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Päť rokov úspešnej
činnosti

Vo februári t. r. to bolo päť rokov, čo sa 75členná skupina odborníkov pracujúcich
v odbore zvárania rozhodla ísť svojou vlastnou cestou a vybudovať silnú, komplexnú
vedecko-výskumnú základňu rozvíjajúcu aktivity aj na medzinárodnej úrovni. Z tohto
základného tímu sa za päť rokov úspešnej
činnosti stala spoločnosť, ktorá sa vyprofilovala ako Centrum výskumu HIGH-TECH
technológií vo zváraní. V súčasnosti poskytuje komplexné služby pre priemysel,
má vysokú kvalitu vyvíjaných a dodávaných
zváracích vysokoproduktívnych liniek, jednoúčelových zváracích strojov a elektrónovo-lúčových zváracích komplexov, zabezpečuje certifikačné činnosti od certifikácie
systémov kvality až po certifikáciu osôb vo
zváraní a NDT a zamestnáva dnes už viac
ako sto pracovníkov. Významným ohodnotením odbornej práce spoločnosti bolo udelenie ceny podpredsedu vlády SR a ministra školstva za vedu a techniku v kategórii
Vedeckotechnický tím roku 2006.

P. Fodrek

ÝVOJ

■

■

NOVÁCIE

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., – Centrum
výskumu HIGH-TECH technológií vo zváraní
Zváranie elektrickým oblúkom ako odborný termín v predstavách verejnosti zvyčajne evokuje technológiu spájania kovových
materiálov. Oblúkové zdroje pre ručné zváranie možno dokonca bez licencie nakúpiť v obchodných reťazcoch, čo svedčí o
vysokej miere ich sprístupnenia širokému
okruhu používateľov. Odborná verejnosť
však chápe zváranie v náročnejších súvislostiach. Svetové štatistiky potvrdzujú, že
zváranie je jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich výskumno-vývojových oblastí. Výsledky výskumu nachádzajú široké uplatnenie v priemyselnej praxi.
Moderný priemysel sa nachádza pod neustálym tlakom potreby hľadať nové materiály, nové konštrukčné riešenia a postupy pre konkurencieschopnú a environmentálne akceptovateľnú výrobu. Zváranie
je rozhodnúcou technológiou v lodiarskom,
automobilovom a leteckom priemysle, pri
výrobe zváraných konštrukcií, ale aj napríklad v telekomunikáciách. Málokto si dnes
uvedomuje, že spoľahlivá činnosť mobilného telefónu je výsledkom plnej funkčnosti viac ako tisícky spojov realizovaných
sofistikovanými metódami zvárania a spájania.

Osadenstvo PRVEJ ZVÁRAČSKEJ (PZ), a. s.
si je vedomé ekonomického potenciálu
technológie zvárania. Smerovanie spoločnosti prirodzene vyústilo do vybudovania centra výskumu HIGH-TECH technológií. Základom laboratórií pre výskum v
tomto smere sú predovšetkým moderné,
vysoko automatizované elektrónovolúčové a laserové technologické komplexy a
plazmové technológie. Súčasťou tejto výbavy sú štyri vysoko automatizované elektrónolúčové zváracie komplexy, z ktorých
dva typu ZH-1 a ZH-2 sú určené na vysokoproduktívne zváranie súčastí pre automobilový priemysel s produkciou až
500 000 ks/ročne. Univerzálna elektrónová zváračka typu ZH-3 je určená na vývoj technológie zvárania súčastí pre automobilový, letecký a chemický priemysel
so sériovosťou do 30 000 ks zvarkov ročne.
Laserový technologický komplex s CO2
laserom typu AF8 je určený na vývoj technológie zvárania, navárania a povrchového
vytvrdzovania. Je súčasťou výskumno-realizačného pracoviska pre laserové povrchové inžinierstvo. Unikátne výsledky boli
dosiahnuté v oblasti výskumu hybridných

technológií typu laser – TIG a laser –
MIG/MAG. Plazmové technologické komplexy sú určené predovšetkým na CNC vysokoproduktívne delenie kovových materiálov koncentrovaným plazmovým lúčom.
Súčasťou laboratórií sú aj pracoviská klasických oblúkových technológií pre zváranie
metódou MIG/MAG, TIG. Pripravujú sa pracoviská pre zváranie oblúkovými metódami TOPTIG a CMT.
Odborná erudovanosť výskumných pracovníkov, ako aj moderné vybavenie pracovísk, umožnili spoločnosti dosiahnuť
množstvo špičkových riešení v spolupráci s renomovanými firmami ako U.S. Steel
Košice, Slovenské elektrárne, Matador
Automotive, Škoda Plzeň, ČKD Nové Energo, PBS Velká Bíteš, Škoda Auto Mladá
Boleslav a iné. Dobré výsledky spoločnosti sú aj výsledkom úzkej, vzájomne
výhodnej spolupráce s fakultami STU v
Bratislave a Trnave, SPU v Nitre, ústavmi
SAV, VUJE, a.s., a ďalšími. Moderné
prístrojové vybavenie slúži tiež na prípravu novej generácie študentov a doktorandov, ktorí nemusia svoje uplatnenie
hľadať za hranicami.
Ing. František Kolenič, PhD.

