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Z varový spoj rúrky Ø 60,3 x 6,3 mm a redukcie Ø 88,9 x 8,0 mm 
bol vyhotovený dodávateľským spôsobom, kombináciou me-
tód zvárania 311 a  111. Išlo o  tupý úkosovaný (typ V) zvarový 

spoj s prispôsobením hrúbky steny redukcie (na 6,0 mm) podľa normy 
STN 13 1075 [1]. Koreňová časť zvarového spoja bola zváraná plameňom, 
použil sa prídavný materiál typu G104 s priemerom 2,5 mm. Na výplň bo-
li použité elektródy s  bázickým obalom výrobcu ESAB pod označením 
E-B 121 s priemerom 2,5 a 3,2 mm. Zvary boli vyhotovené s prevýšením 
krycej vrstvy bez opracovania. Zváralo sa v polohe PC. 
Prípojka vysokotlakového plynového potrubia bola vyhotovená z mate-
riálu vyššej pevnostnej triedy – ocelí 12 022.1 (rúrka) a 11 503.5 (reduk-
cia) [2]. Vychádzajúc zo skupinového značenia ocelí pre zváranie v zmys-
le TNI CEN ISO/TR 15 608 ide o kategóriu materiálov skupiny 1.1 (rúrka) 
a 1.2 (redukcia). Pri uvedenom značení je dôležitým parametrom dosaho-
vaná pevnosť na medzi klzu materiálu. Podľa pevnostných charakteris-
tík je horná medza klzu rúrky ReH ≤ 275 MPa a horná medza klzu reduk-
cie ReH ≤ 360 MPa. 
Ďalšie špecifi ká týkajúce sa materiálových charakteristík neboli známe. 
Voľba a výber mate riálov pre normalizované súčasti potrubí je predme-
tom normy STN 13 0300 [3], s dokumentáciou zhotoviteľa boli odovzda-
né iba osvedčenia o kvalite (zhode) a nešpecifi cké osvedčenia (opis tavby) 
použitých základných a zváracích materiálov. V oboch prípadoch nejde 
o hutné atesty podľa normy STN EN 10204. 

ROZSAH ANALYTICKÝCH PRÁC
Na základe vstupných údajov o materiáloch a spôsobe vyhotovenia prí-
pojky bol navrhnutý rozsah analýz, s cieľom určiť charakter a rozsah po-
škodenia zvarového spoja. Pre ďalší postup analytických prác boli z doda-
ného odrezku zvarového spoja odobraté vzorky, na ktorých sa vykonali 

nedeštruktívne a  metalografi cké 
skúšky:
a) skúška prežiarením na zistenie 
rozsahu poškodenia a  magnetická 
kontrola na lokalizáciu miesta ini-
ciácie trhliny,
b) makroskopické a  mikroskopic-
ké štúdium, 
c) fraktografi cká analýza lomo-
vých plôch rastrovacím elektróno-
vým mikroskopom,
d) skúšky tvrdosti HV 1,
e) chemická analýza privarovacej 
redukcie.

VÝSLEDKY SKÚŠOK
Nedeštruktívna kontrola 
poškodeného zvarového spoja
Pred odberom vzoriek na mikro-
štruktúrnu analýzu sme dodaný 
odrezok zvarového spoja tlakovej 
prípojky hodnotili magnetickou 
práškovou metódou a  skúškou 
prežiarením. Účelom zvolenej me-
todiky bolo podať skutočný obraz 
chyby, určiť charakter a presné ini-
ciačné miesto trhliny a  jej šírenie 
sa do preferentného smeru v  ob-
jeme materiálu – buď zvarový kov, 
prípadne prechodová oblasť. 
Použitím magnetickej práškovej me-
tódy čierno-bielou technikou skú-
šania, ako je uvedené na obr. 2, bo-
li identifi kované presné miesta na 
vonkajšom povrchu zvarového spo-
ja. Tento spôsob identifi kácie bol 
účinnejší než použitie penetračných 

prostriedkov, nakoľko trhlina sa po odstránení vnútorného tlaku uzavrela. 
Ako vidieť z obr. 3, trhlina sa nachádza v prechode krycej vrstvy a základné-
ho mate riálu redukcie. Podľa detailu na obr. 1 je zreteľné, že trhlina na von-
kajšom povrchu bola orientovaná prevažne kolmo na pôsobiace namáhanie. 
Celková dĺžka trhliny po obvode zúženého prierezu privarovacej redukcie je 
75 mm. Detail trhliny v prechode krycej vrstvy je znázornený na obr. 3 a 4. 
Na obr.  5 je zdokumentovaná trhlina poškodeného zvarového spoja zo 
skúšky prežiarením. Celkovo boli vyhotovené dve snímky, použila sa me-
tóda prežiarenia cez dve steny (podľa STN EN 1435, obr. 13) [4]. 
Podľa uvedených snímok je vidieť, že iniciačné miesto je sústredené v pre-
chode základného materiálu redukcie a zvarového kovu (detail na obr. 5 a), 
trhlina je ďalej orientovaná a rozdvojuje sa smerom do teplom ovplyvnenej 
oblasti základného materiálu redukcie, kde vyúsťuje koreň trhliny (obr. 5 b). 
Táto ovplyvnená oblasť je na rtg snímke znázornená tmavším pásom. Vzhľa-
dom na to, že prechodová oblasť mohla byť počas zvárania nerovnomerne 
ovplyvnená teplom zváracieho zdroja, dôvodom zastavenia trhliny mohla byť 
vhodnejšia štruktúra tejto oblasti, resp. mäkšia štruktúrna zložka (ferit) zva-
rového kovu. Rozdvojenie môžeme pripísať charakteru poškodenia, keď trh-
lina môže smerovať z vonkajšieho alebo vnútorného povrchu redukcie.
Odber vzoriek na metalografi ckú analýzu
Na základe presnej lokalizácie boli z  hodnoteného úseku odobraté tri 
vzorky, ktoré sa metalografi cky pripravili na štúdiu svetelným mikro-
skopom. Príprava vzoriek pozostávala z vyhotovenia rovinných výbrusov 
mokrou cestou na metalografi ckých brúskach. Použili sme automat s na-
staviteľnou záťažou a časom prípravy. 
Výbrusy vzoriek na makroskopickú analýzu sme leptali potieraním lep-
tadlom ADLER. Makroštruktúra takto pripravených vzoriek je doku-
mentovaná na obr. 6: Vonkajší povrch zvarového spoja je v hornej časti, 
spodná časť v úrovni mierky je vnútorný povrch spoja (koreň). Štruktúra 

