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Prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. oslávil 65 rokov
ústavu zváračského. Za významný považuje príchod prof. Ivana Hrivňáka, DrSc. na katedru a možnosť spolupracovať s manželmi Hrivňákovcami na výskumných projektoch a expertíznych posudkoch označil za životné šťastie.

Finite-Elemente-Methoden
im Stahlbau
Bauingenieur-Praxis (BiP)

V ROKU 2003 obhájil habilitačnú prácu Metodológia fyzikálno-metalurgických analýz v materiálovom inžinierstve a získal vedecko-pedagogickú hodnosť docent. V roku 2014 mu prezident SR udelil
titul profesor v odbore Materiály. Inauguračnú prednášku zameral na
aplikáciu progresívnych metód v diagnostike materiálov.

N

arodil sa 13. augusta 1955 v Senici nad Myjavou (dnes Senica),
kde získal základné vzdelanie. Strednú všeobecnovzdelávaciu
školu ukončil v roku 1973 a pokračoval štúdiom na Strojníckej
fakulte SVŠT v Bratislave. Štúdium absolvoval v roku 1978 na odbore
Strojárske technológie, zameranie Zváranie, obhajobou diplomovej
práce Zváranie SUZ (systémy riadenia a ochrany atómového reaktora) elektrónovým lúčom. Praktické experimenty vykonal na Moskovskom energetickom inštitúte v Moskve. V tom istom roku nastúpil
ako asistent na Katedru fyzikálnej metalurgie, zvárania a zlievania,
kde sa zameral na oblasť tepelného spracovania. Spolu s jeho prvým
vedúcim doc. Ing. Ladislavom Križanom, CSc. a kolegom Ing. Petrom
Grgačom sa podieľal na vytvorení nového študijného programu Tepelné spracovanie. Tu sa venoval najmä mechanizácii a automatizácii
procesov tepelného spracovania a zároveň si rozširoval poznatky z
fyzikálnej metalurgie a technologických procesov zvárania a zlievania.
PRI VEDECKEJ PRÁCI využíval elektrónovú mikroskopiu a röntgenovú difrakciu. Samozrejmosťou bola klasická metalografia. V tejto
oblasti boli jeho učiteľmi prof. Dáša Hrivňáková, DrSc., doc. Ivan Krátky, CSc., ale aj doc. Miloš Proksa, CSc. Jeho rukami prešlo množstvo
vzoriek zvarových spojov, ale aj tepelne spracovaných a tvárnených
materiálov. V dizertačnej práci sa zaoberal procesmi reverznej martenzitickej transformácie pri rýchlych ohrevoch martenzitických vytvrdzovateľných ocelí. Okrem toho pomocou rtg. difrakcie vykonával
meranie zvyškových napätí najmä vo zvarových spojoch.
V roku 1986 bola založená Strojárskotechnologická fakulta SVŠT so
sídlom v Trnave. Ako mladý vysokoškolský učiteľ sa rozhodol rozvíjať
experimentálne metódy štúdia materiálov na Katedre náuky o materiáloch pod vedením prof. Ing. Marcela Žitňanského, DrSc. a s rodinou
sa presťahoval do Trnavy. V krátkom období do roku 1989 vybudoval
metalografické laboratórium a pracoviská transmisnej elektrónovej
mikroskopie a rtg. difrakcie.
V roku 1990 sa zmenil názov fakulty na Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave. Zmenil sa
aj názov katedry na Katedru materiálového inžinierstva a tepelného
spracovania, ktorý súvisel s novým študijným programom Materiálové inžinierstvo. Tento študijný program patril síce k tým ťažším, avšak
vyberali si ho väčšinou najlepší študenti. Absolventi štúdia pracujú
na významných pozíciách v technologických firmách a výskumných
ústavoch na Slovensku aj v zahraničí. Napr. Ing. Peter Brziak, PhD.
a prof. Dománková, PhD., ktorí sa podieľali na rozvoji Výskumného
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Jeho vedecká činnosť na STU sa spočiatku orientovala na tepelné
spracovanie nástrojových materiálov a to tak klasických HSS, ako
aj termorezistentných zliatin na báze Fe-Co-W. Postupne sa samoštúdiom a odbornými stážami v rámci bývalého Československa
(TU Košice, VUT Brno, VŠB Ostrava, FJFI ČVUT Praha), ako aj v zahraničí (MEI Moskva, AGH Krakow, IFW a FZD Dresden) vypracoval na
odborníka pre štruktúrne analýzy kovových a nekovových materiálov.
Analyzoval najmä zvariteľné nízkouhlíkové ocele, nástrojové ocele,
hypereutektické rezné zliatiny, titánové biokompatibilné zliatiny, keramické materiály na báze Si3N4 a B4C, pomocou svetelnej mikroskopie, elektrónovej mikroskopie a difrakcie, energiovodisperznej
analýzy, rtg. difrakčnej analýzy, termickej, magnetometrickej a dilatometrickej analýzy. V súčasnosti vo svojom okolí formuje perspektívnu výskumnú skupinu pre oblasť supertvrdých oteruvzdorných povlakov pripravených metódami PVD, ako aj špeciálne nanomateriály
na báze uhlíka.
V METODICKEJ OBLASTI (rtg. difrakcia, TEM a SEM) vychoval veľa
kvalitných odborníkov známych aj v zahraničí a vytvoril medzinárodne uznávanú vedeckú školu pre diagnostiku materiálov. Na Materiálovotechnologickej fakulte STU vybudoval Centrum excelentnosti
pre diagnostiku materiálov. Svoje dlhoročné skúsenosti odovzdával
mladej generácii študentov v predmetoch Metódy štúdia a vlastností
materiálov, Experimentálne metódy štúdia materiálov, Metalografia,
Náuka o materiáloch, Fyzikálna metalurgia a medzné stavy materiálov, Materiálové databázy, vybrané kapitoly z oblasti skúšania materiálov v postgraduálnom štúdiu „Európsky zváračský inžinier/Medzinárodný zváračský inžinier – EWE/IWE a iných špecializovaných
predmetoch. Vychoval viac ako 60 inžinierov, 11 bakalárov a 5 doktorandov.
Výsledky svojej práce publikoval ako hlavný autor a spoluautor vo
viac ako 300 článkoch, z toho viac ako 50 v karentovaných časopisoch. Okrem toho vydal dve vedecké monografie a na svoje práce má
viac ako 560 ohlasov najmä v zahraničných publikáciách.
Prof. Ľubomír Čaplovič je členom výboru odbornej skupiny pre chémiu a fyziku tuhých látok pri Česko-Slovenskej kryštalografickej
spoločnosti, členom Spoločnosti náuky o kovoch, člen Medzinárodnej kryštalografickej spoločnosti IUCr, člen Regionálneho komitétu
Česko-Slovenských kryštalografov, člen Divízie Applied Surface
Science IUVSTA (International Union for Vacuum Science Technique
and Application) – (2013 až 2019), posudzovateľ SNAS, člen vedeckých rád STU a dlhoročný senátor v Akademickom senáte Slovenskej technickej univerzity a senáte Materiálovotechnologickej fakulty
STU.
V SÚČASNOSTI pôsobí ako riaditeľ Ústavu materiálov na MTF STU a
garantuje študijný program doktorandského štúdia na zameraní Progresívne materiály a materiálový dizajn. Bol (a v súčasnosti je) riešiteľom viacerých vedeckých projektov VEGA a APVV. Vypracoval viac
ako 60 expertných posudkov pre prax.
(red)

