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Obr. 2 Skúšobný zvar, vľavo – pohľad na vrch zvaru, vpravo – pohľad na koreň zvaru
Fig. 2 Test weld, left - view of the face of the weld,
right - view
of the
of the weld
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Nová technológia zredukuje výskyt
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chybnýchrezoch
zvarov ažpo
10-násobne!
Makroskopická skúška bola vyhotovená na priečnych
naleptaní 2% Nitalom.
Hodnotenie povrchu rezu a dokumentácia snímok boli vyhotovené stereolupou Olympus
SZX16. Zvar v mieste metalografického výbrusu
bez trhlín,
pórov aIMS
iných vnútorných chýb
5 bolVÚZ
vybudoval
s plynulým prechodom do základného materiálu (obr.
3). Prevýšenie
zvaru bolo h = 0,94 mm
Do nového
roku vstupujeme
manažérskym
pri jeho šírke b = 4,49 mm. Prevýšenie koreňa bolossystémom
hintegrovaným
= 0,87 mm
pri jeho šírke b = 2,49 mm.
Zvarový kov (ZK) liaceho charakteru s dendtritickou štruktúrou, rast dendritov od hranice
stavenia smerom k osi zvaru (v opačnom smere ako bol odvod tepla).

35 Ponuka vzdelávania
Veľkosť TOO na obidve strany zvaru vrátane zvarového kovu je 8,47 mm s pozorovateľnými
na 1. polrok 2021
viacerým subzónami a viditeľným rastom zrna v podhúsenicovej
zóne – CGHAZ (coarse grain
Zvýšte si kvalifikáciu v kurzoch, ktoré
heat-affected zone). Viditeľná normalizačná zóna sme
– FGHAZ
(fine-grained
area of the heatpre vás pripravili
affected zone) a interkritická zóna – ICHAZ (inter-critical heat-affected zone) so šírkou 0,63
mm, ktorá sa potvrdila v ďalších skúškach ako najslabšie miesto celého zvarového spoja.

Postupom a podmienkami röntgenovej kontroly zvarových spojov z plastov sa zaoberá norma
Zváranie
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Norma tiež popisuje techniky prežarovania a posúdenie kvality vyhotovených rádiogramov. Pri
skúške prežiarením plastových zvarov absentujú však kritériá pre hodnotenie prípustnosti chýb.
20 Chyby pri opravách
Hodnotenie
prípustnosti
plynovodov
z plastu chýb je konfrontované s prípustnosťou definovanou v norme STN EN
16296.
Ako druhý príklad sú na obr. 11 zobrazené výsledky kontroly prežiarením zvaru sedlového
spoja odbočkovej tvarovky 𝐷𝐷90/32 na potrubie 𝐷𝐷90𝑥𝑥5,4 𝑚𝑚𝑚𝑚. V prípade tohto zvaru na
24 Výskum spájkovania
rádiograme
nie ajekompoidentifikovaný žiadny defekt. Zvarový spoj teda vyhovel požiadavkám
keramických
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Obr. 3 Snímka makroštruktúry zvarového spoja s údajmi o jeho geometrii
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3 Macrostructural image of the welded joint with its geometry data
4.2 Hodnotenie mechanických vlastností
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ážení čitatelia!

už je to niekoľko mesiacov, čo pandémia COVID-19 poznačila náš pracovný aj osobný život.
Táto situácia nás prinútila postupne zrušiť každoročne nami organizované konferencie a iné
vzdelávanie. Táto situácia trvá oveľa dlhšie, ako
sme si mysleli na začiatku. Celý svet sa rýchlo
mení, ale to nič nemení na potrebe a dôležitosti
vzdelávania. V tejto dobe je dôležité celoživotné
vzdelávanie a v mnohých prípadoch aj rekvalifikácia, keď veľa ľudí prišlo o svoje zamestnanie
alebo živobytie.
KVÔLI TEJTO SITUÁCII musíme čeliť pri vzdeláva-

ní novým výzvam, ako je vzdelávanie na diaľku
alebo školenia v on-line priestore, ktoré zabezpečuje zdravotnú bezpečnosť pre účastníkov.
Tomuto sa musel prispôsobiť aj Výskumný ústa
zváračský, ktorý pripravil takéto dištančné kurzy a semináre. Nájdete ich na našej webstránke a
aj v tomto čísle časopisu.
Pri kurzoch, kde nie je možné vzdialené vzdelávanie, sme tak museli obmedziť počty osôb v kurzoch. To má negatívny finančný dopad hlavne na
zváračské školy. Pre zváračské školy mám len jeden odkaz. Vydržme tieto ťažké časy a dúfajme,
že sa všetky obmedzenia čoskoro skončia!
NA ZÁVER vám chcem v mene Výskumného ústa-

