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Abstrakt 
Technológia zvárania sa používa vo všetkých výrobných odvetviach. Je definovaná ako  proces, ktorým sa vytvorí trvalý, 
nerozoberateľný spoj dvoch alebo viacerých materiálov. Zvárať je možné kovové a nekovové materiály s podobnými alebo 
rôznymi vlastnosťami. Okrem prínosov však prináša aj negatívne dôsledky. Článok pojednáva práve o týchto negatívnych 
dôsledkoch a spôsoboch ich eliminácie, čo je možné len pri dodržiavaní pravidiel bezpečnosti práce pri zváraní.  
 
Kľúčové slová: zváranie, bezpečnosť práce, výstražné symboly 
 
Abstract: 
Welding technology is used in all production sectors. It is defined as a process that will create a lasting, permanent joining of 
two or more materials. With welding is possible connect metallic and non-metallic materials with similar or different 
characteristics. In addition to the benefits but also brings negative consequences. The article discusses precisely these 
negative consequences and ways of their elimination, which is possible only in compliance with safety rules during welding 
work. 
 
Key words: welding, occupational safety, warning symbols 
 
 
Úvod 
 
Zváranie môžeme špecifikovať viacerými definíciami. Zjednodušene považujeme zváranie za základnú technológiu výroby 
nerozoberateľných spojov. Z hľadiska technologického vývoja predstavuje jednu z najprogresívnejších technológií v 
priemysle. Najčastejšie využitie má v strojárskom priemysle, v stavebníctve, ale aj pri mnohých montážnych prácach. 
Prudkým rozvojom poznatkov v oblasti mechaniky, aplikovanej fyziky, ako aj ďalších vedných odborov napreduje samotný 
vývoj tejto technológie. Práve preto sa v súčasnosti dostávajú do popredia nekonvenčné technológie, medzi ktoré patrí aj 
zváranie koncentrovanou energiou žiarenia.  
 
 
Zváranie koncentrovanou energiou žiarenia 
 
Každý typ zvárania, či už sa jedná o zváranie plameňom, zváranie oblúkom, odporové zváranie, zváranie v tuhom stave, 
tepelno-chemické zváranie, alebo zváranie koncentrovanou energiou žiarenia má svoje špecifiká a tým aj rôzne zdroje 
ohrozenia bezpečnosti práce.  
Medzi najzákladnejšie technológie zvárania koncentrovanou energiou žiarenia patrí zváranie elektrónovým lúčom a zváranie 
laserom.  
 
Zváranie elektrónovým lúčom využíva pri procese spájania kovových materiálov energiu koncentrovaného lúča elektrónov. 
Ostro fokusovaný elektrónový lúč pri dopade na rozhranie zváraných materiálom im odovzdá svoju energiu . Táto sa s viac 
ako 90 % účinnosťou premení na teplo, ktoré do určitej hĺbky roztaví stykové hrany spájaných materiálov. Geometria 
zvarového spoja závisí od parametrov elektrónového lúča, predovšetkým od jeho energie a stupňa fokusácie. Po zatuhnutí 
zvarového kúpeľa sú zvárané časti spojené tavným spojom, ktorého vlastnosti sú určené technologickými podmienkami 
zvárania a materiálovým zložením spájaných častí. Proces zvárania elektrónovým lúčom sa líši od klasických oblúkových 
metód zvárania. Hlavný rozdiel je v hustote energie elektrónového lúča, ktorá dosahuje hodnoty 109 až 1012 W.m-2. Táto je 
mnohonásobne vyššia ako pri oblúkovom zváraní a spôsobuje vytvorenie úzkeho paroplynového kanála (key hole), ktorý 
umožňuje hlboký prienik lúča do zváraných častí. Vytvorenie paroplynového kanála v procese zvárania spôsobuje, že tvar 
zvarového spoja je úzky a hlboký. Typické hodnoty pomeru hĺbky zvaru (h) k jeho šírke (s) sú h/s>10. Zváranie 
elektrónovým lúčom (Obrázok 1) sa najčastejšie realizuje vo vysokom alebo hrubom vákuu. Je možné zvárať aj pri 
atmosférickom tlaku v ochrannom héliovom plyne, využíva sa to však zriedkavo.   
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Obr. 1 - Zváranie elektrónovým lúčom 
1- prívod vysokého napätia, 2 - katóda, 3 - nastavenie odklonu, 4 - anóda, 5 - elektrónový lúč, 6 - zaostrovacia cievka,  