POŠKODENIA VYSOKOTLAKOVEJ 
PLYNOVEJ PRÍPOJKY
Predmetom analýzy bol poškodený zvarový spoj na vysokotlakovej prípojke plynového 
potrubia zásobníka plynu, ktorá bola prevádzkovaná takmer 10 rokov. V zimných mesiacoch 
bol v nadzemnej časti prípojky zistený únik plynu, miesto úniku bolo po odstránení 
ochranného opláštenia identifikované v oblasti zvarového spoja redukcie DN 80/50 
(prechodka). TEXT/FOTO ING. PETER �ÚBOR, PHD, INWELD CONSULTING
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vzoriek pre mikroskopické štúdium bola zviditeľnená leptaním v 2-per-
centnom roztoku kyseliny dusičnej v metylalkohole (Nital). 
Ako vidieť z  obrázkov celkového stavu makroštruktúry zvarového spo-
ja na obr. 6 (snímky a) až c)), pre poradie zodpovedajúce miestam odbe-
ru je charakteristické zviditeľnenie trhliny, ktorá je smerovaná z vonkaj-
šieho (obr. 6 a), b)), resp. vnútorného povrchu (obr. 6 a), c)) v prechode 
zvarového kovu a základného materiálu. Na makrolepte všetkých troch 
vzoriek vidieť hrubozrnnú štruktúru a výraznú textúru pôvodne pretvár-
nenej štruktúry základného materiálu redukcie.
Trhlina je iniciovaná z povrchu na hranici natavenia základného materi-
álu alebo tesne vedľa nej. Pri opise makroštruktúry zvarového spoja pod-
ľa normy STN EN 1321 je hodnotený odrezok zvaru v koreňovej vrstve 
s  pretečením, táto chyba je podľa klasifi kácie [5] označená ako plynulý 
nadmerne pretečený koreň pod číslom 5042. Výraznejšie pretečenie a zá-
pal v prechode do základného materiálu rúrky je na obr. 6 b) vľavo – chy-
ba 5013. Štruktúra zvarového kovu koreňovej vrstvy je jemnozrnná, pre-
žíhaná, výplňová vrstva je viac hrubozrnná, s ostrým rozhraním hranice 
natavenia (smerom do základného materiálu redukcie). V tejto časti zva-
rového spoja je aj výraznejšia šírka teplom ovplyvnenej oblasti (až do 7,0 
mm). Povrch krycej zvarovej húsenice je s pravidelným až nepravidelným 
prechodom (kumulované chyby 502, 506) z dôvodu výraznejšieho presa-
denia na obr. 6 c). Chyba presadenia medzi rúrami – lineárne presadenie 
je označená číslom 5072.
Pri analýze mikroštruktúry sme sa zamerali predovšetkým na posúde-
nie mikroštruktúrneho stavu podhúsenicovej zóny a  TOO  zvarového 
spoja v mieste výskytu trhlín. Vzhľadom na skutočnosť, že makroskopic-
kým rozborom boli zistené odchýlky v štruktúre redukcie, zamerali sme 
sa práve na túto oblasť. »

ANALYSIS OF DAMAGE REASONS OF HIGH-
PRESSURE CONNECTION FOR GAS PIPELINE 
The contribution deals with analysis of damage reasons of high-pres-
sure connection for gas pipeline during operation. Gas leak was found 
near the welded joint combination of welding methods 311/111. The 
damage location we have identifi ed using by nondestructive surface 
inspection. The cracking occurrence was observed in the transition 
of WM-HAZ in DN 80/50 welding reduction by radiographic testing 
method. The damaged area was sampled for metallographic and frac-
tographic analysis. 
Macroscopic and microscopic tests of samples revealed the coarse grain 
and presence of martensite structure in HAZ of welding reduction DN 
80/50. Chemical analysis was confi rmed the difference in the carbon 
content of the based materials by welded joints. The cracks initiation 
and their propagation (from surface and root side of the welded joint) 
until the leak have been accelerated by operating conditions. •

2  Obr. 2 Lokalizácia trhliny na povrchu magnetickou práškovou metódou
a  zviditeľnenie trhliny na povrchu 
b  počiatok šírenia sa trhliny v prechode krycej vrstvy

a b

3  Obr. 3 Detail trhliny kopírujúcej prechod zvarového kovu do základného materiálu
4  Obr. 4 Iniciačné miesto v prechode pod krycou vrstvou v mieste ukončenia zvaru

3 4

5  Obr. 5 Pohľad na trhlinu v objeme základného materiálu privarovacej redukcie
a  snímka 2
b  snímka 1

a b

6  Obr. 6 a  Pohľad na odrezok – vz. 1 (hore – vonkajší povrch, dole – vnútorný povrch)

6  Obr. 6 b  Pohľad na odrezok – vz. 2 (hore – vonkajší povrch, dole – vnútorný povrch)

6  Obr. 6 c  Pohľad na odrezok – vz. 3 (hore – vonkajší povrch, dole – vnútorný povrch)

a

b

c
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V TOO redukcie je dominantná martenzitická štruktúra s rôznou veľkos-
ťou zŕn – prevažne hrubozrnná. Smerom do základného materiálu reduk-
cie sme pozorovali transformované perlitické zrná s bielymi pásmi, ako je 
uvedené na obr. 7. Tieto boli podľa teploty ovplyvnenia zváraním (medzi 
A1-A3, pod A1 na obr. 8) v rôznom štádiu transformácie s jemnými mar-
tenzitickými ihlicami. Vzhľadom na prítomnosť takto transformovaných 
oblastí sme očakávali aj zvýšené hodnôt tvrdosti HV.
Na obr. 9 je znázornené prechodové pásmo – TOO zvarového spoja v čas-
ti rúrky, kde smerom doprava sa feriticko-perlitická štruktúra transfor-
movala, výraznejšie zhrubnutie zrna sme v  tejto časti nezaznamenali. 
Mikroštruktúra privarovacej redukcie je dokumentovaná na obr. 10, kde 
vidieť perlitické zrná o veľkosti nad 60 μm. Hanice týchto zŕn sú lemova-
né bielymi útvarmi vo forme sieťovia, zodpovedajúce pravdepodobne fe-
ritu. Tento štruktúrny stav nekorešponduje s mikroštruktúrou oceli trie-
dy 11 503 (stav.5), nakoľko táto má v uvedenom stave feriticko-perlitickú 
mikroštruktúru.
Na obr.  11 je iniciačné miesto trhliny od koreňa v  leštenom stave – po 
naleptaní sa zviditeľnila štruktúra zvarového spoja. Trhlina sa šíri z vnú-
torného povrchu redukcie (sústružený povrch) transkryštalickým štiep-
nym mechanizmom. Počas mikroskopickej analýzy sme na pripravených 
vzorkách identifi kovali sekundárne trhlinky, ktoré sa ukotvili na hranici 
natavenia zvarového kovu (detail na obr. 14). Štruktúra zvarového kovu 
má lejaci sloh, je tvorená zmesnou feritickou štruktúrou od acikulárne-
ho feritu, postranného feritu až po polyedrické feritické zrná ako ukazu-
jú obr. 17 až 18.
Analýza prejavu poškodenia z lomovej plochy 
Počas vzorkovania na mikroskopické štúdium sa vzorka obojstranne ini-
ciovaná trhlinou oddelila v smere hrúbky steny redukcie, čím sme získa-
li bez vnesenia nežiaducich deformácií dostatočne veľkú plochu na frak-
tografi ckú analýzu. Pomocou rastrovacieho elektrónového mikroskopu 
sme mohli študovať prejav poškodenia v najkritickejšej časti zvarového 
spoja redukcie (vyhriata TOO), ktorá vykazovala hrubozrnnú martenzi-
tickú štruktúru. 
Detailnou analýzou sme zistili, že okrem magistrálnych trhlín (lomová 
plocha je kolmá na povrch redukcie) sa v tejto oblasti vyskytujú sekun-
dárne trhlinky (na obr. 19), ktoré kopírujú hranice martenzitických zŕn 
(obr. 20).
Ako vidieť z obr.  20, prevládajúcim mechanizmom poškodenia je tran-
skryštalické štiepne porušenie, ktoré sa vplyvom ataku spôsobeného prí-
tomnosťou vodíka mení na interkryštalické štiepenie. Na lomovej plo-
che potom môžeme sledovať úplne oddelené martenzitické zrná (detail 
v strede).
Skúšky tvrdosti zvarového spoja
Skúšky tvrdosti predstavujú jednu zo skúšobných metód, ktorá sa použí-
va na overenie mechanických vlastností vyhotoveného zvarového spoja. 
Hodnoty tvrdosti HV 1 sme namerali v dvoch rovnobežných líniách pre-
chádzajúcich z  jedného materiálu cez zvarový kov smerom do druhého 
materiálu v hĺbke cca do 2,0 mm pod vonkajším povrchom (zo strany kry-
cej vrstvy – smer I) a cca do 2,0 mm pod vnútorným povrchom rúrky (zo 
strany koreňa – smer II) podľa [6]. 
Výsledky skúšok tvrdosti zvarového spoja sú uvedené v tab. 1, pričom pod 
označením ZM1 je základný materiál privarovacej redukcie – perlitický 
(menší podiel feritu) a  ZM2 je základný materiál rúrky – feriticko-per-
litický.
Identifi kácia základného materiálu privarovacej redukcie
Vzhľadom na rozdiely v  štruktúrnej stavbe a  zistených odchýlok tvr-
dosti v  oblastiach ovplyvnených zváraním, ako aj základného materi-
álu redukcie, bola táto časť zvarového spoja overená spektrálnou ana-
lýzou. Cieľom analýzy bolo overiť zastúpenie hlavných prvkov ako C, 
Mn, Si a sprievodných prvkov materiálu redukcie, ktorý podľa dodané-
ho osvedčenia o kompletnosti výrobku zodpovedá norme STN 41 1503 
a teda materiálu triedy 11 503 v stave.5 (kalený a popustený). Pre uve-
dený stav je podľa materiálového listu obsah prvkov max. 0,18 hm. % C, 
max. 1,60 hm. % Mn a max. 0,55 hm. % Si. 
Z výsledkov uvedených v tab. 2 vyplýva, že obsah uhlíka je oveľa výraznej-
ší na to, aby tento materiál zodpovedal oceli 11 503. Hodnoty z meraní sú 