Snímka: archív PZ

Spoločnosť PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., pôsobí v aplikovanom výskume s priamymi realizačnými výstupmi do priemyslu. Základný
výskum v oblasti technológií a materiálov
ako aj mechatroniky a riadenia technologických procesov, robí v spolupráci s ústavmi SAV a technickými univerzitami. Základný a aplikovaný výskum sa v nej chápe ako
jeden fenomén, preto jej sila tkvie v komplexnom poskytovaní služieb pre slovenský
priemysel a krajiny EÚ. V spoločnosti sa kladie veľký dôraz na realizovanie myšlienky
profesora Jozefa Čabelku, zakladateľa česko-slovenskej zváračskej vedy, o komplexnosti riešení – to znamená, že po etape základného a aplikovaného výskumu sa musia
výsledky realizovať priamo v praxi.
Napriek tomu, že v súčasnosti sú na Slovensku výskum a vývoj finančne poddimenzované a spoločensky menej doceňované, pri správnom manažovaní je i tak
možné získané výsledky rýchlo realizovať
v praxi, či už doma alebo v zahraničí a profitovať z vysokej pridanej hodnoty. Je nutné
naďalej pracovať na zmene myslenia ľudí
zodpovedných za akademický, univerzitný
a priemyselný výskum, hľadať ústretové cesty k spojeniu týchto troch zložiek a využiť
z toho plynúci synergický efekt aj pre priemyselnú sféru. Som presvedčený, že odborníci zostavujúci štátny rozpočet si jasne
uvedomujú dôležitosť takto orientovanej
podpory výskumu a vývoja na Slovensku.
Trvalo udržateľný rast ekonomiky a životnej úrovne na Slovensku je plne determinovaný finančnými prostriedkami určenými
na vedu a techniku. Rozumový potenciál
našej krajiny je najlepším exportným artiklom. Zdroje na podporu vedy a techniky
v rokoch 2007 – 2013 bude možné získať
zo 7. rámcového programu EÚ pre výskum
a vývoj, ako aj zo štrukturálnych fondov, prípadne z riešenia projektov podporovaných
agentúrou APVV. PRVÁ ZVÁRAČSKÁ,
a. s., má dnes jasnú ambíciu. Chce sa stať
súčasťou slovenského centra excelentnosti
v oblasti nových materiálov a technológií
a naďalej úzko spolupracovať s výskumnými
ústavmi SAV, technickými univerzitami a priemyselnými výskumno-vývojovými organizáciami.
Ing. Peter FODREK, PhD.
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Vysokoproduktívna automatizovaná zváracia linka určená na zváranie oceľových nosníkov ľahkých priemyselných hál.
Snímka: archív PZ

Vedno s univerzitami
a so SAV

Jednou z priorít budovania Európskeho
výskumného priestoru je užšie prepojenie verejného výskumu s priemyslom.
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ (PZ), a. s. realizuje
túto prioritu od začiatku svojej činnosti.
V oblasti výskumu a vývoja nadviazali jej
špecialisti úzku spoluprácu s pracoviskami univerzít, ako aj Slovenskej akadémie vied (SAV). V projektoch výskumu
a vývoja financovaných APVV a v projektoch štátneho programu výskumu
a vývoja úzko spolupracujú najmä s fakultami Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ale aj s ďalšími verejnými pracoviskami. Mladí doktorandi využívajú prístrojové vybavenie PZ najmä
v rámci Spoločného laboratória laserových technológií a automatizácie. Stalo
sa pravidlom, že následne prezentujú
výsledky svojej výskumnej práce na vedeckom seminári Technológia zvárania –
technológia rozvoja priemyslu Európskej
únie, ktorý PZ každoročne organizuje v
spolupráci so svojimi partnermi z akademickej sféry v rámci Týždňa vedy a
techniky v SR. Okrem toho PZ vo svojom odbornom časopise ZVÁRAČ publikuje vybrané doktorandské príspevky z
oblasti zvárania a príbuzných procesov.
Ďalším príkladom spolupráce s verejným výskumným sektorom je riešenie
projektu Európskeho sociálneho fondu:
Vybudovanie výskumno-vývojovej a inovačnej siete pre oblasť materiálov a technológií ich spájania (MATNET). PZ v ňom
spolupracuje s tromi univerzitnými pracoviskami a piatimi ústavmi SAV na príprave internetového portálu, ktorý by mal
pomôcť transferu výsledkov výskumu a
vývoja do priemyselnej praxe v Bratislavskom kraji a neskôr aj v rámci celého Slovenska. Spolupráca s verejnými výskumnými pracoviskami sa realizuje aj na medzinárodnej úrovni. PZ sa v súčasnosti
zapája do riešenia európskeho výskumného projektu SPOTSTIR, ktorého cieľom
je vyvinúť a vyrobiť ručné zariadenie na
zváranie trecím premiešavaním na efektívnu opravu karosérií automobilov. Budúcnosť v oblasti výskumu, vývoja a inovácií si PZ nevie predstaviť bez spolupráce s univerzitami a SAV. Preto
v súčasnosti pripravuje ďalšie projekty na
zriadenie výskumných a vzdelanostných
centier excelentnosti a centier spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím.
RNDr. Štefan Cimbák, PhD.