7 - vychyľovacia cievka, 8 - zvarová húsenica, 9 - prizma, 10 - obrobok, 11 - vákuová komora 
   
Výhody zvárania elektrónovým lúčom: 
- minimálne vnesené teplo do procesu zvárania, 
- úzka tepelne ovplyvnená oblasť (TOO), 
- minimálne deformácie od zvárania, 
- v dôsledku vysokej rýchlosti ochladzovania je charakteristická jemnozrnná štruktúra zvarového kovu, 
- pri zváraní vo vákuu dokonalá ochrana zvarového spoja,  
- zvárať možno vo všetkých pozíciách, 
- obvykle nie je potrebný prídavný materiál, 
- malá náchylnosť na vznik necelistvostí vo zvarovom spoji, 
- pri zváraní kaliteľných ocelí sa tvorba tvrdých a krehkých štruktúr realizuje len úzkej oblasti, ktorá sa chová ako 

membrána ľahšie prispôsobiteľná deformačným procesom, 
- v dôsledku vysokej rýchlosti ochladzovania zvaru môže vznikať martenzit, veľká rýchlosť ohrevu na austenitizačnú 

teplotu neumožní dokonalé rozpustenie uhlíka v austenite, v dôsledku čoho aj následne vzniknutý martenzit je 
nízkouhlíkový a z hľadiska plastických vlastností spoja priaznivejší, 

- pri zváraní vytvrditeľných zliatin, ako je dural, sa len minimálne degraduje pevnosť spoja.  
 
Nevýhody zvárania elektrónovým lúčom: 
- potreba vákuovej komory, ktorá rozmerovo obmedzuje veľkosť zváraných súčastí, 
- možnosť vzniku silne radiálne orientovanej štruktúry zvarového kovu s možnosťou segregácie nečistôt a vylučovania 

precipitátov na hraniciach zŕn, čo môže spôsobiť praskavosť za tepla aj za studena.  
 
Príklady použitia: 
- letecký a raketový priemysel: zváranie špeciálnych žiarupevných materiálov pri výrobe turbín a rozvádzacích lopatiek 

prúdových motorov, bezdeformačné zváranie ozubených kolies, segmentov vencov statorov, technológia je využívaná 
pri renovácii rotorov turbín, oprave únavových trhlín častí prúdových motorov, rovnako na vysokopevnostné zváranie 
podvozkov a častí drakov z hliníkových zliatin, 

- klasická a jadrová energetika: zváranie absorpčných puzdier vyhoreného jadrového paliva, zváranie pohonových častí 
palivových článkov, prírub, čidiel ako aj kontajnerov rádioaktívnych odpadov, zváranie zirkónových puzdier jadrového 
paliva, zváranie telies energetických komplexov, parogenerátorov, rozvádzacích lopatiek vodných turbín, 

- automobilový priemysel: zváranie hliníka a hliníkových zliatin (aj tlakovo liatych) ako výmenníky tepla, časti karosérií, 
prístrihov rovnakej aj nerovnakej hrúbky, zapaľovacích sviečok, zváranie špeciálnych zliatin rotorov turbokompresorov, 
obežných kolies turbokompresorov, prevodoviek, zváranie rôznorodých materiálov ako oceľ, hliník a pod., 

- elektrotechnický priemysel: zváranie vinutí motorov, statorových zväzkov, krytov lineárnych motorov, zváranie vinutí a 
prívodov, bimetalov a pod., 

- vákuová technika: zváranie armatúr a potrubí, zváranie častí vákuových čerpacích systémov, prírub, tesnení a pod. 
 
Pri zváraní elektrónovým lúčom vzniká ionizujúce žiarenie, silné svetelné žiarenie, plynné škodliviny a vibrácie. Zváranie 
však prebieha vo vákuovej komore a proces je automatizovaný, takže zamestnanec sleduje zváranie prostredníctvom 
priemyselnej televízie a nie je bezprostredne ohrozený.  
 
