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V

ážené čitateľky, vážení čitatelia.

dovoľte mi, aby som sa vám v krátkosti
prihovoril. Viem, že mnohí z nás prežívajú ťažké obdobie poznačené nielen
pandémiou COVID-19, ale aj nezmyselným vojenským konfliktom, ktorý práve
prebieha u našich východných susedov.
V týchto pohnutých časoch sa všetci viac
zamýšľame nad hodnotou a zmyslom života, ako nad novými poznatkami z nášho
profesijného bytia.
Teraz omnoho citlivejšie pristupujeme
k otázkam vzájomnej spolupatričnosti, nezištnej pomoci a k obyčajnému
ľudskému šťastiu. Sám mám veľa dobrých
priateľov na obidvoch – proti sebe stojacich stranách a pociťujem smútok nad
vzniknutou situáciou.
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Trecie zváranie s premiešaním potvrdilo
veľký potenciál

Neprestaňme byť hladní
po poznatkoch

Fotografia na titulnej strane
Testovacia fáza prenosného zariadenia
na TZsP (trecie zváranie s premiešaním),
ktoré sme vyvinuli vo VÚZ.

AVŠAK, MY „ZVÁRAČI“ sme vždy boli
hladní po nových technických poznatkoch. A aj vďaka časopisu Zváranie–
Svařování, ktorý práve čítate, sa môžete
dočítať o rôznych zaujímavostiach
v oblasti zvárania z akademického a aj
z firemného prostredia. Tento časopis
slovenských inžinierov, výskumníkov,
technikov a inovátorov trvalo prispieva
k neustálemu posúvaniu hraníc poznania,
ponúka nové technické a technologické
riešenia. Dočítate sa tu, že zváranie stále
zostáva jedným z dôležitých odborov
strojárstva.

Keďže toto je prvé tohtoročné vydanie
nášho časopisu, rád by som využil túto
príležitosť, a zaprial vám všetko najlepšie
v roku 2022 – veľa pracovných a tiež
osobných úspechov.
PRAJEM VÁM PRÍJEMNÉ ČÍTANIE
a už teraz sa teším, že sa stretneme na
spoločných akciách, ktoré zorganizuje
Slovenská zváračská spoločnosť.

„

Ing. Pavol Radič, PhD.
Predseda SZS

Tento časopis slovenských inžinierov,
výskumníkov, technikov a inovátorov
trvalo prispieva k neustálemu posúvaniu hraníc poznania, ponúka nové
technické a technologické riešenia.

Foto: archív VÚZ
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FOTOTÉMA

FOTO: ARCHÍV VÚZ

ZVÁRANIE HLINÍKOVÝCH ZLIATIN

Trecie zváranie s premiešaním je šetrnejšie
i efektívnejšie
VO VÝSKUMNOM ÚSTAVE ZVÁRAČSKOM pre nášho zákazníka odlaďujeme, resp. nastavujeme technológiu zvárania hliníkových zliatin metódou trecieho zvárania s premiešaním (TZsP)*.
Finálny výrobok sa skladá z 19 častí (extrudované profily EN AW
6082T651 a odliatky EN AW 4046). Na spojenie týchto častí
s hrúbkami stien od 5 mm do 23 mm je použitých 9 typov spojov,
spolu 46 zvarov. Tento typ zvárania bol zvolený pre jeho variabilitu
pri zváraní rôznych hrúbok stien a rôznych typov materiálov pri
dodržaní celistvosti zvarových spojov a minimálnych deformácií
po zváraní. Samozrejme s kvalitou zvarových spojov podľa EN ISO
25239-1 až 5.

Vyvinutou geometriou zváracích nástrojov sa nám pri zváraní
Al zliatin podarilo dosiahnuť celistvosť a rovnomernosť premiešania zváraných materiálov s vyššou produktivitou v porovnaní
s konvenčnými tavnými metódami zvárania. Všetky zvarové
spoje je možné zvariť na jeden krát a to s nižším pridaným množstvom tepla (oblasť solidu), ktoré môže spôsobiť deformácie po
zváraní tavnými metódami zvárania najmä väčších hrúbok stien
a dĺžok zvarov.
(red)

