsledkom bude nový kvalifikačný 
program pre trecie zváranie uznávaný v eu-
rópskych krajinách. Projekt bol úspešne 
ukončený a jeho výsledky boli prezentované 
v novembri 2019 v Oeiras (Portugalsko). 

EWF a subjekty z niekoľkých krajín, ktoré zís-
kajú akreditáciu, môžu poskytovať tréning, 
skúšanie a certifikačný proces v metóde tre-
cieho zvárania. Vzhľadom na to, že VÚZ je 
jediný taký subjekt na Slovensku a zároveň 
patrí k tvorcom programu, budeme môcť 
po udelení akreditácie od EWF poskytovať 
od budúceho roka školenie a certifikačný 
proces v metóde trecieho zvárania aj záu-
jemcom v našej krajine.

ŠTATISTIKA NA ZÁVER
Súčasťou zasadania boli aj prezentované 

štatistiky vydaných certifikátov v rôznych 
oblastiach zvárania, ktoré členské subjekty 
EWF udelili vo svojich krajinách. Bola vyso-
ko ocenená práca certifikačného orgánu pre 
personál pri VÚZ, ktorý za rok 2019 ocertifi-
koval druhý najvyšší počet Európskych zvá-
račov plastov.

Nasledujúce zasadanie EWF sa má uskutoč-
niť 16. novembra 2020 v portugalskom Orei-
ras. V poradí 57. výročné zasadanie EWF má 
v kalendári vyhradený dátum v máji 2021 v 
španielskej Seville.

Ing. Peter Ďurík, IWE    
Vedúci COP a ANB

Člen Rady riaditeľov IIW

Za obvyklých okolností by sa 56. výročné zasadanie Európskej zváračskej federácie (EWF) 
konalo v máji v španielskej Seville. Koronavírus však zmenil plány naprieč krajinami a eu-
rópski zváračskí profesionáli nie sú výnimka. Po prvýkrát v histórii sa preto zasadanie 
uskutočnilo on-line formou.  

Vzdelávanie v metóde trecieho zvárania bude od budúceho roka dostupné aj na Slovensku

PROFESIONÁLI SA STRETNÚ 
NA INTERNETE

IIW

nárov od 15. do 25. júla 2020. Napriek ne-
priaznivej a neustále sa meniacej situácii na-
prieč kontinentmi zváračský svet pokračuje 
vo svojich odborných aktivitách. Je v záujme 
celej globálnej zváračskej komunity podeliť 
sa o výsledky výskumu, utužovať jestvujúce 
vzťahy a nadväzovať nové kontakty. 

Virtuálne prostredie výročného zhromažde-
nia a konferencie bude nasimulované tak, 

aby v čo najväčšej možnej miere podporova-
lo  vzájomnú  interakciu  profesionálov  z  rôz-
nych kútov sveta. Slovensko budú zastu-
povať na tomto on-line podujatí Ing. Peter 
Ďurík a Ing. Peter Brziak, PhD. Záujemci zís-
kajú najaktuálnejšie informácie na odkaze: 
www.iiw2020.online

(red)

V súčasnej situácii ponúkame možnosť absolvovať nasledovné se-
mináre aj formou e-learningu:

•  Bezpečnosť pri zváraní podľa noriem STN 050601, STN 050610, 
STN 050630

•  Označovanie skúšky zvárača a rozsahy platnosti certifikátu podľa 
ISO 9606-1

•  Norma STN 050705 „Zváranie. Predpisy pre základné skúšky zvá-
račov“

•  Kvalifikácie zváračského personálu, vyššieho odborného personálu 
a NDT personálu

•  Úvod do NDT pre vedúcich pracovníkov 

•  Tvorba WPS a schvaľovanie WPQR

•  Norma EN 1090-1 a EN 1090-2 z pohľadu zvárania a prípravy ma-
teriálu na zváranie

Semináre spúšťame každý týždeň. Výhodou týchto seminárov je, 
že môžete študovať hociktorý čas počas dní, kedy budete mať ak-
tívne konto na štúdium (zvyčajne 2 dni).

OZNAM O KONANÍ KONFERENCIE

KVALITA VO ZVÁRANÍ 2020
Vážení čitatelia, partneri!

Oznamujeme vám, že konferencia Kvalita vo zváraní 2020, ktorú sme s ohľadom na nepriaznivú epidemiologickú 
situáciu nemohli zorganizovať v pôvodnom aprílovom termíne, sa v prípade priaznivej situácie uskutoční v októbri. 

Presné informácie o mieste a termíne konferencie vám včas oznámime.

Ak bude konanie verejných podujatí opätovne obmedzené, konferencia prebehne formou on-line semináru 
v trvaní jeden deň. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutie.

Výskumný ústav zváračský

NOVINKA!!!

PONUKA DIŠTANČNÝCH (E-LEARNINGOVÝCH) SEMINÁROV

Prihlášky nájdete na našej stránke https://www.vuz.sk/vzdelavanie 
alebo požiadajte o ich zaslanie na e-mail: vzdelavanie@vuz.sk. 
Organizačný garant: Ing. Rut Balogová, e-mail: balogovar@vuz.sk, 
mobil: +421 918 821 415