Na rozdiel od elektrónového lúča je laser kvantový generátor svetelných lúčov, ktorý slúži k zosilneniu svetelných vĺn 
pomocou stimulovanej emisie žiarenia. Žiarenie vychádza z laseru vo forme monochromatického (s jednou vlnovou dĺžkou) 
alebo koherentného (v súlade s fázou) zväzku lúčov, ktorý má vysokú hustotu energie. Z konštrukčného hľadiska sa lasery 
delia na viaceré typy, z ktorých sa na zváranie využívajú najmä pevnolátkové lasery (napr. Nd-YAG), plynové (napr. CO2, 
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excimerové) a polovodičové (diódové). Laserový lúč, poskytujúci energiu na tavenie a vyparovanie materiálu, je fokusovaný 
do malého bodu. Zváranie je v základe vykonávané dvoma spôsobmi (Obrázok 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2 - Zváranie laserovým lúčom 
a) kondukčný režim zvárania, b) penetračný režim zvárania 

1 -  laserom indukovaná plazma, 2 - roztavený kov, 3 - keyhole, 4 - hĺbka zvaru 
 
Pri väčšom priemere lúča a jeho menšom výkone (kondukčný režim zvárania) je teplo z povrchu prenášané do materiálu 
pomocou tepelnej vodivosti. Toto je typické pre nízkovýkonové Nd:YAG laserové zváranie s relatívne plytkými zvarmi. 
Vysokovýkonové laserové zváranie je charakterizované tým, že vysokou koncentráciou energií sa v mieste interakcie lúča s 
materiálom vytvorí v smere zváranej hrúbky hlboký a úzky kráter vyplnený plynmi s parami kovu nazývaný paroplynový 
kanál, ktorý pri pohľade zhora má tvar kľúčovej dierky (key-hole). Energia lasera nataví a vyparuje kov pri pohybe 
laserového lúča. Tlak pár premiestni natavený kov tak, že v zadnej časti zvarového kúpeľa kov tuhne a vytvára zvarový spoj. 
Tlak pár ďalej podporuje prenos laserovej energie do kovu a vedie laserový lúč hlboko do materiálu. To umožní získať veľmi 
hlboké a úzke zvary a preto je tiež toto zváranie nazývané zváranie s hlbokým prienikom, alebo penetračný režim zvárania. 
Laserom možno zvárať vo vzduchovej atmosfére alebo v špeciálnej pracovnej atmosfére. Zváracie plyny musia spĺňať 
niekoľko požiadaviek – ochrana zvarového kúpeľa a teplom ovplyvnenej zóny, ochrana optiky pred dymom a rozstrekom, 
ochrana koreňa a riadenie plazmy počas zvárania s CO2 laserom. 
 
Výhody zvárania laserovým lúčom: 
- ľahko dosiahnuteľný úzky a hlboký zvar u širokého spektra materiálov, 
- efektívne hlboké zvary môžu byť urobené pre materiály o hrúbke až 25 mm, 
- laserové zváranie je realizované s veľmi malým vstupom energie na jednotku zvarovanej dĺžky, výsledkom čoho sú 

malé deformácie a nízke zvyškové napätie spôsobené zváraním a malá tepelne ovplyvnená zóna, 
- vysoká produktivita práce technologického procesu, 
- zotrvačnosť laserového lúča je veľmi malá, laserové zváranie je vhodné pre automatizáciu, 
- laserové zváranie môže byť vykonávané vo vzduchovej atmosfére bez použitia vákua alebo v špeciálnej inertnej 

prídavnej atmosféry, 
- nedochádza k žiadnemu znečisťovaniu zvaru materiálom elektród, 
- laserový lúč môže lokálne zvárať aj miesta ťažko dostupné, ktoré by boli inými spôsobmi zvárania obtiažne zvariteľné. 
 
Nevýhody zvárania laserovým lúčom: 
- pri CO2 laseroch sú prísne požiadavky na čistotu pracovných plynov (CO2, dusík a hélium), ktoré sú potrebné na 

generovanie lúča, 
- relatívne veľké rozmery vo vzťahu k výkonu lasera, 
- nízka energetická účinnosť, 
- jednoduchšie pevnolátkové a diódové lasery umožňujú zvárať len malé hrúbky asi do 2 mm. 
 