7  Obr. 7 Biele pásy vo vy�íhanej TOO redukcie
8  Obr. 8 Transformované oblasti pod teplotou A1
9  Obr. 9 Mikroštruktúra TOO rúrky
10  Obr. 10 Mikroštruktúra (perlitická) základného materiálu prechodky
11 Obr. 11 Iniciácia trhliny v leštenom stave
12 Obr. 12 Detail trhliny v mieste prechodu (koreňová oblasť na vz. 3)
13 Obr. 13 Detail štiepenia cez martenzitickú štruktúru
14 Obr. 14 Detail hrotu trhliny 
15 Obr. 15 Trhlina prechádzajúca do zvarového kovu – atak štruktúry acikulárneho feritu
16 Obr. 16 Pásmo premiešania základného materiálu so zvarovým kovom v prechode 
medzi koreňom a výplňou
17 Obr. 17 Mikroštruktúra zvarového kovu výplňovej vrstvy
18 Obr. 18 Štruktúra zvarového kovu v prechode medzi húsenicami
19 Obr. 19 Lomová plocha v prechodovej oblasti
20  Obr. 20 Detail sekundárnej trhlinky s interkryštalickým porušením
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nasledovné: C 0,58 hm. %, Mn 0,63 hm. % a Si na úrovni 1,35 hm %. Oceľ 
je legovaná ďalšími prvkami ako Cr, Ni (ktoré výrazne ovplyvňujú zvari-
teľnosť ocele pri tak vysokom obsahu kremíka), ďalej boli identifi kované 
prvky ako Nb, Ti a V. Tieto majú priaznivý vplyv na veľkosť zrna a tým aj 
dosahované mechanické vlastnosti, predovšetkým však pevnosť. 
Na základe uvedených zistení v tab. 2 a výbere hlavných prvkov ako C, Si, 
Cr a Nb bol spresnený materiál ocele, ktorý koncentráciou prvkov zodpo-
vedá oceli určenej pre zušľachťovanie, trieda ocele vychádza na 14 260. 
Výsledky analýzy predstavujú priemernú hodnotu z troch meraní na pri-
pravenom odrezku (bez ovplyvnenia).

DISKUSIA VÝSLEDKOV 
Z doposiaľ vykonaných analýz možno predpokladať, že primárnou prí-
činou poškodenia zvarového spoja vysokotlakovej prípojky plynu bola 
zámena materiálu privarovacej redukcie. Z nameraných hodnôt tvrdo-
sti HV 1, výsledkov mikroštruktúrneho rozboru a spektrálnej chemic-
kej analýzy vyplýva, že materiál redukcie nie je totožný s oceľou triedy 
11 503.5. Táto materiálová zámena spolu s aplikovaným technologickým 
postupom zvárania, ktorý v dokumentácii dodávateľa služby nebol uve-
dený (napr. v súlade s platnými STN EN ISO 15607 a STN EN ISO 15609, 
alebo aspoň s  odkazom na všeobecné smernice pre zváranie podľa 
STN EN 1011) mala za následok skrehnutie TOO zvarového spoja pri-
varovacej redukcie. Pri použitom zdroji zvárania (plameň a  elektrický 
oblúk) tak nastali výrazne zmeny v štruktúre základného materiálu re-
dukcie. 
Metalografi ckým štúdiom odrezkov sa preukázalo, že mikroštruktúra 
redukcie DN 80/50 je perlitická s hodnotami tvrdosti 253 až 296 HV1. 
Počas zvárania takejto ocele (vhodnosť na zváranie sa vyjadruje hodno-
tou uhlíkového uhlíkového ekvivalentu ocele napr. CEV) je tendencia 
k  vzniku zakalených štruktúr (martenzitu) – pokiaľ sa nepoužije pred-
hrev pri zváraní. Pre materiál redukcie je hodnota uhlíkového ekvivalen-
tu CEV pri dosadení obsahu hlavných legujúcich prvkov podľa [7] úmer-
ná 0,854 hm. %. 
Na druhej strane martenzit v  TOO  redukcie je pomerne hrubozrnný, 
s veľkými ihlicami. Obecne, martenzitická štruktúra je veľmi citlivá na 
skrehnutie dôsledkom prítomnosti vodíka nielen vo zvarových spojoch, 
ako uvádzajú autori [8]. 

ZÁVERY
Výsledky z  analýzy poškodeného zvaru vysokotlakovej časti plynového 
potrubia možno zhrnúť nasledovne:
a) príčinou poškodenia zvarového spoja prípojky bol nevhodný typ mik-

roštruktúry (martenzitická) v TOO privarovacej redukcie,
b) vznik martenzitickej štruktúry bol spôsobený nesprávnym technolo-

gickým postupom zvárania na zvarovom spoji kombinovaných mate-
riálov, ktoré sa výrazne odlišovali v obsahu uhlíka,

c) podľa výsledkov z chemickej analýzy privarovacej redukcie DN 80/50 
táto nezodpovedá chemickým a  materiálovým zložením oceli tr. 
11 503.5,

d) nevhodný typ mikroštruktúry, výrazne hrubozrnná prechodová oblasť 
zvarového spoja a následné prevádzkové podmienky iniciovali vznik 
a šírenie trhlín, ktoré spôsobili netesnosť a únik plynu,

e) k poškodeniu prispel aj účinok molekulárneho vodíka v plyne.  •
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S tará múdrosť hovorí, že vyvarovať sa chýb je možné tromi spô-
sobmi: 1. Vlastnými úvahami pred začatím práce. 2. Poučiť sa 
na chybách iných. 3. Poučiť sa na chybách vlastných.

Posledný spôsob je najbolestnejší a najdrahší. V tomto príspevku ukáže-
me aké chyby robia iní.
Je všeobecne známe, že vzhľad výrobku predáva. Ťažko je prijať fakt, že 
aj kvalitný zvar je nakoniec znehodnotený tým že zvárač na každej polo-
vici zvaru kládol krycie vrstvy iným spôsobom. Tento fakt nie je podchy-
tený žiadnym technickým predpisom, ale výsledok je neakceptovateľný.

