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SLOVNÍK POJMOV ZO ZVÁRANIA
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MULTIMEDIÁLNY ZVÁRAČSKÝ SLOVNÍK
Ľuboš Mráz
Výskumný ústav zváračský – Priemyselný Inštitút SR Bratislava

MULTIMEDIÁLNY ZVÁRAČSKÝ
SLOVNÍK
Transfer obsahu
150 základných pojmov z oblasti zvárania,
s definíciami, fotografiami, obrázkami a video záznamami
procesov zvárania
slovníka WELDICTION vyvinutého v roku 2000
rozšírenie o jazykovú mutáciu v slovenčine, češtine,
a inováciu (technickú a obsahu)
vrátane španielčiny, portugalčiny
s nosným jazykom anglickým

WELDICTION MULTIMEDIA DICTIONARY
Acronym: WELDICTION PLUS
No. 20082008-1-SK1SK1-LEO05LEO05-00225
Začiatok riešenia: 11/2008
Koniec riešenia: 12/2010

PARTNERI PROJEKTU

EWF (Európska federácia pre zváranie, spájanie a rezanie),
Lisabon, Portugalsko
ISQ (Výskumný ústav zvárania a kvality), Lisabon Portugalsko
Česká svářečská společnost – ANB, Praha
CESOL (Španielska zváračská spoločnosť), Madrid, Španielsko
VÚZ--PI SR, Bratislava Slovensko
VÚZ

1

31. 7. 2011

VZDELÁVANIE VO ZVÁRANÍ

CIEĽ
•

v súčasnosti
• tradičné, konzervatívne, bez prvkov atraktívnosti

•
•
•

nový trend
• implementácia informačných technológií
• computer based training

•

•
•

sprístupniť informácie o procesoch spájania,
zatraktívniť vzdelávanie,
zvýšiť záujem mladej generácie o zváranie,
zmeniť pohľad na zváranie z technológie
3D
Dirty (špinavá)
špinavá),, Dusty (prašná)
prašná),, Dangerous (nebezpečná
nebezpečná))
na technológiu
3C
Clean (čistá
čistá),), clever (múdra
(múdra),), cool (moderná)

CIEĽOVÉ SKUPINY

ZVÁRANIE A PRÍBUZNÉ PROCESY

vzdelávacie inštitúcie – stredné odborné školy,
univerzity
školiace pracoviská – zváračské školy,
prednášatelia, študenti a pod.

Najrozšírenejšia výrobná strojárska technológia
s veľkým potenciálom v národnom hospodárstve.
Podľa štatistík v sektore zvárania pracuje v Európe
viac ako 2 milióny pracovníkov
s pridanou hodnotou
86 biliónov € v roku 2007
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VZDELÁVANIE VO ZVÁRANÍ

Zváranie je jediná strojárska technológia, ktorá má
vypracovanú kvalifikačnú stupnicu pracovníkov
zabezpečujúcich zváračské operácie vo výrobe

SYSTÉM VZDELÁVANIA VO ZVÁRANÍ

Odborníci združení v medzinárodných organizáciách
EWF (Európska federácia pre zváranie, spájanie a rezanie)
a IIW (Medzinárodný zváračský inštitút)
vypracovali smernice odbornej prípravy
zváračov a zváračských odborníkov,
toré sú v súčasnosti implementované
vo viac ako 50 krajinách sveta
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KVALIFIKAČNÉ STUPNE VO ZVÁRANÍ

•
•
•
•
•

zváračský inžinier
zváračský technológ
zváračský praktik
zváračský špecialista
zvárač
s definíciou vstupných podmienok, rozsahu vzdelania
a kompetenciami vo výrobe pre každý kvalifikačný stupeň

ŠTRUKTÚRA SLOVNÍKA
-

ŠTRUKTÚRA SLOVNÍKA

a) pojmy
definície
obrázky, fotografie
videozáznamy, animácia
b) pojmy

www.weldiction.eu (demo)
demo)

pojmy usporiadané v 9 kategóriách
 spôsoby zvárania,
 prídavné materiály,
 zariadenia,
 materiály,
 skúšanie,
 chyby,
 kvalifikácia/certifikácia
 prax,
 rôzne
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MIG/MAG


PROCESSES

oblúkové zváranie

odporové švové zváranie

zváranie pod tavivom




poloha

PROCESY


PROCESY


trecie zváranie





skratový prenos kovu



sprchový prenos kovu

trecie zváranie s premiešaním
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KVALIFIKÁCIA
PRACOVNÍKOV VO ZVÁRANÍ

MATERIÁLY
konštrukčné ocele
nízkouhlíková

nehrdzavejúce ocele
duplexná



európsky zváračský inžinier



medzinárodný zvárač

vysokouhlíková

austenitická

„WHO IS WHO“ VO ZVÁRANÍ
AUTHORIZED NATIONAL BODY
NÁRODNÝ AUTORIZOVANÝ ORGÁN
inštitúcia „akreditovaná“ auditormi EWF/IIW
(spĺňajúca požiadavky Smerníc)

ĎAKUJEM
ZA VAŠU POZORNOSŤ

APPROVED TRAINING BODY
schválená vzdelávacia organizácia
inštitúcia schválená ANB
(spĺňajúca požiadavky Smerníc)
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Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia projektu
WELDICTION PLUS No. 20082008-1-SK1SK1-LEO05LEO05-00225
Tento projekt je financovaný s podporou Európskej komisie.
Táto publikácia odráža len názory autorov a Komisia nie je
zodpovedná za akékoľvek použitie informácií, ktoré obsahuje.
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