vu zváračského zaželať príjemne strávené vianočné sviatky v kruhu svojich príbuzných, ktoré
môžete využiť na oddych a načerpanie nových
síl. Tiež vám chcem poďakovať za spoluprácu v
roku 2020. Pevne verím, že sa v zdraví stretneme
v priebehu budúceho roka na niektorej nami organizovanej vzdelávacej aktivite!
Ing. Beáta Machová
riaditeľka Divízie certifikácie a vzdelávania
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V tejto dobe je
dôležité celoživotné
vzdelávanie a v mnohých prípadoch aj
rekvalifikácia...
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Obr. 11 Príklad z kontroly prežiarením elektrofúzneho sedlového zvarového spoja odbočky:
sedlový odbočkový spoj (vľavo), rádiogram (v strede), makroštruktúra (vpravo)
Fig. 11 Example of the electrofusion saddle branch weld joint from radiation testing: saddle
branch joint (left), radiogram (in the middle), macrostructure (right)

Ultrazvuková kontrola
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AKTUALITY
IMS

Zvárací úkos na úrovni Priemyslu 4.0

VÚZ vybudoval IMS

Výskumný ústav zváračský sa v novembri
pustil do vývoja nového konceptu výroby
zváracieho úkosu pre automatizované a robotizované zváracie pracoviská. Výsledkom trojročného projektu v hodnote 1,2
mil. eur bude doteraz nepoznaný spôsob
výroby úkosov, ktorý reflektuje reálnu geometriu materiálu. Na Slovensku, ale ani v
zahraničí neexistuje komerčne dostupné
riešenie podobného typu.

„V našej organizácii riadime kvalitu podľa
normy ISO 9001:2015“, hovorí Mgr. Michaela Stromčeková, manažér kvality VÚZ.
„Audituje nás spoločnosť Bureau Veritas,
pričom aktuálny certifikát kvality platí do 7.
12. 2022. Náš systém manažérstva kvality je
pomerne robustný a komplexný. Dokumentácia je riadená podľa požadovaných štandardov od jej vzniku, počas celého životného
cyklu, až po archiváciu. Obzvlášť dôsledne
dbáme na vysoké štandardy kontroly vstupov, výstupov a kontrolu reklamácií. Každoročné dohľadové audity potvrdzujú, že VÚZ
je procesne zdravá organizácia“, vysvetľuje.

D

ynamika rastu robotizácie a automatizácie si vyžaduje, aby aj zvárané materiály spĺňali atribúty kvality a najmä
presnosti. Keď zvára človek, vidí kde sa zvárací úkos nachádza, respektíve aký má tvar,
kde treba pridať, alebo ubrať parametre. Ale
pri veľkosériovom robotickom zváraní sa
zváracia hlava pohybuje z bodu A do bodu
B spravidla po priamke, pričom zvárací úkos
nikdy nie je dokonalý, z čoho plynú problémy
s kontrolou kvality. Výsledkom aktuálneho
projektu má byť čo najpresnejší zvárací úkos
a teda čo najdokonalejší spoj.
„Chceme vyvinúť systém, ktorý skenerom
alebo dotykovou hlavou naskenuje a nameria polotovar, spracuje jeho reálne rozmery
a tie odovzdá zariadeniu, ktoré zvárací úkos
vyrobí,“ hovorí Ing. Peter Brziak, PhD., EWE,
riaditeľ výskumu VÚZ.
CIEĽOM JE DOKONALOSŤ
„Zariadenie na základe skutočných rozmerov zoptimalizuje svoju obrábaciu trajektóriu
tak, aby bola geometria zváracieho úkosu čo
najpresnejšia a aby sa čo najviac približovala
k ideálnemu stavu, hlavne v koreňovej časti
budúceho spoja. Okrem vývoja metódy merania a vyhodnocovania nameraných údajov,
ako aj komunikácie medzi jednotlivými zariadeniami, musíme v rámci projektu vyvinúť aj
samotné obrábacie zariadenie. Týmto projektom sme sa vydali na zložitú multidisciplinárnu misiu, ktorej výstupom bude ko-

Nový projekt nadväzuje na úspešne vyvinutú ATF frézovaciu hlavu

munikácia medzi jednotlivými zariadeniami
s cieľom vyrobiť geometricky dokonalý zvárací úkos ako predpoklad dokonalého zvaru“,
vysvetľuje.
Výskumný ústav zváračský bude na projekte
spolupracovať so Strojníckou fakultou STU,
konkrétne s Ústavom automatizácie, merania a aplikovanej informatiky. S ohľadom na
multidisciplinárnu povahu projektu bude prizvaný aj Ústav výrobných technológií Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave.
„Tento projekt spadá do filozofie Industry
4.0, kde jednotlivé zariadenia vo výrobnej
linke navzájom komunikujú a vedia o sebe. Tak to bude aj v našom prípade. Projekt