Obr. 1 Nevhodný vzhľad zvaru

Výroba parných kotlov v Európe sa prenáša na východ, teda aj k nám. Veľ-
kí výrobcovia ako Steinmüller, Babcok, Alstom si v svojich sídlach pone-
chávajú inžiniering a výrobu si zaisťujú u rôznych výrobcov. V nasledu-
júcej časti sú popísané „zaujímavé“ riešenia zvarov tlakových častí, ktoré 
nesvedčia o dobrej teoretickej i praktickej úrovni vedomostí zahraničné-
ho konštruktéra. V snahe získať zákazku prijal náš výrobca projekt, ne-
dokázal však zadávateľa presvedčiť o veľmi obťažnej ba až nemožnej re-
alizácii. Do celej veci boli zainteresované aj miestne technické dozorné 
organizácie, ktoré projekt bez pripomienok schválili.
Zo „zaujímavých“ riešení uvediem nasledovné:  prepojenie dvoch par-
ných komôr – montážny spoj v polohe prevažne nad hlavou. Pre prípra-
vu zvarových hrán a vyhotovenie zvaru sa musel vyrobiť  skúšobný kus 
a zvárači museli natrénovať postup. NDT kontrola zvaru nie je okrem ka-
pilárnej skúšky možná. 

Obr. 2 Prepojenie komôr

Rúrkový nadstavec pre centrálne spádové rúry kotlového bubna – zva-
rové hrany vyhotovené ako v bubne, tak aj v nadstavci, plytvanie prácou 
a zvarovým kovom.

Obr. 3 Rúrkový nadstavec pre spádovú rúru

Vodiace plechy na komorách. Konštruktér zrejme počul, že zvary sa ne-
majú krížiť, preto navrhol na vodiacom plechu odľahčenie, zrejme však 
netušil, že skutočný zvar je širší ako na výkrese, takže konečný výsledok 
nebol príliš radostný.

Obr. 4 Privarenie vodiaceho plechu, návrh a realita

ĽUDSKÝ FAKTOR – NEPRIATEĽ KVALITY
Proces zvárania je v preva�nej väčšine ručná práca, preto zále�í na celom rade faktorov, ktoré ovplyvnia konečný výsledok 
práce. Vo všeobecnosti platí, �e kvalita sa dá vyrobiť vtedy, ak v celom procese výroby je ka�dý postup zameraný na 
kvalitný výsledok. TEXT/FOTO ING. IVO VICK, TÜV SÜD SLOVAKIA S.R.O.

ENGINEERING.SK80/06

 Z V Á R A N I E



Obr. 5 Prienikové otvory be�ný spôsob a „nové riešenie“

Moderné parné kotly majú varný systém tvorený membránovými stena-
mi. Z rôznych dôvodov je treba cez takúto stenu urobiť prienik – prechod. 
Obvyklý spôsob sú výhyby rúrok a prechod sa robí cez spájací plech. V da-
nom prípade konštruktér potreboval urobiť mnoho prienikov pre puzdrá – 
netlakové rúrky cez ktoré by prechádzali trysky na ofukovanie výhrevných 

plôch. Zvolil spôsob dokumentovaný na nasledovných obrázkoch. Zmena 
riešenia nebola možná. Technické podmienky vyžadujú úplný prievar. Je 
iba ťažko predstaviteľné ako to na takom komplikovanom tvare dosiahnuť. 
Výrobca zvolil technológiu 141 a na skúšobné zvary nasadil najlepšieho zvá-
rača. Až na štvrtý alebo piaty pokus sa dosiahol uspokojivý výsledok. »

STROJÁRSTVO / STROJÍRENSTVÍ  7-8/2012 8107/



Kontrola skúšobných kusov bola jednoduchá – vizuálna. Ako však kon-
trolovať také množstvo zvarov, ktoré zváralo niekoľko zváračov síce dob-
rých, ale tiež nie najlepších. Technická dozorná organizácia v krajine kon-
štruktéra navrhla rtg kontrolu – to je nepredstaviteľné. Keby aj sa nejakým 
zázrakom podarilo zvar zrentgenovať, ako potom interpretovať snímok?

Dôsledok: jednotlivé sekcie boli zmontované, kotol postavený a pri tla-
kovej skúške sa  ukázali netesnosti. Po oprave nasledovala opakovaná tla-
ková skúška, netesnosti sa objavili na iných miestach. To sa opakovalo aj 
pri tretej skúške. Napokon sa investor, konštruktér, miestna technická 

dozorná organizácie a výrobca dohodli, že problém sa bude riešiť výhyba-
mi na už postavenom kotle. Podľa nepotvrdených informácií všetko zma-
rila miestna občianska iniciatíva, ktorá nechcela kotol na spaľovanie ko-
munálneho odpadu na sídlisku.

Aká dôležitá je osoba zváracieho technológa na pracovisku a v osobitných 
prípadoch aj jeho priamy dozor, je vidieť z nasledovného príbehu. Firmy, 
ktoré vlastnia tzv. „Zváračský preukaz“ pre zváranie oceľových konštruk-
cií podľa DIN 18800 musia podľa pokynov vykonať skúšky zvarov podľa 
podmienok DVS 1702.

Obr. 6 Skúšobná vzorka podľa DVS 1702
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Mechanickými skúškami sa má preukázať kvalita zvarov ako aj náchyl-
nosť základného materiálu na laminárne praskanie. V danom prípade išlo 
o základný  materiál QS 600, ktorý si vyžaduje špecifi cký prístup pri zvá-
raní – najmä dodržanie rýchlosti kladenia vrstvy. Ako je vidieť z nasledov-
ných obrázkov, bol zváračský technológ prítomný pri zváraní skúšobných 
zvarov, ktoré boli vykonané v príslušnej kvalite. Vzorky pre skúšky ťahom 
sa museli upraviť – predĺžiť driek skúšobnej tyče, aby sa dala upnúť do tr-
hacieho stroja. Predĺžilo sa privarením tyče potrebnej dĺžky, ako skúšky 
dopadli je vidieť z nasledovných obrázkov. Jednu vzorku ešte technológ 
dozoroval, musel však plniť iné ďalšie povinnosti spoľahol sa na zvárača, 
ktorý by už mal byť z predchádzajúcej práce vycvičený, ale ľudský faktor 
mal v danom prípade prevahu.

Obr. 7 Výsledky skúšok

Ako je z príspevku vidieť s ľudským faktorom je treba uvažovať ako vo 
fáze konštrukcie a prípravy výroby, tak aj pri realizácii – výrobe, ako aj 

pri dozore a riadení.  •
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U sing this sliding 
transport frame it is po-
ssible to slide up truck, 

trailers or semi-trailers, slide down 
and in combination with carrier of 
removable superstructures NVN – 
S3 [8] also dumping the other su-
perstructures to the three sides. 
This solution increases utilization 
effi  ciency of one type of transport 
frame and truck for many 
functions and so allow save total 
costs and time.

INTRODUCTION
In the present are designed ba-
sic frames, from structural view, 
as elements of other superstruc-
tures or as individual basic fra-
mes. In the case, that basic frame 
is designed as a  sub-frame of su-
perstructures, application of other 
superstructures to basic frame is 
realized by their welding to frame 
and than is frame sub-frame of re-
levant superstructure. If the basic 

frame is designed as individual fra-
me, application of other super-
structures to this frame is usual-
ly realized by bolted joints (Fig. 1).
One from standard systems com-
bined transport in the part of ra-
ilway – way, using basic frame as 
a part of superstructures, is Abroll-
-Container-Transport-System.
To the group of individual fra-
mes, with characteristic type of at-
tachment of transported elements, 
also belong demountable load car-
rying platform, called Flatrack [6]. 
The system of carrying platforms 
– Flatrack arises from conception 
of the DIN 30 722 [5] and STANAG 
2413 [6]. These carrying platforms 
are usually used in the frame “Pal-
letized Load System” in the army. 
These frames have simple structu-
re and simple type of attachment 
of transported elements (fi g.5, 6).
The superstructures, usually in the 
form of containers, are standardly 
using these basic frames and using 

hook loaders to the truck, trailer 
or semi-trailer slide up, slide down 
or can be tilted by types of super-
structure attachment to the basic 
frame to the back side.
In this context was designed indi-
vidual removable transport frame, 
which is possible to slide up under 
the other superstructures and to 

combine apart from transport the 
other types of superstructures al-
so their slide up to the truck, slide 
down from truck and in combina-
tion with system of NVN – S3 [8], 
by demand also their dumping to 
the three sides.