Kraus, M. – Kindmann, R.
Ernst & Sohn, A Wiley Company. ISBN: 978-3-433-03149-0. 503 strán, mäkký obal,
cena: 55 eur, 2. rozšírené a prepracované vydanie, 2020.

M

etóda konečných prvkov (MKP) sa
dnes štandardne používa v praxi inžinierov pri navrhovaní konštrukcií.
Umožňuje to množstvo komerčných programov. Ich používanie je určitým rizikom
pre tých, ktorí k nim pristupujú ako k čiernej
skrinke a princípy MKP dobre neovládajú.
Cieľom predkladanej publikácie je pomôcť
navrhovať oceľové konštrukcie pomocou
MKP bezpečne a hospodárne. Je to akýsi
komentár k výpočtovým programom využívajúcim MKP, ktorý umožní získavať v projekčnej kancelárii správne výsledky.
KNIHA POZOSTÁVA z predslovu, obsahu,
10 kapitol, zoznamu literatúry a vecného registra.
Úvod, prehľad a základy MKP sú obsahom
kapitoly 1 a 2. V kapitole 3 je analyzovaná
MKP pre lineárne a v kapitole 4 MKP pre nelineárne výpočty prútových konštrukcií. Nasleduje kapitola 5 s aplikáciami MKP pre prútové konštrukcie. Rovinné plošné konštrukcie riešené MKP sa nachádzajú v kapitole 6.
Kapitola 7 je venovaná výpočtom prierezových charakteristík prútov pomocou MKP.
Rôzne spôsoby riešení systémov rovníc sú
obsahom kapitoly 8. Riešenia problémov
vlastných hodnôt možno nájsť v kapitole 9.

pritom napísanú pedagogickým a zrozumiteľným spôsobom, akú som v tejto oblasti
ešte nevidel. V zozname literatúry so 170
položkami výrazne prevažujú nemecké publikácie.
Prof. Matthias Kraus pracuje na Bauhaus-Universität vo Weimare. V zozname literatúry sa nachádzajú 11 publikácií z problematiky
MKP z r. 2005-2019, ktorých je autorom alebo spoluautorom.
Prof. Rolf Kindmann z Ruhr-Universität v
Bochumi uverejnil so svojimi spolupracovníkmi celú sériu úspešných a veľmi užitočných kníh (niektoré s CD-ROMom s výkonnými výpočtovými programami) ako aj príspev-

kov v časopisoch (hlavne v Stahlbau). Všetky
jeho publikácie sú na veľmi vysokej pedagogickej úrovni, s komprimovanou nevyhnutnou teoretickou časťou a veľmi názornými
numerickými aplikáciami. V rovnakom štýle
je napísaná aj táto knižka s množstvom ilustratívnych príkladov, obrázkov, tabuliek a
diagramov.
KNIHA JE URČENÁ inžinierom, ktorí sú činní
v praxi ako aj pre študujúcich a prednášajúcich na univerzitách. Skutočne sa ju oplatí
zadovážiť. Je to zlatý klinec všetkých mojich
263 recenzií kníh.
emeritus prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.
SvF STU v Bratislave

Kniha je určená inžinierom, ktorí
sú činní v praxi ako aj pre študujúcich
a prednášajúcich na univerzitách.
Skutočne sa ju oplatí zadovážiť.
Je to zlatý klinec všetkých mojich
263 recenzií kníh.

Úplne novou je kapitola 10. Obsahuje MKP
použitú pre nelineárne problémy prútov pre
teóriu plastických zón. Ide o mimoriadne
cennú kapitolu s takou vysokou úrovňou a
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