Projekt „Priemyselný výskum a experimentálny vývoj
zariadenia na adaptívne orbitálne obrábanie zváracích hrán
osovo symetrických telies“
Projekt „Priemyselný výskum a experimentálny vývoj zariadenia na adaptívne orbitálne obrábanie zváracích hrán osovo symetrických telies“ (kód výzvy OPVaI-MH/
DP/2018/2.2.2-20) financuje Ministerstvo hospodárstva SR v rámci štrukturálnych
fondov – Operačný program Výskum a inovácie. Ide o tzv. hybridnú výzvu pre Bratislavský kraj. To znamená, že súčasťou projektu je nielen výskum, ale aj vývoj. Preto
sa partnermi VÚZ v rámci projektu stali Strojnícka fakulta STU v Bratislave a Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave. Cieľom spoločného úsilia bude vytvoriť
know-how až po úroveň pilotného zariadenia na adaptívnu výrobu zváracej hrany.
Projekt potrvá 36 mesiacov. Väčšia časť experimentálnych aktivít, ako aj výroba experimentálneho zariadenia bude hotová do dvoch rokov. Nasledujúcich 12 mesiacov
budeme zariadenie a softvér testovať a dolaďovať, až po finálnu podobu.
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Výskumný ústav zváračský mal donedávna vybudovaný systém manažérstva kvality.
Po decembrovom audite systémov manažérstva životného prostredia a manažérstva BOZP
vstupuje do nového roka s integrovaným manažérskym systémom (IMS).

si vyžaduje poznatky z oblasti strojárstva,
elektrotechniky, elektroniky, vývoja softvéru
i programovania, obrábania, a v neposlednom rade aj zvárania. S ohľadom na jeho
komplexnosť volíme holistický prístup a preto sa chceme spojiť s lídrami v oblasti vývoja
v spomenutých oblastiach na Slovensku“,
dodáva Ing. Brziak.
VYUŽITIE V PRAXI
Inteligentnú linku, ktorá bude produkovať
dokonalé zváracie úkosy ako predpoklad
dokonalých zvarov, využijú v najväčšej miere zákazníci zo sektorov automobilového
priemyslu (dodávateľské firmy i samotné
automobilky), firmy z oblasti energetiky a
presného strojárstva. Uplatnenie nájde aj
v technologických firmách, ktoré vyrábajú
veľmi presné zvarence. Napríklad tenké rúrky pre výmenníky tepla a rôzne iné súčasti technologických celkov pre energetiku,
ktoré si vyžadujú vysokú presnosť. Vhodnou
aplikáciou novej technológie bude aj zváranie veľmi presných vysokolegovaných rúr na
použitie v petrochémii alebo off shore. Tu sa
z bezpečnostných dôvodov vyžaduje 100%ná nutnosť bezchybných zvarov. Röntgen
odhalí každú chybičku a chybný zvar musí
byť vyradený. Technológia, ktorú dnes začína vyvíjať VÚZ v spolupráci s partnermi,
umožní zredukovať výskyt chybných zvarov
až 10-násobne!

Tohtoročný dohľadový audit manažérstva
kvality podľa normy ISO 9001:2015 prebehol v decembri. Súčasťou auditu bola aj certifikácia systému manažérstva životného prostredia podľa normy ISO 14001 a systému
manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001
(nahradila staršiu normu OHSAS 18001).

ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA: VÚZ

FOTO: VÚZ

NOVÝ PROJEKT

Cieľom bolo integrovať všetky tri manažérske systémy do jedného – integrovaného
manažérskeho systému.
„Vzhľadom na to, že všetky spomenuté systémy manažérstva sú štruktúrované prakticky zhodne, ako najlogickejšie riešenie sa
ukázalo integrovať ich riadenie do jedného
systému a vybudovať IMS“, dodáva Ing.
Peter Pastier, vedúci oddelenia materiálov,
laboratórií. „Reagujeme tak na požiadavky
našich zákazníkov, pretože vybudované systémy riadenia kvality, životného prostredia a

BOZP sú nevyhnutnou požiadavkou účasti
na tendroch a riadenie týchto systémov musíme dokladovať“.
(red)

Certifikačný orgán pre personál pri VÚZ
úspešne absolvoval reakreditačný audit SNAS
Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) po vykonaní
reakreditačného auditu udelila Certifikačnému orgánu pre
personál (COP) pri Výskumnom
ústave zváračskom osvedčenie
č. O-002.
Osvedčenie je potvrdením dlhoročnej kontinuálnej úspešnej činnosti v oblasti certifikácie personálu vo zváraní, nedeštruktívneho testovania zvarov a
katódovej ochrane. COP je tak
oprávnený poskytovať certifikačné služby subjektom v ďalšom 5-ročnom období.
(red)

O projekte budeme priebežne informovať
v nasledujúcich číslach časopisu Zváranie-Svařování.
Robert Kiss
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