THE PRESENT STATE OF BASIC 
FRAME SOLUTIONS
After study of the accessible docu-
ments are on presented fi gures bel-
low shows present structural solu-
tions of basic frames “Abroll” and 
“Flatrack” by relevant codes [5, 6].

DESIGN OF NEW SOLUTION OF THE 
REMOVABLE TRANSPORT FRAME
The removable transport frame is 
from structural view projected in 
the form of individual frame with 
components for attachment of su-
perstructures applied to the bot-
tom side of other superstructures. 
To the basic frame it is possible ad-
ditionally to apply components 
for attachment of transported ele-
ments, similarly as about frames 
“Flatracks” (Fig. 6).
The structure of basic frame is 
solved as system assembled from 
longitudinal supported parts 
connected by traverses to the cur-
ved-closed frame. The elements 
of frame are combined from ope-
ned and closed cross-sections. 
Opened cross-sections are rein-
forced by demand. In accordance 
with weight and type of loadings 
of frame structural components it 

NEW REMOVABLE TRANSPORT 
FRAME – “ABROLL”
This contribution presents the design of a new technical solution of the truck 
superstructures, trailers or semi-trailers, the so-called basic frame or removable transport 
frame resp. “Abroll” [5], with function for additional installation of the containers, living 
containers, cisterns, platforms and so on by simple sliding to these superstructures. 
The removable transport frame is slide to components applied to bottom part of other 
superstructures. TEXT/PHOTO JÁN BURÁK, MAREK SCHNEIDER 
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is possible to reduce mass of some 
components by means of routing 
(Fig. 7, 8).
The removable transport frame 
is connected to hook loaders or 
NVN – S3 system [8] mechanical-
ly, hydraulically or other way, as 
well as combined. To the other su-
perstructures are attached frame 
components (Fig. 8, 9) as oppo-
site parts of along supported ele-
ments. For simplicity of sliding up 
and down of frame from compo-
nents are ending parts of compo-
nents, as also ending parts of ba-
sic frame properly structurally 
adapted and is suitable used lub-
ricating substance. Locations and 
dimensions of some parts of remo-
vable transport frame are designed 
in accordance with conformity the 
other structure of hook loaders, or 
NVN – S3 and relevant superstruc-
tures. The structural solution and 
function removable transport fra-
me are evident also from attached 
fi gures.

STRENGTH ANALYSIS OF THE 
REMOVABLE TRANSPORT FRAME
By requirements of solution, in 
terms of design, was in structure 
of the removable transport frame 
realized a  static linear stress and 
strain analysis by fi nite element 
method (FEM). It was simulated 
some load cases of frame structu-
re and components arising from 
function of removable transport 

frame for example sliding up, sli-
ding down, lifting, sided dumping, 
back dumping and so on.
According to the loading type and 
structural parts composition of 
removable basic frame are, from 
strength view, critical places in 
areas of structural elements which 
create internal corners, i.e. stress 
concentrators. Therefore it is pre-
ferred analysis of stress, strain and 
displacement distribution in inter-
nal areas of connections of frame 
support structural elements and 
in the area of hook action of ho-
ok loader.
From function view is important 
analyze defl ections of horizontal 
I sections, during sliding load case 
of frame under container, which 
must correspond with dimensions 
of component structures for re-
liable function of sliding.
From structural view is removable 
transport frame in accordance 
with criterions and recommenda-
tions defi ned in the STN EN 1990 
(EC0) [4], STN EN 1991 (EC1) [3], 
STN EN 1993 (EC3) [2] and DIN 
30 722 [5]. Technical solution of 
removable transport frame and re-
levant components is supported 

with complete drawing documen-
tation for manufacture and deve-
lopment.
For protection of this technical so-
lution was elaborated application 
form for registration utility mo-
dels in order to be registered into 
the Industrial Property Offi  ce of 
the Slovak Republic.
One truck, trailer or semi-trailer 
with carrier of removable super-
structures NVN – S3 [8] and remo-
vable transport frame is possible to 
use also for three sided dumping. 
In this conception is removable 
transport frame more universal, 
with wider range of his utiliza-
tion. Using this structural solution 
of basic frame is possible decrease 
global costs and time.
The removable transport frame 
can be utilized in various indus-
trial sections, for example civil en-
gineering, mechanical enginee-
ring, in army, for transport living 
containers, cisterns, three sided 
containers, platforms, over size 
and special loads and so on. »

VYMENITEĽNÝ 
TRANSPORTNÝ RÁM

Príspevok prezentuje návrh 
nového technického riešenia 
nadstavby na nákladné voz-
idlá, prívesy alebo návesy 
nazývaného základný rám 
alebo vymeniteľný pre-
pravný rám resp. „abroll“ 
[5] – slúžiaci pre dodatočnú 
montáž kontajnerov, obyt-
ných kontajnerov, cisterien, 
plošín a pod. pomocou zasú-
vania týchto nadstavieb. 
Vymeniteľný prepravný rám 
sa zasúva do komponen-
tov nasadených na spodnú 
časť ostatných nadstavieb. 
Pomocou zasúvacieho pre-
pravného rámu je možné na 
nákladné vozidlá, prívesy 
alebo návesy natiahnuť, 
zosunúť a v kombinácii 
s nosičom vymeniteľných na-
dstavieb NVN – S3 [8] aj 
vyklápať ostatné nadstavby 
do troch strán. Toto riešenie 
zefektívňuje využitie jed-
ného typu prepravného rámu 
a nákladného automobi-
lu pre viacero funkcií a tým 
umožňuje úsporu celkových 
nákladov a času. •

Fig.1  Basic frame and types of superstructures for this one frame for hook loaders [1]
Fig.2  Structure of basic frame by the DIN 30 722 [5]
Fig.3  Structure of basic frame by the DIN 30 722 [5]
Fig.4  Structure of basic frame by the DIN 30 722 [5]
Fig.5  Structure of basic frame by the “Flatrack” [6]
Fig.6  Attachment of transported elements to the basic frame “Flatrack” [7]
Fig.7  Selection from drawing documentation of removable transport frame and 
 components
Fig.8  Structure of the removable transport frame and components
Fig.9  Application of the removable transport frame components to the bottom side 
 of three sided container
Fig.10  Simulation of selected load states of the removable transport frame
Fig.11  Simulation of selected load states of the removable transport frame and 
 components
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CONCLUSION
The new structural solution of re-
movable transport frame “Abroll” 
with components for fl exible at-
tachment of superstructures is dis-
tinguished with a simple structure, 
which allows transport, lifting, sli-
ding up and in combination with 
NVN – S3 [8], as well as three sided 
dumping other superstructures to 
trucks, trailers or semi-trailers.