* anglický názov technológie: Friction Stir Welding (FSW)
Pri nastavovaní technológie zvárania sme pre dosiahnutie optimálnych parametrov a podmienok použili rôzne typy nástrojov z viacerých vývojárskych spoločností z Nemecka, Francúzska a Číny, ale aj
vlastné zváracie nástroje, ktoré sme pre tento účel vyvinuli vo VÚZ.
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Chcete vedieť viac? O technológii trecieho zvárania s premiešaním
sa podrobnejšie dočítate na str. 12-14.
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FOTO: DMG MORI

aktuality
Obchodné aktivity VÚZ riadi Jiří Svoboda
FOTO: ARCHÍV J. SVOBODU

Výskumný ústav zváračský sa rozhodol posilniť svoje obchodné
pozície a aktivity. Začiatkom tohto roka sa funkcie obchodného
riaditeľa VÚZ ujal JIŘÍ SVOBODA (56).
Rodák z Brna študoval strojárstvo na tamojšom Vysokom učení technickom. Profesionálnu dráhu začal na oddelení vývoja konštrukcií
v poprednej spoločnosti zameranej na digitalizáciu a automatizáciu
priemyslu – ABB Brno. Od roku 1994 sa zameral na rozvoj obchodných príležitostí pre svetového lídra v priemyselnej automatizácii,
americkú spoločnosť Rockwell Automation. V tíme nadnárodného
distribútora tejto spoločnosti – v ControlTech, s.r.o., zastával od roku
2002 pozíciu riaditeľa pre Slovensko a následne aj Global Account
Managera pre Českú republiku, Slovensko, Maďarsko a Ukrajinu.
V roku 2011 sa vrátil do sveta strojných technológií, keď ako Sales
Manager pre Slovensko zastupoval spoločnosť KRÁLOVOPOLSKÁ
RIA. O šesť rokov neskôr sa stal obchodným riaditeľom CHEMCOMEX a.s., pričom jeho posledným postom pred nástupom do
VÚZ bola funkcia Business Development Manager v spoločnosti
ROEZ s.r.o.
O tom, aká misia čaká nového obchodného riaditeľa VÚZ v nadchádzajúcom období, sa čitatelia dozvedia v rozhovore s Jiřím Svobodom v najbližšom čísle časopisu Zváranie-Svařování.
(red)

Nové certifikáty
EWF a IIW
V minulom čísle časopisu
sme priniesli informáciu
o reautorizačnom audite
ANB, ktorý v ANB vykonali
medzinárodní audítori Európskej zváračskej federácie
(EWF) a Medzinárodného
zváračského inštitútu (IIW).
Obe inštitúcie vystavili VÚZ
nové autorizačné certifikáty, ktoré potvrdzujú
oprávnenie ANB vykonávať
certifikáciu personálu v súlade s certifikačnými schémami
EWF a IIW. Certifikáty platia
do januára 2027.
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TECHNOLÓGIA

Objavte možnosti 5-osého obrábacieho centra!
Výskumný ústav zváračský rozšíril svoj strojový park o nové 5-osé obrábacie centrum
DMU 75 monoBLOCK nemeckého výrobcu DMG MORI. Obrábacie centrum disponuje pracovným
priestorom pre obrobky do priemeru 840 mm a výšky 500 mm s hmotnosťou do 600 kg.
CNC OBRÁBACIE CENTRUM s pokročilým systémom riadenia Heidenhain
TNC 640 poskytuje maximálne presné simultánne 5-osé obrábanie, dynamické vysokorýchlostné frézovanie, rezanie s vysokým krútiacim momentom
alebo mnohoraké produktívne obrábanie dielov v 5-tich osiach.
Centrum dokáže vyrábať a upravovať diely z bežných materiálov, z kalených
a ťažko obrobiteľných ocelí, kompozitov, titánových zliatin, exotických zliatin na
báze nióbu, ako i zo spekaných karbidov z karbidu volfrámu. Variabilita a výkon
obrábacieho centra umožňuje obslúžiť rôzne tradičné odvetvia ako energetika
alebo výroba dopravných prostriedkov, ale aj vysoko sofistikované segmenty
ako napr. letecký priemysel (súčiastky pre turbíny motorov) či medicína (kolenný kĺb z titánu).