Prioritou sú unikátne aplikácie v oblasti priemyslu
na vývoji zvárania kolesa prednej rozvodovky a taniera diferenciálu pre koncern
Volkswagen.

Rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku, ktorý zaraďuje našu krajinu na jedno z prvých miest na svete v produkcii automobilov na obyvateľa, má popri pozitívnom vplyve na rast HDP a zlepšujúcej sa
zahraničnoobchodnej bilancii štátu aj ďalšie multiplikačné efekty. Hovorí sa najmä
o rozvoji nadväzných odvetví výroby a raste zamestnanosti, menej už o vplyve na rozvoj vedy a výskumu. A práve po tejto stope
- ako môže prax, nielen v oblasti automobilovej výroby, inšpirovať výskumníkov, sme
vykročili v rozhovore s členom predstavenstva a riaditeľom divízie zváracích technológií a automatizácie PRVEJ ZVÁRAČSKEJ
(PZ) Ing. Františkom Koleničom, PhD.
Aké miesto v živote vašej spoločnosti zaberá automobilový priemysel?
Výskum a dodávky v oblasti automobilového priemyslu predstavujú 38 % z celkového obratu firmy. Výrazne sme inovovali technológiu zvárania hliníkových výmenníkov tepla pre nezávislé kúrenie v
osobných automobiloch pre firmu Webasto Stockdorf v Nemecku. Zvarené výmenníky tepla sú montované do automobilov vyššej a strednej triedy napr.
Audi, Mercedes, Seat, Škoda a pod. Spokojnosť nemeckej firmy s dlhodobou kvalitou zvarených spojov dáva priestor pre
rozvoj ďalšej vzájomnej spolupráce. V

F. Kolenič
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súčasnosti realizujeme vývoj technológie
zvárania nového typu výmenníka tepla,
určeného pre stredné nákladné automobily a kempingové prívesy a začíname sériovú výrobu. Úspešný vývoj technológie
zvárania výrobkov z hliníkových zliatin, náchylných na praskanie, vyžaduje použitie
unikátnych technológií zvárania elektrónovým lúčom, ktorý je rozdelený na dva
samostatné lúče na zabránenie vzniku
zvarových defektov. V spolupráci so Škoda
Auto, a. s., Mladá Boleslav sa podieľame

Nemenej zaujímavé riešenia ponúkla vraj
PZ – najmä v oblasti oblúkových technológií – jadrovej energetike, ale aj inde.
Akiste máte poruke úspešné príklady?
V prvom rade možno uviesť účasť na
oprave deliacej roviny jadrového reaktora
typu VVER 440 v Jaslovských Bohuniciach.
Projekt koordinoval VUJE, a. s. Naša spoločnosť v spolupráci s francúzskou firmou
PROTEM vyrobila unikátny zvárací modul,
ktorý bol úspešne použitý pri oprave
drážok a plôch deliacej roviny dvoch jadrových reaktorov. V súčasnosti rozširujeme svoje aktivity v ďalšej oblasti jadrovej
energetiky. V spolupráci so Slovenskými
elektrárňami bol podaný tender na opravu jadrového reaktora typu VVER 1000 vo
fínskej Lovise a v spolupráci s VUJE, a. s.,
vyvíjame spoločne s francúzskou firmou
PROTEM nový zvárací modul typu PZ
UZK-TIG, určený na opravy plôch a drážok
jadrových reaktorov. Tento projekt je podporovaný francúzskou firmou EDF (Electricité de France) a je určený na opravu
jadrových reaktorov na Ukrajine. V rámci
aktivít v jadrovej energetike možno spomenúť vývoj technológie laserového zvárania absorpčných puzdier vyhoreného

jadrového paliva pre zásobníky typu
CASTOR spoločne so Škodou Plzeň Jadrové strojírenství rovnako ako aj vývoj technológie elektrónovolúčového zvárania puzdier vyhorených palivových článkov pre
mokré sklady v Jaslovských Bohuniciach
(spoločne so ZŤS VVÚ Košice, a. s.).

Oprava deliacej roviny jadrového reaktora.
Snímka: archív PZ
Aké sú ďalšie ciele spoločnosti v oblasti medzinárodnej spolupráce?
Prehĺbiť kontakty s poprednými zahraničnými pracoviskami ako napríklad TWI Cambridge, SLV Halle, Inštitútom elektrického
zvárania v Kyjeve a ďalšími. Cieľom našej
spoločnosti je zaradiť sa svojimi výsledkami medzi popredné európske výskumné a
realizačné pracoviská a vyplniť tak priestor
po upadajúcom výskume v oblasti zvárania na Slovensku.
(jp)
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