Príklady použitia: 
- automobilový priemysel: zváranie karosérií automobilov, zváranie krytov lineárnych motorov, zváranie kolies, 
- klasická a jadrová energetika: laserové zváranie pre diagnostiku, zváranie absorpčných puzdier vyhoreného jadrového 

paliva, kontajnerov rádioaktívnych odpadov, 
- vákuová technika: zváranie armatúr a potrubí, zváranie častí vákuových čerpacích systémov, prírub, tesnení a podobne).  
 
Pri zváraní kovov koncentrovanou energiou žiarenia vzniká riziko žiarenia, ktoré podľa vlnovej dĺžky a škodlivých účinkov 
možno rozdeliť do piatich skupín na: 

1. Vysokofrekvenčné, vyskytuje sa pri zváraní netaviacou sa elektródou v ochrane inertného plynu a pri zváraní a 
rezaní plazmou. Jeho najznámejším efektom je ohrev biologického tkaniva, ktorý môže viesť až k jeho funkčným 
zmenám. Preto osoby v okolí zváračského pracoviska je potrebné chrániť nehorľavými a matnými závesmi alebo 
pevnými zástenami. Cieľom je eliminovať negatívne účinky pomocou osobných ochranných pracovných 
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prostriedkov (ochrana hlavy, ochrana očí a tváre, ochrana horných končatín, ochrana dolných končatín, ochrana 
trupu a brucha a ochranný odev. 

2. Infračervené, ktoré nepriaznivo pôsobí na oči a vyvoláva miestne prehriatie, až popálenie. 
3. Viditeľné, spôsobuje intenzívne oslnenie, a to aj ostatných pracovníkov na zváračskom a susednom pracovisku. 

Časté striedanie intenzity viditeľného žiarenia spôsobuje únavu oka a najmä dočasné zníženie ostrosti zraku. Proti 
tomuto druhu oslnenia treba chrániť nielen zvárača, ale aj pomocníkov zvárača a ostatných pracovníkov v blízkosti 
miesta zvárania (tieniacimi stenami, závesmi). 

4. Ultrafialové, nepriaznivo pôsobí na oči a pokožku, spôsobuje zápal spojiviek, sčervenanie až popáleniny a 
spôsobuje vznik ozónu, ktorý vyvoláva dýchacie ťažkosti a bolesti hlavy. Intenzita žiarenia sa síce znižuje so 
vzdialenosťou od zdroja, ale súčasne sa aj odráža od okolitých lesklých plôch. Steny a strop zvarovne musia byť 
nehorľavé a upravené tak, aby bol znížený na najmenšiu mieru prienik a odraz žiarenia na pracovisku. Povrch 
predmetov na zváracom pracovisku nesmie byť lesklý. Farebná úprava musí byť vykonaná farbami s nízkym 
koeficientom odrazu (farby tmavé a matné).  

5. Ionizujúce, môže vznikať za určitých podmienok pri elektrónovom zváraní. Spôsobuje poškodenie buniek. 
 
Zaistenie bezpečnosti práce a eliminácia ohrozenia pri zváraní kovov  
 
Zváranie a jeho príbuzné technológie okrem prínosov prinášajú aj niektoré negatívne dôsledky. Jedná sa hlavne o poškodenie 
zdravia zváračov, ako aj ostatných pracovníkov pri vykonávaní povolania. Cieľom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je 
primárne zabezpečiť bezpečnosť, zdravie a pracovnú schopnosť zamestnancov. Sekundárne ide o eliminovanie škôd 
zamestnávateľa (na zariadeniach, výrobkoch, službách, pri výlukách v pracovnom procese a iné finančné straty). 
Ako bolo spomenuté zváranie elektrónovým lúčom prebieha vo vákuovej komore a proces je automatizovaný, takže 
zamestnanec sleduje zváranie prostredníctvom priemyselnej televízie a nie je bezprostredne ohrozený.  
Bezpečnosť práce na laserovom pracovisku je však závislé na vysokej miere informovanosti personálu, preto je potrebné pred 
zapnutím lasera upovedomiť všetky osoby v pracovnom priestore o uvedení lasera do činnosti. Ak nie je možné vylúčiť 
zasiahnutie zraku a pokožky zamestnancov pracujúcich na pracovisku so zdrojmi laserového žiarenia s hodnotami vyššími 
ako sú prípustné, ochranu očí a pokožky zabezpečujeme účinnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami. Okrem 
optického žiarenia lasera je tu nebezpečenstvo expozície vznikajúcimi plynmi, ktoré sú tvorené pri formovaní plazmy. Inými 
škodlivinami sú aj vodné pary, ktoré vznikli počas procesu chladenia, kovové alebo nekovové znečisťujúce látky odparené z 
povrchu obrobku. Podľa druhu prevádzky a vykonávanej technológie musí byť pracovisko vybavené výkonnými odsávacími 
zariadeniami. Rovnako sa musia používať aj osobné ochranné prostriedky na ochranu dýchacích ciest.                                              
 