VÚZ bude obrábacie centrum využívať na výrobu komponentov pre interný
vývoj špecializovaných zariadení a nástrojov. Výkon a možnosti centra nám
však umožňujú ponúknuť novú kapacitu aj pre externé zákazky kusovej a malosériovej výroby.
(red)

Zaujal vás potenciál stroja?
Viac informácií a technickú konzultáciu vašej zákazky vám
poskytne Ing. Rastislav Dankovič, tel.: +421 908 296 425.
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ROZHOVOR

25 ROKOV CERTIFIKAČNÉHO ORGÁNU

ING. PAVOL RADIČ, PHD.:

CERTIWELD

mi dal 25 úžasných rokov
Od akreditácie certifikačného orgánu systémov manažérstva
CERTIWELD, ktorý pôsobí pri Výskumnom ústave zváračskom,
uplynulo 25 rokov. Tím audítorov má za sebou viac ako tisíc auditov a nazbieral nesmierne skúsenosti. Historickým exkurzom,
ale aj súčasnosťou nás previedol vedúci certifikačného orgánu
Ing. Pavol Radič, PhD. V rozhovore sa okrem iného dočítate, či je
trh v tejto oblasti nasýtený a prečo sú ženy v audítorských tímoch
nenahraditeľné.

K

toré míľniky boli pre CERTIWELD
v uplynulom štvrťstoročí najdôležitejšie?
Patrilo by sa začať dňom našej
akreditácie, ktorým bol 31. október
1997. Avšak certifikačný orgán ako taký už existoval. Vznikol ako naša odpoveď na ekonomický a legislatívny vývoj, ktorý vygeneroval dopyt firiem po
certifikačných službách. Tie dovtedy poskytovali
len štátne skúšobne, ale iba v rozsahu výrobkovej
certifikácie, pričom oblasť manažérstva kvality nebola pokrytá. Firmy si začali uvedomovať, že s certifikátom kvality budú mať lepšie postavenie na trhu.
Náš certifikačný orgán bol medzi prvými, ktorý získal akreditáciu Slovenskej národnej akreditačnej
služby (SNAS) pre oblasť kvality (ISO 9001). Ako
certifikačný orgán systémov kvality sme si chceli
zachovať popredné postavenie a keďže pôsobíme
pri VÚZ, v roku 1998 sme sa nechali autorizovať
podľa pravidiel Európskej zváračskej federácie
(EWF). Získali sme medzinárodnú akreditáciu a
stali sme sa Autorizovaným národným orgánom
pre certifikáciu spoločností ANB CC (Authorized
National Body for Company Certification) pre Slovensko.
V našej časti Európy bol CERTIWELD v oblasti
zvárania dokonca priekopníkom...
Presne tak. Ak berieme do úvahy európske a
svetové súvislosti, systém a normy v oblasti zvárania sa tvorili a dodnes tvoria v EWF a IIW (Medzinárodný zváračský inštitút). Ako orgán s oprávnením
certifikovať subjekty v oblasti zvárania, bol CERTIWELD po Talianoch a Francúzoch tretí v Európe, pričom v strednej a východnej Európe bol prvý.
V tom čase sa kvalita vo zváraní riadila európskou
normou EN 729 a svetovou normou ISO 3834,
pričom obe ešte neboli navzájom harmonizova-
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né. Vznik špecifických zváračských noriem bol
nevyhnutný, pretože zváranie je bez akýchkoľvek
pochýb zvláštny proces. V preklade povedané,
je to taký proces, ktorého kvalitu môžete spätne
overiť iba tak, že zvarový spoj porušíte. Pri zváraní
je kontrola kvality obzvlášť dôležitá. Zváranie je zo
špecifických procesov ten najkritickejší, pretože
pri nekvalite hrozia veľké materiálne škody a môžu byť ohrozené zdravie, bezpečnosť a životy ľudí.
Obrazne môžeme povedať, že zváranie drží svet
pokope a my našou činnosťou prispievame k tomu,
aby bol proces zvárania aj kvalitný a bezpečný.
Nezameriavali ste sa iba na oblasť zvárania, váš
záber bol širší. Popíšte prosím ďalšie činnosti.
Náš orgán bol a je s oblasťou zvárania silno
prepojený. Od začiatku sme však mali jasno v tom,
že chceme ponúkať komplexné služby systémov
manažérstva. Zákazníci, u ktorých sme vykonávali
audit kvality, s postupným vývojom požadovali aj
audit životného prostredia. Preto sme svoj záber
rozšírili o systém manažérstva environmentu (ISO
14001). Ešte predtým – v roku 2001, sme prešli
akreditáciou Českého institutu pro akreditaci (ČIA)
a získali sme akreditáciu, ktorá nás oprávňovala
poskytovať naše služby aj na českom trhu. Bola to
spoločná akreditácia noriem ISO 9001 a EN 729,
časť 2 – systému manažérstva kvality a systému
úplných požiadaviek na kvalitu pri tavnom zváraní
kovových materiálov. Akreditáciu sme získali na
5-ročné obdobie. Prínos však nenaplnil očakávania a rozhodli sme sa neuchádzať o predĺženie
akreditácie na ďalšie obdobie. Na slovenskom
trhu sme v roku 2005 našu činnosť rozšírili o certifikačné služby v oblasti systému manažérstva
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS
18001). Konkrétne táto norma sa pred tromi rokmi
pretransformovala na normu STN ISO 45001. Náš