Components of removable 
transport frame can be applied to 
other exist structural solution of 
superstructures with only small 
structural adjustments.
During design of removable 
transport frame for a  certain 
type of truck and the hook lo-
ader it is possible to use either 
drawing documentations the-
se devices or models created by 

means of digitalization tools 
and software in “reverse engine-
ering”.
Device of removable transport 
frame “Abroll”, with compo-
nents is distinguished with low 
production costs, low weight, 
saving of materials and costs 
for manufacture and procure-
ment of other types of super-
structures.
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FRÉZOVANIE 
TENKOSTENNÝCH SÚČIASTOK
S tenkostennými súčiastkami sa čoraz častejšie stretávame v technickej praxi aj 
u nás na Slovensku. Článok sa zaoberá doposiaľ získanými poznatkami frézovania 
takýchto málo tuhých súčiastok. Tieto súčiastky sú rozšírené v leteckom, 
automobilovom a energetickom priemysle. TEXT/FOTO ING. MARTIN KOVÁČ, STU – MTF, TRNAVA 

V dopravnom priemysle sa využívajú 
najmä kvôli zníženiu hmotnosti 
rôznych konštrukčných častí lieta-

diel a automobilov. V energetickom priemysle 
sú typickými predstaviteľmi lopatky turbíno-
vých kolies.

TENKOSTENNÉ SÚČIASTKY
Jednoznačná defi nícia tenkostennej súčiastky 
doposiaľ nebola daná. Na základe štúdií rôz-
nych autorov by sa tenkostenná súčiastka da-
la charakterizovať ako súčiastka tvorená stena-
mi, ktoré sú tenké, vysoké a pri malých rezných 
silách sa deformujú – chvejú. Tenkostenné sú-
čiastky v  leteckom priemysle sú veľmi často 

veľké integrálne výrobky (obr. 1), ktoré vznika-
jú odoberaním materiálu vo forme triesky. Zvy-
čajne sa odoberá 90 až 95 % materiálu. Výroba 
takýchto tenkostenných monolitických blokov 
má oproti plechovým zostavám nasledujúce vý-
hody [4]. Tenkostenné monolity sú pevné, ľah-
ké, pomerne lacné, presné ale hlavne bezpečné, 
čo je vhodné najmä pre letecký priemysel. Cel-
kový počet konštrukčných prvkov lietadla je re-
dukovaný, čo pozitívne ovplyvňuje bezpečnosť 
samotnej konštrukcie. Počet komponentov 
v následnej montáži je znížený a tým je skrátený 
aj celkový čas montáže. Dodacie časy hotových 
výrobkov sú redukované. Tenkostenná súčiast-
ka je tvorená stenami malej hrúbky v porovnaní 

s  ostatnými rozmermi tenkostennej súčiast-
ky. Tenkostenná súčiastka je taká, kde hrúb-
ka h je menšia než výška b, t. j. (1/80~1/100)
b<<h<<(1/8~1/5) b, (kde h je hrúbka steny (mm), 
b je výška steny (v mm)) [1]. Za fl exibilné (ten-
kostenné) súčiastky sa považujú také, kde hrúb-
ka steny je menšia než 5 mm a hĺbka rezu ap je 
väčšia než 30 mm [2]. 

ASPECTS OF MILLING 
THIN WALL PARTS 
With thin-wall parts we are encountered in 
engineering practice in Slovakia as well. 
The article deals with the basic knowl-
edge of milling thin wall parts. These com-
ponents are widely distributed in the aer-
ospace, automotive and energy industries. 
In the transport industry is mainly used to 
reduce the weight of the various structur-
al parts of aircraft and cars. For the energy 
industry is a typical representative of tur-
bine blade wheels. •
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» OBRÁBANIE TENKOSTENNÝCH SÚČIASTOK
Na výrobu tenkostenných súčiastok sa použí-
vajú rôzne spôsoby obrábania. Tenkostenné 
súčiastky sa vyrábajú sústružením (krúžky va-
livých ložísk), frézovaním (lopatky turbín, kon-
štrukčné časti lietadiel), progresívnymi metóda-
mi obrábania (EDM). Frézovanie možno použiť 
konvenčné, vysokorýchlostné, 3-osové alebo 
5-osové. Každá z  týchto technológií obrábania 
má pri výrobe tenkostenných súčiastok svoje 
výhody aj nevýhody. Pri frézovaní tenkosten-
ných súčiastok sa mení tuhosť súčiastky s  po-
stupným odoberaním materiálu, čo nepriaznivo 
vplýva na celý proces výroby. So zmenšovaním 
tuhosti obrobku sa stáva takáto súčiastka ná-
chylná na vznik samobudeného chvenia. Ne-
stabilita pri frézovaní je určená relatívnou kmi-
tavou výchylkou medzi obrobkom a nástrojom. 
Nekontrolovateľná výchylka tenkostennej sú-
čiastky spôsobuje rozmerové odchýlky tvaru 
a zhoršenie kvality povrchu. Autor [5] dáva prak-
tické riešenie odstránenia vibrácií a  následnej 
deformácie obrobeného povrchu tenkostennej 

súčiastky odľahčením 
drieku nástroja. Pri 
použití takejto odľah-
čenej stopkovej frézy 
nástroj neprichádza 
do kontaktu s  obro-
benou plochou a  tým 
na nej nevznikajú sto-
py po nástroji (obr. 2). 
Táto metóda je vhod-
ná, ak je použitý do-
statočne veľký prie-
mer nástroja (stopky) 
tak, aby bol nástroj 
dostatočne tuhý.

STRATÉGIE FRÉZOVANIA TENKOSTENNÝCH 
SÚČIASTOK
Proces obrábania vo všeobecnosti delíme na 
hrubovanie a dokončovanie. Podľa tohto dele-
nia sú k dispozícii aj jednotlivé stratégie pohy-
bov nástroja. Hrubovaním odoberáme podstat-
nú časť materiálu z  polotovaru až po rozmery 
súčiastky zväčšené o prídavok na obrábanie na 
tvar a na dokončovanie.
Ďalším spôsobom, ako zabezpečiť frézovanie 
tenkostenných súčiastok je použitie vhodnej 
stratégie odoberania materiálu. Smith a  Dvo-
rak [4] zaviedli stratégie pre vysokorýchlost-
né frézovanie tenkostenných súčiastok. Opí-
sali stratégie frézovania pre rámové a  rebrové 
tenkostenné súčiastky. Pri frézovaní fl exibilnej 
tenkostennej súčiastky na zabezpečenie väč-
šej tuhosti, použili samotný materiál obrobku. 
Na frézovanie tenkostenných súčiastok sa veľ-
mi často používa takzvaná stratégia frézova-
nia v jednotlivých hladinách. Rozdiel je v tom, 
že dráhy nástroja sú v určitom poradí (hrubova-
cie aj dokončovacie) tak, aby bola zabezpečená 

dostatočná tuhosť obrobku. Následkom nízkej 
tuhosti súčiastky sa používajú spôsoby, kde sa 
po jednotlivých hladinách hrubuje a  zároveň 
dokončuje. Na zvýšenie tuhosti obrábanej ten-
kostennej súčiastky sa využíva spôsob strieda-
vého odoberania materiálu v  horizontálnom 
smere so zmenou hĺbky rezu. Pri spôsoboch 
odoberania na (obr. 3) sa striedavo mení hrubo-
vanie s dokončovaním nie na celej súčiastke, ale 
na úrovni jednej hladiny. Čísla označujú pora-
die, v ktorom sa materiál bude odoberať.