Vo všeobecnosti a na základe hodnotenia prevádzok na zváranie kovov je preukázateľné, že úroveň rizika pri zváraní sa 
pohybuje v rozmedzí 10 ÷ 17, kde podľa tabuľky 1 je riziko mierne a systém je bezpečný s podmienkou zaškolenia obsluhy, 
prehliadok a pod. V niektorých prípadoch existencie a vzniku výbušnej zmesi a rizík pri fyzikálnom ohrození (hluk) sa 
preukázalo, že úroveň rizika môže byť v rozmedzí 6 ÷ 9, kde riziko je nežiaduce a systém nebezpečný (nutné používanie 
osobných ochranných pracovných prostriedkov). 
 
Tab. 1 -  Kritériá úrovne rizika. 

Bodové 
rozpätie 

Riziko Kritériá bezpečnosti 

1 ÷ 5 Neprijateľné systém je neprijateľný - okamžité uplatnenie ochranných opatrení 
6 ÷ 9 Nežiaduce systém je nebezpečný - uplatnenie ochranných opatrení 
10 ÷ 17 Mierne systém je bezpečný - s podmienkou zaškolenia obsluhy, prehliadok a pod. 
18 ÷ 20 Prijateľné systém je bezpečný 

 
Ak sa teda pri posudzovaní bezpečnosti systému ukáže, že riziko má vyššiu hodnotu ako je akceptovateľné riziko, treba 
navrhnúť opatrenia na úplné odstránenie alebo zníženie rizika napr. dodržiavaním nasledovných opatrení: 
- používať vhodné pracovné prostriedky a vhodné materiály na zváranie kovov,  
- používať vhodné pracovné postupy pri zváraní kovov, 
- obmedziť vstup nepovolaným osobám, aby nedošlo k rozptyľovaniu pracovníkov pri výkone práce a nedošlo tak ku 

úrazu zamestnanca,  
- dbať na odbornú spôsobilosť zamestnancov (školenia, vzdelávacie kurzy) a sprísniť overovacie testy zamestnanca,  
- znížiť počet zamestnancov pohybujúcich sa na rizikovom pracovisku,  
- zabezpečiť zamestnancom možnosť krátkych prestávok vzhľadom na to, že sú vystavovaní veľkému teplu, hluku a 

prachu,  
- sprísniť nároky na používanie OOPP pri zvýšenom vplyve tepla, hluku a prachu, 
- zabezpečiť odsávanie a filtráciu vzduchu ak ju daná prevádzka nepoužíva, 
- pri zlej viditeľnosti (prašnosť, nedostatočné prirodzené osvetlenie) zvýšiť intenzitu osvetlenia na pracovisku 

dostatočným umelým osvetlením, 
- zvýrazniť opotrebované a málo výrazné označenia komunikácií prípustných vzdialeností od možného nebezpečenstva na 

pracovisku a označiť vyvýšené miesta na pracovisku, ako sú napr. schody. 
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Na zníženie rizika je potrebné odborne stanoviť bezpečnostné opatrenia. Veľa závisí od skúseností a invencie osôb, ktoré ich 
majú navrhnúť. Existujú však štandardné postupy a zásady, ktoré umožňujú systematický prístup pri navrhovaní opatrení, 
ako sú: 
- vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika,  
- posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť, najmä pri výbere a počas používania pracovných prostriedkov, materiálov, 

