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Uplatnenie výsledkov projektu 

Zameraním projektu bolo získanie technologických poznatkov a príprava modulov pre 
automatizáciu zvárania nových typov duplexných ocelí. Výsledky vytvárajú podmienky pre 
automatizáciu zváracích procesov pre výrobu výrobkov, určených pre potravinárstvo, chémiu, 
biotechnológie, skladové objekty pre sypké hmoty a uskladňovacie nádrže rôznych olejov. 
Hlavným ukazovateľom je výrazné zvýšenie efektívnosti pri výrobe a použití. Získané 
poznatky, overené riešenia a technologické postupy sú použiteľné pre budúce reálne 
riešenia. 

CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKOV 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v slovenskom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

Technologické experimenty poskytli dostatok informácií pre riešenie zváracích procesov a 
aplikáciu oblúkových zváracích metód u nových typov koroziivzdorných ocelí (typ LDX). 
Hodnotenie kvality zvarových spojov ukázalo, že aplikáciou technológií TIG a MIG sa 
nezhoršujú mechanické vlastností nových typov ocelí. Boli navrhnuté a overené nové moduly 
na polohovanie zvarencov a polohovanie horákov. Moduly s novou a upravenou programovou 
výbavou a úpravy podsystémov experimentálnych zariadení potvrdili použiteľnosť pre 
automatizáciu zváracích procesov na zvarencoch rotačného a kubického typu. 
Experimentálne sa overili možnosti použitia lineárnych zváracích jednotiek na zariadeniach 
portálového typu na zváranie potrubných a kužeľových dielcov a možnosti použitia pri 
kompletizačných zváracich operáciách na plášťoch veľkorozmerových skladovacích nádrží a 
systémov. Tvorbou zvarových spojov na zvarencoch nepravidelných a tvarovo rôznych 
zvarencov použitím zváracieho robota sa overila možnosť jeho spolupráce so zariadeniami 
experimentálneho pracoviska, ako aj možnosť spolupráce s novými modulmi. Experimentálne  
bola potvrdená kompatibilita automatizovaných a robotizovaných systémov a modulov pri 
zostavení integrovaného technologického komplexu. Riešením projektu sa získali skúsenosti 
a know-how smerované na budúce riešenie príbuzných a modifikovaných modulov, 
komplexných pracovísk a vytvorila sa reálne použiteľná databáza poznatkov o efektívnom 
využití oblúkových zváracích metód pre zváranie ocelí typu LDX. Výsledky riešenia projektu 
sú použiteľné pre prax. 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v anglickom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

Technological experiments have proved sufficient information for solving welding processes 
and application of arc welding methods for the new stainless steels (type LDX). The quality 
assessment of welded joints has shown that by application of TIG and MIG processes the 
mechanical properties of the new steels were not deteriorated. New modules for positioning of 
weldments and torch guidance were designed. The modules with new and modified software 
and also modifications of subsystems for experimental equipment have proved their 
applicability for automation of welding processes for the weldments of rotary and rectangular 
shape. Possibilities of application of linear welding units on the equipment of gantry type used 
for welding pipeline and conical parts and possibilities of their application in case of 
completing welding operations on the shells of sizable storage tanks and systems were 
experimentally proved. The ability of their cooperation with equipment of an experimental 
workplace and the possibility of cooperation with the new modules was proved by fabrication 
of welded joints on the weldments of irregular and different shapes by use of a welding robot. 
The compatibility of automated and robotic systems and modules in the set-up of an 
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integrated technological complex was proved experimentally. Project solution provided the 
experience and know-how oriented to next solution of similar and modified modules and 
complex workplaces and a really applicable database of knowledge about efficient application 
of arc welding methods for welding steels of LDX type was thus created. The results of project 
solution are widely applicable in technical practice. 
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