ZÁVER
Vo svete problematiku obrábania tenkosten-
ných súčiastok riešili veľké fi rmy, ako Boeing, 
Lockheed Martin, Fokker. Obrábanie tenkos-
tenných súčiastok si vyžaduje širokú škálu po-
znania. Súčasný stav výskumu a vývoja v oblas-
ti frézovania tenkostenných súčiastok možno 
na základe publikačnej činnosti vedeckový-
skumných pracovníkov rozdeliť do niekoľko 
hlavných oblastí: frézovacie nástroje, simulácia 
frézovania, metóda konečných prvkov, materi-
ál obrobku, mechanika – dynamika, tvar a kon-
štrukcia tenkostenných súčiastok, rezné pod-
mienky a ich optimalizácia, technológia (HSC, 
EDM) a  stratégie frézovania. V  nasledujúcich 
číslach časopisu Strojárstvo sa budeme danej 
problematike frézovania tenkostenných sú-
čiastok venovať podrobnejšie. »

Obr. 1 Tenkostenná súčiastka firmy Fokker Aerostructures [3]

Obr. 2: Frézovanie s odľahčeným driekom stopkovej frézy [6]
a  Nástroj v kontakte s obrobenou plochou
b  Driek nástroja nie je v kontakte s obrobenou plochou

Obr. 3 Schéma hrubovania a dokončovania v jednej hladine

a b2

1

3
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ZÍSKAVANIE 
ZAMESTNANCOV 
V STROJÁRSKYCH 
PODNIKOCH
V strojárskych podnikoch našlo zamestnanie takmer 115 tisíc zamestnancov. Strojársky priemysel patrí medzi dôle�itých 
zamestnávateľov v spracovateľskom priemysle, preto�e „vďaka“ rozvinutej automobilovej výrobe sa výrazne podieľa na vývoze 
Slovenska. K ďalšiemu o�iveniu odvetvia musí „prispieť“ aj pracovný trh. TEXT HELENA ŠIMKOVÁ, EKONOMICKÁ FAKULTA, TU V KOŠICIACH FOTO ARCHÍV REDAKCIE

P otrebujeme zamestnancov, ktorí 
zvládnu hi-tech v našich strojárskych 
podnikoch. Na to je potrebný dosta-

tok potrebnej pracovnej sily vzdelanej v  tých 
profesiách, ktoré strojárskym podnikom v  sú-
časnosti chýbajú. 

PLÁN VYHĽADÁVANIA A POTREBY ZAMESTNANCOV 
Plán získavania zamestnancov v  strojárskych 
podnikoch by mal vychádzať z otázky, ako po-
kryť nedostatok zamestnancov. Mal by zahŕ-
ňať rôzne spôsoby získavania zamestnancov. 
Najskôr by mal hľadať vo vlastných, interných 
zdrojoch a  až potom v  externých. Podnik sa 
musí rozhodnúť, či má záujem zamestnať ľu-
dí na skrátený alebo na plný pracovný úväzok, 
prípadne si pracovnú silu prenajať prostred-
níctvom personálneho leasingu. Pri propagácii 
voľných pracovných miest sa podnik tiež roz-
hoduje, akým spôsobom osloví potenciálnych 
uchádzačov. Tento proces môže viesť k vypra-
covaniu stratégie získavania zamestnancov, 
ktorej súčasťou je aj rozhodnutie, či inzero-
vať ponuky v dennej tlači, na internete, v  roz-
hlase alebo v  televízií. Ďalšou možnosťou je 

spolupráca s  Úradom práce, sociálnych vecí 
a  rodiny, s  personálnymi agentúrami, účasťou 
na trhoch práce a podobne. 
V  tabuľke 1 je uvedený vzorový „Plán potreby 
zamestnancov“ za príslušný kalendárny rok:
Potrebu zamestnancov môžeme vyčísliť z  hľa-
diska počtu, štruktúry, času a miesta. Základom 
je analýza potrieb jednotlivých oddelení, prevá-
dzok, resp. dielni. Podľa vopred stanovených cie-
ľov sa určujú počty potrebných zamestnancov. 
V  praxi to vyzerá tak, že napríklad podľa poč-
tu objednaných kusov výrobkov si oddelenie vý-
roby na základe výpočtu určí počet operátov na 
obsluhu strojov a  zariadení, ktorí sú potrební 
na to, aby boli výrobky vyrobené kvalitne a na-
čas. Každé oddelenie v podniku si takto určí po-
čet a štruktúru požadovaných zamestnancov na 
ďalší rok. Na základe týchto údajov sa potom vy-
počíta výška nákladov, v  ktorých sú zohľadne-
né náklady jednotlivých oddelení, ako aj náklady 
za celý podnik. Na základe takto vypracovaného 
plánu, schváleného manažmentom podniku, sa 
môžu hľadať zamestnanci podľa špecifi ckých po-
žiadaviek jednotlivých oddelení. Proces plánova-
nia zamestnancov teda vychádza z podnikových 

cieľov, ktoré sú vytýčené aj schválené vrcholo-
vým manažmentom. Ciele môžeme rozdeliť do 
jednotlivých oblastí tak, ako je uvedené v tab. 2:
Do plánu získavania zamestnancov patria aj čin-
nosti, ktoré majú za úlohu nájsť vhodných uchá-
dzačov o prácu. V rámci neho aj v  strojárskych 
podnikoch využívajú:
• Inzerovanie voľných pracovných pozícií na 

internetovej stránke www.profesia.sk.,
• Inzerovanie voľných pracovných pozícii na 

webovej stránke,
• Spolupráca s personálnymi agentúrami,
• Nadviazanie spolupráce so strednými od-

bornými školami,
• Nadviazanie spolupráce s univerzitami tech-

nického zamerania,
• Účasť na trhoch práce organizovaných úrad-

mi práce, sociálnych vecí a rodiny, atď., 
• Inzerovanie,
• Účasť na pracovných veľtrhoch určených 

najmä pre študentov vysokých škôl.

PLÁNOVANIE ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 
Aj v strojárskych podnikoch možno získať na ur-
čité pracovné pozície zamestnancov z vlastných 
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Plán potreby zamestnancov ku dňu: Počet zamestnancov

Potreba zamestnancov na začiatku roka  

- obsadené pracovné miesta

- predpokladané nástupy do zamestnania (ženy po materskej dovolenke, absolventi škôl a pod.)

Aktuálna potreba zamestnancov

+ odchody do dôchodku,

+ dlhodobé pracovné stáže, odchody na materskú dovolenku, dlhodobá práceneschopnosť, iné dôvody,

+ náhrada za prepustených zamestnancov,

+ náhrada za predpokladané úmrtia zamestnancov (na základe štatistických údajov)

Možná potreba / úbytok zamestnancov

+ na novovytvorené pracovné miesta

– zo zrušených pracovných miest

Celková potreba zamestnancov

Tab. 1: Plán potreby zamestnancov Zdroj: Spracované podľa Vašková, J. 

zdrojov ich rekvalifi káciou, preškolením, resp. 
ďalším vzdelávaním. Vzdelávanie zamestnan-
cov je neoddeliteľnou súčasťou úspešného roz-
voja každého, teda aj strojárskeho podniku. 
Uskutočnené prieskumy v  oblasti vzdelávania 
zamestnancov dokazujú, že vzdelaní zamest-
nanci sú výkonnejší a  celkovo motivovanejší. 
Ich pracovný výkon sa zvyšuje, čím pozitívne 
ovplyvňujú aj konkurencieschopnosť podniku. 
Preto je ďalšie vzdelávanie zamestnancov nevy-
hnutnosťou. Jeho charakter aj intenzita môžu 
byť rôzne, podľa konkrétnych potrieb podniku. 
Vzdelávanie by malo byť systematické a  ma-
lo by sa realizovať nepretržite, v  rámci opaku-
júcich sa cyklov, ktoré by mali byť nasledovné:
• identifi kácia potrieb vzdelávania,
• plánovanie vzdelávania,
• realizovanie vzdelávania,
• hodnotenie efektívnosti vzdelávania.
Účinnosť vzdelávania je závislá od skutočnej 
potreby vzdelávania, teda od rozdielu medzi 
požiadavkami na pracovné miesta a kvalifi kač-
nými predpokladmi zamestnancov. Vzdelávanie 