látok a pracovných postupov, 
- vykonávanie opatrení na odstránenie nebezpečenstiev v mieste ich vzniku,  
- uprednostňovanie kolektívnych ochranných opatrení pred individuálnymi ochrannými opatreniami,  
- nahrádzanie prác, pri ktorých je riziko poškodenia zdravia, bezpečnými prácami alebo prácami, pri ktorých je menšie 

riziko poškodenia zdravia,  
- prispôsobovanie práce schopnostiam zamestnanca a technickému pokroku,  
- zohľadňovanie ľudských schopností, vlastností a možností najmä pri navrhovaní pracoviska, výbere pracovného 

prostriedku, pracovných postupov a výrobných postupov s cieľom vylúčiť alebo zmierniť účinky škodlivých faktorov 
práce, namáhavej práce a jednotvárnej práce na zdravie zamestnanca,  

- plánovanie a vykonávanie politiky prevencie zavádzaním bezpečných pracovných prostriedkov, technológií a metód 
organizácie práce, skvalitňovaním pracovných podmienok s ohľadom na faktory pracovného prostredia a 
prostredníctvom sociálnych opatrení, 

- vydávanie pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 
Záver 
 
Bezpečnosť je dôležitou zložkou priemyselnej automatizácie. Všetky bezpečnostné opatrenia sú prevenciou zranenia a nehôd 
na pracovisku a školenie je významným faktorom pre úspešnú implementáciou akejkoľvek progresívnej technológie 
v prevádzke alebo výrobnom postupe. Bezpečnostné smernice vypracované bezpečnostnými technikmi a odborníkmi 
v oblasti zvárania znížia alebo odstránia záťaže a nehody v pracovnom priestore. Je potrebné zaistiť bezpečnostné a 
zdravotné označenie, ako aj dôsledné používanie osobných ochranných prostriedkov a pomôcok. V neposlednom rade je 
veľmi dôležité zabezpečiť odbornú výchovu a vzdelávanie zamestnancov vo výrobe a servisnej obsluhy pomocou školení 
a praktických cvičení. 
 
 
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 
 
[1] LORKO, M. 2009. Bezpečnosť a hygiena práce. Dubnica nad Váhom : Dubnický technologický inštitút, 2009. 166 s. 

ISBN 978-80-89400-03-4.  
[2] OLÁH, Ľ. 1990. Je zváranie škodlivé? In Bezpečná práca, 1990, roč. 21, č. 5, 48 s. ISSN 0322-8347.  
[3] PAULÍKOVÁ, A., BENEOVÁ, A.: Bezpečnostné a environmentálne aspekty laserového pracoviska. In: TECHNIKA 

časopis o priemysle, vede a technike, 2010, č. 6. Techpark o. z. Žilina, s. 30 – 32. ISSN 1337-0022.  
[4] TURŇA M. Špeciálne metódy zvárania, Bratislava : Alfa, 1988. 384 s. ISBN 80-05-00097-9. 
[5] TURŇOVÁ, Z., 2006. Žiarenia, vyskytujúce sa pri zváraní. In: Zvárač, 2006, roč. 3, č.4, 57 s. ISSN 1336-5045. 
[6] TURŇOVÁ, Z., BÁBELOVÁ, E. 2007. Tichý zabijak – emisie zváračských dymov. In: Zvárač, 2007, roč. 4, č. 1, 64 s. 

ISSN 1336-5045. 
 
ADRESA AUTORA: 
 
Petra KVASNOVÁ, Ing. PhD., Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra techniky a technológií, 
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, e-mail: >Petra.Kvasnova@umb.sk<  
 
 
 
 
 
 
 
RECENZIA TEXTOV V ZBORNÍKU 
Recenzované dvomi recenzentmi, členmi vedeckej rady konferencie. Za textovú a jazykovú úpravu príspevku zodpovedajú autori. 
 
REVIEW TEXT IN THE CONFERENCE PROCEEDINGS 
Contributions published in proceedings were reviewed by two members of scientific committee of the conference. For text editing and 
linguistic contribution corresponding authors. 

 