„

Ing. Pavol Radič, PhD. v spoločnosti zváracieho robota v aplikačnej hale Výskumného ústavu zváračského

certifikačný orgán prirodzene musí sledovať všetky
takéto zmeny a premietať ich do našich činností.
CERTIWELD od začiatku spoluvytváral slovenský trh v oblasti certifikačných služieb. Bolo
ťažké získať si povedomie? Čím ste presvedčili
zákazníkov?
O dobré meno sme sa uchádzali kvalitou a zodpovednosťou. Spočiatku sme naše služby potenciálnym zákazníkom ponúkali priamo, aktívne
sme ich oslovovali. Keďže to bola úplne nová oblasť, museli sme robiť osvetu. Na trhu sa napokon
stretla ponuka s dopytom a náš certifikačný orgán
sa úspešne rozbehol. Dobrá povesť sa rozšírila do
ďalších firiem, ktoré sa stali našimi zákazníkmi. Keď
sme už boli dostatočne známi, zákazníci sa na nás
začali obracať priamo. Našou veľkou výhodou bolo
a dodnes je, že na Slovensku sme jediným národným autorizovaným orgánom pre rad noriem ISO
3834. Osvedčenia vydané CERTIWELD-om sú

Obrazne môžeme
povedať, že zváranie
drží svet pokope a my
našou činnosťou prispievame k tomu, aby
bol proces zvárania aj
kvalitný a bezpečný.

pod hlavičkou EWF alebo IIW, a tým pádom sú
medzinárodne akceptované. Všetci zainteresovaní vedia, že takýto certifikát je spoľahlivou zárukou
kvality. Ak slovenská firma s takýmto certifikátom
pôsobí v zahraničí, alebo tam jednorazovo získa
zákazku, toto osvedčenie jej otvára dvere.
Čo musí spĺňať zákazník ak chce získať certifikát? Kto bol váš prvý zákazník?
Stručne povedané – musí mať daný manažérsky
systém popísaný, zavedený a musí preukázať jeho
funkčnosť. My počas auditu preverujeme, či je jeho
systém v súlade s požiadavkami normy a ako funguje v praxi. Naším prvým veľkým zákazníkom bola
spoločnosť Slovnaft montáže a opravy a.s., ktorú
sme certifikovali v roku 1998.
Sú vaši audítori prísni?
To nie je najdôležitejšie kritérium, ak vôbec má
nejakú váhu. Dôležité je, kde sa zákazník nachádza

a ako s ním pracujeme. Sledujeme nielen to, či plní
jednotlivé náležitosti, ale aký progres v sledovanej
oblasti dokáže urobiť. Rád konštatujem, že firmy
na Slovensku dokážu opakovane potvrdzovať progres. Hlavnou úlohou audítora a cieľom auditu ako
takého nie je hľadať nezhody, ale hľadať zhody. Aj
zákazník je len človek a vníma, keď k nemu príde
audítor, ktorý už má niečo „odauditované“. Naši
audítori majú za sebou tisícky auditodní a viažu na
seba veľmi cenné skúsenosti. Nielenže dokonale
ovládajú normy, ale dokážu v zákazníkovi vidieť predovšetkým človeka. Prezradím vám našu filozofiu.
Už na začiatku sme sa rozhodli, že k zákazníkom
budeme vysielať minimálne dvojčlenné audítorské
tímy, pričom jedným z nich je vždy žena. Možno si
to málokto uvedomuje, ale ženský zmysel pre detail
sa ukazuje ako veľmi dôležitý faktor nielen pri komunikácii so zákazníkom – kde ženy excelujú, ale
aj pri kontrole technickej dokumentácie.
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TÉMA

