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Defektoskopia vo vysokoDefektoskopia vo vysoko šškolskej kolskej 
výukevýuke na MTF STUna MTF STU

• Aplikácia do u čebných osnov
– základné technické predmety v 1. stupni štúdia
– predmety v špecializovaných programoch na 2. stupni 

štúdia
– pri vedeckej príprave doktorandov na 3. stupni štúdia

• Rozšírené u čebné osnovy
– od školského roku  2005-2006
– aj v odboroch iných zameraní, kde absolventi pokračujú na 

2. stupni štúdia



NovNov éé odbory prezenodbory prezen ččnnéého a ho a 
kombinovankombinovan éého ho ššttúúdia na MTF STU v dia na MTF STU v 

TrnaveTrnave
• Materiály
• Automatizácia
• Výrobná technika
• Výrobné technológie
• Priemyselné inžinierstvo
• Kvalita produkcie
• Environmentálne inžinierstvo
• Aplikovaná informatika
• Bezpečnos ť a ochrana zdravia pri práci
• Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy



BakalBakal áárske rske ššttúúdiumdium

• Ústav materiálov
– Technické materiály

– Mechanické skúšky a defektoskopia 
materiálov

– Metódy skúmania štruktúry a vlastností
materiálov 



Cieľ vzdelávania
Nedeštruktívne skúšanie (NDT) materiálu má významnú úlohu v 
systéme riadenia akosti výrobného procesu. Aplikácia NDT 
metód umožňuje včasné zistenie chýb či už povrchových alebo 
vnútorných – objemových vo výrobku alebo polotovare, bez 
potreby porušenia výrobku, ktoré by mohli znemožniť jeho 
efektívne využitie alebo vyvolať haváriu konštrukcie po určitej 
prevádzkovej dobe.
Pri získavaní nových vedomostí sú osnovy predmetov nastavené
tak, aby absolventi získali základný prehľad jednotlivých 
defektoskopických skúšok, pochopili ich fyzikálne  princípy a 
možnosti použitia. 
Základné tematické okruhy predmetov sú nastavené na 
najčastejšie používané metódy nedeštruktívneho zisťovania 
povrchových a podpovrchových chýb v materiáloch. 

ZZáákladnkladn éé znalosti v nedeznalosti v nede šštrukttrukt íívnom vnom 
sksk úšúš ananíí



Metódy výu čby
Teoretická príprava a praktické ukážky s 
defektoskopickými prístrojmi a pomôckami. 
Rozdelenie a charakteristika metód 
nedeštruktívneho skúšania, historický 
prehľad.

Učebné plány 
základné princípy metód podľa stupňov 
náročnosti, podstata a použitie
– Vizuálna kontrola
– Kapilárna metóda
– Magnetická prášková metóda
– Ultrazvuková metóda
– Prehľad ďalších metód v defektoskopii

ZZáákladnkladn éé znalosti v nedeznalosti v nede šštrukttrukt íívnom vnom 
sksk úšúš ananíí



ZZáákladnkladn éé znalosti v nedeznalosti v nede šštrukttrukt íívnom vnom 
sksk úšúš ananíí

• Základy automatizovaného skúšania 
v defektoskopii

• Platné normy a predpisy v nedeštruktívnom 
skúšaní

• Význam defektoskopie pri kontrole kvality, 
inšpekčné systémy

• Aplikácia defektoskopických metód na 
vybraných typoch materiálov, súčiastok 
a polotovarov

• Kvalifikácia a certifikácia personálu v NDT 
– priemyselné odvetvie a priemyselná prax
– kvalifikácia podľa STN EN 473 



Profil Profil šštudenta na I. stupni tudenta na I. stupni ššttúúdiadia
bakalbakaláárske rske ššttúúdiumdium

• Bakalárska práca
– cieľom je podať prehľad najnovších poznatkov 

z dostupných literárnych zdrojov na danú
problematiku formou rešerše

– od študenta sa očakáva zorientovať sa v 
tematike, vedieť používať dostupné zdroje 
informácií a vyvodzovať z nich vlastné závery

– študent získa základ k ďalšej príprave na 
inžinierskom štúdiu (pri kontinuálnom štúdiu)



RieRieššenenéé Bc. prBc. pr ááce na dennom ce na dennom 
ššttúúdiu 2004 diu 2004 –– 2006 2006 

• Kontrola tesnosti zvarových spojov nádrží na ropné
produkty pomocou NDT metód – Stanislav Božik

• Aplikácia nedeštruktívnych defektoskopických 
metód – Lenka Hlavandová

• Nové trendy zis ťovania korózneho napadnutia 
objektov na prepravu nebezpe čných látok – Ján 
Hýroš

• Skúšanie tesnosti cisternových prepravných nádrží
– Katarína Kullačová

• Kontrola kvality zvarových spojov ko ľajníc pomocou 
NDT metód – Michal Mihalovič



RieRieššenenéé Bc. prBc. pr ááce na externom ce na externom 
ššttúúdiu 2004 diu 2004 –– 2006 2006 

