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mizácia kvapalného paliva kyslíkom
06 RBI
čšina cementární používa olejové trysky v procese výroby slinku na
rotačných peciach.
Prinášame odpovede, prečo RBI nie je
iba jednorazová
analýza,
ale ucelená
oločnosťou Messer bola navrhnutá atomizačná tryska (Obr.8), ktorá nahradila
pôvodnú
atomizačnú
metóda na optimalizáciu nákladov
sku využívajúcu vzduch na atomizáciu paliva, za trysku ktorá využívana údržbu
kyslík na atomizáciu
apalných palív. S touto metódou „plameň v plameni“ môže byť zlepšená atomizácia a dodatočný
lík zvyšuje teplotu plameňa pre okolité alternatívne palivo. Messer zistil, že je to najvhodnejší
10 Prídavné
ôsob na zvýšenie množstva alternatívneho paliva, pričom sa zníži parameter
FeO. materiály uľah-

čujú zákazníkom život
Predstavujeme Divíziu výroby
zváracích materiálov

21 Ponuka vzdelávania

®
ráky OxipyrPrehľad
odborných kurzov a podujatí
® 2020
v 1. polroku
Horáky VÚZ
Oxipyr
sú vhodné pre takmer všetky aplikácie tavenia a ohrevu, pre plynné
vapalné palivá. Rozdeliť ich môžeme do viacerých skupín, či už podľa výkonu, chladenia, prípadne
dľa aplikácie. Všetky horáky typu Oxipyr® sú vyrobené na mieru podľa požiadaviek zákazníka
®
22 Intenzifikácia
ypu aplikácie.
Na Obr.9 sú vysokouvedené príklady horákov
16 Oxipyr .

pyr – F

pyr-Flex

Obr. 5 Celková dispozícia návaru elektródou RD 571 (a.); zobrazenie rozhnaní (b.)

Fig. 5 Total deposition of the electrode RD 571 (a.); display interfaces (b.)

30 Národné dni zvárania
Reportáž z 11. ročníka populárneho
zváračského podujatia, na ktoré zavítalo viac ako 200 účastníkov

22

Lokálne defekty celistvosti na povrchu návaru RD 571 sú vidieť na obr. 6a. Sú tu taktiež pozorované póry. Trhliny
sú v karbidoch a aj v základnom materiáli návaru. Na obr. 6b je detail návaru s trhlinami v matrici návaru ako aj
cez prítomné karbidy.

32 47. Medzinárodná konferencia Zváranie 2019
Slovenskí a zahraniční profesionáli
sa stretli vo Vysokých Tatrách

a.

Dovoľte mi na prelome rokov podeliť sa s vami o myšlienky, ktoré sa viažu na uplynulé mesiace.
Rok 2019 bol pre VÚZ rokom premeny a ladenia potenciálu našich ľudí a zdrojov.
PREMENA bola z veľkej časti spojená s prestavbou
našej budovy na Račianskej ulici v Bratislave. Okrem
administratívy trpeli diskomfortom aj laboratóriá,
ktoré sú súčasťou divízie Materiálov a technológie
zvárania. V snahe poskytovať našim zákazníkom
servis v plnom rozsahu si naši zamestnanci museli
nájsť spôsob práce v obmedzených podmienkach. Za
spôsob akým sa vysporiadali s touto skutočnosťou,
ako i za aktívny postoj a zvládnutie neľahkého obdobia im aj touto formou vyjadrujem rešpekt a vďaku.
Divízia Certifikácie a vzdelávania svojimi výsledkami pozitívne prekvapila. Získali sme nových zákazníkov a aktuálne sme účastníkmi tendra na revízne
skúšky v rafinérii Slovnaft. Na tento typ služby máme všetky potrebné oprávnenia i odborné kapacity.
Je to nová oblasť, o ktorú plánujeme rozšíriť náš core
business a budeme ju ponúkať aj iným zákazníkom.

16 Laboratórna analýza
tvrdonávarového materiálu pre aplikáciuObr.8 Atomizácia kvapalného paliva kyslíkom
na lesnícke nástroje Atomisation of liquid fuel with oxygen

teplotných procesov
kyslíkovými aplikáciami
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ážení čitatelia, obchodní partneri.

b.
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Divíziu výroby zváracích materiálov poznačil vývoj
v segmente hutníckeho priemyslu, ktorý po celý rok
vysielal signály ochladzovania. Sme však presvedčení, že kvalitou a šírkou nášho sortimentu, najmä
však vďaka viac ako polstoročným skúsenostiam v
aplikačnej praxi budeme pre našich zákazníkov aj
naďalej partnerom prvej voľby. Túto divíziu podrobnejšie predstavujeme v našom seriáli na str. 10-15.
Divízia špeciálna metalurgie v uplynulom roku taktiež ustála pohyby na trhu, a to bez výraznejšieho
zakolísania. Verím, že ďalší rok prinesie nové príležitosti, kde uplatníme naše know-how aj v tejto oblasti.

V najbližších mesiacoch sa naše úsilie a pozornosť
bude aj naďalej uberať cestou zvyšovania pridanej
hodnoty naším zákazníkom a ruka v ruke s tým aj
zvyšovaním ich lojality.
Vážení obchodní partneri, ale i partneri v oblasti
vzdelávania profesionálov vo zváraní a zdieľania
poznatkov na odborných konferenciách. Našu vzájomnú spoluprácu a participáciu na spoločných
projektoch považujem za nezastupiteľnú. Verím, že
naša spolupráca bude prínosná i v ďalšom období a
spolu dosiahneme výsledky, ktoré zarezonujú aj mimo hraníc Slovenska.
ĎAKUJEM VÁM za spoluprácu v uplynulom roku a v
novom roku vám i vašim zamestnancom želám pevné zdravie a veľa tvorivej energie.

Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
Generálny riaditeľ
a predseda predstavenstva

NAJVÄČŠOU ZÁKAZKOU v tomto roku (zároveň najväčšia zákazka uplynulých rokov) je odovzdanie a
spustenie do prevádzky 200-tonového sušiaceho
bubna z duplexnej ocele pre zákazníka Duslo, a.s..
Prvé informácie o tomto projekte prinášame na nasledujúcich stranách. Zároveň dokončujeme významnú zákazku pre výrobcov hliníka. Jedná sa o unikátne riešenie, ktoré pomôže zvýšiť efektivitu výroby hliníka.

Obr. 6 Návar s pórmi a trhlinami v matrici a v karbidoch

Fig. 6 Deposit with pores and cracks in matrix and carbides

2.4 Hodnotenie mikroštruktúry elektrónovou mikroskopiou
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FOTOAKTUALITA

Spoločnosť Duslo, a.s. sa rozhodla pre výmenu jedného SUŠIACEHO BUBNA z dôvodu porúch
základného materiálu. VÚZ identifikoval dôvody poškodení, navrhol vhodný materiál, technológiu
zvárania a stal sa generálnym dodávateľom diela. Rozmery bubna sú: dĺžka 32 m, priemer 4 m
a celková váha s príslušenstvom dosahuje 200 ton. Nový sušiaci bubon bol spustený do prevádzky
koncom novembra 2019. Investičná akcia trvala 12 mesiacov (od podpisu zmluvy) a okrem VÚZ
sa na nej podieľali aj spoločnosti Trinom Přerov a Montáže Trenčín.
TEXT A FOTO: ING. JÁN BOKROŠ
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