25 ROKOV CERTIFIKAČNÉHO ORGÁNU

Ako to myslíte?
Audit sa u zákazníka vykonáva raz ročne. Vrátime sa k nemu po roku, ale medzitým máme takmer
každý deň iného zákazníka. To kladie nesmierne
nároky na prípravu a na výkon audítorov. Dvojica
audítorov musí mať za sebou zodpovedajúce skúsenosti a poctivú prípravu, pretože oproti stojí
niekto, kto danou oblasťou žije 365 dní v roku. Po
prvé – nenechá sa len tak nachytať, po druhé to ani
nie je cieľom auditu a po tretie – a to je dôležité – už
mnohé veci nevidí, pretože trpí profesionálnou slepotou. Ženy dokážu ťažký jazyk noriem pretlmočiť
zákazníkom do zrozumiteľnej reči a pomôžu im
pochopiť požiadavky, ktoré na nich normy kladú.
Majú tiež lepšiu štylistiku a na rozdiel od mužov
napíšu hodnotiacu správu z auditu lepšie. Vedia
výstižnejšie popísať zdôvodnenia, výsledky a odporúčania. Tu sa na chvíľu pristavím. Všímam si, že
v ostatných rokoch štylistická úroveň audítorov,
najmä tých mladších, vo všeobecnosti upadá. Príčin môže byť viac. V CERTIWELD-e sa opierame
nielen o skúsenosti, ale najmä o vzdelanie. U nás
môže byť audítorom len ten, kto má inžiniersky titul.
Máme širokú škálu audítorov, ktorí dokážu preveriť
rôzne činnosti. Nie sme len strojári, ale dokážeme
pokryť aj segment elektrotechniky, stavebníctva,
chémie, NDT a ďalších oblastí. Zákazník to prirodzene vníma. Štandardne tvorí audítorskú skupinu
vedúci audítor, audítor a technický expert (špecialista na danú oblasť).
Je trh certifikačných služieb nasýtený? Ako sa
dnes dýcha CERTIWELD-u?
Riadim sa krédom, že certifikácia nie je o peniazoch, ale o vzťahoch. Máme šťastie, že od nás
zákazníci neodchádzajú. Ale aby som odpovedal
na otázku – áno, trh je nasýtený. Nevnímam žiadny
veľký pohyb jedným alebo druhým smerom. Vidíme, že vo firmách, kde certifikujeme systém manažérstva kvality, po čase do svojich manažérskych
systémov zavádzajú aj oblasť životného prostredia
a BOZP. Rozširujú tak portfólio svojich osvedčení
a certifikátov. Zákazníci sú nám verní nielen preto,
že sú s nami spokojní, ale predovšetkým preto, ako
vykonávame audity. Robíme ich poctivo, zákazníci
sa preto na výsledky môžu spoľahnúť. Nevydávame certifikáty „postavené na vode“. Otvorene poviem, že na trhu fungujú aj také certifikačné orgány,
ktoré s certifikátmi kupčia. Nie je to profesionálne,
deformujú tým trh. My si nepoctivým prístupom
nechceme pokaziť kredit a nechceme kaziť meno
našim zákazníkom v očiach ich zákazníkov. Pomáha nám tiež, že poskytujeme komplexné služby.
CERTIWELD okrem certifikácie manažérskych
systémov posudzuje aj kvalifikáciu postupov zvárania, tzv. WPQR (túto oblasť podrobnejšie popíšeme v ďalšom čísle časopisu – pozn. red.). Zákazníci
vedia, že certifikát im pomôže zlepšiť postavenie
na trhu. V mnohých prípadoch je podmienkou, aby
sa vôbec mohli zúčastniť výberových konaní. To
je dostatočný motivátor, aby zaviedli manažérsky
systém a podrobili sa auditu.
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Viac ako

1 000

certifikátov
vydal CERTIWELD
v uplynulom štvrťstoročí. V ďalšom čísle
časopisu prinesieme
rozhovor s držiteľom
certifikátu č. 1 000.