• Automatizované skúšanie závitových otvorov M48x5 
v prírube kolektora parogenerátora v JE VVER 440 –
Daniel Galbička

• Metódy skúšania tesnosti usklad ňovacích nádrží –
Miroslav Marcian

• Oprava nádrží na ropné produkty zváraním – Barbora 
Hrdlicová



RieRieššenenéé Bc. prBc. pr ááce v ce v 
akademickom roku 2006 akademickom roku 2006 -- 20072007

Denné štúdium
• Defektoskopická kontrola zvarových spojov karosárskych 

plechov v automobilovom priemysle – Lenka Kuzmíková
• Využitie vodíka pri skúšaní netesností – Peter Daxner

Externé štúdium
• Skúšanie tesnosti usklad ňovacích nadzemných nádrží – Renáta 

Vachálková
• Kontrola kvality vo výrobe pomocou defektoskopie – Dagmar 

Žembová
• Prevádzková diagnostika priemyselnou endoskopiou – Milada 

Olešová
• Skúšanie tesnosti a h ľadanie netesností – Anton Holub
• Digitálna rádiografia v praktickej defektoskopii – Miloš

Moravanský
• Inšpekcia a hodnotenie stavu potrubí – Miroslav Budinský



RieRieššenenéé Bc. prBc. pr ááce v ce v 
akademickom roku 2007 akademickom roku 2007 –– 20082008

Denné štúdium
• Využitie metódy vírivých prúdov v prevádzkovej  

diagnostike – Tomáš Abelovič
• Indikácia povrchových chýb materiálov a zvarových 

spojov pomocou defektoskopie – Peter Boledovič
• Kontrola tesnosti zváraných nádrží vákuovými 

komôrkami – Stanislav Božik



InInžžinierske inierske ššttúúdiumdium

• Ústav materiálov
– Degradácia materiálov

– Experimentálne metódy štúdia materiálov
– Úžitkové vlastnosti a voľba materiálu

– Fraktografia
– Defektoskopia a diagnostické metódy



Metódy výu čby

Teoretická a praktická príprava  v 
spolupráci s priemyselnou praxou

Učebné plány
– Skúšanie vizuálnymi metódami 
– Skúšanie penetračnou kvapalinou 
– Skúšanie magnetickou práškovou metódou 
– Skúšanie ultrazvukom
– Skúšanie tesnosti
– Skúšanie prežarovaním
– Praktická defektoskopia

AplikAplik áácia defektoskopie na vybrancia defektoskopie na vybran éé
objekty objekty ššttúúdiadia



Profil Profil šštudenta na II. stupni tudenta na II. stupni ššttúúdia dia 
ininžžinierske inierske ššttúúdiumdium

• Diplomová práca
– vyžaduje experimentálny prístup, výber, 

zdôvodnenie a aplikáciu metodiky na zvolený 
objekt

– študent dokáže priniesť cenný výsledok 
získaný experimentálnou cestou, pričom 
často sa tento výsledok práce aplikuje do 
praxe, resp. je prepojený s praxou



RieRieššenenéé Dipl. prDipl. pr ááce 2004 ce 2004 –– 20062006

• Analýza zvarových spojov svorníkov na 
karosárskych plechoch – Zuzana Bažányová

• Hybridné zváranie laserom vysokopevných ocelí na 
potrubia s hrúbkou steny do 15 mm – Anna Karelová

• Využitie ultrazvuku pri spájkovaní keramických a 
polovodi čových materiálov – Filip Moťovský

• Analýza prí čin porušenia lisovacej formy - Ľuboš
Drozd

• Návrh katódovej ochrany ve ľkokapacitnej 
usklad ňovacej nádrže – Branislav Darmo 

• Analýza bodových zvarov na TRIP oceliach – Pavol 
Dorušinec



HybridnHybridnéé zvzvááranie vysokopevných ranie vysokopevných 
ocelocelíí akosti X70 v OCAS akosti X70 v OCAS ArcelorArcelor



RieRieššenenéé Dipl. prDipl. pr ááce 2007 ce 2007 –– 20082008

• Kontrola kvality zváranej usklad ňovacej 
nádrže pre pohonné hmoty – Bc. Miroslav 
Marcian

• Hodnotenie  kvality zvarových spojov z 
nízkolegovanej ocele 16Mo3 – Bc. Daniel 
Galbička



Kontrola kvality uskladKontrola kvality uskladňňovacej novacej náádrdržže  e  



Hodnotenie kvality zvarových spojov  Hodnotenie kvality zvarových spojov  
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RieRieššenenéé Dipl. prDipl. pr ááce 2008 ce 2008 –– 20092009

• Inšpek čné endoskopické systémy v 
prevádzkovej diagnostike technických 
zariadení – Bc. Milada Nešťáková

• Porovnanie citlivosti vybraných metód 
skúšania tesnosti a ich vhodnos ť aplikácie v 
praxi – Bc. Anton Holub

• Hodnotenie zvyškovej životnosti zváraných 
konštrukcií diagnostickými metódami – Bc. 
Dagmar Žembová
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