by malo zamestnancov pripravovať na zvládnu-
tie nových, náročnejších úloh. Nemalo by byť 
živelné, malo by vychádzať z  potrieb podniku 
aj z možností poskytnutia vzdelávacích progra-
mov pre jednotlivé kategórie zamestnancov.
Vzdelávací program by mal vychádzať:
• zo stanovenia cieľovej skupiny, 
• z vymedzenia obsahu vzdelávania,
• z výberu metód vzdelávania,
• z výberu kvalifi kovaných prednášajúcich,
• zo stanovenia rozsahu vzdelávania,
• z hodnotenia vzdelávania.
Vzdelávanie sa môže realizovať priamo na pra-
covisku alebo mimo neho, prostredníctvom 
vzdelávacích inštitúcií. Často sa využívajú aj iné 
metódy, ako napríklad vzdelávanie pomocou 
e-learningu, rôzne odborné kurzy, školenia ale-
bo samoštúdium.
Aj napriek výhodám e-learningu, klasické me-
tódy vzdelávania nemožno úplne vynechať, ma-
jú svoje miesto vo vzdelávaní zamestnancov. 
Netreba však zabúdať ani na dôležitosť získava-
nia skúseností zamestnancov na konkrétnych 

pracovných pozíciách, lebo táto metóda vzdelá-
vania zamestnancov je najúčinnejšia.

PROBLÉMY PRI ZÍSKAVANÍ ZAMESTNANCOV 
V STROJÁRSTVE
Problémy pri získavaní vhodných zamestnan-
cov nielen v  strojárstve, ale v celom priemysle 
vyplývajú hlavne z nerovnomerne rozloženého 
priemyslu, pričom najhoršia situácia je na vý-
chodnom Slovensku, najvyššia koncentrácia je 
na západnom Slovensku. 
Chyba je aj v odbornom vzdelávaní, veľa stred-
ných škôl vychováva študentov hlavne pre úrady 
práce (približne 26 tisíc za rok). Na univerzitách 
a  vysokých školách máme veľa humanitných 
odborov, menej sa podporuje technické vzde-
lanie, ktoré je menej „atraktívne“ pre mladých 
ľudí, hlavne pre ženy. To sa týka viac súkrom-
ného školstva, väčšina absolventov týchto škôl 
sa musí preškoľovať, čo zapríčiňuje neefektívne 
vynakladanie peňažných prostriedkov, ktoré by 
sa dali využiť efektívnejšie. »

Bezpečnosť Dbať na bezpečnosť a ochranu pri práci.

Predchádzať vzniku pracovných úrazov.

Kvalita Zamerať sa na systém kvality v podniku.

Vyrábať kvalitné výrobky.

Pružne reagovať na reklamáciu výrobkov.

Výroba Zamerať sa na výrobu nových produktov.

V rámci inovácií vychádzať aj z požiadaviek zákazníkov.

Využívať v dostupnej miere externé logistické sklady.

Náklady Efektívne vynakladať investície.

Zamerať sa na dôsledné znižovanie nákladov.

Ľudia Znižovať fl uktuáciu zamestnancov.

Vypracovať vhodnú stratégiu na získanie vhodnej pracovnej sily.

Životné prostredie Dosahovať ciele stanovené v oblasti spotreby energie.

Efektívnejšie využívať prírodné zdroje.

Tab. 2: Ciele podniku Zdroj: Spracované podľa Vašková, J. 

RECRUITMENT OF 
EMPLOYEES IN 
ENGINEERING COMPANIES
There are employed almost 115-thousands 
employees in the engineering companies. 
The engineering industry is an important 
employer in the framework of the 
manufacturing industry, because it plays 
a signifi cant role in the Slovak export, 
thanks to the well-developed automotive 
production. However, also the labour 
market has to support next vitalisation 
of this industrial branch. •
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Predovšetkým by bolo treba „oživiť“ učňov-
ské školstvo, ktoré by ovplyvňovalo kon-
kurencieschopnosť Slovenska v  porovnaní 
s EÚ. To by mala byť hlavná úloha aj v strojár-
skom priemysle v spolupráci s VÚC a úradmi 
práce, čo znamená pripravovať si budúcich 
zamestnancov už od základnej školy, kde by 
malo byť viac matematiky a  iných predme-
tov, ako napríklad fyziky. Dobre prepraco-
vaný systém výchovy a vzdelávania majú na-
príklad v Podbrezovej, kde aj v súkromnom 
školstve dokážu vychovávať dobre priprave-
ných ľudí vo svojom odbore. 

To zároveň vyžaduje aj skvalitnenie podni-
kateľského prostredia, ktoré potrebuje naj-
mä politickú stabilitu, ozdravenie verejných 
fi nancií, zmeny v legislatíve, daňovom zaťa-
žení a pod. 

ZÁVER
Do plánu získavania zamestnancov by ma-
la patriť, ako už bolo spomenuté, spoluprá-
ca s  úradmi práce, sociálnych vecí a  rodi-
ny, ktorá by mala spočívať hlavne v tom, že 
poverení zamestnanci z  personálneho od-
delenia by sa mali pravidelne zúčastňovať 

prezentácií na úradoch práce, kde by ne-
zamestnaných informovali o  voľných pra-
covných pozíciách. Dôležitá je aj ich účasť 
na pracovných veľtrhoch, kde majú mož-
nosť získať potrebných zamestnancov nie-
len z radov nezamestnaných. Tiež je nevy-
hnutné, aby spolupracovali so strednými 
aj vysokými školami a v rámci možností sa 
podieľali na výchove absolventov pre svo-
je odbory. Kvalifi kovaných zamestnancov 
môžu strojárske podniky získať aj z  vlast-
ných zdrojov, rekvalifi káciou alebo ich ďal-
ším vzdelávaním.  •

KOOPERÁCIA V STROJÁRSKEJ VÝROBE
Hľadám partnera pre strojársku výrobu, automotive a  podobne. K  dis-
pozícii je 10-hektárový areál, administratívna budova, nástrojáreň, zlie-
vareň, obrobňa, hala plastových obrobkov…, 11  000  m2 skladov, 5  ha 
spevnených plôch – priestory sú vhodné pre logistiku, sklady, výrobu, 
elektráreň na drevoštiepku atď.

UR123344

VÝROBA PLASTOVÝCH PRODUKTOV
Pakistanská spoločnosť hľadá odberateľa svojich výrobkov z  polye-
tylénu – nádoby na skladovanie, vody a chemických tekutín, nádrže 
pre traktory, svietidlá a stožiare, izolované boxy pre nápojový prie-
mysel a rôzne produkty pre domácnosti, ako aj pre priemyselné po-
užitie.

UR123301

OHÝBAREŇ NA PREDAJ
Ponúkame na predaj (prípadne aj na prenájom) administratívnu budovu 
a k nej patriace spevnené plochy so žeriavovou dráhou, ktorá je naprojek-
tovaná tak, aby ju bolo možné ľahko opláštiť a prestavať na výrobný ob-
jekt. Nachádza sa v logistickom parku Senec. Momentálne sa objekt vyu-
žíva na spracovanie betonárskej ocele s kapacitou spracovania 1 200 ton 
betonárskej výstuže mesačne. Podľa požiadaviek je možné časť výrobné-
ho priestoru aj prenajať, prípadne je možné poskytnúť služby logistické-
ho skladu – materiál, ktorý sa dá skladovať na otvorenom priestranstve so 
zabezpečením všetkých súvisiacich služieb.

UR123292

INFORMAČNÉ HLINÍKOVÉ VITRÍNY
Ponúkame vysoko kvalitné informačné hliníkové vitríny a stojany za bez-
konkurenčné ceny.

UR123305

Kontakt: martin.plsko@sopk.sk • Členovia SOPK: kontakty zadarmo • nečlenovia: 8,30 eur / adresa + 20 % DPH
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