Logo 2

Necítite po 25 rokoch audítorskej práce únavu?
Kde čerpáte motiváciu?
Tých 25 rokov ubehlo veľmi rýchlo. Keď sa na to
pozriem zo širšej perspektívy, som najdlhšie slúžiacim vedúcim certifikačného orgánu na Slovensku a
aj v Európe patrím k služobne najstarším. Vysvetlenie je jednoduché – všetkých som prežil (smiech).
Dôvod je prozaický. Keď som začínal, ako tridsiatnik
som bol jedným z najmladších. Musím poznamenať, že väčšinu audítorov a tým aj vedúcich certifikačných orgánov tvorili staršie skúsené kolegyne.
Postupom času chlapi vo veku okolo päťdesiatky
zistili, že je to zaujímavá oblasť, tak sa jej začali venovať. A dnes som tým seniorom, „bardom“, ja. Táto
práca, hoci zvonka vyzerá byrokraticky a odťažito,
ma baví. Ako som už spomenul – je najmä o vzťahoch a komunikácii. S CERTIWELD-om sme boli
priekopníkmi vo viacerých oblastiach, určovali sme
trendy a počas uplynulého štvrťstoročia sme si vybudovali také meno, že do inej oblasti už nemôžem
ísť, ani keby som chcel. Pre mňa je už neskoro začínať niekde inde, necítil by som sa tak dobre, ako tu.

Logo 3

zhováral sa Robert Kiss

Veľ kosť zákazníka nie je pre
CERTIWELD rozhodujúca
Spomedzi najvýznamnejších zákazníkov, ktorých manažérske systémy preveroval
CERTIWELD, môžeme spomenúť napríklad: TSS GRADE, a.s. Bratislava;
DOPRASTAV, a.s. Závod PREFA Bratislava; PPS Group a.s. Detva; SPIE Elektrovod, a. s. Bratislava; EXMONT INVEST, s.r.o. Bratislava; ENSECO, a.s. Nitra; PMP Montex s.r.o. Bratislava; WAY INDUSTRIES, a.s. Krupina; ANDRITZ Slovakia s.r.o.
Humenné; INGSTEEL, s.r.o. Bratislava; VÚEZ, a.s. Levice; PPA ENERGO s.r.o.,
Bratislava alebo aj IN VEST s.r.o. Šaľa.
Manažérske systémy nie sú výsadou iba veľkých firiem. Môže sa nimi riadiť aj menší
subjekt so statusom živnostníka. Takým je napríklad Ing. Vanda Lovíšková – GEOTECH
Bratislava alebo aj Ing. Peter Holko – HOLKO s. f., Bratislava. Ten je ako živnostník so
svojimi zamestnancami významným dodávateľom prác z oblasti opráv a rekonštrukcií
plynových zariadení, plynových kotlov, zvárania plynovodov, potrubí, prípojok a iných
vyhradených plynových zariadení.

CERTIWELD
CERTIFIKAČNÝ ORGÁN SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA
certifikuje spoločnosti podľa požiadaviek noriem:

ISO 3834 • ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 45001
Certifikačný orgán je zároveň medzinárodne uznávanou autoritou pre certifikáciu požiadaviek
kladených na kvalitu vo zváraní. CERTIWELD je od roku 1998 držiteľom európskej autorizácie
od EWF (European Federation for Welding, Joining and Cutting), platné osvedčenie No: 3/5. Svoju
profesionalitu certifikačný orgán CERTIWELD, ako Autorizovaný národný orgán pre certifikáciu
spoločností – ANB CC, potvrdil následnou autorizáciou aj od IIW (International Institute of Welding),
platné osvedčenie No: 3/3. Certifikačný orgán, na základe predmetných autorizácií, plní úlohu ANB
CC (Authorised National Body for Companies Certification) zaoberajúcich sa zváraním podľa
noriem ISO 3834-2, ISO 3834-3 a ISO 3834-4.

CERTIWELD – certifikačný orgán systémov manažérstva
Ing. Pavol RADIČ, PhD. • tel: +421 905 452 894 • e-mail: radic@vuz.sk

